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Suidwes-Kaap  
Ou Skip Oord 

22 –24 Januarie 2016 

Vrugtekamp 

Welkom en hallo sê 

Saterdag– Inbetaling, Spelletjies, 
Boekevat, saam braai 

Vrydagaand se saam kuier 

Sondag erediens en voorsitterstee 

Kamp verslag 

Skimkamp 

 



2 

 

Voorspoedige 2016 vir 
almal en ek glo dat julle 
almal lekker uitgerus is 
vir die jaar wat voorlê. 
Ons sien uit na die jaar 
wat voorlê vir Swk en sy 
lede. 

Andre Potgieter het afstand gedoen van SWK sê weervoorspeller en soos 
ons SWK se mense ken het ’n vrywilliger hand opgesteek en gou was die 
pos weer gevul.  Tommie Scheepers het op gesigboek vir ons die  leisels 
oorgevat. Tommie; “Dit lyk my die weer gaan ons genadig wees die      
naweek. Die hitte hou nog aan tot Donderdag”.  
 
Hierdie was ’n lang trek vir ’n ware Sawanant, ons het verlede jaar laas 
saam gekamp. Lekker was dit om al die ou bekendes te sien, al die gaste 
van Streek Helderberg asook ander gaste. Ons vrugte kamp bly en is ook 
een van die hoogtepunte van ons jaarlikse kampe. 

Ons Loerievlooi—Petro Steyn 

Salome Low “hierdie is my dogter,      
Marcelle Low” Trotse Ma. 

Almal word 
gegroet net voor  

Boekevat. 

Ek moet dit met julle deel. Paul en Isabel Steyn  bly daar in  Mosselbaai en vertel toe daar vir die mense 
dat hulle nou eers weer terug Kaap toe gaan. Die een ou vra toe hoekom bly julle nie nog langer hier nie?  
Paul; “ Ons gaan kamp saam met SWK “. Is jy laf om so vêr te ry vir ’n kamp?  Paul: “jy verstaan nie”. 
Voel jy ook so oor SWK se kampe? As jy lanklaas kom kamp het, daag ek jou uit om jou woonwa af te 
stof en saam te kom Skimkamp toe. Andre sê hy is reg vir baie Sawanate. 
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Hanlo Engelbrecht heet almal welkom 
en neem die boekevat waar. Dit was 
prakties en ’n goeie grondslag vir die 
jaar. 

Louie-Cecile Boonzaaier vertel ons 
meer van die Skimkamp loodjies en 
hoe die “briefie bot” werk.  

Voorsitter, 
Pieter Henning 
en sy span bied 
elke jaar vir ons 
die Speletjies 
aan en hier was 
hy aan die 
woord om die 
spanne reg te 
kry vir Saterdag 
se groot sport. 

... en daar was pere vir elkeen, baie van hulle, 
Barry Goddard het vir twee kans gesien. 

....en waar Paul Steyn is, sal jy lag. 

Onthou van Petro Steyn se mark tafel 
Saterdag! 
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Bo: Hier by die Stemmets is daar altyd lewe!  
Piet Steyn het hier ’n netjiese besigheid aan die gang. Die stoel 
staan reg , die braai drommetjie is die regte hoogte, die spit is 
mooi aanmekaargesit en die rooster is lekker vol gepak. 
Mooi Piet maar daar is een probleem, ’n groot een. 90% van die 
charcoal is morsdood.  Ek weet nou nie of die warm son genoeg 
hitte gaan afgee nie. Petro Steyn lyk egter heel gelukkig maar ek 
dink sy wonder ook.  
 

Hy het sy storie gehad as verduideliking maar ons moes toe aan 
beweeg en gaan kyk hoe lyk ons vure. Op die voorblad kan julle 
sien hoe Danny le Roux verduidelik hoe ’n vuur moet lyk. Hy is 

lid van die M.O.C.R klub. 
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Ons jongste SWK lid, Rikus Engel-
brecht, het deur al die gelag en gesels 
rustig op die grondseil gelê en slaap.  
 
 
 
 
So het Vrydagaand se uurglasie ook vir 
ons uitgeloop. Hierdie is baie goeie     
terapie saam met besonderse mense! 
 
