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Soos Niël Goslett sê: “ ons moet nou net weer begin kamp.” Teen Woensdag voor die kampnaweek hoor ons dat
daar van ons lede al penne ingeslaan het by Kardoesie. Kobus en Sonja Botha se woonwa het ‘n band verloor,
maar gelukkig was daar nie skade nie. Teen Donderdag het die groepie aangegroei.
Whatsapp boodskap:
Ons gaste van Albatros, Andre en Riana, sponser vir ons
more aand (Vrydag) 2 vetkoeke elk, julle kan net self sorg
vir ‘n "filling"
Dankie Riana vir jou bederf.
Foto: Niël Goslett

Whatsapp is ‘n
wonderlike stuk
“gereedskap”. In
SWK is dit die
gebruik dat almal wat
die naweek gaan
kamp op ‘n whatsapp
groepie geplaas word.
Foto: Johan vd Heever

Foto: Johan vd Heever

Dis nou alles goed en wel as almal eers
Vrydag kamp toe ry. Hoe moet ons
klomp wat nog die ysters moet warm
hou nou gewerk kry as ons sulke mooi
foto’s teen Donderdag kry?

Foto: Riana Potgieter

Dit lyk net lekker en hier diep binne jou
binneste wil jy ook daar wees.
Foto: Johan vd Heever

Dis Oktobermaand en kyk hoe warm is die
mense aangetrek. Ons verneem dis koud
daar bo-op die berg.

Foto: Johan vd Heever
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Foto: Johan vd Heever

Vrydag 14h00 val ons in die pad. Malmesbury lyk vaal soos die koring in aar staan, so ook Mooreesburg. Dan
Piketberg verby, op teen Piekenierskloof en hier moet jy mielies gooi om bo uit te kom. Kardoesiepadstal lê dan
sommer net so aan jou regterkant. Ons draai in en sien die woonwaens op die randjie staan. Gou het ons ’n
staanplek. Met die uitklimslag voel jy die koue bergwind wat deur jou klere sny. Ons wil nog groet, toe soek Danny le Roux en Niël Goslett al die blou kragprop. Dis soos nou toe staan ons met alles klaar opgeslaan en stoele
uitgepak. Dankie manne, maar hier in my binneste weet ek hier gaan nog ‘n paar goed die naweek gebeur.
Ons het ons kampervriende, Sawanante lank laas gesien. Ons is dankbaar dat almal gespaar is.

Danny en Niël kry die eerste vetkoeke, varsgebak. Niël kry ‘n paar kleintjies en Danny ‘n groot een.

By ‘n vorige kamp
het Riana Potgieter
vir Niël net so ‘n
bietjie poeding
ingeskep.
So die stout streep
kom al van ver af.

Danny eet nog so lekker toe kom hy agter hier is groot fout met die vetkoek. “Kyk mooi julle, die vetkoek het wol
in”
Riana!!!
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Hanlo, Melicia, Rikus en Hanre Engelbrecht trek in en hier is die span weer besig. Dis trek die kant en trek daai
kant. ‘n Paal is soek, Hanlo, dalk het jy dit by Watervalle vergeet. Die paal het vroeg al voete gekry en sy lêplek
was onder die BMW. Intussen het Hanlo al 3 keer onder die BMW gesoek vir die paal, maar hom misgekyk. Gou
gou staan hulle ook reg vir die naweek.

Rikus vermaak homself.
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Hier vanwaar ons staan het die Skepper vir ons ‘n skildery geskilder in baie kleure en so volmaak.
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Louis Havenga heet almal welkom en handel
gou die formaliteite af. Daarna doen hy ook
die boekevat. Die gepaste stukkie het hy vir
ons voorgelees.
Ons teken in en die vure word aangesteek.
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Niël het die braaiding ‘n bietjie verder gevat en alles in die pan gedoen. Glo dit of jy nou wil weet of nie, maar dit is spanspek wat hy
saam met die vleis in die pan het. Op die einde het daar van die
hardehout in die pan beland en kyk net hoe mooi FLAMBE hy dit.
Dit was heel smaaklik.

