
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Jesaja 41:10 

 
“Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou 
God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.” 
 
Ek wil vandag met julle gesels oor bekommernisse. Die slim mense sê dat 99% 
van al die dinge waarvoor ons bang, of bekommerd is uiteindelik nooit gebeur 
nie!  Kom ons kyk na wat die Bybel hieroor sê. 
In Jesaja 41:10 sê die Here vir ons: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met 
jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.  Ek versterk jou, ook 
help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” 
Met Israel so lank in ballingskap, het hulle al begin glo dat God hulle vergeet 
het.  Die omstandighede was nie altyd maklik nie.  So is dit in vandag se lewe 
ook, want baie ervaar dieselfde gevoel van verlatenheid wanneer ons deur 
donker dieptes van benoudheid moet gaan; dan pak vrees en angs die mens 
toe. 
 

God gee ons daardie versekering dat Hy met ons is, dat Hy ons nooit sal 
begewe of verlaat nie.  In sy teenwoordigheid is ons veilig, daarom hoef Israel 
nie te vrees nie, want dit was juis die doel om Israel hierdeur bewus te maak 
dat te midde van ballingskap, God hulle hand neem en hulle met sy reddende 
regterhand ondersteun. 
 

Waarom vrees ons dan?  As Kinders van God is die Here met ons elke minuut 
van elke dag!  Die Bybel gee ons hierdie versekering in die laasgenoemde 
vers!  Daar is regtig niks om voor bang te wees nie!  Niks waardeur God ons 
nie kan lei nie! 
 

GEBED 
Here ek is op die stadium moedeloos.  Die lewe is uitdagend en ek is sommer 
net nie meer lus hiervoor nie.  Skenk my asseblief ook die krag en moed om 
voort te gaan. 
AMEN 
 
 (Bron:  https://www.stellenberg.co.za) 
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Oordenking 



 Uit die Voorsitter se pen 
 
Dagsê Suikerbosranders 
 
Hoop almal is veilig en gesond in die tyd van hierdie pandemie. Hennie 
en Mercia asook Dries en Martie het die virus opgedoen. Dit het nie baie 
goed met Hennie gegaan nie, maar ons is baie dankbaar dat hy en al 
die ander lede op die herstel pad is. Ons dank gaan aan ons Hemelse 
Vader daarvoor, sonder sy liefde en genade sou dit nie mootlik wees 
nie. Daar is ook van ons lede wat familie aan die dood afgestaan het, 
ons gebede is met elkeen van julle. 
 
Vriende, vandat ons laas gesels het was daar nie veel wat in die streek 
gebeur het nie. Ons kon twee kampe inkry. Die lede wat gekamp het 
was min, maar al was ons min het ons lekker gesellig gekuier. Albei 
kampe was by Bush Inn. Mei maand se kamp was koud, maar nogtans 
lekker. Die doedies het ons baie bederf. 
Soos julle weet is Bert van Bush Inn oorlede. Op die stadium is ek nie 
seker of sy vrou die leisels gaan oorneem nie, ek sal almal op hoogte 
hou. 
 
Hierdie Covid pandemie het kamp ‘n groot knou gegee. Almal is maar 
baie versigtig, want hierdie golf is baie meer aansteeklik. Daarom sal 
ons ook die jaar se AJV weer deurmiddel van Zoom hou. Ek hoop almal 
sal verstaan, ons gesondheid is die belangrikste op die oomblik. Ek dink 
hierdie pandemie gaan nog lank by ons bly. Ons het heelwat SAWA lede 
regdeur die land deur Covid verloor. Ons gebede is met die families wat 
geliefdes verloor het en ook met die wat op die herstel pad is. 
 
Vriende, ek weet nie wanneer gaan ons weer ‘n saamtrek kan hou nie. 
Daar is van ons Seniors wat gelukkig is om onder by die kus te gaan 
kamp het, hoop hulle geniet dit. 
 