 



6 

 

’n Mark tafel vir die Skimkamp, Petro Steyn dit was ’n blink gedagte en ek weet dit het jou verwagtinge 
oortref. Baie dankie vir julle almal se mooi saam werk en elkeen wat kom koop het. Die inbetaling het ook 
glad verloop met ’n goeie span onder leiding van Hanlo en Melicia Engelbrecht, Pieter Henning en Pieter 
Stemmet. 

Danny le Roux jy is dan nou 
korter as Neels Jordaan? Klein 
Rikus is nie bang vir die see nie 
en het dit so baie geniet. So word 
daar gewaai en vriendelik 
gegroet, dan kamp hulle mos 
baie lekker.  

S
a
t
e
r
d
a
g 



7 

 

Dis tyd vir ons jaarlikse 
spelletjies aangebied deur 
Pieter Henning en sy span. 
Die spanne is ingeskryf. 
Nee Salome wil ook in ’n 
span wees. 
Net daar kry sy gou haar 
span reg al moet sy ook   
iemand se man “afrokkel”. 

Waar daar water is, is Paul Steyn en 
waar Paul Steyn is, is daar water. 
 
Pietie van Deventer is die een wat 
deurloop en dit soos ’n man vat.  
 
Dit was nie lank nie of Paul is ook 
nat gegooi, sommer net soos hy daar 
sit. 
 

Noudat hy nat is, kan 2016 se     
spelletjies begin. 
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Pieter Henning, Ohna Oosthuizen, Antoinette Steyn, Pieter Stemmet en Melicia Engelbrecht gaan hulle 
hande vol hê met die spanne. 

Kan ek maar die 
klok lui? 

Terwyl jy fietsry, gooi die sakkie 
oor die net in een van die bande. 
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En toe gebeur dit, Salome Low moedig haar 
span aan soos nog nooit gesien, dis hop, spring, 

’n amper wawiel, hande klap. So word dit     
gedoen! 

    Ons het die Skim gesien! 
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Vier tafeltjies, twee bottels water en twee bottels gevul met sand. Om die taak uit te voer moet jy op jou 
fiets bly ten alle tye, verskuif die bottels na die oorstaande tafel en sorg dat die bottels regop op die tafels 
geplaas word. Eenvoudig nè, nee die nek van die bottels word met seep gespuit. 

Johan Oosthuizen                              Paul Steyn                                         Koos Oosthuizen 

Mike Vermeulen                                         Wessel van Tonder                                        Neil Ludick  

Gerhardus Theron                                            Joannine Oosthuizen                             Kevin Goddard  

John Boshoff                                       Dane lê Roux 

Ek is besig om deur al die baie foto's te werk en kom 
toe op die een af. Laas jaar was daar ook een en as ek 
reg onthou by Vloedbos ook. Ek moes eers mooi kyk 

waarom Antoinette Steyn, Salome Low en Ohna 
Oosthuizen so loer en lag - ek verlig toe die foto en 

daar pop dit uit. Kan net die Skim wees. Skimmie ons 
het jou! 
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Hier moet jy ’n koekie wat op jou voorkop geplas word in jou mond kry sonder om jou hande te  gebruik. 
Piet het bietjie kleigetrap en weer het Salome tot sy redding gekom.  

Soms het ’n vinnige hand maar gehelp... 
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Rikus het kom kyk wie is die wenner. Hier moes hulle ’n koekie eet en dan die ballon blaas totdat dit bars. 
Die reëls is eenvoudig, eet en blaas. 

Volgende was die water spelletjie. 
Die span sit agter mekaar in ’n ry. 
Die voorste persoon het ’n emmer 
water en ’n blikkie. Agter die laaste 
ou in die span is ’n leë bak. Die span 
moet die blikkie vol water maak  en 
oor hulle koppe aangee. Die laaste 
persoon maak die blikkie oor sy kop 
leeg in die bak. Maklik, nee, die 
blikkie is dan vol gate. 
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Eier gooi 

Het jy al in geskryf vir 
die Skimkamp? Doen 

dit sommer nou! 
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Kobus Botha jou gesig spreek boekdele. Hierdie eiers het wel gebreek maar daar was ’n paar wat meer as 
sewe lewens gehad het.  
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 Salome 
Low het 
eers deur 
geloop 
met ons 
peer ad-
vertensie.  
 
