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Elandrand is   
ook nou op           

Ons waardes 

Christenskap; Lojaliteit; Respek; Integriteit; Eerlikheid; 

Diensbaarheid; Verdraagsaamheid; Verantwoordelikheid. 

SAWA se missie 

DIE  ELANDER,  LENTE  2012  

Om: 

• vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders ‘n tuiste te bied waar hulle binne ‘n 
Christelike konteks hulle beginsels en kultuur kan uitleef; 

• vir kampeerders die geleentheid te bied om saam met geesgenote so bekostigbaar 
as moontlik te kampeer; 

• die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling en samewerking met 
ander instansies; 

• die balans tussen die belange van die mens en die natuur te handhaaf; 

• in alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te huldig. 

   

Die mees verspilde dag is wanneer ons nie een keer 
gelag het nie.    
   -Nicolas Chamfort 

Die nuwe bestuur vir 2013 saam met ons president Nico 
Spaumer en nasionale ondervoorsitter Jannie Meyer. 
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�� 2013 kampe 

�� Ons hou AJV  

�� Nasionale toer na Hartenbos 

�� Kongres by die see 

�� Kamp te Sionbergh 

�� Nuwe lede 

�� 25 jaar lidmaatskap 

�� Nasionale saamtrek 

�� Monateng kamp ('n fees) 

In hierdie uitgawe 
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Erekode 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te bewaar en uit te 
lewe; 

2. Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen om ons 
assosiasie uit te brei; 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora beskerm en 
bewaar; 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking so 
te benut dat ander gaste dit sonder ongerief kan gebruik; 

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en 
bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers; 

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te skend nie, 
maar sal poog om die agting van almal met wie ek in aanraking kom, af te 
dwing. 
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Lief en Leed 
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Woonwa; swem; kamp; sleep; seil; gas; bome; pen.  Rol; los kru; mag; tug. 

Pynappel tert 
  

Bestanddele 
  

2 blikkies pynappel (stukkies) 
½ koppie suiker 
± 'n koppie vla (redelik dik) 
Tennis beskuitjies vir kors (opsioneel) 
 

Kors: Dun kors - tuisgemaak of gekoop.   
 

Metode 
  

Gooi pynappel in kastrol, gooi suiker in na smaak. Kook saam vir 15 minute. 
Maak vla aan. Meng alles saam en gooi bo op kors.  
Bêre in yskas om te stol. 

Kampresep 

 

Tannie Sarie Grobbelaar wat vir baie jare 'n Elandsrand lid was, 
is op 5 Oktober oorlede. Sy was gekenmerk as 'n stoere 
sawanant. Al die jong vroue, in die begin jare van SAWA, was 
bang vir haar. Sy het nie geskroom om jou oor die vingers te tik 
as jy nie reg opgetree het nie. 

- foto Nico Zwarts 
 

Oom Braam en tannie Nellie Human het hulle 60ste 
huweliksherdenking gevier. Hulle woon ook elke jaar die AJV 
by, al kamp hulle nie meer nie. Oom Braam was so 'n wyle 
ongesteld met septisimia in sy been. Ons is baie bly om te berig 
dat dit nou weer baie beter met hom gaan. 

- foto Nico Zwarts 

Aan almal wat onlangs 'n draai in die hospitaal gemaak het, wens ons net 
beterskap toe.  Almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het: ons dink aan 
julle en vertrou dat daar vertroosting sal kom. Danksy ons op en wakker 
sekretaresse kry ons die inligting dadelik en hoef ons nie te wag tot die Die 
Elander verskyn om te verneem wat met ons lede gebeur het nie. 
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Verjaarsdae 
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JANUARIE 

Charmaine Swart  3 Jan. 
Armand Smit  13 Jan. 

FEBRUARIE 

Braam Human  1 Feb. 
Eugene Coetzee  6 Feb. 
Inge Hauptfleisch  6 Feb. 
Alida Swart  15 Feb. 
Tony Peixinho  17 Feb. 
Stef Disbergen  20 Feb. 
Nico Swart   20 Feb. 
Elize van Heerden 28 Feb. 

DESEMBER 

Frans Heyneke  1 Des. 
Mariza Jennings  1 Des. 
Rita Papenfus  7 Des. 
Nellie Human  8 Des. 
Jannie du Preez  10 Des. 
Bryan Etberg  10 Des. 
Duane Swart  12 Des. 
Ewald Smit  14 Des. 
Trevor Haylock  16 Des. 
Magda Broxham  18 Des. 
Samantha Brocham 19 Des. 
Cobus Smit  20 Des. 
Elizme Strydom  21 Des. 
Mieke Hauptfleisch 22 Des. 
Chris Broxham  28 Des. 

NOVEMBER 

Corné Myburgh  1 Nov. 
Phillip van Staden 5 Nov. 
Tanya van Zyl  7 Nov. 
Lai Papenfus  9 Nov. 
Miems van Zyl  10 Nov. 
Tristan van Niekerk 11 Nov. 
Garnett Nel  16 Nov. 
Vlooi Swanepoel  17 Nov. 
Marie Wolmarans 22 Nov. 
Edith Böhnen  26 Nov. 
Lynette Haylock  26 Nov. 
Vivian van Zyl  26 Nov. 
David Brits  30 Nov. 
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Die Here is my regte baas, ek kom niks kort 
nie. 

Hy gee my vrede wanneer  chaos om my 
heers. 

Hy herinner my sagkens om te bid en alles 
te doen 

sonder om te murmureer en te kla. 

Hy herinner my dat Hy my bron is en nie my 
werk nie. 

Hy verkwik my geestesgesondheid elke dag 
en lei my gedagtes 

sodat ek Hom kan vereer in alles wat ek 
doen. 

