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#07/2016 

Altyd Water            Soetes en sop 
Almal welkom 
 
Vrydag se proe 
 
Spinnerak 
 
Pannekoek 
 
Vure - saam kuier 
 
Hello 
 
Durf die koue aan 
 
BMW 
 
Inihoekie 
 
Berge toe 
 
Kortste 

 
Kerk 
 
Voorsitterstee 
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Altydwater, Soetes en Sop,  natuur en koue. Ek dink in menige huise was daardie gesprek van; moet ons 
nou die malperd opsaal en die koue aandurf. Die weer voorspelling lyk nie goed nie Pa ....... Nee wat,  ons 
gaan, kom wat wil. 8h30 Kry ons mekaar by Du Toitskloof oord vir die gewoonlike ontbyt. Dis prentjie 
mooi met al die watervalle die berge en skoon lug.  Binne wag  ’n klompie Sawanante al om ’n tafel met  
’n kaggel vuur wat die vertrek warm maak.  Hier kan jy sien het die rivier ‘’n paar dae terug baie hoog 
opgestoot met die opdrifsels wat agter gelaat is. Gou het die groep aangegroei tot twintig  terwyl die Oord 
eienaar ons vermaak met sang en musiek. 

Volgende keer as jy hier verby ry, stop gerus en gaan 
eet ietsie, jy sal nie spyt wees nie.  



3 

 



4 

 

Ons eerste stop was Goudini kelder gewees. 
Die opgradeerings daar maak dit nou’n 
aangename kelder om te besoek. Uni Wines 
was volgende gewees. Isabel Steyn staan 
reg vir ‘n foto, min wetende wat op die 
bordjie voor haar geskryf staan. Vrydag was 
dit nog rustig gewees en dit het ons gepas. 
Hier moes ons toe ook weer die ou gesigte 
opsoek en hoe dan nou anders. “Hallo julle 
stoutgatte”, word ons gegroet.......ag dis 
lekker om mens te wees.  Niël Goslett jy 
was gemis gewees! 

Ai, die hoed was te naby aan 
Paul Steyn gewees, so dit moes 
kop toe..... 

Uni Wines het ‘n paar soorte druiwe drankies met alkol in 
wat regtig baie lekker is en ook baie gewild is. Veral vir die 
wat voel dat die drink goedjies hul tande stomp maak. Ons 
het ‘n lid wat ‘n ietsie by die droë wyn 
gooi...versoetertjie ..... werk glo baie goed.  Hulle Meander 
Moskato en Ankerman saam met kaas en biltong is baie 
lekker. 
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Intussen het ons gaan loer hoe lyk dit by die Watergat kampterrein. Dit is geleë naby Goudini kelders 
langs ’n dam. Dis mooi gelyk met ook’n lekker braai/kuier area. Daar is ook ’n swembad. Vir SWK gaan 
dit nie werk nie, seker plek vir 25 waens met baie min badkamer geriewe. As kleiner groepies daar wil 
gaan kamp kan dit net lekker wees. Hou in gedagte die toegangs roete is ‘n plaaspad langs die landerye af.  

Deetlefs is die volgende stop. Hulle het vir ons verlede jaar wyn geskenk en is ons altyd net goed gesind. 
Hier kon ek nie verby die roosterkoeke loop nie. Smaaklik met ‘n kerrietjie in, mens is toe mos al mooi dun 
hier om die middle want die bietjie sop wat jy by elke kelder kry om aan te smul wakker die hongerte net 
aan. Hul rooi wyne is besonders lekker en baie gewild, vir die Vaalpense het hul’n soet hannepoot.  Gian 
Groen het musiek gemaak en gesing, die vrouens het sit plek gekry. Teresa le Roux was blykbaar die 
oorsaak van lekker lag gewees. 
 

Jellie het nog nooit so geproe 
nie. 
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Du Toits Kloof  kon ons nie verby ry nie. Hier het 
ons die koue behoorlik gevoel maar gelukkig het die 
gas verwarmers hul werk gedoen. Paul Steyn wag 
vir’n proe gooi en as ek reg onthou het daar suiker 
in sy wynglas geval. Wie was die skuldige? 
 
Terug by die kamp was ons aangenaam verras om te 
sien dat die meeste van ons lede al ingeburger is. 
 
‘n Week terug was die watervlak tot by die 
woonwaens se wiele gewees. Ons is dankbaar vir 
die reën wat al geval het. 
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Dis pannekoek weer en Neels Jordaan is op sy pos, 
drie stofies, drie panne en by die 300 pannekoeke later 
is die deeg op. Welgedaan  aan jou en die span. Die 
fondse gaan vir ons jeug se kas.  
Paul Steyn het gereël vir baie hout en dit het baie 
gehelp teen die koue. 

