
079 692 1817             j3vr@vodamail.co.za 

082 462 2100              

082 442 2671             riograf@telkomsa.net 

082 411 6906             mmesmit@telkomsa.net 

083 449 8218             andre.vanrensburg@up.ac.za 

082 561 2249             Daleen.Casteleijn@wits.ac.za 

082 254 5344             maraisesme@yahoo.com 

082 824 5987             rinadtoit@yahoo.com 

012 259 1257              

 

JJJ van Rensburg 

Neels Roodt 

Hettie Brewis 

Martie Smit 

Andre J van Rensburg 

Daleen Casteleijn 

Esme Marais 

Rina Du Toit 

Buks Möller 

Voorsitter 

Ondervoorsitter 

Penningmeester 

Sekretaris 

Addisioneel 

 

 

 

Seniorburger 

Verteenwoordiger 

Bank Besonderhede: 
Standard Bank Montana 

Naam van rekeninghouer:  SAWA Bosveld 
Rekening nommer:  20-03-93-32-4   

Tak kode: 01-5945-00   Tipe Rekening:  Tjek 

Kontak besonderhede van Bestuurslede: 
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BLADSY 3 ~    VOORSITTERS VERSLAG ~ DUBE 
BLADSY 4 ~    VOORSITTERS VERSLAG VERVOLG & LIEF EN LEED 
BLADSY 5 ~    NABETRAGING ~ DUBE 
BLADSY 6 ~    BOSVELD KAMERA’S 
BLADSY 7 ~    BOSKOMBUIS 
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VER
JAA

RSD
AE 

 MAART 

1 Theunis Eberson 

3 Carlien du Plooij 

4 Ricardo Blom 

10 Walco vd Schyff 

12 Roelf Brewis Jnr 

13 Ansonette Eberson 

14 Schalk vd Merwe 

14 Pierre Marais 

15 Jandrè Casteleijn 

16 Elize vd Linde 

19 Chris van Zyl 

24 Hettie van Rooyen 

30 Bianca Engelbrecht 

 APRIL 

1 Elize Nortje 

2 Corne vd Schyff 

2 Charlene vd Nest 

2 Donavan vd Nest 

3 Andri du Toit 

5 Rohann Pace 

7 Theo Senekal 

8 Daniel Marais 

10 Elmarie Senekal 

13 Corrie de Winnaar 

16 Cora v Heerden 

26 Reghardt Putter 

28 Andre J v Rensburg 

29 Martin Barnard 
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'n Voëltjie kan in die ergste 
storm op 
'n pieperige takkie sit en sê  
Breek maar, ek het vlerke.  
As jy voel of jou takkie breek 
onthou.  

Jesus is jou vlerke.  
Soos druppels op 'n roos Val,  
Val God se Gees op jou,  
En bedek jou vandag met nuwe 
Lewe,   
Nuwe krag, besondere skoonheid 
En 'n lieflike Geur.  
Mooi harte is soos bome  
Mooi gedagtes die wortels  
Mooi woorde die takke  
Mooi dade die blomme en blare  
En jou mooi liefde en vriendskap.  
Die heerlikste VRUGTE! 

Jesus is Jou Vlerke 
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Die Redaktrise sê……. 
 
Baie dankie Bosvelders vir die mooi opkoms by “DUBE”.  Dit is regtig ‘n fees om te 
sien hoe lekker so groot groep kan kuier en dit geniet.  Hoop om dit meer gereeld te 
sien.  Dankie ook vir die mooi getal lede wat bevestig het vir ons kamp by Klein 
Paradys die 30ste April tot 2de Mei 2010.  Ons wag nog vir die ander lede….. 
 
Ons vra dat julle asb. vir ons sal laat weet indien julle name nie op die Verjaarsdae 
lyste is nie.  Ons wil ons Verjaarsdae lyste op datum bring. {E-Pos asb vir Hettie 
Brewis} 
 