Al kry ek hordes e-posse, stelselstakings, 

onrealistiese spertye, 

begrotingsaanpassings,  

skinderstories oor kollegas,  

diskriminerende toesighouers  

en 'n ouer wordende liggaam  

wat nie elke oggend wil saamwerk 
nie,  

sal ek steeds nie ophou nie,  

want Hy is saam met my! 

Sy teenwoordigheid, vrede en krag 
onderskraag my. 

Hy verhewe my siel, selfs wanneer ek 
nie bevordering kry nie. 

Hy beskou my as Sy eie,  

al wil die maatskappy my laat gaan. 

Sy trou en liefde is beter as enige 
bonustjek. 

Sy aftreeplan is die beste wat daar is! 

Wanneer alles afgehandel is,  

sal ek vir Hom baie langer werk en 
daarvoor eer ek Sy naam! 

Oordenking 

Spits jou vandag daarop 
toe om die skoonheid in 

die natuur raak te sien en 
dank God daarvoor.                                      

Lees:  Psalm 145:10 

‘n Psalm vir die werknemer
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Datum 

 

Kampterrein 

 

Ko-ordinate 

25-27 Jan Sionbergh S26˚ 33’ 21,1”   O28˚ 17’ 5,1” 

22-24 Feb Koppisol (gebiedskamp)  S26˚ 33’ 48,3”   O27˚ 56’ 02,5” 

29-1 April Klipdraai (Presidente) S26˚ 36’ 24,2”   O27˚ 59’ 37,2” 

26-28 April Kaia Manzi S25˚ 53’ 24,4”   O28˚ 41’ 21,0” 

17-19 Mei Buffelspoort S25˚ 45’ 27,8”   O27˚ 29’ 16,5” 

14-16 Junie Bakgatla (winter saamtrek) S25˚ 11’ 17,9”   O27˚ 8’ 52,8” 

26-28 Julie Klein-Kariba S24˚ 51’ 03,7”   O28˚ 20’ 10,0” 

23-25 Aug Koppisol (AJV) S26˚ 33’ 48,3”   O27˚ 56’ 02,5” 

13-15 Sep Nasionale saamtrek  

25-27 Okt Sionbergh S26˚ 33’ 21,1”   O28˚ 17’ 5,1” 

22-24 Nov Eastco Magalies (jeugkamp) 

 

S25˚ 57’ 8,2”   O27˚ 30’ 49,9” 

   

Elandsrand kampe vir 2013 
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OUPA EN OUMA SE ANTWOORDMASJIEN 
  
Goeie môre …. Ons is tans nie tuis nie, maar laat asseblief ‘n boodskap na die 
toon. As jy een van ons kinders is, druk die nommer kind wat jy is en druk dan 
een van die volgende nege opsies, sodat ons by ons terugkoms kan weet wat ons 
moet doen: 
  

As ons die kleinkinders moet kom oppas, druk 2; 
As julle ons kar wil leen, druk 3; 
As julle wil hê ons moet julle klere was en stryk, druk 4; 
As julle wil hê dat die kleinkinders by ons moet kom slaap, druk 5; 
As julle wil hê dat ons die kinders by die skool moet gaan haal, druk 6; 
As julle wil hê dat ons vir julle ‘n maaltyd moet voorberei of dit by julle huis 

aflewer, druk 7; 
As julle hier wil kom eet, druk 8; 
As julle geld nodig het, druk 9; 
As julle ons vir ete gaan nooi, of ons teater toe wil vat, begin praat, 

ons luister.   

HUMOR 

z c f l o s w c e a 
e s w e m k o v h g 
i a s y e q g m l j 
m n u c k i a t r n 
q t p j f a s e i l 
t d e o w s m v x p 
v f n n y h z p d s 
x i o p t w b x q l 
z o t n u r o l p e 
w g m a g k m w j e 

y d h k r u e y b p 

Vind die verskuilde woorde 

Hier is 8 woorde wat met kamp te doen het en 5 ander woorde met 3 letters. 
Woorde kan van links na regs, skuins regs op, skuins regs af of af voorkom. Kyk 
op bladsy 27 vir die oplossing, maar probeer eers self die woorde kry.. 
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Jeug 
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Liewe kinders 
Kom ons kyk wat leer die Bybel ons van God se hart en van jou hart. Lees die 
volgende verse bokant elke hartjie en vul dan die ontbrekende woord in. Kleur 
ook die hartjies in. 

Matt. 11:29 

Jesus is sagmoedig 
en n____van hart 

Ps. 21:3 

Die wens van sy 
hart het U v_____ 

Hand. 4:23 

Die gelowiges 
was e_______ 

van hart en siel. 

2 Pet. 1:19 

... totdat die 
m_______ opkom in 

julle harte. 

Ps. 119:7 

Loof die Here met 
‘n o______ hart. 

Ps. 33:21 

Ja, in Hom is ons 
hart b________ 

Ps. 138:1 

E___ wil U met my 
hele hart loof! 

Ps. 51:12 

Loof die Here 
met ‘n o______ 

hart. 
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Bestuur 
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Voorsitter:  Brian van Niekerk 
083 661 8239 
011 828 2219 (h) 
voorsitter@elandsrand.co.za 
  

 

Ondervoorsitter & senior burger verteenwoordiger:  Edith Böhnen 
082 545 5473 
011 867 8014 (h) 
edith.bohnen@murrob.com   
   

  

Sekretaresse:  Liana van Niekerk 
083 566 6548 
011 828 2219 (h) 
sekretaresse@elandsrand.co.za 
   

  

Penningmeester:  Cobus Smit 
083 638 0465 
011 868 2253 (h) 
cobuss@gvk.co.za  

  

Bate houer:  Hendrik Böhnen 
082 788 1037 
011 867 8014 (h) 
henebb@absamail.co.za  

  

Nuusbriefredakteur:  Paula van Deventer 
082 924 4249 
011 954 2575 (h) 
pm.vdeventer@gmail.com 
  

  

Jeug:  Wikus van Zyl 
082 632 7744 
011 867 4010 (h) 
wikus@akweja.co.za 
  

  

Skakelbeampte:  Vlooi Swanepoel 
083 227 7962 
011 915 1620 (h) 
swanepoel210@yahoo.com 
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Redaksioneel 
Dit is lente en alles begin nou groen word. Dit is of hierdie 
tyd van die jaar net nog besiger raak en almal haas om 
alles klaar te kry voor die einde van Desember, om maar 
net weer met 'n vaart weg te spring in die nuwe jaar. 