Teresa het gesorg vir ’n tafel met wol en lekergoed 
pakkies. 

Johan Oosthuizen het vir ons die 
boekevat waar geneem. Ons gaan die 

spinnerak storie onthou as ook dat 
God op verskillende maniere jou 

gebed verhoor.  
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Inbetaling het vlot verloop met Isabel Steyn en 
Pieter Henning  aan die stuur. Vrydagaande se 
inbetaling word goed aanvaar deur die lede.  
 
Paul Steyn  en Danny le Roux het vir ons die loop 
van die naweek verduidelik en ‘n paar 
aanbevelings gemaak.  
 
Daar word gebraai en kos gemaak veral by die 
Heynse, dit was ‘n mooi en besige gesig.  

Kyk hoe loer Piet Steyn en waarvoor hulle lag sal 
net hulle weet.  Anne-Marie du Toit, Salome  Low 
en  Antoinette Steyn. 

Karin Heyns, Ian en Antwanette Heyns en Engela 
McDonald 
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Ai so het Vrydag ook heeltemal te gou sy rug op ons gedraai. More is nog ’n dag, het my Ma altyd 
gesê. 

Nou ja nou kom ons by Salome Low.....sy sê sy was baie soet gewees die naweek. Talita Stemmet jy sal 
moet help mens, kyk hoe steek sy tong uit vir my....dis mos baie stout ne.....hahahaha.  
 
Grappie ..........Tannie Polony alias Gerhardus Theron 

Adrie Retief, Janine 
Theron en Petro Meyer 
geniet die saam kuier. 

 
Ian Heyn ek dink jou bed 

roep. 

Carla en Pieter 
Smit 
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Hierdie foto is Vrydagaand 23:04:38 geneem  en die foto is nie “ge-edit” nie.  Kry julle kamera’s reg want 
die beplaning is om ’n opvolg fotografie kurses aan te bied by Nightsky. Niël Goslett jy kan maar solank 
die nodige vir ons regkry. 
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Sneeu, ja daar het sneeu geval laasnag op die berge. So, koud is dit koud hoor, maar die natuurskoon en 
mense om ons maak dit alles die moeite werd.  

Koos Oosthuizen het vir ons 
die boekvat gelei. “Hello”,  het 
‘n nuwe betekenis gekry. 

Pieter het die broodjie braai werk oor gevat want hy het 
gesien die eienaar hiervan is aan die rondloop. 
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Slanghoek is ons eerste stop maar duidelik is hier baie meer mense as gister, vandag gaan dit besig word. 

Die biltong & blue cheese sop is ‘n wenner. 

Riaan, Petro en Piet Steyn is ook reg vir die 
soetes en sop. Geniet dit! 
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Jason’s Hill is volgende. Ons kry nuus dat Bennie Pienaar se BMW sonder olie is. Paul Steyn en Faul 
Retief het vir Bennie gaan insleep. Hier in SWK staan die lede altyd reg om te help. Nou word daar gespot 
oor by wie hulle ‘n sleep belt gekry het...Toyota. 

Jan Meyer is reg vir soetes en sop. Ons kuier by 
Opstal en hier is besonders baie Staletjies met die 
lekkerste eetgoed. 
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Ons het ‘n vinnige draai by Badsberg gemaak en daarna is ons Inihoek toe om te gaan eet. Hier het ‘n 
kaggelvuur die vertrek warm gemaak en het ons lekker saam gekuier. Paul en Faul het hul ook by ons kom 
aansluit asook Kobus en Sonja wat vir die dag deur gekom het. 

Inihoekie het Jan vir die prentjie gesorg met Paul se hulp. 

Ek wou baie graag van die anderkant van die rivier ‘n foto neem 
van al die woonwaens. Met dit ingedagte het ons vir Chrisjan 
gevra of daar nie’n boot is wat ons kan gebruik om oor die rivier 
te kom nie. Nee manne maar ek sal julle More tot bo op die berg 
neem met my 4X4. Wonderlik! Wel om’n lang storie kort te 
maak is ons almal in Joos Knipe se Land Rover  Discovery 
oppad berg toe. Johannes Knipe bestuur, Joos, Paul, Koos, 
Johan, Kobus Oosthuizen en myself is almal saam. Met ‘n lang 
draai kry ons toe die pad wat berg toe gaan. Dis styl en los 
klippe is al wat jy sien. Knoppies word gedruk en daar lig ons 
op en ons is reg om te ry. Dis stil in die Land Rover en speel 
speel is ons oor die eerste opdraend. Joos is aan die woord “ wat 
sê julle ouens nou van ‘n Land Rover?” Ek het ‘n teen vraag of  
liewer stelling gemaak. Joos jy het nou self gewonder.........Joos: 
“ja ek moet erken, ek het.”  So maklik klim die landy die berg 
padjie uit en amper te gou is ons by die baken. 

