
Hi door Bosvelders 

Wat 'n naweek .. 
Van koffie en pannekoek tot ~ breakfast"-burgers 

Ons het 'n heer/ike tyd gehad hierdie jaar by die Pres idente. 
Saterdag was dit die groot basaar waar ons S kurwe Jantjies ver 
koop het. Vir 'n proeflopie was dit 'n reuse sukses .. 
Baie mak/iker as wRussian en Chips" .. 
Ons net ook twee spanne ganad wat in die Boeresport dee/geneem 
het, en hulle net in verskeie items presteer. Meer hieroor in die 
Nabetraging 

Dan kom ek by ons volgende kamp te Klein Paradys vanaf 3 t ot 5 
Mei 2013. 
Ons net 21 5taanplekke bespreek en dit is reeds gevul. Ongelukkig 
is die oord vo l en kan ons "ie meer staanplekke kry nie. 
Let asseblief dat ons 'n potjiekos-kompetisie gaan hou. 
Inskrywings beloop R50.00 per pot. 
Inskrywingsvorms sal by die kamp uitgenandig word. 

Dan.,. 
Ons net so vlugtig by die Presidente aan 'n nuwe tema vir 'n kamp 
gedink ... SURVIVOR .. 
Nie SooS op die TV waar jy allerlei vreemde dinge hoet te eet nie, 
maar rneer in die Iyn van VELDSKOOl. 
Dink ·PaintbaU" maar met ketties (Bosveld-"Style"') vir diegene wa 
branf genoeg is (51e95 ouer as 16) en diegene wat eerder veilig wil 
speel. blikkies skiet. 
Dink lnnterbekruip en Skattejag, al doardie lekker dinge ... 
Help ons dink oan idees , en 5tuur ook julie komentaar deur. 
Ons sal graag wi! hoor wat julie van dit dink ... 
As dit realiseer en dit is 'n sukses was door geproat om dit dalk op 
te gradeer no 'n nasionale saarntrek (as ons kan), woor 5panne van 
verskillende streke ken inskryf . maar korn ons vat dit eers net vir ' 
proef lopie ... 

l4at weet ons wat julie dink, en stuur doordie idees . of korn proot 
met 005 by Klein Parodys. 005 hoop om julie door te sion, 

Tot Volgendo keer. 
IIo$veldgroete 
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Hettie Brewis 

NOIDerroging: Klipdrooi (Presidente 2013) 
Donderdag-middag, kom by KJi pdraai aan en vind dot van ons Bosveld Lede alreeds door wag vir 
ons. Oak maar goed, want sonder hulle sou dit choas gewees het om staanplek te kry. 
No so bietjie kopkrap is almal behalwe JJ J in en het ons 'n laer getrek wat die voortrekkers sou 
loot skoam kry ... 
No boekevat by die groot tent begin ons almal om die vure saam kuier en het ons gekuier. 
Vrydag-oggend kom JJJ door aan ook net betyds vir die paasdiens. Net afgehaak, stoele 
gegryp en loot wief. 
Na die diens maak ons klein werk om sy tent op te sloan en kuier verder, met sports natuurlik. 
Woor JJJ is , is daar altyd poetse om te bak ... 
Vrydag-middag is dit ek, JJJ en die nominasies ... No sowat 5 ure is dit reg, gedruk en oppad no 
NUB toe vir goedkeuring ... 
Vrydag-aand na boekevat het die groot kuier so bietjie uitgereen, maar ons kon darrem so bietjie 
kuier tussen 01 die druppels. 
Saterdag begin ons vroeg -vroeg met jantjies bak. Met ontbyt van Koff ie en Pannekoek begin ons 
die Jantjies goed ophoop. 
Ek was nogal heel verbaas, want net toe ons begin het ek gesien dat door so vyf of wat jantjies al 
in die bak is, en met die volgende oopmaakslag am die nuwes in te sit sien ek huJle het verdwyn ... 
alreeds verkoop - nog voordat die deure eers ampteJik geopen is ... 

