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Welkom en hallo sê 

Saterdag– Inbetaling, Spelletjies, 
Boekevat, saam braai 

Vrydagaand se saam kuier 

Sondag erediens en voorsitterstee 

Kamp verslag 

SWK Laslappie 
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Waar moet ek begin om die naweek, die SKIM KAMP kleur te gee, ’n beeld dat selfs die wat nie daar was 
nie dit kan beleef. Julle moet nou maar verskoon dat hierdie NIB meer leesstof gaan in hê as prentjies. 
Waar begin ’n Skimkamp? Eintlik al voor die AJV d.w.s. voor Augustus, ek dink dit begin al by die vorige 
Skimkamp by ’n lid wat voel... hierdie wil ek graag doen. So na die AJV word die kampe toegeken tydens 
’n vergadering aan die bestuurslede. Heel bo aan die lysie is die Skimkamp en Kerskamp dan volg die an-
der. Ons wou nog vra wie gaan die leisels vat vir 2016 se Skimkamp en daar sê Andre; Ek wil dit doen 
maar ons gaan “downscale”. Jy reël nie sommer so ’n kamp oor ’n naweek nie. Dit wat die lede beleef op 
so kamp is net die puntjie van ’n ysberg se harde werk. Jy het lede nodig wat kan vasvat en help, wat deur 
dik en dun agter jou staan, ’n geskikte kampterrein, geld, tema, geduld, pryse en baie tyd ens. Jou hele huis 
word Skimkamp! O ja jy moet ’n Skim ook kry, dit bly ’n geheim, hoe? Dit daar gelaat. 

BP Vulstasie  net anderkant die brug  op die N2 by die Strand lê ons eerste 
brief en wag. Ons ry baie vroeg Vrydag sodat ons betyds reg kan wees om 
foto’s  te neem. Hier kom jy agter, dit gaan ’n lekker kamp wees.  

Ons kry koffie en koekies. Dankie, aan Wild 
Bean Cafe vir die skenking. 

Ons lees die roete en geniet die koffie, hier word baie 
vrae gevra in die vorm van ’n blokkiesraaisel. Ons 
volgende stop is in Hermanus, so Onrus kan jy maar 
dood trek as dit jou keuse was. Die Skim het ons van 
die spoor afgelei, kry julle by Engen N1 Stop.       
Bolandse berg. Wel, so ry ons die roete. Daar tref die 
padwerke ons, twee ry – stop punte. Die een by   
Hermanus het ons 20 min plus laat staan. Ons het toe 
rustig die blokkiesraaisel ingevul. 

Ons tweede roete brief word hier gekry, Jy moet hier een 
rol toiletpapier koop. Eerste gedagte is dat ons by die 
kampterrein self toiletpapier moet voorsien.  So ry ons 
verder. Weer besef ek dat ons bevoorreg is om in die 
mooi Kaap te bly. 
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Ons ruik die see lug, hier lyk dit anders,  die bossies die mense sommer alles is rustiger, Gansbaai is ons 
deur en daar by Franskraal draai ons lings berg se kant toe. Laaste draaipunt is regs by Strandskloof 
Woonwapark. Dit lyk netjies, skoon en ons word vriendelik gegroet.  

Frans en Bettie Reinke se bloed work ook getoets en 
hulle moet ’n aanvulling kry. bloody great shot 

(dit is nie die foto nie) 



4 

 

Johan en Rozette Viljoen  

Hannes en Yolanda Heyns word deur Andre      
Potgieter verwelkom. 

Hier is n deel van die Skimkamp Span. 
Julle lyk heel spoggerig in die T-hemde. Hôit vat ’n 
slukkie! 

Kyk as Antionette Steyn iets doen, dan word dit 
voluit gedoen. Tinkerbel is ook ingekleur. Piet 
Steyn en Koekie Griessel bekyk die storie. 

Elke woonwa 
het so pakkie 

gekry. 
Hierdie is ’n 

groot  
     geskenk! 
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Daar’s ‘n kamp by die water wat my alles kan gee 

Dit is ‘n kamp wat vreugde bring 

Bokant die berge tot in die vallei 

Dit is die kamp net vir my. 

 

Dis my kamp, my kamp, die skimkamp net vir my 

Dit is die kamp waar ek liefde kry. 

Dis my kamp, my kamp hier wil ek bly 

Want julle deel hierdie kamp met my. 

Daar oorkant die dam is ‘n mooi groen kamp. 

Hoe sal jul maak om daar te kom? 

Dis te ver om te loop, dis te na om te ry. 

Hoe sal jul maak om by die skimkamp te kom? 

Die Skim word gesoek– so word ’n Skimkamp 
ingekleur. 

So het hulle in gekom, hoed op die kop. Hanlo Engelbrecht se hoed het hande aan gehad wat kan hande 
klap.  
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Brenda, dit lyk vir my ons is nou in die WILDE 
WESTE 
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En daar loer ons vir mekaar, amper asof die bokkie iets wou sê......wie is die Skim? 

Jul is uitgevang  
Soos bake beans in ‘n pan 
Foto strand het die kloof verkoop 
Nou is Strandskloof vir ons beloof. 
 
Hier wag pret en plesier 
Vir die wat dit gewaag het tot hier. 
Ek is oud maar nog nie koud 
Nou maak ek jou benoud. 
 