 



15 

 

Baie dankie Joos en Johannes, hieroor gaan ons 
nog lank gesels. Laat een ou nou weer ’n Land 
Rover sleg sê! 
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Teresa, Verna Jordaan en Anne-Marie 
Griessel, het die dag geniet.  

...en daar word gebraai...... 
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....so smeer jy ‘n vars gebakte broodjie 
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Geen wolke in sig nie, 
‘n nuwe dag, maar iets 
is tog anders. Dis koud 
en die voetuie se dakke 

is wit van die ys. 

Daar is geen water in die badkamers nie, Paul gaan kyk en die 2” PVC pyp het af gespring. Ek gaan help, 
ons trek die pyp se punt nader deur gebruik te maak van’n tou wat ons op wen. Die klamp word aan gesit en 
die stop kraan word oop gedraai. Alles lyk goed maar daar is nog ‘n lek. Ek en Paul buk af om te kyk waar 
die lek is.....en daar is ons water nat. Die pyp het weer af gespring. Johan van der Heever het vir ons draad 

gebring en ons probeer weer. Die keer bly die pyp in plek, dankie aan almal wat kom help het, Pieter 
Henning, Andries Pienaar, Johan en Paul. 
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Baie geluk aan Paul en Adell Rosenbrock, Ian en Antwanette Heyns met julle woonwaens. Mag dit net 
plesier gee en nog baie kampe saam met SWK. 

Sondag se Kerk  diens 
was weereens ‘n 

belewenis. Vermaak van 
der Merwe het met ons 
kom gesels, kom deel, 
kom reguit praat. Leef  

jy in Sy guns? 
 

Na die diens was daar  
gesels oor sy boodskap, 
ja die Heilige Gees is 

besig met SWK. 
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SWK se kortstes onder die Vroue, Verna is daar om die gemiddelde vrou se 
lengte aan te dui. Die Teresa bly op haar tone staan, Ek het geweet iewers gaan 
ek ’n plat-voet foto kry. 

Hier is hy, nou kan julle maar self besluit wie is 
die kortste. 
 

Anne-Marie Griessel, Teresa le Roux, Anne-
Marie du Toit en Ohna Oosthuizen. 
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Lede se foto’s wat hul per Whatsapp aangestuur het. Baie dankie en maak weer so asb.  

By Goudini kelder het daar’n groot soektog 
ontstaan, amper so groot soos daardie jare by 

Kimberley se gat na Diamante. Neels se 
bakkie sleutels is soek, soos in weg. Nou 

sonder ‘n sleutel gaan daardie Ford nêrens 
kom nie.  

Die soek tog lei hulle toe terug na die 
begin ....Hier hang die sleutel nog net so in die 
aansitter slot langs die stuurwiel. So jy het jou 
swartplaatjie verdien 

Verna het die foto’s aan gestuur. 
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Neels het die foto gefotobom en Teresa weet van niks nie, 

Ane Jordaan  was die naweek die 
enigste kind wat saam gekamp het. 
Meeste van die ander het sport 
verpligtinge gehad. 

Teresa het die foto’s aan gestuur. 

Carla het die foto’s aan gestuur. 



23 

 

 

T
o
e
k
e
n
n
i
n
g
s     
 
   

Riaan en Petro Steyn 
30 Streek 

Danny en Teresa le Roux 
50 Streek 

Carla Smit 
130 Streek 

Bennie en Tia Pienaar 
160 Streek 

John en  Engela McDonald 
240 Streek 

Elmarie Steyn baie gelyk met jou Verdienste 
Toekening 

Louis Swanepoel en 
Salome Low het die 
gelukkige trekking 
van die kwartaal 

gewen.  
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Neels en Verna Jordaan            Paul en Isabel Steyn 
Pannekoek bak                       Kampleiers 

 
Julle het ‘n puik werk gedoen 

Al die Gaste -  Ons hoop julle het die kamp saam met ons geniet. 
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*Kamp bywoning: 21 eie lede, 5 gaste en ander streke 1 = 27 Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Bergrivier AJV 19 tot 21 Aug. 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. 

Carla het vir ons die sleutel soek storie 
vertel en dan so die toiletplatjie vir Neels 
gegee. 