 

Ons sal sien hoe verloop dinge vorentoe. Hoopenlik sal ons weer almal 
die kersboomkamp kan bywoon. 
 
Kyk mooi na julleself asb en bly veilig. 
 
Mis julle verskriklik baie 
 
Tot ons volgende saamtrek. 
 
Veilig Bly 
 
Virgie 
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 Redaksie 
 

 

                                       Liewe Vriende 
 

Kan ‘n mens glo dit is alweer tyd vir die volgende uitgawe van die 
Suikerbekkie. Daar was heelwat hartseer na die laaste uitgawe. Nog 

mense is aan die dood afgestaan en dit voel of dit al nader aan die huis 
kom. Ons dink besonder aan Juliana Knoetze, Alet Meyer en Jurie 

Dreyer wat geliefdes moes afstaan aan die dood. ‘n Mens voel party 
keer moedeloos en bang, maar ons weet waar ons krag vandaan kom. 
In ons eie geleedere dink ons aan Mike van der Riet en Jan Viljoen wat 
ook geliefdes aan die dood moes afstaan. Ook aan elkeen wat siek was 
en is en nog aansterk. Ons dink aan elkeen van julle en ons bid die krag 

van Jesus oor elkeen. 
 

Ek wil graag weer ‘n beroep doen op elkeen om nuus deur te gee wat ek 
kan gebruik in die uitgawes. Dankie vir die wat dit al gedoen het. Ek 

waardeer dit opreg. 
 
                                     Hoop julle geniet die uitgawe 

Margaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorburger Blad 
 

‘n Senior burger hoogtepunt (of is dit geografies eerder ‘n 
laagtepunt?) 

 
Dit is Maandag, vyfuur in die oggend, stikdonker. Ons vertrek na Park 
Rynie. Dit pad is besonder besig. Vragmotors staan seker ŉ kilometer 
ver by die Heidelbergse weegbrug, oppad na Johannesburg. Wonder 
wat alles in daardie vraghouers is. Lekker outydse padkos help om nie 
onnodig te stop nie: hardgekookte eiers, toebroodjies (met tamatie, 
kaas, koue vleis of konfyt), frikkadelle en koffie. Stop net op die natuur 
se aandrang en brandstof. 
 
Aanvanklik oorweeg ons om by Harrismith te oornag, maar is maar 
onseker oor die veiligheid weens lokale oproer op die N3 by Harrismith. 
Ons ry egter voorspoedig en besluit om deur te druk na Natal. Ons sien 
baie min woonwaens op die roete. 
 
Aangekom by Rocky Bay, betaal ons vir die maand (sou twee maande 
gewees het) en ry na die staanplek. Hier wag ‘n verrassing op ons. Die 
woonwa wil nie op sy staanplek kom nie – daar is ‘n watervoor tussen 
die pad en die staanplek (heelwat laer as die pad) wat ‘n bult vorm. Die 
neuswiel ploeg ‘n voor in die sand. Ons het toeskouers, asook helpers 
én raadgewers. Christo bied sy traksie matte aan en nou kry die 
neuswiel rigting. Uiteindelik staan ons gelyk en reg om die tent op te 
slaan, daar is mos nog baie tyd, maar die wind besluit dit is genoeg vir 
die dag. 
 
Die ander Suikerbosranders wat alreeds daar is, is die Cloustons, 
Conradies en Oppermans. Ons verneem dat Henry en Wilma Hartslief 
van Vaaldriehoek ook daar kamp. Hulle moet egter terugvlieg weens 
korona-infeksie. Die kinders kom pak op. Die Cloustons staan soos 
gewoonlik voor teen die strand. Met hoogwater kom kuier die see sowat 
drie meters van hulle voorstoep af.  
 
Dis mos sardientjie-tyd. Die berigte maak dat mense heen en weer ry 
om darem ‘n eerstehandse ervaring te kry van die silwer lyfies wat met 
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nette uitgetrek word. Toe gebeur dit. Daar word vis uitgetrek op Rocky 
Bay. Ons mis dit egter, so ook op Scottburgh.  
 