Maak dit mooi maak dit lekker 
Al die harde werk maak dit vir ons lekker 
Skimmie wil jul bedank  
Jammer maar dit bring nie geld in die bank.(PT) 

Hierdie skrywe het die Skim lank 
voor die kamp aangestuur na 
Strandskloof Kampterrein met die 
opdrag aan Isabel. Oorhandig dit 
aan Andre en sy span sodra hulle 
arriveer. 



8 

 

Die meeste van ons mense is al hier en ons maak reg vir boekevat. Andre Potgieter heet almal welkom, 
Koos Oosthuizen kom sê ook hallo. Daar reën dit nou behoorlik, wonderlik ons is dankbaar. Gelukkig is 
die saal by Strandskloof  woonwapark amper klaar en kon ons daar bine bymekaar kom. Piet Steyn het vir 
ons die boekevat waargeneem.  

Andre vertel vir ons hoe die program gaan verloop, die kinders word vorentoe geroep om vir hul elkeen ’n geskenkie te kom 
haal. Ewe skielik is daar twee tafels vol van die lekkerste vinger eetgoedjies. Hierdie is ’n wenner. Dis nie al nie, daar was iets te 
drinke ook. 

Louie-Cecile het die pakkies uitgegee. 
 

Elmarie Steyn het ook ’n 
pakkie gekry 

Gerhardus Theron en Dane le 
Roux 
 

Ons liewe Koekie Griessel tree hier 
baie verdag op ...                                            
x + Niel Goslett=Skim? 

Hierdie eetgoedjies was ’n wenner, buite het dit gereën, 
so vuur maak was uit op daardie stadium 
. 

Daar was ’n drink dingetjie met en 
sonder skop gewees. Gawie sou gesê 
het... julle was DUIDELIK! 
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Hier net na 24h00 het ek op ’n groepie afgekom wat nog vuurmaak. Lyk my hier was die geval van 
“mamma haal gou die vleis uit die vrieskas, ons gaan nou braai”.  So lank jy dit geniet bly dit lekker. 
Laas nag het die Suidooster vir ons kom kuier, ek moes self  ’n paar keer in die nag opstaan en gaan kyk of 
al die penne, pale en ankertoue nog in plek is. Later die oggend het ek verneem, ek was nie al een gewees 
nie.  

Jan Meyer verduidelik hier hoe hy sy ontbyt gebou het. Mieliepap is onder met suiker oor, dan kerrie maal 
vleis en dan nog kaas bo-oor alles gestrooi, die eiers was ook nog iewers. Hier was baie kos gewees. 

Baie vroeg was hier al gewerskaf, Niël Goslett was op eiers gewees en Paul 
Steyn op pap. So het dinge geloop tot hulle reg was vir ons. Die maalvleis 
was  ’n ander storie - kyk hulle mag maar. 
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Petro Steyn, Antionette Steyn en Teresa 
le Roux het hier baie mooi bedrag geïn 
vir die jeug se kas. Julle passie en ywer 
is aansteeklik. Is die sokkie ook te koop 
mmmmm? Hier iewers het Petro haar 
stem ook verloor. 

Inbetaling was al voor die kamp gedoen so 
al wat hier oorgebly het, was om in te teken 

en die vorige kamp se kamp plaatjie te 
ontvang. Koos Oosthuizen, Andre Potgieter  

en Hanlo Engelbrecht  het gehelp sodat  
alles vlot geloop het. Ons het ook die mooi 

Skimkamp plaatjie ontvang.. 

My oupa noem my Suikerbekkie, 

My ouma sê “my Skat” 

Tant Koekie noem my my Hartjie 

En Omie Alec sê Aspatat.  

Yolanda noem my Skimmie 

En Sailor sê Galant 

Maar ek is my mammie se liefste kind 

En my pappie se Blompot….. 

Ek is die Skim.    (Rozel) 
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Na inbetaling het baie die wêreld gaan verken. Ons self was Gansbaai toe en plek-plek het jy in ’n Sawanat 
vasgeloop.  ’n Naweek is net te kort om hier alles te sien en by al die klein plekkies te gaan inloer wat 

alom Gansbaai omgewing is. 

 

15h00 is dit speletjie tyd in span verband, wat op die spanne wag weet ons nie. Hulle moet vier in ’n span 
wees, een loerie, kind, vrou en ’n man. Elke span moet twee rolle toiletpapier saam bring.  
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Smarties , strooitjie, plastiek bakkie en papierbord en daar gat jy.......hier was goeie kompetisie! 

’n Span lid word 
geblinddoek, jou span moet 
vir jou rigting gee waar 
julle kleur ballonne is. 
Steek die ballon stukkend 
en kry die volgende ballon. 
Jan Meyer luister na jou 
span, sy kleur ballon het 
intussen van plek verander. 
Hier het dit geraas, 
geskree, soms hand bygesit 
en baie definitief beslis   
geloer.  
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Hier word jou vernuf met toiletpapier getoets, rol dit af bo-oor en onderdeur jou spanlid sonder dat dit 
breek. Indien dit breek moet die papier weer geknoop word.  Afrol, bo, aangee, onder en aangee.... 

Van der Merwe hoor die ingenieurs het ’n probleem met ’n vliegtuig se vlerk wat elke keer op die selfde 
plek kraak. Hy laat weet vir hulle hy het ’n oplossing. Hy word dringend gaan haal en beveel dat hulle pre-
sies daar waar die vlerk kraak ’n ry gaatjies boor. Dit word gedoen en die vlerk word onder ’n geweldige 
hoeveelheid toetse gesit. Dit wil nie kraak nie en Van word gevra, hoe het jy dit geweet?  Sy antwoord was; 
“Toiletpapier skeur nooit op die ry gaatjies nie”. 
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Dit is 
’n baie 
taai 
storie. 