Om die jantjies te maak was baie makliker as "Russian en Chips· en alhoewel die draai aartappels 
ons so bietjie gepootjie het, het die verkope nogsteeds goed ingekom. 
Terwyl die boeresport aan was , was dit nog net die Jantjies, Wynproe en Biertuin wat nog 
gehondel het, moor toe die woord uitkom dot daar nog Jantjies is , het hulle gou-gou die laaste 
paar opgeraap. Ek sal se dit was 'n baie suksesvolle proeflopie, en nou dat ons weet wat goon vir 
wat, behoort volgende jaar nog beter te wees. 
By die 'SAWA het Talent" het bosvelders ook eerste en tweede plekke verwerf ... 
Ba ie geluk aan Quinton Ashdown met sy sang en Tiaan Enslin met sy daM. 
Bosveld se 2 spanne, die "Bossies· en die "Rascals~ het baie goed presteer in die boeresport en 
het uit die volgende lede bestaan: 
Die "Bossies": 'Ihe Rascals" 
Donie van der Nest 
Theo Senekal 
Nico Joubert 
Eben Coetzee 
Leonard Grobbelaar 
Deon Venter 

Hulle het sertifikate vir die volgende gekry: 
Die "Bossies" 
1 ste plek met Appel Hop 
2 de plek met Kettie Skiet 
2 de plek met Bonde Rol 

Donovan van der Nest 
Charlene von der Nest 
Lynette Senekal 
Trevor Enslin 
Tiaan Enslin 
Qu inton Ashdown 

'Ihe Rascals" 
2 de plek met Driebeen-Resies 
3 de p/ek met Kettie Skiet 

Baie geluk en Baie Dankie oak vir julie dee/name. 
Moeg en kee/vo l vir Jantj ies is ons toe weer of waens toe, net om weer in die panne wat skoon
gemaak moet word vas te kyk. .. As daar maar net 'n vinniger manier was om dit skoon te kry. 
No baie skrop en skuur is alles skoon, en vind ons uit Bosveld het nuwe toerusting gekry ... 
Baie Dankie aan Jan en Hester Miller vir die Skenking van die Warmbakke. Cit sal beslis die 
soort projekte baie vergemaklik in die toekoms. 
Ook baie Dankie aan almal wat 'n handjie bygesit het am die dag 'n sukses te maak. Sander julie 
handewerk en skenkings sou dit nie so suksesvol wees nie. 
Sondag was dit 'n uiterse lui dag, en die een dag wat ons besluit het am so bietjie laat te Ie, trek 
hulle ons name vir 'n prys ... Uit die aard van die saak het ons toe nou die kans verbeur, maar daar 
is altyd nag volgende jaar .. . 
Sondag aand no boekevat is door weer lekker saamgekuier en JJJ het gevoel hoe dit voel om 'n 
rooi Jig te wees, en hierdie keer ple it ek bewusteloos ... 
Attie-hulJe verlaat ons oak toe so bietjie vroeer am weer by die huis te kom. Hy en Isabel rits al 
vir 'n maand rond met hulle wa ... Gelukkige mense ... Attie was net bekommerd of sy honde hom 
goon her ken as hy by die huis kom ... 
Maandag Oggend no afsluiting het elkeen maar so stadig begin oppak, nie Ius om te ry nie, maar 
nou jo, aile lekker kom tot 'n einde. 
Ons wi! weereens aan almal wat 'n hand in hierdie projek, of dit nou donasies, skenkings, hulp of 
ondersteuning was, baie baie baie dankie se. 
Ons hoop volgende jaar is dit weer so indien nie beter nie. 
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Voorsittersverslag: 
Dagse Bosvelders, 

'n Paar goete wat ek met julie moet deel: 

Presidente 2013 
Baie dankie aan almal wat die saamtrek bygewoon het.'n Groter dankie aan almal wat gehelp het 
met die bak of liewer, volgens my die kook van die Jantjie's. (Dis nou die worse met die deeg om) 
Aan die begin was ek bekommerd dat ons nie dit verkoop gaan kry nie kan jy glo, daar is blerrie min 
mense wat weet wat 'n Janjtie islll Op die ou einde het ons deksels goed gedoen ... 
'n volle R1 300 oorbetaal aan die Nasionale kas. 