 
Dankie, 
vir jou 
blydskap-
boodskap 
wat ons 
net weer 
laat besef 
het om 
dankbaar 
te wees en 
dankie te 
sê.  
 
 

Andre en Louie-Cecile het toe die lootjie lyste asook hoogste bot wenners bekend gemaak. 

Baie geluk aan Irene 
Mitchell met die wen 
van die lotjie lys se 
pryse, sommer twee. 
Andre Potgieter en 
Louie-Cecile 
Boonzaaier oorhandig 
die pryse aan haar. 

Sonja Snyman 
en Petrus      

Theron het die 
bot gewen op 
die braaitange. 

James Mitchell het die mes 
ingepalm en Danny le Roux 
het die hoogste bot ingesit  vir 
die vlekvrye staal braaibak.  
 
Baie dankie vir al die       
skenkings asook vir almal wat  
bygedra het om die             
insamelings ’n groot sukses te 
maak. 

Kobus Botha het 
die mooi braai 

gewen. Ons gaan 
nou braai! 
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Saterdagaand het ons in groepies saam gebraai want die 
wind was bietjie lastig gewees. Die lekkerste vrugteslaai in 

die Kaap het hulle vroeër vir ons gemaak. So bring jou 
bakkie en kom skep saam met roomys. Daar was meer as 

genoeg gewees. Dankie, aan die skillers en snyers wat kom 
help slaai maak het. 

Sondagoggend het die wêreld bietjie anders gelyk. Die 
wolkies het kom kuier, iets wat ons baie lank laas in die 
Kaap gesien het. 
Ds. Jan Venter het vir ons die diens waar geneem. Wat doen 
ons met probleme? Die stampe en stote van die lewe. 
 
Hierna was daar koffie en tee gedrink saam met ’n soet 
dingetjie. 
 
Die voorsitterstee volg  net daarna en Pieter Henning staan 
sy plek vol. 

Baie geluk aan elkeen wat verjaar en al die huwelik herdenkings wat voorlê.  
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Eerste: Johan , Joannine, Jaco en Adriana 

Tweede: John, Rozelle, Barry en Kevin 

Derde: Hanlo, Isabel, Paul, Gerhardus 

Mens kon sien julle het dit baie geniet! 
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Verdienste: Ron en  Judy Hendra 
Oorhandig deur Johan Oosthuizen 

40 Streek:  Johan en Rozette 
Viljoen 50 Algemeen:  Piet en      

Antoinette Steyn 

 

125 Algemeen:  Pieter Henning 
Oorhandig deur  Danny lê Roux 

140 Streek:  Petrus en Janine 
Theron 

Kampleiers:  Pieter en Talita 
Stemmet 

30 Streek: Kristie Goslett 30 Streek: Dane le Roux 60 Streek: Gerhardus Theron 

Sandvlooi toekennings 

Nuwe Lede 

Marius en Reinet Ferreira 
Oorhandig deur Pieter Henning en Danny le Roux 

Baie  

welkom 

by Streek 

Suidwes-

Kaap 
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Aan al die Gaste: Hoop julle het 
almal lekker saam gekamp  en die 
naweek geniet. Ja, Helderbergers 
julle is al deel van die vrugte kamp  
en ons geniet julle deelname. 
 

Kyk hoe lyk Bollie Blad. 

Die Skimkamp is gewoonlik die hoogtepunt van die jaar.  Hier 
word die mense bederf, pakkies word uitgedeel en aktiwiteite 
vind plaas. 
  
Wel 2016 se Skimkamp gaan beslis nie anders wees nie.  Ons 
glo ons gaan aan julle verwagtinge voldoen, met Saterdagaand 
die hoogtepunt.  Dit is egter nog ‘n geheim, maar beloof om 
BAIE lekker te wees. Moenie dit mis nie, want so iets besonder 
mag dalk nie weer gebeur nie. Ek, Louie-Cecile en ons         
voogdegroepe kan nie wag om julle te ontvang nie. 
  

Skryf in en sleep veilig. Andre Potgieter 

Hier was geleentheid gegee vir Skimkamp vrae. Andre nou weet ons presies waar die Skimkamp gaan 
wees. Vir die Skim wil ek net sê: Sy klink bejaard, praat van die Boland se berge op Gesigboek. Loeries 
en Pappie, o ja en wie is ou Grootte? Skimmie klim nou uit jou grot uit en help ons bietjie meer. 
 