Die manne vang vis. ‘Skuus, probeer. Lokale Indiër kinders ook. Sien 
ook hier en daar ‘n vrou wat haar hand aan die stok slaan. Klein vissies 
word uitgetrek. Mossels word uitgehaal, selfs krewe. Ek sien egter net 
een man wat met ‘n groot vis loop. Kan dalk ‘n tuna wees, skat sowat 25 
kg. Ek glo dit is met ‘n pylgeweer geskiet. 
 
Die son kom rooi op soggens. Wolkformasies maak dit partykeer prentjie 
mooi. Die see se kleur verander van vaal groen tot diep turkoois-groen. 
Wit seeperdjies speel op die kruine van die golwe soos die wind die see 
soms karnuffel. Tent panele ontgeld dit ook en raas terug met die wind, 
maar dan is daar die windstil dae en die kwik styg so na die middel 
twintgs toe, terwyl die Gautengers bibber. Somersklere is die norm, 
maar laat middag word warmer klere gesoek. Die koudste wat ek 
gedurende die nag gemeet het was 11 grade in die woonwa en 9 grade 
buite. Die klam seelug en suikerrietplantasies wat gereeld gebrand word, 
maak jou voertuig vuil sonder dat jy iewers heen ry. Een aand val daar 
so ‘n fyn mis reëntjie - die voertuie lyk maar sleg die oggend.  
 
Ons maak sop, potjie, braaivleis, pizza, vinnige versnaperinge, 
plaatkoekies, gevulde en soet pannekoek. Uiteet is ook nie uitgesluit nie. 
So nou en dan wil aap se kind ook sy deel opeis, maar hulle is darem 
nie té lastig nie. ‘n Wolnekooievaar kom maak gereeld ‘n draai by die 
kampeerdes, want sommige voer hom lekkernye soos kaas en 
hoenderhartjies. Hy is ook nie skaam om in jou tent in te loop nie, maar 
dan moet hy jou eers leer ken. Nogal kieskeurig. Verder kuier ons eers 
by dié een en dan by daardie een en partykeer saam. Ry rond en kuier 
ook by familie wat in Durban en Amanzimtoti woon. 
 
Ons kry snuf in die neus dat die president verdere inperkingsmaatreëls 
gaan aankondig. Die korona virus (delta variant) is op sy stukke in 
Gauteng. Koop genoeg vuurwater om darem ‘n lafenissie gedurende die 
warm dae te gee en saans warm te gaan slaap. Daar doen hy dit toe. 
Drankwinkels word gesluit en drank mag nie vervoer word nie. Uiteet is 
taboe en Gauteng se grense is gesluit, tensy jy huis toe gaan en nog 
meer. Nou woed die virus eers. Ons is darem vêr van hom af en stem 
oor ‘n glasie saam dat dit beter is om by die see te wees. As die wind die 

virus nie wegwaai nie dan bak die son hom dood en hy hou nie van 
alkohol nie.  
 
Ons tyd by die see loop uit en moet terugkeer na die virus-wêreld. Ons 
verneem dat daar oral padblokkades op die toegangsroetes na Gauteng 
is. Zuma word toegesluit en sy aanhangers bal die vuis. Hoe kan so ‘n 
ou man nou tronk toe gaan? Op die vooraand van ons vertrek het ons ‘n 
windstil dag en kan gemaklik en rustig die tent opslaan. Ons vertrek laat 
oggend en kom baie makliker uit die staanplek uit teenoor wat ons in is 
en die wind begin waai. Ons kry die wind van voor die heelpad. My 
brandstof verbruik bevestig dit. Duskant Harrismith is ‘n padblokkade vir 
voertuie wat na Natal toe reis. Ons sien die oorblyfsels van ‘n 
padblokkade by die weegbrug naby Heidelberg. Ons arriveer tuis ‘n uur 
voor die aandklokreël inwerking tree. Ons reis was voorspoedig. Dit is 
Donderdag. Vrydag is die hel los op die paaie. By Amanzimtoti, Howick, 
Mooirivier, Harrismith en aan die suidekant van Johannesburg vind 
optogte, brandstigting en plundering plaas. Boonop het die wind erg 
gewaai. Ons was geseënd! 
 