Baie van ons is besig met voorbereidings vir 'n lang 
verwagte vakansie. Doen dit hierdie jaar anders en stop 
gereeld op pad. Ons jaag net altyd na ons vakansie bestemming toe.  

As jy reis en jy bly heeltyd op die hoofpaaie, is daar gewoonlik baie verkeer en 
kan jy nie altyd stilhou en rondkyk nie. Dit is eers as jy afdraai op die agterpaaie 
dat jy besef hoekom ons moet stilhou. In die gejaag vlieg alles by jou verby. Jy 
sien kleur en hier en daar sien jy vaagweg 'n voorwerp, maar as jy stilhou en 
uitklim sien jy die kleinste blommetjies, grassies en insekte. Slegs 'n druppeltjie 
reën is nodig om God se groot genade ten toon te stel. 

Op die grond– of agterpaaie is daar ook dele waar jy stadig moet ry anders skud 
jy uitmekaar. Daar is soms waterpoele of dik lae sand wat jou benoud maak en 
jou wil laat omdraai.  

So is elkeen van ons op ‘n lewensreis en moet ons soms die keuse maak om af te 
draai en stil te hou en rondom ons te kyk en te sien dat ons so oneindig baie uit 
God se hand ontvang. 

Aan almal wat met vakansie gaan, wees versigtig, bedag, bedagsaam en 
vriendelik op die pad. Reis veilig en kom veilig terug, geniet die blaaskans! 
Onthou dat al gee ons geskenke tydens die Kersgety, dit om Christus en jou 
verhouding met Hom gaan en nie om die sekulêre wêreld se mooi versierings 
nie. 

Aan elkeen 'n Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. 

Ek hoop julle geniet my eerste nuusbrief en dat ek my 
voorganger se skoene sal kan volstaan met die hoë standaard 
wat sy gehandhaaf het. 

Groete 

Paula 
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Kampkommandante Willa en Joranie. 

Willie en Letesha is 
tweede met hul 

"drunken sailor". Dit 
was ook hul  

huweliksherdenking. 

Mike en Willie,  wenners van die 
vlooimark stalletjie. 

Edith tydens die afsluiting. 

Janine en 
Tanja by hul 

vlooimark 
tafel. 

Pampoenspoke 
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Louis en gesin wen met "Kannibaal". 

Hennie kry die blapsbeker  weens sy onderstebo 
“rally” en is ook derde met hulle pampoenspook 

(spoeg uit my kind ….dis frot). 

Monateng  
Baie dankie vir n wonderlike naweek. Dit was heerlik. Ons het lekker gekuier net 
soos SAWA kan. Die kinders het 'n fees gehad, maar moenie die groot mense 
vergeet nie. Dink ons het nog lekkerder gekuier. Willa dankie vir julle wonderlike 
idees. Wie sou kon raai dat pampoen-kerf so 'n fees kan wees? 
    - Janine Smit (uittreksel uit Facebook) 
 

Dié wat nie daar was nie het baie gemis klink dit my. 
- Red.  

Kyk hoe mooi lyk die kinders! 
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Voorsitter aan die woord 
Geagte lede 

My eerste brief vir die jaar en so ook die eerste uitgawe van die Elander vir die jaar. 

Eerstens wil ek die lede bedank vir die vertroue wat julle in my gestel het om weer 
hierdie jaar julle klub se voorsitter te wees. Dit is weereens ’n voorreg en ek hoop om 
te voldoen aan al julle verwagtinge. 

Ons het ’n baie suksesvolle AJV aangebied. Aan al die lede, groot dank, asook aan die 
vorige bestuur. Daar was een onafgehandelde saak wat op die AJV na vore gekom 
het, naamlik James en Breggie Slow se lidmaatskap. Ek het soos belowe, ná die AJV 
die nodige terugvoer en informasie oorgedra. Breggie het wel kennis geneem en sou 
dit verder met hoofkantoor opneem. Hulle het besluit om nie hulle lidmaatskap te 
hernu nie. 

Ons het ons eerste kamp te Sionbergh gehad en wat ’n asemrowende plek. Ons het 
’n totaal van 21 lede gehad wat 46 % van ons ledetal is. ’n Uitstekende opkoms wat 
gelei was deur ons kampkommandante Hennie, Charmaine, Bryan, Marlene, Trevor 
en Lynette. Baie dankie vir ’n great naweek. 

Die tweede was te Monateng wat weereens goed afgeloop het onder die leiding van 
ons kampkommandante Willa en Jorranie. Van wat ek op Facebook gesien het en die 
terugvoer wat ontvang is, was dit ’n fees en nes met Willa, vol pret en toe met ’n 
verassing: ”die reën”. Ons het ’n totaal van 16 lede gehad, wat weereens ’n goeie 
bywoning van 36 % gee.    

Sodoende skop ons die Elandsrand-jaar op ’n baie goeie noot af. Met die skrywe van 
die brief is die jeugkamp nog in groot beplanning en ek is seker ’n groot sukses tans 
by Eastco. 

Ons het heelwat gebeure aan die gang in die klub soos die Barnyard-aand wat 
Marlene en Vlooi gereël het. As ek in my kristal bal kyk, sien en ek dit was ’n 
massiewe sukses en baie dankie aan Vlooi en Marlene vir al die reëlings. 