Foto: Melicia Engelbreght

Foto: Melicia Engelbreght

Die “kinders” braai ‘n malvalekker oor die kole of laat ek sê die vuur.
Baie gou is die koue aandlug vergete.
Petro Steyn is mos ook ‘n “kind”.

Foto: Melicia Engelbreght
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Die vlaeskywe is al ‘n
gereelde bederfie van
Petro af. Baie dankie,
Petro. Dis net jy wat dit
so lekker kan maak.

Intussen het meeste van
ons ook al ‘n vetkoek of
twee in. Baie dankie Riana, jy kan maar weer so
maak .
Moet net nie weer brei as
jy die deeg uitrol nie.

Foto: Petro Steyn

Die foto word gereeld geneem
sodra Riaan en Petro by ‘n
kampterrein penne inslaan. Petro is
nou al pro!

Foto: Petro Steyn
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Mariëtte het die
mooi foto’s
geneem. Kyk
net hoe vol
blomme is die
natuur daar om
Kardoesie.

Foto: Mariette

Foto: Mariette
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Hier kamp
Carla Smit
en gaste.
Dis ‘n lekker
beskutte
hoekie.

Foto: Carla Smit

Ek stap so agter my neus aan en kom toe af op die mooi beesstertpot van Gerrit
en Ilona Bruwer. Hy lyk mooi, doen so voort. So nou en dan hoor ek vir Louis sê
“ ek ruik ‘n pot wat brand”. So word daar been getrek en hou hy die klomp op
hul tone.
Kom toe daar by Paul en Isabel Steyn uit. Hulle woonwa staan nog in Mosselbaai en so kom kuier hulle toe saam in ‘n huisie met die naam van Ommi Hooky.
Elmarie is ook op haar stukke en ons word mooi hallo gesê.
Rikus en Handre het prente ingekleur. Ek sê toe vir hulle dat dit lyk soos ‘n krokenoster en ‘n likkedil. Die twee was nie beindruk met my kennis van die oer
diere nie.
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Riana is weer besig met Danny en as mens na Paul se
gesig kyk kan dit nie goed wees nie.

Onder is Niël besig om die kinders met die waterkanon
te spuit. Baie gou leer hulle wat is ‘n veilige afstand.

Saterdag het rustig verloop. Elkeen het sy
eie gang gegaan. Die geriewe by
Kardoesie is baie netjies en hier is alles
wat jy nodig het. Soms moet daar reën en
koue wees om ons tot stillstand te bring in
die gejaagde wêreld. More skyn die son
weer, dan geniet ons weer dit wat dit bied.

Die koring is al klaar gestroop, maar so hier
en daar is nog ‘n aar wat staan.
Gedurende die naweek het ons lieflike reën
gekry.
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Foto: Johan vd Heever

Riaan Steyn en Petrus Theron het die
voorsang gelei.
Daarna het Riaan en Petro vir ons ‘n
boodskap uit die hart gebring. Dankie
dat ons ook in julle lewens die liefde
van Jesus sien.
Die 2 jong manne, Rikus en Hanre
het die kollekte opgeneem. Met verloop van tyd sal die bestuur dan ‘n
besluit neem aan wie die kollektegeld
toegeken word.
Foto: Johan vd Heever

Louis het voorsitterstee hanteer. Alles het
mooi verloop totdat hy vir Niël, Nasionale
ondervoorsitter aan die woord gestel het.
Nou, ons almal weet Louis kan lekker brei.
Louis se “kondoom saam” slagspreuk van
Sawa het ons lekker aan die lag gesit. Kom
droom saam moes dit wees. Niël het toe
die nuwe slagspreuk, Kom trek saam, met
ons kom deel.
Gaan gesels gerus met Niël om
eerstehandse inligting te kry oor die
besluite wat geneem is. Ek sien uit na dit
wat voorlê vir Sawa sodat ons net kan saam
kamp en dat daar ‘n plekkie is vir elkeen
om jou kamp ervaring in jou ruimte te geniet saam met ander. Baie dankie vir die
groot werk wat jy doen, Niël; so ook aan al
die NUB lede.
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Johan en Alet van den Heever was die kampleiers vir die naweek.