Dániel & Paula 
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Bestuursinligting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursinligting 
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Streeksvoorsitter 
Virgie Lavos 

 

 
 

Posbus 13160 
Geduld, 1562  

011 813 2734 (H) 
011 363 3773 (F) 
082 557 7095 (S) 

virgie@tiscali.co.za 
 

Ondervoorsitter 
Johnny Randall 

 

 
 

Liebenberg Straat 22 
Heidelberg 1441 
016 349 5661 (H) 
084 580 8729 (S) 

john.randall@absamail.co.za 

Sekretaris 
Jackie Lavos 

 

 
 

Posbus 13160 
Geduld, 1562  

011 813 2734 (H) 
083 448 5831 (S)) 
virgie@tiscali.co.za 

 

Redaksie 
Margaret Randall 

 

 
 

Liebenberg Straat 22 
Heidelberg 1441 
016 349 5661 (H) 
072 766 7025 (S) 

mags.randall@yahoo.com 
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Voorraad 
Rui Cajada 

 

 
 

Posbus 950 
Nigel, 1490  

083 271 4674 (S) 
maintenance@inhlebev.co.za 
 

Skakelbeampte 
Annette Cajada 

 

 
 

Posbus 950 
Nigel, 1490  

084 548 9833 (S) 
annette1.cajada@gmail.com 

 

Penningmeester 
Elize Potgieter 

 

 
 

Eagle Straat 173  
Montanapark 

Pretoria 
083 417 3820 (S) 

elizepotgieter@webmail.org.za 
 

    
 

mailto:virgie@tiscali.co.za
mailto:john.randall@absamail.co.za
mailto:virgie@tiscali.co.za
mailto:mags.randall@yahoo.com
mailto:maintenance@inhlebev.co.za
mailto:annette1.cajada@gmail.com
mailto:elizepotgieter@webmail.org.za


Voogdelys 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lief 
 

Dániel en Paula van Deventer het weer oupa en ouma geword van ‘n 
pragtige kleindogter. 

 

 
 

 
(Baie geluk ouma en oupa. Red.) 
 
 
 

Leed 
 
 
Mike van der Riet en Jan Viljoen se broers is oorlede. 
Hennie en Mercia Combrink en ook Dries en Martie Brandt  het die 
Covid virus gehad en sterk mooi aan. 
 
 
(Ons dink aan elkeen en ons bid vir vertroosting en ’n spoedige herstel. Red.) 
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Johnny en Margaret Randall 
 

Adriaan en El-Marie Erasmus  
Ivan Randall  

Lionel en Mynah Randall  
Mariëtte van Rooyen 

Lukas en Annatjie van der Merwe 
Peet en Alida Barnard 

Elize Potgieter 
 

Maria van Niekerk  
Lourens en Beatrix Steyn  

Elize van Heerden  
Philip en Hettie Horn  

Dániel en Paula van Deventer  
Phillip en Ans Opperman 

Christo en Ansie Conradie 
Pieter en Bettie Branken 

 

Rui en Annette Cajada 
 

Mike en Margaret van der Riet 
Jan en Daleen Viljoen 

Tinus en Daleen Strydom 
Ananda Olwagen  

Dries en Martie Brandt 
Zirk en Rie Venter 

 
 

Virgie en Jackie Lavos 
 

Anton en Elna Botes  
Hennie Oosthuyzen  

Bertie en Wilma Herbst 
Hennie & Mercia Combrink 

Toy en Marianne Kruger 
Ilona Dreyer  

Kobie en Sophie Harmse 
Graham en Sannie Clouston 
Div en Madelein De Villiers 
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Kampnuus 
 