Ongelukkig is daar slegte nuus ontvang: ’n lewenslange lid, tannie Sarie Grobbelaar, is 
aan die dood afgestaan. Die stories wat ek al gehoor het, het bewys dat sy en haar 
man murg en been Sawanante en Elandsranders was en so onthou sal word. Ons het 
ook van die afsterwe van Rheta Pretorius verneem . Ons innige simpatie aan die 
familie en vriende van die oorledenes en bid vir hulle in Jesus naam. 

Ons het ook goeie nuus gekry: oom Braam en tannie Nellie is 60 jaar getroud!! Ook 
het ons drie nuwe lede-pare gekry en daar is nog aan die kom - YIPEEEE!!. Die 
Facebook-blad “SAWA – Elandsrand” is gestig en verloop baie goed. Van die 
lede is aktief besig met foto’s, kommentaar, ens.. 

Ek moet julle tog herinner dat ons nou nog drie groot gebeure het vir die 
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nuwe jaar: die Gebiedskamp, die Elandsrand-Gholfdag en die Presidente-saamtrek. 
By die Gebiedskamp te Koppisol lyk dit asof die pretdraf vervang is met ses-’n-kant 
krieket en dat ’n streek spanne kan inskryf teen ’n bedrag wat dan aan die 
Gebiedskas geskenk sal word. Dit beloof om ’n heerlike naweek vol pret te wees. Die 
gholfdag is een van die belangriker dae om AJV-fondse in te samel en ook vir 
moontlike bystand met komende kampe. Ons mik om dit weer voor April-maand te 
hou. Ten tyde van die skrywe was die datum nog nie vasgestel nie, maar sal nog 
steeds by State Mines gehou word. Dit sal ’n shotgun start wees en formaat sal op 
die uitnodiging wees. ASSEBLIEF lede, ons vra vir julle ondersteuning, geldelik of 
pryse van twee- of baie vier-balle. Bespreek nou al u plek vir die Presidente. Ons 
voorsien ’n volgepakte naweek. Danksy Willa se suksesvolle lamskerrie en rys is ons 
weer gevra om ons naam hoog te hou, aangesien die eerste keer so ’n ”lopende 
sukses” was. Die professionele kokke in ons midde, die uwe Jaco Swart, is gevra om 
’n oog te hou en ‘n hand by te sit, saam met die uwe Kerrie Willa wat gesamentlik die 
leisels oor die projek gaan hou. Ons vra dat die lede met 'n “rol of twee” hulle sal 
ondersteun waar nodig. 

Ten slotte ’n goeie begin vir ’n suksesvolle jaar. Dankie aan elke 
lid wat dit moontlik maak. Geniet die jeugkamp. ’n Geseënde 
Kersfees en voorspoedige jaar aan almal, vir die wat weggaan, 
veilig ry en ons sien julle weer by SIONBERGH!!    

 

Dear members 

My first letter for the year and also the first edition of the Elander for the year. 

First I want to thank the members for the confidence you have in me to the chairman 
of your club this year. It is again a privilege and I hope to meet with all of your expec-
tations. 

We have presented a very successful AGM. Thanks to all the members and a huge 
thank you to the previous administration. There was an unsettled matter that came 
before the AGM namely James and Breggie Slow's membership. I did as promised at 
the AGM, give the necessary feedback and information to Breggie which she took 
note of and advised that she would take it up further with head office. They decided 
not to renew their membership. 

We had our first camp at Sionbergh and what an awesome place. We had a total of 
21 members that is 46 % of our membership. A great gathering which was wonder-
fully led by our camp commandants Hennie, Charmaine, Bryan, Marlene, Trevor and 

Lynette. Thanks for a great weekend. 

The second was at Monateng which again went well with the accompani-
ment of our camp commandants Willa and Jorranie. From what I saw on 
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Nasionale Kamp te Malonjeni 
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Die senior burgers het al vroeg in die week begin kamp en drie lede het 
Elandsrand hier verteenwoordig. Die saamtrek was gekenmerk deur wind en 
reën en soos gewoonlik het dit nie die Sawanante afgeskrik nie. Elandsrand se 
groot tent het darem gehelp, maar moes Vrydagmiddag weer afgeslaan word 
weens die sterk wind. Die nou alom bekende haan van Malonjeni het hierdie 
keer Nico Spaumer geteiken. Na Rietvallei se stigtingsverrigtinge as streek 
(Saterdag), is daar ses-‘n-kant krieket gespeel (mans en dames spanne) wat vir 
groot pret gesorg het. Namiddag is ’n biertuin aangebied, terwyl groepies 
gevorm is waar daar land en sand gesels is. Na die aand se kant toe, is ’n vleisie 
en eetgoed gebring vir die gesamentlike braai. Die kuier was jolig en gesellig. 
Jannie Meyer het deurentyd vir agtergrond musiek gesorg. Sondag het daar weer 
’n rustigheid oor die kamp gedaal in aanloop na die erediens. Blou Bul (Graham) 
was die enigste ontvanger van ’n boete tydens die afsluiting, dit weens sy 
gewoonte om allerhande kennisgewings op sy mede kampeerders se waens te 
plak. 

Jannie was die 
kampkommand

ant vir die 
naweek en ook 

klankman. 

Brian ondersteun 
die biertafel. 

Liana en Edith besig om vir 
almal sous te maak. 

Rietfontein se wapen. 

Die alom bekende 
hoenderhaan en Nico. 

 
Senior burgers 

hou 
Donderdagog

gend' n 
heerlike 

gesamentlike 
ontbyt onder 

die tent. 
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Louis en Melinda is op 12 Mei 1984 in Kroonstad getroud. In Julie 1987 gaan kamp 
hulle saam met Hannes en Gertie Myburgh (oudlede van Elandsrand) by Umaramba  
en geniet dit so dat daar daar en dan besluit word om aan te sluit. Oom Braam 
Human was toe voorsitter van Elandsrand. 