21ste Verjaarsdag 
Die 21ste verjaarsdag kom deksels vinning nader, 27 September is om die draai. Ek gaan binne die volgende 2 weke die oord 
besoek en staanplekke vasmaak asook die lapa. Die bestuur is tans besig met ernstige beplanning en gaan binnekort op julie 
knoppies druk vir hulp. Hierdie hulp gaan in oorvloed wees, ek weet dit sommer. By voorbaat dank. 

Manyane kuierweek en naweek 
Die saamtrek kom blits vinning nader BESPREEK ASSEBLIEF BAIE, BAIE VINNIG. Die plekke loop leeg. 

Ledetal 
Bosveld het vanaf 30106/2011 'n verval van 9 lede gehad 4B teenoor die 39 tans. Hierdie verval is as gevolg van enkele 
oorplasings en bedankings van nie-aktiewe lede, en verskeie Senior Burgers. 'n Mens kan nie teen die ouderdom stry nie, as 
jy nie meer kan nie dan kan jy nie meer nie. So ook met die finansies, kos op die tafel is eerste prioriteit. 
Daar is 'n vooruitsig van 4 nuwe lede wat ons getalle 'n bietjie gaan "boost". 
Kom ons kyk egter, of beter kom ons wend 'n sterk poging aan om aktiewe lede te werf maar ook om van die lede wat 
"weg geraak" het weer terug te kry en te behou. Hoe doen ons dit? Lewe SAWA se leuse vir die jaar ten volle uit 
"KOESTER SAWA". 

Bosveld bestuur 
Hierdie is 'n teer sakie. Dit handel nie oor die huidige bestuur nie. Dit gaan oor toekomstige besture. 
Augustus is om die draai. wie gaan volgende jaar die leisels oorneem? Wat van die jare wat na volgende jaar kom? 
Laas jaar het ek ernstig daaraan begin werk en 'n goeie klompie "nuwe bloed" in die bestuur gekry. Kom ons beplan nou al wie 
gaan watter pos vul in die toekoms. My rede: Vat my byvoorbeeld, ek gaan nie vir ewig op die bestuur bly nie. 
Ek is tans 19 jaar op die bestuur , genoeg is genoeg. Soos julie weet is Roelf Brewis Jnr ge-oormerk vir die volgende 
voorsitter en gee ek hom nou al die "ropes". Die wat op die Presidente was kan getuig dat ek en hy ongeveer 5 ure gesit en 
werk het aan slegs die toekennings wat ons wil gee die jaarl 

Dit is slegs die voorsitters pos, wat van die ander poste?????? Augustus is om die draai, kom ons kyk ernstig na 2013 1 2014 
bestuur. 
Bosvelders asseblief , ons wi! graag almal kamp en ontspan, ek weet dit. Ongelukkig moet daar ook mense wees wat werke in 
Bosveld moet doen. Dis' n feit soos 'n koei. Kom na-vore asseblief, vele hande maak ligte werk. 