Hap 

Spoeg 
dit uit 

Is dit 
my hap-
pie wat 
daar val 
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Alles  vir  FUN! 
 
Tinkerbel wat maak hulle? 
 

Wat moet ons met die vier blokkies ys 
doen? Wil Gerhardus weet. 

Julle moet die ys met die mond aan 
gee. 

Kyk watter span kan heel eerste al hul ys gesmelt kry, so wrywing is die antwoord. 

Die kinders het die warm swembad geniet.  
Bennie en Andries Pienaar is besig om 

brood te bak vir die broodbak kompetisie. 
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Saterdagaand se Boekevat was deur Dave Griessel 
waar geneem. Hy die hele skimkamp roete en als deel 

gemaak van sy boodskap. 
 

Daarna het ons gaan regmaak vir die aand se saam 
kuier. 
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Paul was bygestaan deur Isabel Steyn met 
die maak van krummelpap en sous. 
 
Maritza Jacobs het vir ons kom sing en 
kan sy sing! Julle het die aand vir ons baie 
mooi ingekleur. Elmarie Steyn  is nader 
geroep vir ’n duet saam met Maritza, Dit 
was baie spesiaal. 

Vir elkeen was daar ’n pakkie vleis opgemaak met sy naam 
op. Die vure brand en daar word gebraai. In die saal is daar 
slaai, pap en sous en brood, so ons gaan lekker eet. 

Daar wen Neels Jordaan die dans      
kompetisie. 
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Hier was baie vreugde gewees– jy moet net ’n lekker mens wees......en ons almal is. 

Hier het die voete gejeuk, die harde grond het ’n aangename dans blad geword. 
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Barry Goddard 
was die eerste 
een om te sê 
waar die 
Skimkamp 
gaan wees. 

1 ste 2 de 3 de 

Hier is die wen spane vir vandag se speletjies– in my oë was julle almal wenners gewees. Goeie Gees! 
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Hier is die gelukkige trekkings van die nommers wat op jou eerste pakkie verskyn het. Dankie, vir al die 
borge en skenkings wat ontvang is om dit moontlik  te maak. 



21 

 

Maritza baie dankie vir ’n wonderlike aand van goeie 
musiek en ook vir die manier hoe julle by ons ingeskakel 
het. Ek hoop dit was nie die laaste gewees nie. 
 
 
 
Iewers tussen al die naweek se besig wees is daar nog die 
Skim . Staanplek nommer sewe staan leeg want die Skim 
het vir daardie plek gevra. Hier is  ’n slang in die gras! 
 
So het die aand ook uitgeloop, die weer was vir ons goed 
want daar was geen wind gewees nie. Andre en Louie-
Cecile julle kan met ’n geruste hart gaan slaap, ons almal 
het dit geniet. 

Nees en Verna Jordaan was die “bets drest” paartjie van die aand.  

So stil-stil het die Skim laas 
nag op staanplek 7 ingetrek. 
Niemand het iets gesien of 

gehoor nie, so ken ons Suid-
wes-Kaap se Skimme. Ek 

hoop Pappie is nou tevrede. 
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Ek het gewonder wanneer gaan ek by Sondag uitkom, wel dit is nou Sondag, ’n week na die kamp. Nog 
niemand het gevra waar is Naweek in Beeld nie, nie eens Andre nie, hy is seker nog te moeg na die kamp. 
Vandag gaan ons weet wie is die Skim. Daar word beraadslaag hoe ons die bekendmaking gaan hanteer 
want ons weet nie lekker hoe is Pappie se gemoed nie. Alles is in plek maar eers is dit kerk. 

Pastoor Robert  
Johnson het Sondagoggend 
se diens waar geneem nadat 
ons ’n paar liedjies saam 
gesing het. Die Birkenhead 
skip het gestrand in 1852. 
Staan saam in krisis tye. 
Dankie, vir die boodskap 
wat ons kan saamdra as daar 
struikelblokke oor ons pad 
kom. 

’n Skimkamp het eintlik nie reëls nie, of is nie vasgepen in 
’n raamwerk nie. Hier moet jy van jou eerste brief al enige 
iets te wagte wees.  Die onbekende, die ek weet nie wat is 
volgende, die beweging vanuit die normale groef binne 
perke is wat ’n Skimkamp laat werk. Ons as mens het ’n 
natuurlike honger daarna. Ek gaan nou nie byskrifte by al 
die foto’s plaas nie. Weet net dit, dat die vorige skimme vir 
almal wat voorkom praat gaan “gas” gee . Hulle het dit die 
keer weer goed gedoen en ek moet sê die wat voorgepraat 
het se Birkenhead het nie gesink nie. Ons breek eers vir 
tee. 

Pieter Henning is besig met voorsitters tee. 
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Nou wat maak julle 
nou? Die man gaan 
warm kry. 

Verdienste: Jan en   
Petro Meyer 

Verdienste: Nico en 
Veroeska Basson 

25 Algemeen  
Neels en Verna Jordaan 
Hulle het ook die geluk-
kige trekking gekry. 

110 Streek: Koos en  
Hendriena Oosthuizen. 
Hulle was ook ons kamplei-
ers gewees. 

Nuwe Lede 

Nadia van Niekerk en haar ouers 
Oorhandig deur Pieter Henning en Danny le Roux 

Baie  

welkom 

by Streek 

Suidwes-

Kaap 

Gaste van ander streke; Albatros en 
Helderberg. 