Kom ons help vir Andre hulle en gee die getalle deur asook betalings voor  31 Januarie 2016. Vasbyt   
Andre en Louie-Cecile,  julle is amper oor die eerste hobbel van die kameel se rug.  
 
Ons sien uit na die Skimkamp! 
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*Kamp bywoning: 31 eie lede, 4 gas en ander streke 4 = 39  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by ************19 tot 21 Februarie 2016 
*Bestuurslid verantwoordelik: Petrus Theron 
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die     
foto bydraes en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 Redakteur    Petrus Theron 

Lag maar lekker volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Kevin Goddard se ballon het gebars op ¼ “size”,:” hoe kom die stukkie  
ballon in my hand’? 

Salome en Kevin, kort paaie sal daar altyd gesoek word...................... 

Gooi die water oor 
jou kop in die bak, 

dit sê die reëls. 
Andre en Barry op 
julle manier land 
net 20% in die 

bak. 
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Dit was weer ‘n naweek vol pret. Ten spyte van die hitte was die speletjies 
weer ‘n groot sukses. Nie veel het verander nie – Helderberg het soos ge-
woonlik oorgeneem en die reels gebuig soos dit hulle pas, maar dit is al ‘n 
tradisie by ons jaarlikse vrugtefees kamp en sonder hulle sou dit nie die-
selfde wees nie. 
 
 
Daar het wel ‘n nuwe cheerleader opgedaag wat gesorg het dat die 
toeskouers se aandag volkome op die spel was. Salome Louw het op die nip-
pertjie besluit om ook ‘n span in te skryf en moes toe vinnig ‘n ander vrou se 
man afrokkel om haar by te staan. “Liefie” soos sy hom genoem het, moes 
maar net saamspeel. Petrus het haar ook vasgevang op kamera terwyl sy   
besig was om die spanne aan te moedig met baie passie. 
 
Deur: Hanlo Engelbrecht. 

 

Vrugtekamp te Ou Skip Oord 

Hierdie gedeelte van Naweek in Beeld is opsoek na ’n naam , wees oorspronklik en 
help ons om die byvoegsel ook in te kleur. 
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Kerkfondse  

Suidwes-Kaap se kerk kollekte word oorgegee aan die volgende instansies en soos in die verlede het 
die bestuur dit weer goedgedink om eerder iets aan te koop as net die geld te skenk. 

 

Vir Andre Heyns ‘n bydrae maak vir hul sendingwerk wat in die Richtersveld begin.  Voor-
stel goedgekeur.  Skenk R750. 

Vir Jacqueline Sunflower Education, Ruyterwacht, ‘n skool vir behoeftige kinders, 3-5 jaar.  
Voorstel goedgekeur.  Skenk R2000 - Teresa sal reël vir die aankoop van            
matrassies vir kinders. 

Vir Pietie van Deventer ‘n skenking vir die sendingwerk in Zambië.  Voorstel goedgekeur.  
Skenk R750. 

Sunflower Education, Ruyterwacht 

Hi Teresa 
I am sorry I only saw now that you sent an email this morning to me.  
Thank you very much to everyone at SAWA SWK Caravan Club.  
Your donation of 10 mattress has meant a lot to me and the children I am extremely grateful. 
I do apologize if I spoke such a lot this morning , I get so excited when I talk about the creche and the 
children. 
Teresa I will email later a letter of thanks to Uncle Frans to you.  
Enjoy the rest of the day 
Best wishes 
Jacqueline 

Baie dankie Teresa le Roux vir jou harde 
werk en al die reëlings om die skenking 
moontlik te maak. Pieter Henning, Danny, 
Dane en Teresa le Roux het die matrasse 
oorhandig. By hulle staan Jacqueline du 
Toit. 
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Skimkamp—Andre 

SKIMKAMP 
19-21 Februarie 2016 

2016 lê om die draai en ja, dit is amper Skimkamp-tyd.  Glo julle is net so opgewonde oor hierdie 
kamp soos ons.  Teken asseblief in julle dagboeke aan. 

