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Terwyl ons Goudini Spa toe ry is daar die heel tyd iets wat kort, iets wat pla, jy weet mos, so in jou        
agterkop. So ry ons maar en geniet die natuur skoon. Janine Theron sê; kyk daar is ‘n waterval. Toe weet 
ek wat pla. Andre Pogieter het glad nie gevra wat die naweek se weer voorspelling is nie. Tommie 
Scheepers het ook niks laat weet op gesigboek nie. Hoe het ek dit met julle manne? 

Die foto is Saterdag geneem 
Die groep wat voor ons 
ingekom het, het in die reën 
opgeslaan. Die terrein is mooi 
skoon en ons is baie vriendelik 
by die hek ontvang. Ek wens 
van die ander kampterreine wil 
by Goudini-spa kom leer hoe 
om die ontvangs en inteken 
werk te doen. 
 Iewers het  iemand die yskas 
se deur oop vergeet. Paul!! 

Daar word gegroet en hallo 
gesê. Gou voel almal welkom 
en is dit soos ’n groot familie 
wat saam kamp. 
 
Salome Low lui die klok vir 
boekevat.  

‘n Paar liedjies word 
saam gesing en Talita 
Stemmet het die 
boekevat uit Ps1 een vir 
ons gedoen. Hierdie is 
altyd kosbare oomblikke 
saam. Ek is so dankbaar 
dat dit in SWK nie 
afgeskeep word nie, soos 
op baie ander vlakke van 
ons samelewing. 

Ek wil julle terug vat na ons laaste kamp by Onrus. Ons 
het die Saterdagaand “30seconds” gespeel en lekker 

saam gebraai. Niël Goslett se braaibak se een poot het af 
gebreek. So, volgens hom was dit tyd vir ’n nuwe een. 

Dus word braai se kind net daar agter gelaat vir wie ook 
al kans sien om dit te gaan in gee vir skroot. 
               Ruik jy al iets wat gaan gebeur......... 
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Ons word bederf.....!!! 

Kampleiers; Salome Low en Louis 
Swanepoel het vir elke woonwa ’n 
botteltjie milo met marsmelows in 
gegee. Wat ‘n oulike gedagte. Hier 
is toe ook nog’n stertjie aan die 
hele ding. Een botteltjie se 
bewoording is anders as die ander. 
Petrus en Janine Theron het toe 
die botteltjie gekry en daar kry ons 
toe ’n groot sak tjokelades. 

Salome Low Louis Swanepoel 

Petro Steyn, Rozel en Niël Goslett 

Janine Theron 
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Danny le Roux vertel die 
storie...” Ek het die Sondag  
gesien hy (Niël) ry hier weg 
sonder sy braai. Ek het ‘n plan 
gehad en die braai gaan optel. 

By die werk het ek dit mooi reg en skoon gemaak. Die mooi sakkie met 
die bewoordig is toe ook gemaak. Kom hier na my toe, Niël” 
                      ( Onrus kamp ) 

‘n Man sonder 
woorde... 
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Daar word met ‘n kus dankie 
gesê. So wat is die les in die 
verhaal? ....Indien jou braai 
breek by ’n kamp, maak net 
seker dat Danny sien jy los 
hom daar. By die volgende 
kamp gaan hy reg wees en in 
’n mooi swart sakkie. Mooi 
gedoen Danny!  
 
Gaan kyk gerus op SAWA 
webwerf waar die storie begin 
het. 
www.sawa.org.za volg skakel 
na Suidwes-Kaap-kamp nuus– 
15 Sept. 
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Die vure brand en ons geniet die braai en kuier.  
Van die lede het gaan swem en glo my dit is die antwoord 
teen die koue. Die geheim is dan om so gou moontlik in die 
bed te kom na die warm swem. Vir ons wat nie gaan swem 
het nie het die koue so in jou gebeentes kom inklim. 
 
So kry ek vir Joannine Oosthuizen waar sy sit en brei.  

Ons het almal gaan inteken by 
Louis en Salome. So more 

oggend kan ons laat slaap, die 
wat wil. 

Vrydag het sy tol geeis of is dit die 
uitwerking van die warm swembad. 
 

Dit kan nie die glasie se skuld wees nie 
want hy is nog amper vol? 
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Ek en Janine het besluit om vroegoggend Slanghoek te gaan verken. Hierdie valei is bekend vir al die 
wingerd plase en goeie wyn. 

Trixie word sommer so op die voorstoep gemelk. 
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Hier het ons roosterkoek en 
koffie gekoop. Rietdakkie 
padstal is ‘n besoek werd.  

Kristie Goslet, Danny en Tersea le Roux en Pieter 
Henning kuier in die son. 

Teresa ek kan my oë nie glo nie, Dane, 
Gerhardus en Kristie sit en ”inkleur” by ‘n kamp. 
Jy kry baie reg met hulle. 

Gerhardus; ”tannie Salami jy verwurg my”  
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Vir die geleentheid is al lank gewag, Salome-hulle gaan dorp toe. Gou is daar ‘n hele klomp skimme aan 
die rond beweeg. Hul woonwa is gesluit maar ‘n ander skim se sleutel pas toe, hoera ons is in. Die kleinste 
skim is gewapen met die rys en gou gou is die taak afgehandel. Hul bed is met rys gedokter.  