Al die Gaste, daar is vormpies 
hoor. 

T
o
e
k
e
n
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n
g
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Andre is aan die woord, o nee hy is nie, hy probeer weer.....gaan 
net voort. Almal word bedank veral vir die span wat so lekker 
saam gewerk het. 

Nee nie julle nie, 
Skimme! 

Ons sê baie dankie en mag julle ook hier uit baie vreugde beleef. Dit is lekker om te gee, veral as mens die 
vreugde sien wat dit verskaf. Julle het dit reggekry! Gaan rus en weet dat ons nog baie oor Strandskloof 
gaan gesels. Andre en Louie-Cecile dankie vir iets anders en dat julle die moed gehad het om die kamp te 
reël. Ja julle motortjie se spoedmeter is uit met so 16km (150km) so laat hulle dit net regstel by die vol-
gende diens. 
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Wie is die Skim? Daar word maskers uitgedeel vir elkeen. Niël Goslett vra dat drie persone na vore 
moet kom wat wil raai wie is die Skim. 

Is jy die Skim Rozel 
Goslett? 
 
 

Nee... 

Is jy die Skim Petro Steyn? 
 

Nee...(sonder stem) 

Is jy die Skim Koekie 
Griessel? 

Koekies bak wie het die 
eiertjie gelê? 

Nee..... 

Nou wie is die Skim?..... 

Foto: Niel Goslett 

Foto: Niel Goslett 

Foto: Niel Goslett 
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Foto: Niel Goslett Foto: Niel Goslett Foto: Niel Goslett 

Bennie glo vas hy dans met die Skim. 

Die Skim was toe al die tyd maar net 
ek.....Petrus Theron. 
Was ek maar ’n digter  
Sou ek dalk kon beskryf 
Wat ’n Skimkamp aan my doen... 
 
So gesê so gedoen, Kalfie wals en al, 
dankie Bennie jy het dit mooi kleur 
gegee, so ook Koekie Griessel. Altyd 
’n bok vir sports. 

Eerstens wil ek vir Rozel 
ook in die prentjie bring. 

Sy was die rondte se begin 
Skim. Met  FAK liedjies 
het sy begin toor. Met die 
siekte van haar Moeder 
het Niël my gekontak en 
gevra of ek sal oorvat as 

Skim. Skrywer en digter is 
ek nie maar ek het die 

Skim se aanloop tot die 
kamp baie geniet. Glo my 

plek-plek was ek in die 
sop want almal het getop. 
Eenkeer was daar wel my 
naam gesê  en gou weer 
Tannie Koekie. So Adrie 
jy moes volstaan het met 

jou besluit. Nag ou grootte 
tot ’n volgende keer. 

Die ou grootte, weet jul 
wie dit is? 
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Foto Niël Goslett 

Die Skim het op Gesigboek belowe dat almal wat daar gesels ’n 
geskenkie gaan kry. So was daar vir elkeen ’n stokkielekker uitge-
deel - hulle is nou amptelik almal die Skim se  suckers. 

Baie dankie vir foto’s deur lede aangestuur. Maak gebruik van hierdie geleentheid om ook jou foto in 
Naweek in Beeld te kry. 

Foto’s is ingestuur deur Isabel Steyn. 

Foto’s ingestuur deur 
Teresa le Roux. 
 
Hierdie foto’s was 
aangestuur deur 
whatsapp. 
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*Kamp bywoning: 38 eie lede, 12 gaste en ander streke 5 = 55 Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Oostewal 11 tot 13 Maart 2016 
*Bestuurslid verantwoordelik: Danny lê Roux 
*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. 

Joos het hoek, sinker en alles in die gat 
geval om op Gesigboek ons lokasie aan 
te dui. Benita Stramrood het probeer 
keer maar of jy nou gas of Suidwes-
Kaap of Albatros is maak nie saak nie. 
By ’n Skimkamp kry almal dieselfde so 
ook as hul droog maak. Joos ek weet jy 
het die naweek geniet en dat jy ’n bok 
vir sports is, so die maand pronk jy op 
ons Bollie blad. 
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2016 SKIMKAMP NAWEEK 

 