 
Leidrade om julle tot by die kamp te vergesel, sal beskikbaar  wees vanaf 09:30 op die Vrydag.  
Presies waar, sal volg. 
Ek vertrou dat, met ons voogdegroepe se hulp, hierdie ‘n heerlike kamp gaan wees. Hoop om almal 

daar te sien.  Onthou die ekstra tenk petrol, indien nodig ...   
Groete. 
André en Louie-Cecile 
nms SAWA Suidwes-Kaap 
Hier volg ‘n paar leidrade, wat reeds per e-pos aan die SWK-lede gestuur is. 

Leidraad 1 
Afhangend van waar jy gaan ry, mag jy DALK 1872km, 685km, 328km, 223km of 3.7km ry.  Of dalk 
nie, want hoe weet ek van waar gaan jy ry. 
 

Leidraad 2 
Dêm, maar dis hoog waaroor ek ry. 
 
 

Die kampkoste sal SLEGS R85 per persoon per nag 
beloop.  Hou asseblief in gedagte dat ons teen einde 
Januarie 2016 die getalle moet vasmaak en dat 
kampfooie dan ook betaal moet wees. 
Dink so 'n bietjie - Vrydag - "Arrive with a Hat".  
Saterdagaand se tema is "Western & Country" - 
kry solank jul "guns" en "boots" gereed. 

 

Leidraad 3 
Sjoe, maar ek sien nogal baie water. 
 

Leidraad 4 
Foto-leidrade sal óf aktiwiteite by Skimkamp uitbeeld, óf as jy slim is, sal jy die Skimkamp kan sien. 
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Leidraad 5 
Ek hoop julle het reeds die Skimkamp 2016 gedagboek.  Onthou ASSEBLIEF dat ons die getalle en 
kampgeld teen einde Januarie 2016 moet hê.  Kry solank julle hoed, “gun” en “boots” reg vir die kamp. 
Die inskrywingsvorm met die bankbesonderhede volg binnekort. 

Leidraad 6 
 

Hallo Almal 
2015 is amper iets van die verlede. 
Ons gaan eerskomende Donderdag met verlof en is weer in Januarie terug op die lug.  Soos reeds gesê, 
benodig ons die getalle en die kampfooie teen einde Januarie.  Dui asseblief ook aan hoeveel kinders 
saam kamp – ons werk aan iets spesiaal vir hulle.  Hier is die inskrywingsvorm.   

 
Die kampfooi moet asseblief in die volgende SAWA-rekening betaal word:  SAWA, Absa, rekeningnom-
mer 713 586 196 
Stuur die voltooide vorm met bewys van betaling aan sawa.swk@gmail.com of faks na 021 947 9650. 
Ek bevestig dat ons Saterdag weer die kamp besoek het.  Alles is gefinaliseer.  Ons is BAIE opgewonde 
oor ons kampkeuse en ek seker dit gaan vir almal lekker wees.  Onthou egter, ‘n mens se “attitude” maak 
eintlik die kamp.  So kom ons pak ons “guns, boots en regte attitude” in – is mos ‘n “Western en Coun-
try” tema.  Daar sal verseker ‘n prys wees vir die paartjie wat Saterdagaand die beste aangetrek 
is.  Onthou ook om met ‘n hoed te arriveer, want wie weet ……….. 
O ja, hier is ook die laaste fotoleidraad vir die jaar. Onthou ons het gesê – as jy slim is, sal jy òf die kamp òf aktiwiteite op die 
foto’s kan sien. 

PLEK Skimkamp 

Tarief 

R85pppn 

DA-
TUM 19-21 Februarie 2016 

KAMPLEIERS:  Koos & Hendriena Oosthuizen 

NAAM 

TOTALE AANTAL 
PERSONE VIR: 

Uit die totale 
aantal persone, 

hoeveel kinders? 

Totaal 
verskuldig 

Vr, 19/02 Sa, 20/02 

          

mailto:sawa.swk@gmail.com
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Groete aan almal en ‘n baie Geseënde Kersfees en ‘n lekker feesgety.  Ry veilig. 
 

Leidraad 7 
 
Hallo Julle mense. 
Hier is nog ‘n leidraad vir ons Skimkamp 2016. Kan sê dat ek al 2 mense het wat reg geraai het. 
Asseblief - ons benodig name en getalle. 
Groete.  
André en LC 