Bestuurskamp Sionsberg 
 

29 April – 1 Mei 2021 
 

Dis Vrydag en die bestuurs-kamp breek aan. Die Cajada’s en 
Potiegieter’s is al daar van vroeg oggend af. Teen die tyd dat Margaret 
en ek daar aankom is die ander al gesellig ingeburger op hulle 
staanplekke. Daar word gou geskarrel om my woonwa se voltent op te 
slaan vir die naweek. Dit is eintlik ‘n werks naweek vir die bestuur en ons 
het ‘n vergader plek nodig. Wat ‘n gestoei, want mens slaan mos nie 
gereeld die voltent op nie! Na ‘n gespook en spartel staan die tent en 
ons kan ook rustig raak en wag vir die Lavosse om te arriveer.Die aand 
word ons lekker bederf met Kerrie en Rys en ons kuier tot laat. 
 
Saterdagoggend maak ons gou saam ontbyt en die vergadering volg nie 
te lank daarna nie. Die vergadering word met erns afgehandel en soos 
oudergewoonte kom die lekker verversings uit. Daar word gesmul aan 
die verversings en gekuier vir die res van die middag. Die aand word 
daar gebraai en gekuier om die vuur saam met Mike en Margaret wat 
ook toevallig kamp.  
 
Vroeg Sondagoggend word die vuur aangesteek en die oorblywende 
pap van Saterdagaand word warm gemaak. Op die kant word die 
oorblywende vleis in ‘n pan met sous warm gemaak vir ontbyt. Net ‘n 
paar van ons was braaf genoeg om die feesmaal te geniet. 
Nadat almal nou mooi wakker is, word ons stil vir die ‘n treffende 
erediens met ‘n vinnige afsluiting daarna. Vir middag ete word daar ‘n 
biltong pasta pot gemaak deur die hoof kok Virgie en ons eet weer ons 
vingers af. So sluit ons ‘n wonderlike naweek op ‘n hoogte punt af.  
 
Johnny en Margaret  
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Die groepie wat gekamp het die naweek 

Dit was maar gure weer gewees die naweek 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 15 

Die hoof kok besig met ons Saterdagoggend ontbyt 

Van die verversings na die vergadering 

Mike en Margaret van der Riet het saam ons die 
Saterdagaand gebraai 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kampnuus 
 

Bush Inn 
 

21 – 23 Mei 2021 
 

 

Nog ‘n geleentheid om te kamp saam met vriende, maar die weer speel 
nie saam nie en ons skop af met ‘n koel naweek. Stadig kom die mense 
in en maak die woonwaens staan. Soos gewoonlik is daar ‘n klompie 
wat al ‘n rukkie kuier, want hulle kan mos. Die doedies skarrel rond om 
die sop vir die aandete reg te kry. Ons kryp almal weg in die groot tent 
vir die koue en geniet ons sop. Daar word opgevang met stories van 
almal, want ons het mekaar lanklaas gesien. Een vir een verdwyn die 
mense en die kamp word rustig en ‘n doodse stilte daal oor die oord 
soos almal in die kooi spring vir ‘n lekker warm nagrus.  
 
Saterdagoggend en almal begin traag - traag opstaan want dit is nog 
lekker koud en die bene wil nie vinnig beweeg nie. Ons kom bymekaar 
vir boekevat en kry ook die reëlings vir die dag. Die res van dag word 
daar maar van wa tot wa gekuier. Vure word die aand aangesteek vir ‘n 
lekker straat braai en daar word weer gesmul aan die lekker pap en 
sous wat voorsien word deur die kampkommendante. 
 
Sondagoggend kom ons bymekaar vir die erediens en afsluiting. Die 
dames verdwyn gou na die afsluiting want hulle moet met die boere ete 
se voorbereiding begin. Middag ete word bedien en soos gewoonlik is 
die boere ete ‘n reuse feesmaal. Ons word bederf met warm poeding en 
vla. Later die middag word daar halfhartig opgeslaan en huiswaarts 
gekeer.  
 
