
1 

 

Suidwes-Kaap  
15-17 April 2016 

#04/2016 Onrus 



2 

 

Onrus, as jy die naam hoor is die eerste wat by jou opkom,  Vrydagmiddag se verkeer daar by die Strand 
verby en dan die pas. Dit is soos om ’n turksvy af te skil, jy moet eers verby die dorings en die skil kom, so 
wag die lekker vir jou by Onrus.  Dit is ‘n kampterrein met baie bome en as jy gelukkig is, kan jy baie 
naby aan die see ’n staanplekkie kry.  Vrydag  se druk verkeer het ons vrygespring want die Steyn’s en 
Theron’s het eers saam met nog SWK lede, Adrie Retief, se 60ste verjaardag gevier. My dank aan Andre 
Potgieter wat vir my ’n paar foto’s aangestuur het om in ons afwesigheid ook Vrydag beeld te gee.  

Hier word sop gemaak deur Dienie Oosthuizen, Engela McDonald, Hendriena Oosthuizen en Louie-Cecile 
Boonzaaier help met die gesels werk. Mens kan amper die sop ruik ne.  

Johan Oosthuizen het die boekevat waargeneem en op die 
manier is ons so bevoorreg om ook die Blyeboodskap nog 
vrylik in al die Kaap se kampterreine, as ‘n klub, aan te 
hoor en uit te dra. 
 
Danny le Roux sorg dat almal’n sangboekie het om uit te 
sing. Judy Hendra soos ek jou ken het jy alweer ‘n 
verrassing of twee wat jy hier aankondig. 

Piet Steyn dit wil vir my voorkom of die soppie 
mooi loop. Dankie vir almal wat deel was van die 
sop kook span. Die naweek is een kant gesit vir die 
Loeries sodat hulle ook ’n beurt het met verkope om 
hul vondse aan te sterk. Hou maar dop, hulle weet 
hoe! 

Foto; Andre Potgieter 
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Alec en Joan Foster.........”ek hoop daar is nog so 
bietjie sop vir ons oor”.  Vir die van die ander 
streke wat gereëld ons NIB lees, Hierdie twee 
mensies se SAWA lid nommer is 186 en het aan 
gesluit in 1971. Dit wil gedoen wees mense. Vir 
julle twee wil ons dankie sê dat julle vir ons ‘n 
voorbeeld is in alles!   

Vure brand en die braaivleis reuk hang in die lug. In die 
agtergrong hoor jy hoe die see ook sy liedjie sing. Hierdie 
naweek gaan beslis te kort wees.  Ons weet ook dit kan dalk 
ons laaste mooi weer naweek wees. 

Terug in die Kaap, by Durbanville, kuier ons nog saam met Adrie, Faul en die kinders.  

Baie geluk Adrie met die groot 60, ons wens jou  net die beste toe. 

Na die partytjie is ons laat nag huis toe en is die reëling dat ons vroeg oggend 5h30 mekaar kry by die N2 
Vulstasie. Van hier wil ons kusweg om ry en ook so die see uitsig geniet. Ons trek in by die vulstsie en 
daar kom’n boodskap deur van Paul en Isabel Steyn, “ons het verslaap ry julle solank ons kom.”  Dit gee 
my die geleentheid om’n paar nag foto’s te neem en rustig die kus pad te ry. Nou weer terug na die turksvy 
storie. Indien die doring deel van die rit jou baie pla stel ek voor dat jy 5h30 vroeg oggend die pad aan durf 
met ‘n lied in die hart. Geen verkeer! 

Foto; Andre Potgieter 

Foto; Andre Potgieter 
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Saam saam kom ons toe wel by Onrus aan en die park is stil behalwe vir die wat te veel energie het op ’n 
Saterdag oggend. 

Paul, Adell, Monet en Ruben Rosenbrock maak reg vir 
die ysterperde - hou boude hou... So iets ne. 

Hierdie is die parkrun span. Nee dit is 
nie Cheetha hempies nie hoor. 

Inbetaling word deur Ron en Judy Hendra hanteer, elkeen 
kry ‘n geskenk sakkie en in die sakkie is vier geskenke.  Die 
geskenke moet ons by saam braai beskryf  in 60 sekondes. 
Hier kom groot pret want in ons sak is daar iets baie snaaks. 
Hier is Paul Steyn en Archie Mitchell by die inbetaling. 
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Hierdie is deel van die turksvy se vrug, jy loop nie sommer net hier verby nie, die mooi praat met jou. Hier 
besef jy ‘n naweek is te kort veral as die see so rustig is.  