O ja, die Huisgenoot is in die mikrogolfoond as julle 
dit soek. 

Frans en Bettie Reinke geniet die warmbron, ons is so dankbaar 
dat julle saam met ons kom kamp het in die winter koue. 
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Die Camberlain’s en Steyn’s het ook die 
warmswembad gaan op soek. 

Sonja  Snyman se 60ste verjaardag word in Melkbosstrand gehou, ek en Janine het die partytjie gaan 
bywoon. Niêl en Rozel staan vir my in om’n paar foto’s te neem. Baie dankie. 

Jolene Huysamen het die 
boodskap gebring en dit so 
mooi met ‘n arend en haar 
kleintjie verbeeld. Dankie 
ook vir julle deelname die 

naweek. 

Foto’s Niël Goslett 
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Salome het vergeet om die klok te lui (17:00) toe 
roep Danny haar oor die klankstelsel. Dit het sy nie 

geniet nie en probeer toe dieVuvuzella in sy oor 
blaas. Klink my dit was meer’n blaas as geraas. Pieter 

jou gesig spreek boekdele. 

Foto’s  Niël Goslett 

Ek is so bly Niël het die foto ook vir my 
aan gestuur. Mense hierdie is nie net 

van’n knoppie druk nie. Ook kan jy dit 
nie met jou selfoon doen nie. Die rede 
hier voor is die diepte van veld. Dis die 
gedeelte wat in fokus is. Baie mooi rim 

light foto en mooi model, Kristie Goslett. 
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Baie geluk Sonja Snyman met jou 60ste verjaardag. Hier is Sonja saam 
met al haar kleinkinders. 

SWK groep 

Dis was ‘n baie mooi geleentheid.  
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Vroeg oggend is ons terug en die keer staan alles nog net soos ons dit gelaat het. Op Whatsapp het ons 
egter gesien dat daar laat aand lewe was by Goudini—skeer room het alweer uit Louis se stortsakkie 
verdwyn. Foto’s Teresa 

Mooi skoon fun......Maak tyd om te lag, dit is musiek vir die siel. 

Sondag oggend  word daar reggemaak vir kerk. Daar is ‘n byt in die oggend luggie.  Nadat ons’n paar 
liedjies saam gesing het bedien Ds. Bennie Verster vir ons die woord. Wat ‘n belewenis was dit nou 
gewees. So gesels gesels het hy vir ons aan die dink gesit oor ‘n klomp inligting wat ons almal van weet 
maar verkeerd verstaan. Ons is geseën uit die Woord en God verlang daarna dat ons vry moet wees. 

Johan en Ohna Oosthuizen, Ohna gee vir hom ook 
’n stukkie kombers, toe. 

Kristie Goslett en Tienkerbel 
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Voorsitter Pieter 
Henning is aan die 

woord.  
NB: onthou om julle 
kamplyste en 
betuurvoorstelle vorms 
in te vul. 

Eduan Chamberlain hou 
hom self besig. 

Herman en Jolene Huysamen 57jaar getroud. 
Baie geluk 

Frans Reinke geniet die laaste stukkie 
saam kuier met die klein kinders. 
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Niël en Rozel Goslett 
 80 Streek 

Frans en Bettie Reinke 
170 Streek 

Voorstellekisie;  Hier kan julle enige 
voorstel of as iets pla  kom ingooi. Sit 
dit op skrif met jou naam by en  ons as 
bestuur sal dan kyk na die saak. 
Onthou as jy vir ons as bestuur by ‘n 
kamp ‘n saak stel dan bly dit net daar 
want die kanaal is deur die 
voortellekissie of voorsitterstee. 
Gebruik hom en onthou ons as bestuur 
is daar om vir julle te werk nie vir ons 
self nie. Lede belange kom altyd 
eerste! 

So word ’n klok gelui - met oorgawe. Herman Huysamen 
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Salome Low en Louis 
Swanepoel 

 
Kampleiers 

 
Julle het ‘n puik werk 

gedoen 

Al die Gaste -  Ons hoop julle het die kamp saam met ons geniet. 

Ek glo almal het die kamp baie geniet tenspyte van die koue nagte. ‘n Naweek is net te kort!   
 

                   Ek verneem van die stappers dat daar nie ’n beskikbare “park run” gaan wees tydens die 
Soetes en Sop naweek nie. 

Klip in die bos......Waarom reël julle nie ‘n SWK stap tydens ons Altydwater kamp nie? 
Tot bo by die teerpad en terug. 
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*Kamp bywoning: 13 eie lede, 2 gas en ander streke 2 = 17 Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Altydwater—Soete en Sop 22 tot 24 Julie 2016 
*Bestuurslid verantwoordelik: Teresa 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. 
Foto’s; Rozel Goslett 

Salome Low het haar bril en horlosie 
verloor....................Niël Goslett gaan 
staan voor haar. 

Het jy al ooit my oë deur 
hierdie bril gesien? 

DIS MOS MY 
BRIL! 

Kan jy vir my sê hoe 
laat dit is OOOooo dis my 

horlosie 

Iets pla my.........Niël het dit glo in die mans 
badkamer gekry. 
 
 
Nou hoe nou?................. 