  
Die Doedies 
 
 

16 17 

Lekker biltong pot vir middagete 



 
 

          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                     
 
 
 

 

18 19 

Woonwaens 
word staan 

gemaak 

Aandete was lekker sop gewees 

Daar word lekker geëet en gekruier in die tent  

Elize doen die boekevat vir die 
aand  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   
 
 
 

20 21 

Vure word aangesteek deur Virgie vir die straat 
braai 

Daar word lekker gekuier rondom die vure terwyl daar 
gebraai word 

 

Waar is dit Lekker hier is dit Lekker  

Die bymekaar kom vir die erediens  



 
 
 
 

 
             

  
  

 
 

 

22 

Margaret, Jackie, Annette en Elize die kampkommandante vir die 
naweek ontvang hulle plaatjies van Virgie 

 

23 

Paula en Dániel ontvang hulle 80 Streeks aansporings plaatjie van 
Virgie 

 

Adriaan en El-Marie ontvang hulle 20 Streek en 25 Algemene kamp 
aansporings plaatjies van Virgie 

 

Margaret ontvang die prys vir die gelukkige woonwa vir die naweek  
van Virgie 

 



Grap blad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bron: Internet) 

Kan jy onthou 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 
 
(Bron: Internet) 
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Junie 
 

9    Junie   Diané du Toit 
26  Junie   Nanette Olwagen 

 
Julie 

 
4   Julie   Andriëtte Viljoen  

 
 

Verjaarsdae 
 

Junie 
 
7    Junie   Pieter Branken 
7    Junie   Div De Villiers  
23  Junie   Elize van Heerden 
25  Junie   Annette Cajada 

Julie 
 

6    Julie   Paula van Deventer 
9    Julie   Bettie Branken 
13  Julie   Rui Cajada 
15  Julie   Christo Conradie 
19  Julie   Ansie Conradie 
28  Julie   Mariëtte van Rooyen 
29  Julie   TP van Rooyen 
30  Julie   Sannie Clouston 

Augustus 
 

4    Augustus   Lukas van der Merwe 
4    Augustus   Zirk Venter 
5    Augustus   Alida Barnard 
17  Augustus   Hennie Combrink 
18  Augustus   Ivan Randall 
23  Augustus   Martie Brandt 
24  Augustus   Hettie Horn 
29  Augustus   Ans Opperman 
 

25 
26 

 

Tiener Verjaardag 

27 

 

 



Huweliksherdenking 
 

 
 

Junie 
 

12  Junie   Graham en Sannie Clouston 
21  Junie   Toy en Marianne Kruger 
 
 

Julie 
 

3    Julie   Jooste en Elize Potgieter 
7    Julie   Pieter en Bettie Branken 
9    Julie   Christo en Ansie Conradie 
 
 

Jeug vermaak 
 

(Bron : Coloring-Page.net ) 
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Uit die Kombuis 
 

Hoesmedisyne wat werk 

 

 

 

 

·  
 

2 Botteltjies borsdruppels 
 

2 Botteltjies Turlington 
 

1 Botteltjie Peppermentdruppels 
 

500g Heuning 
 

2 Eetlepels kaneelpoeier 
 

1 Koppie gemmerbrandewyn 
 

Boegoebrandewyn ook goed 
 

(Brandewyn of Whisky is jou eie besluit) 
 

Meng goed 
. 
 

(Bron: Facebook ) 

Uit die Natuur 
 
            Bloubok  
 
Uitgesterf in die 1800’s 
 
Die bloubok (Hippotragus 
leucophaeus) is 'n uitgestorwe 
boksoort en die eerste groot 
Afrika-soogdier wat in historiese 
tye uitgesterf het. Dit was 
verwant aan 
die bastergemsbok en swartwitpens, alhoewel die bloubok 'n kleiner 
liggaamsbou gehad het. 
 