Adell skryf vir my 
die storie wat julle 

moet lees. Dit 
gebeur selde dat 

iemand wat droog 
maak hul eie storie 
vertel, wat nog te sê 
dit op skrif sit. Die 
storie volg na die 

bladsy...... 
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Soos versoek hierby die verhaal – true story J 
  
Ek en Paul besluit om weens logestieke redes,  Donderdagaand na werk deur te ry vir die naweek se kamp 
te Altydwater.  Ons ry dan weer Vrydagoggend terug vir werk ens. 
Toe Paul by die huis kom Donderdagaand, so net na 6, is alles mooi reg gepak in ons nuwe wa, en kan ons 
letterlik net hak en sleep. Die weer speel mooi saam. 
Ons is oppad, o gids nee wag, ons moet gou die sleep spieëls vasmaak. Dis al donker en so ‘n motreëntjie 
begin uitsak. So in die donkerte, en in die reën  beduie ek nou hokaai, die wa is reg om oor die bal die pas. 
So doen Paul die nodige en ons klim teverde in die kar. Hohey hohey on our way we go …. ‘n geweldige 
slag ruk ons tot stilstand. “wat was dit?” sê-vra ons vir mekaar met groot oë.  O gids die wa was nie reg 
gehaak nie, en so sleep ons die wa met die ketting om die bal. Act one take 2. Genadiglik geen skade. Net 
na 7nm en ons is op pad.  
  
So gesels gesels is die pad sommer baie kort. Ja,  afdraai by Du Toit Cellar, grondpad met ons wa. Eerste 
plaas in. O jinne, verkeerde afdraai, maak draai op broer se lierlike groen gras, terwyl die honde die bande 
van die Pajero wil afvreet! (kan nie help om te wonder, voer die boer dan nie sy honde nie!). So draai ons 
af  tussen die wingerd lande. Dis donker. Paul is minder beindruk. “ genade kan die boer maar nie bietjie 
moeite doen en die pad bietjie skraap nie?’ ….”jip’ sug ek, ‘goeie idee’. ‘kan jy dink hoe gaan die pad lyk 
teen Sondag as almal in is en die groot trek uit hier plaasvind’…. So rukkie later reken Paul, nee genade 
hier sal plan gemaak word, die meeste waens is normale pad waens, nie boswaens nie, hierdie pad is regtig 
erg ….’jip’ sug ek en skop teen die vloer vas om te keer dat ek nie van die sitplek afval nie. 
  
Dis donker en ons is afhanklik van die Pajero se ligte ….. ‘My Engel’ roep ek benoud uit. ‘Ek dink jy 
moet stop. Ek kan nie onthou dat ons laas deur ‘n rivier moes ry om  by die kampplek uit te kom nie’. 
  
Verkeerde pad …. Wat ons lei tot teen die rivier.  ‘Single-track’…. Dis nou ‘n uitdaaging. Ons moet 
hierdie nuwe wa terug stoot op die ‘single 4x4 track’. Dis voorentoe en agter toe. Bande wat gly op die nat 
klippe, my senuwees is op, ek weet nie of ek tot by sons-opkoms kan wag vir soetes nie. Het dit of  dalk 
iets sterkers nodig na dese…. Paul is soos altyd komkommer koel. Geduldig, voorentoe en 
agtertoe,  voorentoe en agter, bly op die klippe,  draai en weer voorentoe en agtertoe, links en regs, nek ruk 
voorentoe en agtertoe want dis nie klein klippies nie, en siedaar, hy laat dit so maklik lyk, wa omgedraai, 
sonder ‘n skrapie! Ons kan weer probeer. Ek bel vir Andre Heyns. Pastor, ons is verdwaal, hier teen 
damwal, amper in die rivier. “Nee wag ek kom jul haal!’ se Pastor.  Paul sug ‘n sug van verligting. “ 
Skattebol’  sê hy, nou gaan ek swets … “dis nou sommer k@k!” … Ek bars uit van lag, dis baie snaaks.  
  
Andre Heyns kom tot ons redding en ‘escort’ ons na die regte plaas J. Ons word gegroet deur ‘n ons 
SAWA maats wat hulself reeds tuis gemaak het. In ‘n japtrap is ons opgeslaan. Ja die vleisie is reg en ons 
kan aansit vir ete. 
  
Dankbaar dat ons veilig is met geen skade nie! Paul & Neels het Februarie deelgeneem aan die Wegsleep 
Akademie. Inderdaad ‘n kursus wat ek kan aanbeveel, en het bewys dat Paul toe wel opgelet het in dié 
klas! 
  
Mooi dag  

Geskryf deur Adell Rosenbrock-baie dankie,wat ‘n mooi storie. 

Ons volgende kamp is die AJV, kom kamp saam en as jy nie kan nie sorg dat julle by ons AJV 
vergadering is. 
Die nuwe bestuur word gekies, en ‘n klomp ander inligting word deur gegee. Sien julle daar. 
 
Vir Altyd Water, Cillie en Chrisjan wil ek dankie sê dat ons op julle plaas kan kom kamp, dankie vir die 
verandering met die krag, dit het gewerk. Ja ek weet ons is baie meer woonwaens as waar voor julle die 
kampterrein beplan het en daarom leef ons in liefde saam met die tekortkominge. Ons het die naweek 
daar by julle baie geniet.  