Wat is ‘n skerminkel?........

Dis 'n ou wat met gevriesde, goor braaiwors by jou braai
opdaag, en dan jou geurige kwaliteit biefstuk gaps en verslind!
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Die McDonalds maak al reg om op te pak terwyl ander hul braaivleisvure aansteek. Gelukkig kan ons almal droog huis toe gaan.
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Volgens Rikus en Hanre weet Oom Danny glad nie hoe om ‘n braaibroodjie te maak nie. Vandag gaan hulle hom
wys hoe word dit gedoen.
Die storie van Danny se braaibroodjies het al in Wegsleep gedraai met spotprent en al. Die kole was warm, eintlik
té warm vir roosterbroodjies. Die 2 het warm gekry, maar vasgebyt.

Julle broodjies lyk baie lekker en ek dink
Oom Danny weet nou hoe om braaibroodjies te braai.

Danny jy was ‘n goeie
leermeester gewees.
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So kom die tyd om te groet en die pad huis toe aan te durf. Dit was voorwaar ‘n baie lekker naweek.
Ons sien uit na die volgende kamp. Sterkte aan die bestuur met al die reëlings vir die Kerskamp.
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Foto: Riana Potgieter

Andre en Riana Potgieter bly vir nog ‘n dag. Geniet dit en dankie ook vir julle aandeel in die naweek.

Foto: Kobus Botha

Kobus en Sonja Botha het met Dave en Koekie Griessel gereël om hulle langs die pad te ontmoet.
Julle lyk goed en ons mis julle by die kamp. SWK groete.
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Kyk net hoe mooi werk die mannetjie se hemp vir die Bollieblad.

Paul Steyn is hier besig om ‘n rooster vas te knoop aan
iemand se tent en dit is nie eens sy rooster nie.

Riana Potgieter, Bollie die hasie het vir jou
gekies om ook op die blad te wees. Hy sê
mens mag nie wol in kos sit nie!

Lag maar lekker, volgende keer is jy dalk op die bollieblad.
*Kampbywoning: 17 eie lede, 2 gaste en 1 van ’n ander streek
*Ons volgende kamp is van 12 tot 14 November 2021 te Silwerstrand
*Bestuurslid verantwoordelik: Melicia Engelbrecht
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron, tensy anders aangedui. Dankie vir die
foto-bydraes. Stuur gerus van jul foto’s vir die bestuur na ‘n kamp.
*Kommentaar is altyd welkom. Epos: theron.pj@mweb.co.za
*Baie dankie Pero Steyn vir al jou hulp met Naweek in beeld.
Geskryf en saamgestel deur: Petrus Theron
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Dankie dat ons kon deel in julle toer ervarings. Geniet dit en lekker toer.
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So word daar getoer deur ons SWK lede

Johan en Ohna, Koos en Hendriena, Sailor en Estie Viljoen

Op Dinsdag 12 Okrober 2021 het 3 woonwaens (Koos, Sailor, ek met ons wederhelftes vanuit die
Kaap vertrek op n Sanparke toer. Ons eerste oornag plek was Karoo Park, Beaufort Wes. n Baie
mooi park en ons was bevoorreg om die twee renosters aldaar te sien. Donderdag oggend het ons
vertrek na Camdebo, Graaf Reinet waar die appies ons baie probleme gegee het. Die diere was
maar skaars maar die uitsig oor die Vallei van Verlatenheid was n belewenes. Een van God se
woderwerke. Saterdag het ons vertrek na Mountain Zebra, Cradock. Die grondpad na die park het
n bietjie skade veroorsaak aan van die waens maar die aantal diere wat ons te siene gekty het, het
dit alles die moeite werd gemaak. Woensdag het ons weer vertrek na Addo waar ons tans nog kuier. Saterdag vertrek ons na Yellow Sands, Oos London waar ons 2 nagte sal vertoef. Daarna na
Cannon Rocks, Port Alfred vir 2 nagte gevolg deur Stormsrivier vir 3 nagte en Eb & Flow vir 2
nagte. Ons laaste oornag plek is te Hartenbos. Groete aan almal en mooi bly van ons toergangers
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