Hierdie bokke het in die suidwestelike kusgebied van Suid-Afrika 
voorgekom en hulle was endemies aan die renosterveld. Hulle het 
moontlik 'n wyer verspreidingsgebied gehad tydens die laaste glasiale 
tyd, sowat 10 000 jaar gelede. 
 
Europeërs het in die 17de eeu met die bloubok in aanraking gekom, 
alhoewel dit teen hierdie tyd reeds 'n skaars dier was. Tog is daar jag op 
die dier gemaak en sy habitat vernietig om plek vir plase te maak.  
 
Teen ongeveer 1800 het die dier uitgesterf. Daar is vier opgestopte 
spesimens wat vandag bestaan; in museums  
 
in Wenen, Stockholm, Parys en Leiden. Beendere en horings word ook 
op ander plekke gehuisves. Geen van hierdie monsters dui egter op 'n 
blou pels nie. 
 
(Bron: Wikipedia) 
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Kampvuur Stories 

Hoekom Bobbejaan nie kan praat nie 

Lank lank gelede, toe die son en die maan nog jonk was, kon al die bobbejane 
praat. Hulle het bedags in die veld gespeel en saans in die Berg stories vertel om 
die kampvuur. Hulle het te lekker gebly en niemand gepla nie, want daar was 
niemand om te pla nie. 
 
Toe eendag na ‘n groot reën storm, verskyn Boer op die horison. Boer kom 
aangestap oor die vlakte. Hy stop in die veld en kyk om hom heen. Hier sal ek 
vir my ‘n plaas bou, sê hy vir homself. Hy pak toe sy perd af en maak ‘n vuur 
om ‘n koppie koffie te maak. Toe kap hy ‘n klomp bome af en bou vir hom ‘n 
huisie en ‘n stal vir sy perd. Die volgende dag kyk hy uit oor die veld en sê vir 
homself, hier sal ek mielies plant en dan kan ek lekker eet. Hy maak toe die 
ploeg agter sy perd vas en ploeg die veld om. Voor die verstomde bobbejane se 
oë verander hulle veld in ‘n mielieland. Hulle is baie ontsteld hieroor en besluit 
om met Boer daaroor te gaan praat. 
 
Die volgende dag stap hulle na Boer en sê, Boer, ons is baie ontsteld omdat jy 
ons veld in ‘n mielieland verander het. Ons het nou geen meer plek om te speel 
en te lag en gesels nie. Dit raak vervelig om bedags ook rondom die vuur te sit 
en stories vertel want ons doen dit alreeds saans. Boer dink hieroor en frons. Hy 
kyk na sy mielieland en kry ‘n blink idée. Kyk, sê hy vir die bobbejane, 
aangesien julle nou niks te doen het in die dag nie, kom werk vir my in die 
mielieland. Die bobbejane kyk vir mekaar en frons, want hulle weet nie wat 
werk is nie. Toe besluit hulle om maar in te stem en te kyk wat is werk nou 
eintlik. 
 
Die volgende dag roep Boer die bobbejane bymekaar en deel die werk uit. Julle 
twee plant mielies, julle twee werk die ploeg, julle twee dra water aan en lei nat 
en so gaan hy voort. So deel Boer al die werk uit en gaan sit dan op sy stoep en 
rook sy pyp. Boer voel baie tevrede met homself en dink hy is baie slim. Die 
bobbejane werk op sy plaas dat die sweet hulle aftap en hulle rue krom staan vir 
die hele dag deur. 
 
Daardie aand om die kampvuur het niemand lus vir stories vertel nie, want hulle 
lywe is te seer en al wat hulle kan doen is kla. Die ou bobbejane kyk die 
spulletjie so en besluit hulle moet ‘n plan maak. Die probleem is ons kan praat, 

se die oudste bobbejaan. Die ander frons en kyk na hom. As ons nie met Boer 
gaan praat het om te kla oor die mielieland in ons veld nie, dan sou hy nooit vir 
ons die werk gegee het nie. Omdat ons kan praat, moet ons nou werk. Die ander 
praat onder mekaar en stem saam met die ou bobbejaan. Hulle werk omdat hulle 
kan praat! 
 