Hierdie is die Loerie fabriek se produksie lyn. Elkeen weet wat hy of sy moet doen en die produk is puik.  
Dis die broodies uitpak, smeer, groot bol kerriemealvleis, ander sny brood bo-op, in die jaffelpan, sny af 

die hoekies en daar gaan hy. Hiermee saam word daar altyd baie gesels en lekker gelag. Die Jaffels se reuk 
hang in die lug en jou mond water.  
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Hoe gemaak om 
die maalvleis 
balletjies ewe 
groot te kry? 
Gebruik ‘n 
roomys 
skeplepel , 
daardie met die 
los plaatjie in wat 
die roomys los 
maak van die 
lepel. 
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Ons eie Marktafel. Petro Steyn 
en Antionette Steyn is hier die 
voorvatters. Elke keer verbaas 
die tafel my net meer en meer. 

Meer as ‘n R1000 ge-in 
sommer net so.  Baie dankie 

vir al die vooraf werk en almal 
wat goedjies skenk. 

Welgedaan! 
Riaan en Piet Steyn julle sal 

moet lig loop want net nou sit 
hulle vir julle ook op die tafel. 

Johny, Karien en klein Mia de Swardt  het ook 
die naweek kom saam kamp.  Petro geniet ‘n jaffel. 

Koos Oosthuizen en 
Sailor Viljoen kry die 
broodoondjie reg. Hier 
moet nou 
broodpoeding gemaak 
word. Al die afsny 
korsies van die jaffels 
word gebruik. Kyk die 
Loeries weet net wat is 
lekker. Iemand moet 
nou net nog vlae maak. 
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So het Saterdag se uurglasie amper uit geloop. Van die manne het gaan rugby kyk en ons maak reg vir 
Boekevat. 

Isabel Steyn het 
vir ons die 
boekevat waar 
geneem en hier 
het ons ook 
duidelik gehoor 
dat ons, ons in 
Hom moet verbly 
en op Hom moet 
vertrou. 

Judy is aan die woord. Bring julle sakkies met die inhoud 
saam na die saam braai toe. Hout word voorsien en die vure 
word aan gesteek, Ons gaan nou “60 seconds” speel. 
Verduidelik 4 items aan die mede kampers en hulle moet sê 
wat dit is.  

Adri Havenga het gesorg vir die vla. Sy 
is nog nie ‘n loerie nie so lyk my sy was 
bietjie om gekoop. Op die manier het ons 
poeding vir later die aand. 

Klein Mia kuier by oupa Dennis 
Mitchell.  
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Dit lyk mos nou na besigheid die klomp broodpoedings. Ohna Oosthuizen en Louise Mitchell is hier aan 
die meet en pas, want daar moet genoeg wees sodat elkeen kan kry. Welgedaan aan al die Loerie kokke. 

Danny is op sy eie missie. Seekos in ‘n bamboes, op die kole, 
daar los jy hom tot dit gaar is. Mossels, perdehoewe en 
periwinkels wat hy vroeer van die rotse af gehaal het. Jy kan 
maar weer so maak Danny. 
 
60 Seconds - Danny was eerste aan die woord.  
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Ons het gelag, hier is ’n 
paar skerp mense en die 
raai skote was raak skote.  
Ons het nuwe woorde 
geleer soos populeering. 
Dan was daar - dis lekker, 
sit dit in en uit – tee  
sakkie. 

Baie dankie Judy vir al die vooraf werk, al die reëlings en vir die iets anders doen. Ons almal het dit baie 
geniet. Hierna was dit poeding tyd. Wat ‘n fees en daar het nog oor gebly vir more. 
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Ds  Clifford Heys  het Sondag se boodskap vir ons gebring. Jy is ’n potlood. Dankie vir die praktiese 
boodskap wat ons nog lank gaan saam neem en onthou. Dit was ‘n belewenis.  

Tee en koffie is altyd welkom en hier is Judy, Louise en  Louie-Cecile die span wat help dat alles vlot 
verloop. Antionette en  Mariette, die tweeling, staan ook in die ry.  