Die Myburghs was egter woonagtig in Vanderbijlpark en hulle lidmaatskap word 
oorgeplaas na streek Overvaal. In Augustus 1989 verhuis hulle na Germiston en 
sodoende word hulle lidmaatskap teruggeplaas na Elandsrand.  

“Alhoewel ons SAWA lede gebly het, gebeur dit net so dat daar 10 jaar verby gaan 
waartydens ons nooit gekamp het nie.” aldus Melinda. 

 In September 1999 besluit hulle dat aangesien dit skoolvakansie is en Louis die 24ste 
verjaar, gaan hulle ‘n kort breek vat en gaan kamp toe vir ‘n paar dae by Kareekloof. 
Vrydag begin die woonwaens inkom en slaan sommer naby hulle kamp op. 

Met die SAWA Elandsrand-embleem nog steeds op die woonwa, kom Hendrik 
Böhnen sommer vroeg die Saterdagoggend nader gestap om kennis te maak en stel 
homself voor. Soos die spreekwoord sê, die res is geskiedenis. Van toe af kamp hulle 
weer lekker saam met Elandsrand. 

Louis is ‘n elektrisiën by Dunlop Industrial in Benoni en Melinda is ‘n bibliotekaris by 
Boksburg biblioteek. 

“Ons het drie wonderlike kinders  Etienne, Chené en Corné, ‘n dierbare skoondogter 
Juanita en die aller oulikste kleindogter, Zanique.” 

DIE  ELANDER,  LENTE  2012  

25 jaar lidmaatskap 

Die Myburgh-familie tydens die AJV. Ontvang hulle 25 jaar-
lidmaatskapsertifikaat.. 
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Facebook and the feedback received, it was a festival, like with Willa full of fun and 
with a surprise: "the rain". We had a total of 16 members, again a good turnout of 36 
%.  

Thus, kicking our Elandsrand year off on a good note. With the writing of this letter 
the youth camp was in planning and currently I'm sure its a big success at Eastco. 

We have a lot of events going on in the club such as the Barnyard evening, organized 
by Marlene and “Flea”. Looking into my crystal ball I can see it was a huge success 
and many thanks to “Flea” and Marlene for all the arrangements. 

Unfortunately some bad news: aunty Sarie Grobbelaar, a lifelong member passed 
away. The stories I have heard proved that she and her husband were true Sawan-
ante and Elandsranders and so will they be remembered. Also we learnt of the death 
of Rheta Pretorius. Our deepest sympathy to the family and friends of the deceased 
and pray for them in Jesus’ name. 

We also got good news: uncle Braam and aunty Nellie are married for 60 years!! We 
got three pairs of new members and we more in the pipe line - YIPEEEE!!. The Face-
book page “SAWA Elandsrand” was established and running very well. The members 
are actively working with photos, comments, etc.. 

I should remind you now that we have three major events for the new year: the Ter-
ritorial/Gebieds-camp, the Elandsrand Golf Day and Presidents’ rally. It seems that 
the fun run will be replaced with six-a-side cricket at the Territorial/Gebieds-camp, 
Koppisol and regional teams can enter for an amount that will be donated to the 
Territorial/Gebieds-closet/kas/treasury. It promises to be a wonderful weekend full 
of fun. The Golf Day is one of the important days to raise funds for the AGM and pos-
sible financial assistance at forthcoming camps. We aim to keep it again in the month 
of April and at the time of writing the date was not yet established, but it will still be 
held at State Mines. It will be a shotgun start, the format will be on the invitation. 
PLEASE members, we ask for your financial support or prices of two or many four 
balls. Book now your place for the Presidents. We anticipate a packed weekend. 
Thanks to Willa's success with his famous lambs curry and rice, they asked us again to 
keep our name high as the first time was a "running success". The professional cooks 
in our midst, yours Jaco Swart and along with yours Curry Willa are the leaders for 
the project. We ask that the members with a "roll or two" will support them where 
necessary. 

Finally a good start for a successful year, thanks to all of the members that make it 
possible. Enjoy the youth camp. A Merry Christmas and a prosperous year to all. 
Those who are leavening for the holidays, enjoy and safe driving. See you again at 
SIONBERGH!!         
        - 
Brian  
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Die mooi gedekte tafels met eetgoed wat na 
afloop van die vergadering genuttig is. 

Ons nuwe bestuur vir 
2012/1013 is 

v.l.n.r.:Hendrik Böhnen, 
Edith Böhnen, Wikus 

van Zyl, Brian en 
Lianavan Niekerk, 

Cobus Smit, Paula van 
Deventer en Vlooi 

Swanepoel. 

Jannie Meyer open 
die vergadering met 
skriflesing en gebed. 

Elandsrand hou AJV by Koppisol 
Dit is nou al jare lank tradisie dat Elandsrand ‘n tema koppel aan hulle AJV. So is 
daar hierdie jaar besluit op die hippie of flower power tema. Dit is altyd 
interessant om te sien waarmee die lede te voorskyn kom: van gehuurde klere, 
tot selfgemaakte uitrustings. Daar heers ook altyd ’n lekker gees tydens hierdie 
geleenthede en om nie eers te praat van die mense se kunsvernuf as dit kom 
by die tafels en saal versierings nie. 

Ons bestuur het heelwat verander hierdie jaar en is dit lekker om die nuwe 
bestuurslede te verwelkom. 

Ons sien uit na die nuwe jaar met al die nuwe idees wat uit sal kom. 

- Alet Meyer 
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Ontmoet die Swart-gesin 
Jaco en Alida Swart met hul twee 
kindsers, Sonelle en Duane, is tydens die 
AJV te Koppisol as nuwe lede verwelkom. 
Hulle het al saam met Oos-Rand gekamp, 
maar het toe besluit om by Elandsrand 
aan te sluit. 
 