Sien julle by KLEIN PARADYS.   
Lekker Lees… 
Tot ‘n volgende keer 
 
 
Bosveld Groete 
Lizelle/Hettie 

Daar ‘n saak wat ons onder U aandag moet bring!  Ons hou ons JAV die 27-29 Au-
gustus by Mabalingwe.  Die koste vir die kamp beloop R410.00.  Daar is dan nog 
tolhekke wat in berekening gebring moet word.  Die naweek direk daarna is dit die 
Gebiedskamp by Weesgerus.  Dus 2 ver kampe direk na mekaar.  Die bestuur het 
gedink om die JAV kamp van Mabalingwe na DUBE te skuif.  Die naweek koste is 
goedkoper{R360.00} en dit is baie nader.  Daar is beter ontspannings geriewe by 
Dube en ons het ‘n plekkie waar die vergadering gehou kan word, vir ingeval dit 
reën.  Die wat by Dube gekamp het, sal saamstem dat dit ‘n onvergeetlike kamp 
was.  Vir dagbesoekers is dit ook nader en die bestuur is bekommerd dat ons nie ‘n 
korum sal wees by Mabalingwe nie.  Ons vra die lede om ons asb. binne twee weke 
te laat weet wat ons moet doen, sodat ons die kanselasie by Mabalingwe kan doen 
en die bespreking by Dube.  Ons vra julle volle samewerking in die verband. 
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VOORSITTERS VERSLAG 
Dagsê Bosvelders, 
 
Dube is iets van die verlede – Baie dankie aan Pierre en Esmé vir ‘n 
puik gereëlde naweek.  Veral die “balle” was vet pret, almal het dit ge-
niet, selfs van die ander kampeerders ook!  Ek is ook baie bly om te 
sien dat daar by meer-en-meer saamtrekke ‘n redelike groot opkoms 
onder die jongklomp is – Vlekkie, bearbei hulle!! 
 
Hierdie naweek het ek weer agtergekom dat daar kampeerders én kam-
peerders is.  Twee klasse ….  Klas 1 – mense wat kla, by Bosvelders 
en die oord bestuur, dat die jongklomp en gehoorgestremdes raas tot 
laat in die nag, maar self sit en kuier en van die Bosvelders wakker hou 
tot 3 uur die oggend. Wat nie wil of kan verstaan, as jy nie kan hoor 
nie, kan jy nie hoor nie!  Wat uiters snedige aanmerkings bly maak oor 
ander mense. 
Dan, …. Klas 2 – Sawanante, of beter gestel, Bosvelders wat dadelik 
met die oord gaan praat het toe die klagte by hulle uitkom,  (terloops, 
die oord het hulle nie gesteur aan die klaers nie) asook dadelik met die 
klaers gaan praat en die situasie verduidelik het.  Na die soveelste on-
gevraagde smerige aanmerking het Bosveld se gehoorgestremdes, on-
derleiding van Andre en Vlekkie die klaers gekonfronteer op ‘n 
beskaafde en beleefde wyse en die probleem uitgesorteer.   Andre, ek 
wil net vir julle groep gehoorgestremdes sê , ek is trots dat julle deel 
van Bosveld is, ek bewonder julle vir julle lewensblyheid, ek hoop 
julle is nog lank deel van Bosveld! 
 
Nog ‘n saamtrek – Klein Paradys, 30 April tot 2 Mei 2010. Tydens die 
laaste bestuursvergadering gehou is daar besluit om ‘n addissionele 
saamtrek te reël.  Daar is aanvanklik net 15 staanplekke bespreek maar 
is reeds verhoog na 20 en daar is selfs sprake van 22 waens!! Dit lyk 
my die Bosvelders wil begin kamp, eers 7 by Nkwe, toe 15 by Dube – 
die hoogste getal waens vanaf 2009 se JAV, en nou ‘n moontlike 22.  
Kom ons bly daarop verbeter. 

{Vervolg} Blaai om 
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LIEF 

 
Baie Geluk aan Almal wat Verjaar… 
Oom Piet en Tannie Corrie de Winnaar vier 50ste Huweliksherdenking, Baie 
Geluk.  
Pierre en Esme Marais se dogter Mariska is gekies as A-Span Netbal Kaptein, 
Baie Geluk.  
 
LEED 

 
Ons dink in ons gebede aan die volgende mense en wens 
hulle sterkte toe met ‘n spoedige herstel. 
 
• JJJ was in die Hospitaal.. 
• Oom Piet de Winnaar was in vir ‘n Rugoperasie. 
• Tannie Corrie se Moeder is oorlede. Ons dink aan julle. 

Voor ek vergeet,  baie welkom aan Jan en Koekie Miller, hulle is weer 
in ons midde.  Dan werf hulle ook sommer ‘n nuwe lid met die intrap-
slag, welkom ook aan Gert en Patricia Koen. 
 
Bosveld Groete. 
JJJ van Rensburg. 