Pieter Henning is aan die woord vir 
voorsitterstee. Hy het sy pel saam 

gebring, ene mnr griep. Moet  sê hy klink 
beter as Saterdagoggend. 
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Kristie Goslett - Verdienste 
Ron en Judy Hendra 

Streek Meriete 

Andre Potgieter en Loui-Cecile 
Boonzaaier  20 Streek 

Pietie en Annie van Deventer 
30 Streek 

Piet en Antionette Steyn 
50 Streek 

Johan en Adrie Havenga 
140 Streek 

Archie Mitchell 
160 Streek 

Alex en Joan Foster 
220 Streek 

Paul en Adell Rosenbrock 
25 Algemeen 

Danny en Teresa le Roux 
25 Algemeen 

Pieter Henning 
110 Steek 
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Nuwe Lede 

Neville Alston 
Oorhandig deur Pieter Henning en Danny le Roux 

Baie  

welkom 

by Streek 

Suidwes-

Kaap 

60 Seconds  -  Judy toekenings 

Alex - Bok vir sports Johnny en Karien– Best couple Hannes en Magda - Bydrae as gaste 

Andre - Tricky guy James– One seventy one  Niël– Great sport 100 plus 

Adell-Best song sang Danny-Start it and finsh it - ring  
leader 

Judy-Star of all 
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Johan Oosthuizen 
bedank al die loeries 

wat die naweek gehelp 
het om’n baie mooi 

bedrag te in van oor die 
R3000. 

Dankie vir almal wat 
hulle ondersteun het. 

Joannine Oosthuizen het vir haar ‘n 
hoop gras bymekaar gemaak. Ek 

weet nie of sy iewers ‘n skapie het 
nie? 

 

Pietie dra sy dank oor aan SWK 
vir die kollekte skenking. Hulle 
het die geld gebruik om brille aan 
te koop. Die brille is saam met 
Bybels uitgegee aan die wat nie 
goed kan sien nie. 

Ron en Judy was ons 
kampleiers vir die naweek. 

Louie-Cecile het die plaatjie 
oorhandig. 

Al die Gaste -  Ons hoop julle het die kamp saam met ons geniet. 
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Voor ons woonwa het die muise vir hulle kom bessies bymekaar maak. Vir mense is hulle nie bang 
nie maar ek weet van mense wat vir hulle baie bang is. 

NB. Onthou om julle kamp keuse lyste in te vul. Ons as betuur gaan streng volgens die kamp keuses 

wat die lede gemaak het. Elke jaar kry ons dat van die lede kla oor die kamp keuse en dan het hul nie ‘n 
kamp keuse lys voltooi nie. Dit vergemaklik ook net ons taak.  
 
Onthou om nou al julle plek te bespreek vir Silwerstrand as ook Goudini Spa ATKV oord. By laas 
genoemde moet die volle bedrag ook vooraf in betaal word. 
 
Onthou van die voorstelle kissie wat tydens kampe by Danny le Roux se woonwa is. Maak gebruik van 
die kannaal om met ons as bestuur te gesels. Indien jy ‘n voorstel het, sit dit op skrif met jou naam daar 
by asb. Ons hoor graag van julle. 

Daar word op gepak en van ons sien nog kans vir ‘n laaste saam braai en kuier. Die weer is aan die 
verander en ons hoop die keer kom die reën.  

Ek hoop jy het die turksvy se vrug geniet. 
 

Sien julle DV by Silverstrand wat net ‘n baie rustige kamp gaan wees. Saterdag kan julle laat slaap en die 
mans kan vir hul vrouens koffie in die bed gee. 

 
Ek deel graag my boeboe ook met julle. Naweek in Beeld is baie laat agv ‘n klomp goed wat gebeur het. 

Op gesigboek vra iemand mos hoe ver is NIB en ek besluit om ‘n JPEG te maak van die voorblad en 
“safe” dit dan ook toe so.  My rekenaar wil opdateer en ek sê ja. Wel toe ek weer NIB oopmaak sit ek met 

net ‘n JPEG van die voorblad. 2de Rede is dat ons Oupa en Ouma geword het na dat klein Louis ons amper 
‘n maand voor die tyd kom verras het. Daar was ‘n 3de ook maar ons laat dit daar. Geniet die NIB al is hy 

baie laat.  Hou jou potlood skerp! 
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*Kamp bywoning: 21 eie lede, 3 gas en ander streke 1 = 25  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Silwerstrand     20 tot 22 Mei 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. 

Die STEYNS het inbetaling gemis en het met 
niemand gereël vir hul inbetaling nie. Petro hoekom 
trap jy op jou toilet plaatjie? 

Isabel Steyn het ook van iets vergeet. Boekevat, 
nie om dit by te woon nie, maar om dit aan te 

bied. Sy het haar wel goed gekwyt van haar taak. 

Steyn’s julle van is op die spel. 