Al vir meer as ‘n maand is daar met baie groot opwinding uitgesien na die skimkamp naweek. 55 kara-
vane het almal Vrydag die pad begin vat na waar die skimkamp is. Met die aankoms by die skimkamp was 
ons oorlaai met freebies en ‘n “drink” dingetjie (savuka red) in ‘n buis. 
Gou gou het die kamp begin opvul en almal het ‘n nes vir hom geskrop. Vrydagmiddag begin die wind 
stormsterk waai en ekstra toue word gespan en jy hoor net penne inslaan. 
Vrydagaand word ons genooi vir ‘n snack by die saal. Mensig maar was dit nou ‘n snack. As ek reg getel 
het was daar 16 groot platters met alle soorte eetgoed op. Die mense het hul geniet en niemand kon daa-
roor kla nie. 
Daardie nag waai die wind nog ‘n hond uit ‘n bos uit. Saterdagoggend word ons getreat met ‘n ontbyt wat 
die Spur se ontbyt laat lyk na ‘n Sondagskool piekniek.  
Saterdagmiddag is daar speletjies wat almal lekker saam kon speel en die eindig natuurlik met ‘n meel en 
stroop smeerdery. Party het gelyk soos makwettas van die Oos Kaap met die wit gesigte. Slush Puppy was 
aan alle kampers gratis verskaf en is ook goed ondersteun met ‘n paar manne wat “brainfreeze” gekry het 
van te vinnig probeer eet. 
Vir die Saterdagaand was daar ‘n braai gereël. Die manne het ‘n pak, nie ‘n pakkie nie, maar ‘n pak vleis 
gekry en kon toe vir hulself braai. Slaaie, vars gebakte brode en pap en sous was saam met dit bedien.  
Later is dit afgesluit nog met poeding en roomys. ‘n Groot prysuitdeling het gevolg en baie maar baie 
mense het almal pryse gekry. Selfs ‘n prys vir ‘n naweek op Hartenbos. Maritza het country liedjies kom 
sing en hul wat wou het ingeval met ‘n dansie. 
Sondagoggend was daar ‘n baie inspirerende kerkdiens gelei deur Dr Robert Johnson. Net daarna was  al 
weer koek en tee. Soveel weer dat daar self van die koek oorgebly het. Die voorsitterstee en ook die 
bekendmaking van “die skim” het toe gevolg. Groot was ons verbasing toe Petrus uiteindelik ontmasker 
was as Petrus Theron. Die beloofde dansie, wat Bennie laat weet het hy met die skim wil hê, het hy gekry 
eers met ant Koekie en toe uiteindelik met die regte skim nl Petrus. Dit was nou groot sports om dit alles 
te beskou. 
Hierdie was ‘n naweek wat nog baie lank onthou sal word. Al hierdie reëlings was getref deur Andre   
Potgieter en Louise-Cecile Olivier. Elkeen het ‘n span mense gehad wat absoluut geen moeite ontsien het 
om dit vir ander aangenaam te maak nie. 
Weereens wil ek baie dankie sê aan elkeen van julle vir al jul moeite en ‘n onvergeetlike naweek. 
 
Tommie Scheepers. 
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Skimkamp—Andre 

Die Skimkamp is iets wat almal wil beleef, want dit is lekker.  Niemand, behalwe die bestuurslede wat dit 
organiseer, weet waar dit gehou word nie.  Daar word leidrade opgetel  om die roete te kry. Uiteindelik 
kom jy by kampplek aan, daar word geskenkpakkies uitgedeel, daar word gekamp, gespeel, gebraai , lek-
ker geëet en gekuier.  Dit is ‘n “great” naweek. 
 
Kom ek vertel egter die storie van die organiseerders van die kamp. So 8 maande gelede is ons meegedeel 
dat ons die Skimkamp moet reël. “ Great”, ons sien uit na die uitdaging.  Dit klink mos maklik.  Dit kan nie 
moeilik wees nie.  Dit is mos net reëlings tref vir ‘n ou kampie.  Ja, ja, ja, ….. en dan tref dit jou. Waar 
gaan ons kamp, want kampplek moet voorsiening maak vir tot 60 karavane, netjiese, gerieflike ablusies, 
verkieslik al die pad teerpad tot by kamp.  O ja,  die kampplek moet ook nie verder as 150 km van 
Tygerberg-karavane af wees nie. En verkieslik ‘n nuwe kampterrein.  Dis maklik, daar is mos baie 
kampplekplekke.  O nee, “sorry”, dié plek kan nie so baie karavane vat nie, daai plek se ablusies is sleg, 
dié plek het jy trekker nodig vir die pad, hier was al gekamp, dié eienaar wil nie onderhandel oor prys nie, 
asseblief nie oor die pas of deur die dorp nie en so gaan dit aan. O ja, onthou die 150 km grens.   Jy sien 
kampplekke wat jy nog nooit van gehoor het nie, maar daar is altyd iets onaanvaarbaar. Dan neem jy ‘n 
besluit en besef jy kan klagtes kry, maar dit is maklik.  Ons het mos ‘n kampplek, so als is reg.  NEE!, niks 
is nog  reg nie.  
 
Slaap raak ‘n luukse, want nagte word omgerol en beplan.  Gaan jy ooit genoeg geld hê om die kamp aan 
te bied? Nee, jy moet werk om geld te kry.  Soek, smeek en amper steel, om die nodige fondse te kry. Gaan 
jy mense kos gee, gaan daar aktiwiteite wees en gaan daar geld wees?  Bedelbriefies word uitgestuur aan 
besighede om ‘n geskenkpakkies saam te stel.  Veilings en verkope word gehou om geld in te samel. 
Uiteindelik na maande se bedel en soek, kry jy iets, lekker. NEE! nou lê jy weer wakker – is dit genoeg en 
voeg dit waarde toe tot kamp?  Al die aankope word gedoen, jou senuwees is klaar.  Gaan daar genoeg 
geld wees?  Gaan daar genoeg kos wees en gaan naweek ‘n sukses wees? 
 
Dan breek die naweek uiteindelik na 8 maande aan na bitter min slaap en ontspan.  Nou gaan ons mos lek-
ker naweek hou.  Ha, ha, nou gaan jy werk.  Mense kamp heerlik, geniet aktiwiteite, maar jy staan reg, so-
dat alles vlot verloop. Kamp, ja, by volgende maand se kamp, die een is werk.  Tog is daar engele wat 
help.  Dankie vir skitterende voogdegroepe wat hard werk. Hulle kamp net so min soos jy, want werk, die 
doen hulle saam met jou. DANKIE DANKIE DANKIE!!!!!!!!!!!!!! 
Ons versoek dat voor jy kla oor enige iets by ‘n Skimkamp, dink bietjie aan die lede wat dit moes reël, die 
nagte se wakker lê en beplan.  En indien jy ooit die geleentheid  kry om dit te reël, sal jy verstaan. 
 