Man klim langs sy vrou in die bed:  
"Vanaand maak ek jou die gelukkigste vrou in die wêreld"  
"Jy's nou simpel, sê sy. Wie gaan jou die tyd van die nag help 
trek?" 
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VOLGENDE KAMPPLEKKE 

2-5 APRIL 2010 
PRESIDENTE ~ POTCH DAM  

R490 vanaf 1-5 April. 
{R105 Per Nag} 

 
30 APRIL - 2 MEI 2010 

KLEIN PARADYS 
R310 VIR NAWEEK 

{20 STAANPLEKKE BESPREEK} 

Seuntjie klim op bus vir skool, en toe hy gaan sit begin hy sing: 

 

"As my pa 'n leeu was en my ma was leeu, dan was ek 'n leeuwelpie! 

 

As my pa 'n koning was en my ma 'n koninging, dan was ek 'n plins!" 

 

Busdrywer raak kwaad en geiriteerd met die seuntjie se gesingery! 

 

Toe laaitie weer begin sing, sê die drywer uit die hoogte : 

 

"As jou pa 'n poepol was, en jou ma 'n straatvrou, wat was jy dan ?" 

 

Laaitie antwoord, "Sekel 'n busdlywel Oom!" 

‘n Stukkie Humor 
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NABETRAGING – DUBE – 5 tot 7 MAART 2010  
Liewe Bosvelders 
 

Met 15 waens en 2 plakkers, was ons ‘n lekker groepie wat saam ge-

kuier het.  
 
Teen die tyd wat ek & Pierre aangekom het, was meeste van die 

waens al gereed vir kuier.  Terwyl ons opgeslaan het, was daar party 

wat kom help het en party wat maar net gekyk het...  
 
Vrydagaand, na boekevat, het almal lekker rustig saam gekuier en ge-

braai.  Dankie aan Oom Neels vir die boekevat Vrydagaand.  
 
Baie welkom Jan en Koekie en hul gaste, en was dit lekker om weer 

saam met julle te kuier!  
 
Saterdagoggend was almal rustig, tot ons begin het met die “boule” 

se gooi.  Dit was groot pret en het die manne met suur gesigte die 

stryd gewonne gegee aan die dames wat gewen het.  
 
Die jong klomp het die Bosvelders omtrent bygekom met die waterba-

lonne en Pierre het ook aan Rina ‘n nuwe haarstyl besorg.  
 
Saterdagaand na boekevat het ons weer almal lekker saam gebraai by 

die swembad en Pierre het omtrent Martie se siel uitgetrek met die 

“Oom in die Tazz”.  
 
Sondag na boekevat en tydens die afsluiting is daar omtrent boetes 

uitgedeel.  Dankie aan die twee boetebeamptes, nl. Hettie en Ferdie 

en ook aan JJJ vir die boekevat Saterdagaand en Sondagoggend.  
 

Bosveld Groete van Pierre & Esmé en sien julle by die vol-

gende kamp. 
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BOSVELD KAMERA’S 

JJJ, PIERRE & ROELF JNR 
VIER VERJAARSDAE BY   
                 DUBE 

    STOUTG@TTE 
 Johnny & “Vlekkie” 

 BOETE BEAMPTES 
     Hettie & Ferdie 

 KAMP KOMMANDANTE 
         Esme & Pierre 

   SAAMBRAAI  PLEK  VERHITTE  
 SWEMBAD 
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BILTONG, KAAS- EN UIE-POTBROOD 
 
500g bruismeel                                                           1 bier  
1½ koppies gerasperde Cheddarkaas                          250ml fyn (nat!) biltong  
125ml fyn, bruingebraaide uie  
 
Meng die meel en bier goed. Voeg 1 koppie kaas, die biltong en ui by en meng alles 
saam. Plaas dit in jou gesmeerde pot en bedek met die res van die kaas Bak tot gaar. 
Toets met 'n skoon mes of totdat hy onderkant mooi hol klink. Eet warm met plaas-
botter en konfyt  
 
VARIASIES: (Sonder die biltong en uie) 
'n Pakkie droë, bruin uiesop. 
'n Eetlepel of twee Marmite of Frey Bentos. 
Neute en rosyne. 
Spek (brosgebraai en gekrummel) 
Olywe, kappers en ansjovis 

Ontbyt pizza 

 

Spek                                  Mushrooms 

Ontbyt wors                       12 Eiers 

Kaas 

 

Braai die spek, mushrooms en ontbyt wors in 'n “Teflon” pan van ongeveer 

43 cm in deursnee. 

As alles gaar is maak dit gelyk in die pan. 

Gooi nou die 12 geklitste eiers eweredig in die pan. Maak gaar oor lae hitte. 

Wanneer die eiers amper gaar is gooi gerasperde kaas bo-oor en los tot die 

Kaas gesmelt is. 

Sny in pizza skywe en bedien. (In hierdie pizza kan byna enige iets ingegooi 

wat verlang word) 

{- Jakes Jacobs} 