Die volgende aand om die kampvuur dreun dit van die bobbejaan stemme. Oud 
en jonk bespreek die praat-probleem. Hulle besluit toe dat die enigste oplossing 
om nie te werk nie, is ook om nie te praat nie. 
 
Die volgende oggend in die mielieland, sit die bobbejane rond en staar in die 
verte. Boer kom daar aangestap en sê, Toe toe, hoekom sit julle so hier rond, 
begin werk, die son sit al hoog! Die bobbejane staar rond, krap vlooie en sê nie 
‘n woord nie. Hulle maak of hulle Boer glad nie kan verstaan nie! Boer raas 
later tot sy ore pienk is, maar die bobbejane roer nie ‘n vinger nie. Toe raak 
Boer so kwaad dat hy skree, nou goed julle lui diere, as julle nie kan praat nie, 
kan julle ook nie werk nie! Skoert van my mieieland af en gaan terug Berg toe! 
Boer se pienk ore is vir hulle so snaaks, dat hulle almal uitbars van die lag! Toe 
staan die bobbejane lui-lui op en drentel terug Berg toe. Op pad uit die 
mielieland uit, eet hulle vir oulaas so ‘n paar mieliepitte. 
 
Van daardie dag af het die bobbejane nooit weer gepraat nie en al wat ‘n mens 
nog in die donker kan hoor, is hoe hulle lag as hulle dink aan Boer se pienk ore. 
 
Fluit Fluit, die storie is uit! 
 

 
 

(Bron:http://jacquespreiss.com/afrikaans/hoekom-bobbejaan-nie-kan-praat-nie) 
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Smous hoekie 
 

Wil jy braai vanaand, maar jou houtskool of vuuraanstekers is 
op? 
Skakel vir Dries Brandt by telefoon nommer 011 814 6394 of 
083 234 9563. 
Hy verkoop ook potjieprutters en potjiedekselstaanders. 
 

------------------------- 
 

Vir lekker tuis-gebakte klein koekies en beskuit bel vir Mercia 
Combrink by 0726176999.Bestellings moet geplaas word voor 
‘n kamp en dit sal na die kamp gebring word. 
 
( Baie dankie aan tannie Mercia wat aangebied het om 10% van die verkope op ‘n 

kamp aan die jeugfonds te skenk. Red.) 
------------------------- 

As jy wil adverteer in die smoushoekie of enige 
nuus wil deel, stuur gerus ‘n e-pos vir my by 
mags.randall@yahoo.com 
 

 
 

 

 
 

Jaarprogram 2021 
 

Maand Datum Plek Kamp 
Kommandante 

Januarie 
20 - 21 Snrb Bloekompoort Dániel en Paula van 

Deventer 
22 - 24 Bloekompoort  

Februarie 26 - 28 Kaia Manzi Gebied 

Maart 26 – 28 Bush Inn  

April 2 - 5 Presidente Klipdraai   

Mei 21 - 23 Bush Inn Doedies 

Junie Geen     

Julie Geen     

Augustus 
4 - 5 Snrb Bloekompoort Dániel en Paula van 

Deventer 
6 - 9 Bloekompoort Bestuur 

September 12 - 18 Snrb Bloekompoort Dániel en Paula van 
Deventer 

September 24 - 26 Nasionaal   

Oktober 22 - 24 Bush Inn Virgie en Jackie 
Lavos 

November 
24 - 25 Snrb Bloekompoort Dániel en Paula van 

Deventer 
26 – 28  Bloekompoort Jeug 
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Die Suikerbekkie word uitgegee deur die Suikerbosrand streek van SAWA. 
Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of advertensies impliseer 
nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie.    
            Besoek gerus SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: 
http://www.sawa.org.za 
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