2016 se Skimkamp was vir my en Louie-Cecile ‘n voorreg om aan te bied (tesame met ons voogdegroepe), 
en die lekkerste lekker is om te positiewe terugvoer van lede te kry. 
 
Nou wil ons ook weer slaap en NET kamp. 
 
Skimkamp groete. 
 
Andre Potgieter 
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Rozel 

Skim sê goed en dit wat Rozel geskryf 
het dui ek so aan. 

Lees gerus hier onder, ons Skimkamp is nou iets van die verlede. Wie gaan kans sien vir volgende jaar? 
Oor die jare is hier iets gevorm wat vir lank nog ’n treffer gaan wees. Dankie, aan al die voorgangers. As 
jy ’n gedagte het of iets wil deel kom gesels met ons.  
 

Laat my toe om vir Isabel  Fourie en personeel te bedank vir hul gasvryheid, hulpvaar-
digheid en die vertroue wat hulle in ons gestel het. Strandskloof is iets om regtig baie trots 
op te wees. Ek glo julle het ons kuier by julle ook geniet.  
 
Hou Wegsleep dop vir so ietsie oor ons Skimkamp. Gansbaai koerant het ons ook genader 
so daar sal ook ’n kort skrywe in wees.  

Petrus 
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My voete loop na Wellington maar ek gaan Worcester toe, pak julle karavane Februarie gaan ons Boland 
toe. 
Bring lang leads (leidrade) en onthou die blou proppe. 
Die wa gaan Boland toe, die pad is nat en die modder spat, maar die wa gaan Boland toe. 
As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad,. Of ek luister na my woonwa se bande op 
pad oor berg en dal. Dan is ons weer die kampers na die landstreek wie-weet-waar? 9/11 
My Bonnie lies over the mountains, my Bonnie lies over the water, my Bonnie lies …. I don’t know where. 
10/11 

 

My woonwa bande ry al jare lank, soos 'n rigtingwyser op die Noordwes pad.  

Met 'n brief vol leidrade in my hand, al die pad van Bellville stad. 

Ek voel al die ink uit die brief uittap. 

Ek ruik al die braaivleisvure as ek saans gaan slaap. 

Die nagte raak koud maar ek bly aanry. 

Veral as die trokke so verby my gly. 

Maar ek klou net vas, aan die brief vol leidrade van Bellville Stad. 

 

Op faceboek kom ek na jul,  

smagtend na lonkies uit oë se blou. 

Berge en dale kan ons nooit skei,  

want by die skimkamp ontmoet julle vir my. 

 

O trotse berge van die Boland, mooiste in die hele land. 

Net soos die berge, stoer en stewig, sal my liefde vir kamp altyd bly. 

 

Skink maar in, skink maar in, die soetetjies na my sin,  

skink maar in, skink maar in die soetetjies vir ‘n koning/koningin! 

 

Is die vlamme uitgewoed, tuur ons in die kolegloed; 

Stil word elke SWK kamper as die nag se stilte praat. 

Om die vuur, om die vuur sal die SAWA vriendskappe altyd duur. 

 

Ver in die wereld, SWK, SWK, SWK. 

Ver in die wereld, SWK, SWK, SWK oor die berg. 

Dit laat hom draai en dit laat hom swaai, 

Maar die skim laat hom nie verraai. 

Vir oulaas hierdie jaar:  

Jul oulike kampers kom, dis braaivleistyd, someraand se heerlikheid; 

pak die houtjies en charcoal kunstig saam, so lê ons die braaivleisvuurtjie aan. 

Rokie draai, rokie swaai, net-nou sal die vonke waai;  

Rokie draai, rokie swaai, net-nou sal die vleisie braai. 

 

Ek het oor die berg tot by die groot dam met die blou water gery en hou nou heerlik vakansie. ‘n Baie 

geseënde kersfees word julle toegewens, mag julle as families die feestyd saam geniet. Vir die wat 

weggaan met vakansie, veilig ry. Ek het ongelukkig nie gereeld toegang tot gesigboek nie; ek groet julle tot 

ons weer gesels in 2016.  

Rozel Goslett 
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Aai, aai, die witborskraai! 

Hiervandaan na Waarnatoe 

Hoog gery en baie baklei, 

By die groot berg oorgery. 

 

Daar’s ‘n kamp by die water wat my alles kan gee 

Dit is ‘n kamp wat vreugde bring 

Bokant die berge tot in die vallei 

Dit is die kamp net vir my. 

 

Dis my kamp, my kamp, die skimkamp net vir my 

Dit is die kamp waar ek liefde kry. 

Dis my kamp, my kamp hier wil ek bly 

Want julle deel hierdie kamp met my. 

 

Daar oorkant die dam is ‘n mooi groen kamp. 

Hoe sal jul maak om daar te kom? 

Dis te ver om te loop, dis te na om te ry. 

Hoe sal jul maak om by die skimkamp te kom? 

 

Sleep, sleep, sleep!  

Sleep my karretjie sleep 

Oor die berge, oor die slote,  

ry versigtig met jou wiele! 