As dit by kosmaak kom verstaan ons dat 
Jaco weet waarvan hy praat. 'n 
Geleentheid sal hom waarskynlik nog 
voordoen waar ons  sy kundigheid sal 
kan inspan. 

Jaco verjaar die 23ste Junie, 
Alida die 15de Februarie, 
Sonelle die 15de Oktober en 
Duane die 12 Desember. 
Hulle huweliksherdenking is 22 September. 
 

Hulle woon in Ravensklip, Boksburg. 

Ons nuwe lede  

Ontmoet die Strydom-gesin 
Steph en Esmari Strydom en hulle 
dogter, Elizmi, is tydens die Sionbergh-
saamtrek as nuwe lede verwelkom. Hulle 
is ingetrek deur hulle vriende Jaco en 
Alida Swart. 
 

Steph is blykbaar 'n connoisseur op die 
gebied van rooiwyne. Ons sal dit op die 
proef moet stel. 
 

Steph verjaar die 27ste Maart,  
Es-Marie die 30ste Maart en  
Elizmi die 21ste Desember. 
Hulle huweliksherdenking is 20 Maart 
 

Hulle woon in Dawnview, Germiston. 
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Sionbergh fotobeeld 

Die Meyers se luukse 
akkommodasie 

Pryswenners 
met die  

English Quizz  

Kampkommandante  

Sionbergh is 'n baie mooi oord met 'n opvallende mooi groen grasperk.  Die 
natuur bied heelwat vir die kinders om te doen: visvang, roei op die dam en 
swem. Dit is 'n predikant se plaas en ontwikkel vir kerkkampe. 

Die kinders roei op die 
dam en vang vis. 

Kampterrein vanaf die 
oorkant van die dam 

gesien. 

As die visse tog net wil byt! 

Is dit 'n vis wat 
hy wil soen?! 
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Woodstock - Flower Power Tema 

Die tafels was baie oorspronklik opgemaak. 

Jeug kry toekennings vir getroue 
bywoning van kategese. 

Elandsrand se jeug . 

Die “Engelse” hippies  Ons seremoniemeester vir die aand 
was Vlooi. Hier is hy saam met sy gade 

Sandra. 
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Toekennings ontvang tydens die AJV 

Vlooi en Sandra 

Brian en Liana 

Nico en Lorraine 

Hendrik en Edith 

Vlooi en Hendrik Alet Jannie 

Mike en Mariza 
Dániel en Paula 

Liana 
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Grondwetlike verpligtinge is nagekom deur die jaar en daar word ‘n versoek aan 
streekbesture gerig om die grondwet en reëls met lede te bespreek om onnodige 
probleme te beperk. 
 

SAWA se finansies is gesond danksy hoofsaaklik die Presidente saamtrek (NOVS 
en Anton en Sondra Koekemoer), maar ook die TV-loodjies en insette van André 
Knoetze, nasionale skakelbeampte. Spesiale vermelding ook aan oorlede Fanie 
Jordaan en Juliana Knoetze. ‘n Bedrag van R10 491 is aan Bybelverspreiding 
oorbetaal. Gebiedsverslae toon dat streke se finansies goed bestuur word. 
 

Dank en waardering word aan Diana Fourie uitgespreek vir die webwerf. 
Gereelde bydraes en opdatering moet asseblief ingestuur word en so ook 
inligting aan Alet Meyer vir die Sawanant. Elektroniese kommunikasie is aan die 
toeneem, maar diegene wat nie daartoe toegang het nie moet in ag geneem 
word. Jannie en Alet Meyer word bedank vir die beoordeling van die 
streeknuusbriewe. 
 

Elke lid, bestuurslid, gebiedvoorsitters, borge, die presidentspaar, Christo van der 
Merwe, die dagbestuur en hulle gades, Fanie (in postuum) en Bertha Jordaan, 
asook Kittie Dreyer word deur die voorsitter bedank en sluit af met die woorde 
“ek is trots op SAWA”.  

Elandsranders by De Vette Mossel. Elandsranders by die see. 

Gedekte tafels in die Skoffelsaal. Detail op die tafels. 
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Kongres by die see 
 

Hierdie is 'n verkorte weergawe en opsomming van die president en 
nasionale voorsitter se verslae tydens die kongres: 
 

Die president, Nico Spaumer, het genoem dat SAWA se statistiek toon dat lede 
dit al moeiliker vind om saamtrekke by te woon, waarskynlik weens die 
ekonomiese klimaat. Die gevolg is dat lede meer selektief saamtrekke gaan 
bywoon, dat streekbesture sal moet poog om oorde te identifiseer wat 
bekostigbaar is en dat streke dalk in die toekoms eerder saam moet kamp om 
afslag te bekom. Verder is daar kommer by dagbestuur oor die dalende ledetal in 
baie streke en stagnering van sommige streke. 
 

Twee gebiede word by ander gebiede weens die grootte en koste aspek 
ingedeel. Dit wil voorkom of die struktuur van Sawa nog kan verander. Die 
president het ook gemeld dat daar groot ywer onder die streke ondervind word 
en hy sy dank ten opsigte daarvan uitspreek. In sy afsluiting het die president die 
volgende gedagte vir elke bestuurslid gelaat: 
 “Gebruik u bestuursvernuf om die voortbestaan van SAWA te verseker sodat ons 
altyd trots kan wees op SAWA as 'n organisasie met 'n sterk groeiende ledetal en 
waarde stelsels, wat steeds 'n plek bied vir ons mede woonwaganger”. 
 