Oord besprekings 
So os julie weet word daar lank voor die J A V gevra vir moontlike oorde en voorstelle vir die volgende jaar se kampprogram. 
Hierdie voorstelle word voor die J AV deurgetrap en op die J AV vasgemaak. Direk no die J AV word dit aan NUB gestuur 
wat dit dan vervat in die Nasionale program dis nou die boekie met aile streke Se saamtrekke in. Tans is daar reeds 33 
verskuiwings van oorde landwyd. Goed, daar is veskuiwings wat gedoen moet word agv faktore buite ons beheer. 
Ek vra egter, so doen NUB ook 'n beroep op aile streke om meer aandag aan die opstel van' n jaarprogram te gee. 
Ek ondersteun NUB se voorstel ten volle kamp meer as een keer by 'n oord wat moeite vir ons doen. 
Ons kanse om nog beter diens en tariewe te kry is dan ook soveel meer. 
Die jaar vlieg vinnig yerby, enige voorstelle vir volgende jaar??? Laat weet asseblief. 

Bosveld groete. 

JJJ van Rensburg. 
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Hierdie naweek by die Presidente was ek menigde male gevra 
"watter goet maak jy nou" 
Hierdie "goet" was STEELWORKS. 
Nadat die mense 'n proe gehad het was hulle heel in hul skik en dus het ek dit goed

gedink om die resep met julie te dee!... 
Hierdie resep het ek by die golf-club uit die kroegman getrek, so 

"Baie Dankie Oom Freddie". 

Bestandele: 
Rose's Cola Tonic 
Rose's Lime Cordial 
Rose's Passion Fruit Cordial 
Angostura Bitters 
Stoney Gemmerbier 

Metode: 

+ + + + 

Gooi 30 ml van elk van die cordials in 'n glas, gooi dan so 6 skudde bitters by. 
Maak vol met 'n blikkie Stoney en geniet met eish ... 

Of as jy nou soos ek te lui is, skaf vir jou 'n plastiese "reservoir" bottel (soos Regs) 
en deel die groot gedeelte van die bottel in drie gelyke dele en merk dit. 
(Ek het 'n passer se punt met 'n permanente merker gebruik) 
Gooi nou gelyke hoeveelhede van elke cordial in en skud goed. 
Druk die bottel en gooi dan 1 en 'n halwe tot in (90ml), 6 skudde Bitters, 1 Blikkie 
Stoney, en geniet dan met Eish ... 

~atm\p Statisfiek: Klipdraai ~ ... .' . . 10GlsA WA op die Web 
. M. ' Vir belangrike inlig:ting en foto's van kamp'e, gaan loel" gerus op ons 

SAMAtA B05veld Lede Teenwoor:efig ~ Kamp Statistiek) facebook bladsy. julie kan cns lin~ aGn van julie eie kamp-noto's oak 

Gaan loer oak op SAWA se webtuiste :v.ir anerlei intel1essanite artiKels, 
foto's, resepte en nog vele meer. 

Lid Nommer-
10064 
12098 
12223 
7499 
12150 
11265 
11493 
.. SeJ1iorbtJrger Komp 

Lid Naam 
JRP Brewis ~snr) 
JRP Brewis (In" ) 
RJ Hattingh 
JJJ j/v Rensburg 
JPJ Miller 
TJC Senekal 
D v/d Nest 

Gaste: Saam met: 
W. Ashdown JPoJ lI\ll!'er 
L. Enslin J1PJ Miller 

Aig. Kamp # 
126 
22 

21. 22" 
127 
83 

46.47" 
21 

Boekevat en ~reaiens Gesomentlik genou. 
Boetebeampte' Geen 
Stoutgat: Geen 

Eie Kamp # 

Dns probeer om oj cns kampe se toto's op facebo0k ite sit om al ie 
grootte van aie boekie, asooK dle dr::UK-koste te verminder. 

SAWA se westuiste: 

www.sawa.org.za 

Vir SAWA Bosveld se Facebook blodsy, soek net vir: 
Gaan 

~ Like 
SA WA Bosveld. 

Ons 

1!1' , i.t:: 1!1 
~m-$.:o,: 'I'; 
l!1~r . !Ii 1!1 . 

SAWA Webtuiste Bosveld Webtuiste Bosveld facebook 
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