Altyd te vining!  

 

Sleep my karretjie sleep! 

oppas vir die boetebessies, 

Is jou tenkie vol? 

Is jou cowboy boots in? 

Sleep my karretjie sleep. 

 

Net so hier in die Boland 
Met sy mooi water en voëls 
Lê my stukkie wereld 
Hier kan ek kom wegraak en in moedernatuur se arms kom lê. 
Vuur brand maak en in die natuur leef. 
Net so hier in die Boland 
Kan ek kamp opslaan en vergeet van die nuwe wereld en die oue onthou. 

 

My oupa noem my Grootseun, 

My ouma sê “my Skat” 

Tant Koekie noem my Suikerbek 

En Omie Alec sê Aspatat.  

Yolanda noem my Grootman 

En Sailor sê Galant 

Maar ek is my mammie se liefste kind 

Rozel Goslett 
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Die Lied van ‘n Loerie 
 

Was ek maar ‘n digter, sou ek dalk kon beskryf 

wat julle aan my doen en hoe ek oor julle voel 

ek sal julle lief hê tot die hane op hou kraai 

tot die leeu en die lam bymekaar gaan lê 

tot daar stilte oor die aande kom 

en die wind nie langer waai 

tot daar braaivleisvure brand. 

 

Dis julle wat my in gedagtes kan weg voer 

na die skimkamp en die stories daar agter 

julle is die vriende wat dit opwindend maak 

En vergemaklik my taak. 

 

Ek is net ‘n skim en my swakheid lê daarin dat ek 

hart en siel gee, daar is niks wat ek weerhou 

net voor die woorde opraak is daar iets wat ek nog moet sê 

sien julle by die skimkamp volgende jaar. 

 

Van ‘n Loerie... 
 
Al d'eksamens is nou klaar, joe-gai-die, joe-gai-da! 
Nou begin die pret voorwaar, joe-gai-die-hai-da! 

Maak reg vir kamp en vakansie; 

Joe-gai-die, joe-gai-da! 
Al is die geld partykeer skraal, joe-gai-die, joe-gai-da! 

Ons bly steeds kamp, joe-gai-die-hai-da! 
Dan kom Februarie en dan sal ons weer skaterlag! 

Joe-gai-die-hai-die-hai-da, joe-gai-die, joe-gai-da! 
                                                         (LD) 
 

FOR KEEPS, dit was net ongeveer 150km lank. 

FOR KEEPS, ons het ons vingers verbrand en verdwaal  

FOR KEEPS, ons het baklei en gestry. 

Ek wens, ek wens, ek wens dit was naby. 

Rozel Goslett 
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Hul vra my waar ons gaan kamp? 

Is dit Noord, Suid, Wes of Oos? 

Graag wil ek vertel van die verlate plek 

Iewers in die Wes-Kaap vir jul gedek. 

 

Bolandse berge, gras en bome  

Was al groen maar gebrand deur die son. 

Hier het Andre die plek vir ons berei 

‘n Naweek vol ervarings wat ons gedy. 

 

Pappie is op my case 

Ai my ore suis 

“Is ons staanplek al betaal?” 

Want more is dit finaal. 

 

Ja pappie ja 

Ja Pappie ja 

Ons staan plek is betaal  

Ons staan plek is betaal! 

Kalfiewals 
  
Toe ek nog eens 'n kalfie was 
Toe moes ek honger ly 
My ma se melk in die boer se glas 
En die oorskiet moet ek kry 
 
Al word 'n perd ook oud en moeg 
Eet hy gedroogde brood 
Maar ek moet na die slagter gaan 
My einde is die dood 
 
En nes my ma nie melk het nie 
Moet ek opsy gaan staan 
Dan durf ek nie die borsie raak 

Of ek word oor die kop geslaan  

Pappie sê ek moet vir julle ons liedjie speel. 
Kom ons skei gou die Loeries van die middeljariges en die middeljariges van die kinders. Wie 
van julle ken vir Sollie Marx? 
Nou wonder ek wie gaan ons liedjie ken? 
Ai die kleinkinders moes weer help, hoe kry ons die plaat op my kompertjie 
Daar is ‘n gaatjie maar die sewen single pas nie daar in nie. 
“Waar kry Ouma die groot cd”  
Mens koop dit my kind maar help my om dit binne in my kompertjie te kry. Was dit nou ‘n 
gesukkel maar die knaap is slim. Öuma ek het n beter plan my vriend google het ook die plaat 
ek sal dit gou by hom kry. 
Nou ja hy dit toe ook gehad en nou kan julle dit ook hoor. 
Ek hoop julle kom reg 
 
 
Jy met jou bandolientjie, ek met my mandolientjie, 
Speel ons die ou kampliedjie saam. 
Sing ons van waterstrome, slange en olienhoutbome, 
Ribbok wat teen die rante staan. 
Ons sing, ons speel 
Van die Skimkamp wat nooit nie sal verveel 
Jy met jou bandolientjie ek met my mandolientjie, 
Speel ons die ou Skimkamp liedjie saam 
Jy  “supply” die Fordmasjientjie, ek “supply”  
die gasolientjie,  
“ It aint nobody’s business where we go” 
Jy met jou bandolientjie, ek met my mandolientjie, 
“bye-bye” ou grote, laat ons waai. 