Die voorsitter, Jurie Dreyer, het verwys na die tema van 2012 “wees trots op 
SAWA” en gevra of SAWA daarop aanspraak kan maak dat ons die leier in 
woonwakampering is. Nadat dagbestuur verskeie streke se AJV's bygewoon het, 
is daar gemerk dat sommige streke nie sekere bepalings van die grondwet tydens 
so ‘n vergadering nakom nie en doen die voorsitter ‘n beroep op die 
streekvoorsitters om gedurende 2013 spesiale aandag hieraan te skenk. 
 

Opleiding van besture in alle vlakke moet prioriteit geniet om die leisels 
suksesvol oor te neem. Die lid moet aan die groter SAWA bekend gestel word 
deur nasionale saamtrekke en gebiedsaamtrekke by te woon. Waar ‘n 
streekvoorsitter doelbewus lede ontmoedig om hierdie saamtrekke by te woon 
moet hy homself afvra of hy in hart en siel nog ‘n Sawanant is.  
 

Die voorsitter is van mening dat die onbetrokkenheid van sommige streke 
ledewerwing nalaat en die ekonomiese klimaat nie alleen die skuld kan kry nie. 
Daar is ‘n daling van 7,27 % (122 lede) in ledetal van 2011 tot 2012. Tien streke 
het nie ‘n enkele lid gewerf nie. Riemland het ‘n volwaardige streek geword en 
Noord-Boland het toestemming gekry om streekstatus op te neem. Rietfontein 

kry ook streekstatus. Noordwes, Drakensberg en Jukskei is ontbind en by 
aangresende streke ingedeel. Stellaland en Oranje-Goud is as gebiede 
ontbind en die streke is aan Goue Weste en Vaaldriehoek toegedeel. 
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Nasionale senior burgertoer 
Die toerlede het Saterdag 8 September by Aldam 
bymekaargekom, elkeen op sy eie tyd. Laat middag 
verras lede van dagbestuur ons met hulle besoek 
en ons kuier die aand in aangename weer. 
 

Sondagoggend word die groep in twee konvooie 
van dertien woonwaens elk verdeel waarvan Nico 
en Sarie Spaumer (hoofleier) die eerste konvooi 
gelei het en Chris en Ansie Delport die tweede konvooi. Agterhoede van die 
eerste konvooi was deur Denzil en Fransie Strydom gedek en Fanie en Marie 
Marx dié van die tweede konvooi. Ons oornag by Forever Resorts Gariepdam.  
3 

Maandagoggend vertrek ons na die Bergkwagga Nasionale Park en hier bly ons 
twee dae. Elkeen ry in die park op eie tyd rond op soek na wild, voëls en wat die 
natuur bied. Die dames tref dit sleg, want die ablusiegeriewe is opgeknap, maar 
daar is nie warm water nie en sodoende staan van die mans wag by die 
manskant sodat die dames darem ‘n lekker warm stort of bad kan geniet. ‘n 
Klompie van die mans help Nico Spaumer om sy tent se paal te hertstel. 
 

Woensdag vertrek ons na die Addo Nasionale Park en weereens tref die dames 
dit ongelukkig: die ablusiegeriewe word opgeknap en drie chalets word aan ons 
toergroep toegewys wat die dames kan gebruik (maar dis ‘n fris afstand om te 
stap!). ‘n Ystervark en muskeljaatkat kom soek kos tussen die waens en wys dat 
hulle al gewoond is aan mense en skarrel nie sommer weg nie. Iets wat ons 
opmerk is die oorvloed veldblomme en dan besef jy dat die Oos-Kaap ook sy 
blomme het en dit nie net van toepassing is op die Namakwaland/Wes-Kaap nie. 
Frieda Burger moes haar woonwa se bande laat vervang omdat dit stadig lug 
verloor en Johan Lemmer se Power Touch raak steeks toe ons die Vrydagoggend 
wil vertrek. 
 

Ons ry deur Uitenhage met siftende reën en net buite die dorp moet Coen en 
Emmalean van der Merwe vir ‘n aankomende vragmotor uitswaai en die hoë 
teerwal sny die linker band van die wa. Ons volgende kampplek is 
Stormsriviermond in die pragtige Tsitsikamma reservaat. Ons staan teen die see, 
maar betaal die prys weens sterk wind by tye. Dit laat egter geen Sawanant koud 
nie en die kuier, braai, stap, ens. gaan voort. Daiwe Wolfaardt ontdek dat sy 
bakkie 'n pap band band het Piet Branken en Dániel van Deventer help gou met 
die herstelwerk. Daar word besluit om ‘n high tea te hou, waar elke wa ‘n 
eetdingetjie moes maak en saambring vir almal om te geniet. So 
terloops, high tea stam uit die Engelse tradisie onder die werkersklas 
waar eenvoudige maaltye na 5 nm. op ‘n hoë tafel bedien is. Dit het 
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gewoonlik uit vleisdisse soos bees-en-niertjie pastei of vis, gepaard met groente 
en kaasdisse bestaan en dan sou daar uiekoek of plaatkoekies ook by wees. Oor 
die tye heen het dit verander na ‘n namiddag teesessie onder veral dames met 
botterbroodjies en klein toebroodjies, dit nadat ‘n hertogin iets moes doen om 
die honger tussen die maaltye te stil en vriendinne oor te nooi vir eethappies 
met tee. Stormriviermond is ‘n pragtige oord! 
 

Sondag kom ons by Forever Resorts, Plettebergbaai aan. Die oord lê aan die 
Keurboomsrivier met skaduryke bome en sommige staanplekke het lieflike 
grasperke. Die muskiete is bloedhonger en begin sommer met ons aankoms al op 
hulle proeie toesak. Bettie Branken reël ‘n Boere-ete onder die dames vir die 
middag en ons kry ‘n saal waar die tafels deur die Sawanante al te grênd gedek 
word. Die ete is heerlik en die geselskap net so lekker. Dit word met souskluitjies 
uit die boonste rakke afgerond.  
  

Ons vertrek Dinsdagoggend na Kango Bergoord en geniet die mooi natuurskoon 
deur dié deel van die land. Deur die Outenikwapas kan ‘n mens plek-plek 
terugkyk om die pragtige gesig van ‘n konvooi woonwaens te sien wat volg. 
Thinus van Rensburg van Klein Karoo vergas ons die aand met ‘n reuse lamspot 
en die gebruiklike witblits-springbokhorinkie-en-fluit inlywing. Die koue sak deur 
die nag op ons toe en daar word tot -4 °C gemeet. Woensdagoggend gaan verken 
sommige onder andere die Hel in Gamkaskloof, ander ry deur na Prins Albert en 
ander verken ander omliggende besienwaardighede. Die toergroep van NOVS 
kom gedurende die dag daar aan en sluit by ons aan vir boekevat. 
  

Donderdag is dit die pad deur die Robinsonpas na Hartenbos wat aangepak 
word. Terwyl ons net buite Oudtshoorn bymekaar kom om in konvooivolgorde te 
vertrek, verneem ons van Fanie Jordaan se afsterwe. Vier en twintig waens ry die 
woonwapark by Hartenbos binne. Ons word deur Jurie Dreyer en Klein Karoo 
verwelkom. 
 

Die volgende dag daag daar nog sowat drie konvooie op: NOVS, Jannie en Alet 
Meyer se Blitstoer en die Suidwes-Kaap-toer. Die aand is dit De Vette Mossel-
fees. Jurie Dreyer het busse vir die geleentheid gereël en die gees begin al opbou 
in die busse. Die kuier by die strandrestaurant verloop met groot jolyt en met die 
terugtog in die busse die aand, word daar nog verder vrolik gekuier (met NOVS 
wat nog ‘n after party ook hou). 
 

Saterdagoggend vroeg is ‘n ontploffing gehoor en ons vind toe later uit dat ‘n 
woonwa, wat blykbaar verhuur word in die kamp nader aan die die see, in 
vlamme opgegaan het. Niemand is beseer nie en dit was ook nie Sawanante nie. 
Die 36ste Nasionale Kongres vind plaas met die tema Sawa by die see en word 

die aand met die gebruiklike dinee afgesluit in die Skoffelskuur. Sondag 
word die kongresverrigtinge afgerond met die erediens. Koos en Leonora 
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Schönefeld het slegte tyding gedurende die toer ontvang (brand en diefstal op sy 
plaas) en besluit om huiswaarts te keer. Sarie Spaumer verjaar en en ‘n klompie 
van die Sawanante gaan vier dit saam met haar by die Sea Gypsey restuarant op 
die hawe. Kobie Harmse moes ‘n band laat herstel het.  
 

Maandagoggend die 24ste vertrek ons na die Karoo Nasionale Park met twee 
nuwe konvooipare: Hendrik en Edith Böhnen, asook Rudi en Tienie de la Rosa. 
Ons stop in die mooi Meiringpoort toe Nico Spaumer se voertuig warm word, 
maar dit word vinnig uitgesorteer. Tinus Fourie het 'n noue ontkoming gehad toe 
hy aan die slaap geraak het en amper in 'n aankomende vragmotor vasgery het. 
Met die aankoms by die park vind Dániel van Deventer dat sy wa se A-raam besig 
is om oop te skeur. Fanie Marx besluit dat hy kans sien om die wa net daar in die 
bos reg te maak, met die hulp van ‘n klomp van die toerlede, asook die 
vriendelike hulp van die park se tegniese span. Dié takie word Dinsdag aangepak 
en dit was nie honderd jaar nie toe is die A-raam weer reg en BAIE sterker as 
vantevore. Die Rietvalleiers stel voor dat daar weer ‘n gesamentlike ete gehou 
moet word en gou spring Paula van Deventer aan die werk om die dames (en van 
die mans) op te kommandeer om potjiekos te maak en sy reël by die park se 
kantoor om ‘n pot (wat meer soos ‘n groot seeppot lyk) beskikbaar te stel. Die 
aand word fees om die pot gevier met tuisgebakte brood en sagopoeding as 
nagereg. 
 

Ons vertrek Woensdagoggend op die langste skof van die toer: 422 km na 
Orania. Henry en Roekie Hill het die toer hier verlaat. Dániel van Deventer kom 
agter dat die woonwa se een allooi velling gekraak is en sodoende lug verloor. 
Op pad raak ‘n paar bekommerd oor brandstof en word daar ‘n paar benoude 
gesprekke oor die burgerband radio’s gevoer, maar almal bereik Strydenburg. 
Orania se kampterrein het ‘n maksimum van dertien woonwaens tot nou toe 
gehuisves en hier kom ons om hulle rekord bo alle verwagting te oortref met nog 
genoeg ruimte vir nog ‘n paar waens. Ons word Donderdagoggend op ‘n 
begeleide toer deur die dorp geneem – ‘n interessante gemeenskap. Nico 
Spaumer reël dat ons ‘n bootvaart (vlot) op die Oranjerivier teen skemer kan 
geniet om boekevat op ‘n sandbank te gaan hou. 
 

Johan en Alet Lemmer, so ook Denzil en Fransie Strydom verlaat die toer terwyl 
die res die pad na Aldam aanpak. Ons ry oor die Vanderkloofdamwal en by 
Bloemfontein neem ons afskeid van Coen en Emmalean van der Merwe. By 
Aldam aangekom, word ons die aand begroet met ‘n ysige wind nadat die toer 
amptelik afgesluit is. Daar word gesê dat elke toer lekkerder as die vorige was, 
maar ek wil eerder dit stel dat elke toer sy eie lekkerte en bekoring inhou en die 
belangrikste, die mede toerlede maak die toer!  
                                                                                                                  - Dániel 
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