Petrus Theron 
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Ek is uit my vel uit, nee Paultjie nie regtig nie, 
Net figuurlik dis n spreekwoord, jy weet soos, die son trek water. 
Gawie my kleinseun het vir ouma sit gemaak. 
Hy vat toe my Samsungtjie en sê ek kan hierop ook gesigboek net soos ek watsaap gebruik. Hy 
druk hier en tik daar, sjoe hy is vinnig, nou kan Ouma maar self kyk. 
Nee kleintjie die ding is nog een vreemde so in Jeruzalem zijn. 
Jy sal mooi moet wys.  
Pappie is bly, nou kan ons saam in die kombuis kuier en gesigboek. 
Daar is een probleem soos altyd. Ek moet elke sin vier keer oor skryf want my k is n j en my t 
n r.  
Gawie sê nou kan julle maar gooi en julle is cool. 
Ek kry warm. 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
En ons maak met ons Skimkampie wat ons wil. 
Die manne moet die roete ry van A tot B 
Die manne moet die roete ry van A tot B 
Die manne moet die roete ry van A tot B 
En ons maak met ons Skimkampie wat ons wil. 
 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
Die blikkies se boom val uit ons kamp in die Boland 
En ons maak met ons Skimkampie wat ons wil. 
Die vrouens lag van plesier 
Die vrouens lag van plesier 
Die vrouens lag van plesier 
En ons maak met ons Skimkampie wat ons wil. 
 
 
Arrie Warie 
Pappie sê moet nie Warie. 
Tommie is reg vir haak  
En alles is al gepak. 

Petrus Theron 
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Tik tak tik tak loop die tyd 
Betyds sal Yolanda wees 
Andre sê alles is in die haak 
Want almal is getaak. 
 
 
Gawie het al weer gehelp, die kleinkind van my. 
Julle weet van die probleem met die foto’tjies, hoe om dit vir julle hier te wys. 
Hy sê toe dat ek met my samsungtjie die foto’tjies moet afneem en dan kan ek dit vir julle wys. 
Dankie Gawie oumie se ster! 
 
Pad byster is daar meer as tien  
Wie het al ooit gesien 
Dat ‘n foto’tjie jou so kan vat 
Hy vat jou hier en hy vat jou daar  
Van Slanghoek tot by Banghoek 
Dan is daar oos en Wes  
alles is beter as Jan tuis bly. 
Kom kry maar vir Skimmie  
by wimpy N1 waar die briefies lê en wag. 
Tenkkie is vol, wiele rol 
Dalk is jy gebol 
Want Andre maak ons tenkkies vol.  
 
Ons is die Skimme 
Ons is die skimme weet julle wie? 
So drie by drie 
Ons is die Skimme 
 
Ons is die Skimme 
Melicia, Hanlo, Barry inkluis 
Ons is die Skimme 
Skimme van SWK 
 
Ons is die skimme  
Paul, Danny, Niël 
Ons is die Skimme 
Skimme van SWK 
 
Ons is die Skimme 
Ons is die skimme nou weet julle wie? 
So drie by drie 
Ons is die Skimme 

Petrus Theron 
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Voor gasstowe is dit op die nederige primus-pompstofie gedoen, aan die gang gesit met brandspiritus 

(bloutrein) en dan na paraffien oorgeskakel. Styfgepomp het sy gloeiende kop soos ’n geelslang gesis en so 

warm soos die hel geword. Kerke en skole is gebou met die geld van die jafels, koeksisters en pannekoeke 

wat Afrikanervroue op hulle gebak het. Elke huis het een gehad om vir ’n hout- of koolstoof in te staan. In 

hul strewe na ’n trotse, onafhanklike bestaan het dit by arm Afrikaners gelei tot die gesegde: “Ek pomp my 

eie praaimis.” 

Nie sonder nukke nie. Die fyn gaatjies van die brander het maklik verstop en moes dan met ’n prick, ’n 

stekertjie met ’n dun draadpuntjie, oopgesteek word. Die prick was altyd verlê. “Waar is die prick?” is in 

my kinderdae gereeld saans in die kombuis gehoor. 

Verskoon my. Ek het pas die jafelpannetjie wat my ma jare gelede by Reeff & Sher se tiekiebasaar in    

Calvinia gekoop het uit die wakis gehaal vir my persoonlike gunsteling – gaar maalvleis met ’n eier 

(besprinkel met Worcester-sous) en gerasperde kaas tussen twee snye brood. 

Ryk en lekker, pure plaas! 

 
Wat is ‘n Skimkamp sonder ‘n Skim 
En wat is ‘n Skim sonder SWK 
Heeltemal niks 
Oooo heeltemal niks. 
 
Wat is ’n roete sonder ‘n begin punt 
En wat is ‘n begin punt sonder ‘n briefie 
Heeltemal niks 
Oooo heeltemal niks. 
 
Wat is ‘n kampterrein sonder ‘n woonwa 
En wat is ‘n woonwa sonder sy wiele 
Heeltemal niks 
Oooo heeltemal niks. 
 
Petrus Theron 

Hierdie Naweek in beeld was ‘n lang een, as daar iewers ‘n foutjie is sien 

dit tog maar oor. Mag julle dit geniet en weer ons Skimkamp beleef. Ek sal 

graag wil hoor hoe julle Naweek in Beeld beleef  het en of ek iewers iets 

moet verander. Die naweek het ek weer gesien hoe bevoorreg ons is met 

mense wat kan saamwerk en mekaar geniet en ondersteun.  

 

Groete 

Petrus Theron 

Redakteur 


