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Elandrand is 

ook  nou op           

Ons waardes 

Christenskap; Lojaliteit; Respek; Integriteit; Eerlikheid; 

Diensbaarheid; Verdraagsaamheid; Verantwoordelikheid 

SAWA se missie 
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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. 

   

       Vriende word verloor as jy hulle te veel of te  

 min gebruik.   
    -Skotse spreekwoord 

As die son sak daal die rustigheid neer. 

Een van ons suksesvolle kampe. 
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 Kerskamp 

 Nuwe lede  

 Ongelooflike ervaring 

 Tuisblyerskamp te Klipdraai  

 Kamp te Sionbergh 

 Oop NUB 

 Motorwapen 

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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Heerlike pap 
 

500 ml water 
3 ml sout 
500 ml melk  
300 g mieliemeel (500 ml)  
2 eiers, geklits 
30 ml botter of margarien    
100 g gerasperde cheddarkaas (250 ml) 
 

Bolaag 
 

1 groot ui, gekap     
4-6 ryp middelslag tamaties, geskil en grofgekap 
knippie suiker 
sout en varsgemaalde swartpeper na smaak 
3 ml droë 0f 10 ml gekapte vars orego 
100 g gerasperde cheddarkaas (250 ml) 
 

Metode 
 

Kook water en sout saam in 'n swaarboomkastrol. Meng die mieliemeel en melk 
tot 'n gladde pasta en voeg by die soutwater. Roer tot dik en glad. Plaas deksel 
op en laat 5 minute prut. Roer en prut verder tot gaar. Roer 'n bietjie van die 
warm mieliepap by die geklitste eiers en voeg saam met botter en kaas weer by 
die pap. Roer deeglik. Prut nog 20-30 minute. Soteer intussen die ui in verhitte 
olie tot deurskynend. Voeg die tamaties en geurmiddels by, smoor 5-10 minute. 
Skep die pap in gesmeerde plat skottel. Skep die warm tamatiesmoor bo-
op en strooi die kaas oor. Lewer 8 porsies. 

Kampresep  

Lief en Leed 
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Almal wat ons van weet wat in die hospitaal was en die wat operasies gehad het 
is uit en dit gaan met hulle almal beter. 

Johnnie Visser, oud lid van Elandsrand, is op 29 Januarie 2013 oorlede. Ons 
innige simpatie en meegevoel aan die familie en vriende. Ons bid dat God hulle 
sal vertroos in die tyd. 

Ek het geen lief en leed van enige lid ontvang nie. Oumas en Oupas laat weet ons 
as daar kleinkinders is wat julle mee wil spog, of as daar een oppad is. 
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Verjaarsdae 
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APRIL 

Riaan Hyman   1 April 

Bertie Nagel  1 April 

Werner Scholtz  3 April 

Nico Spaumer  4 April 

Brian van Niekerk  16 April 

Antionette Hyman 23 April 

Alet Meyer  24 April 

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 Zwarts  20 Feb. 

 

MAART 

Japie van Deventer 1 Maart 

Johanita van Staden 3 Maart 

Adéle Wobben 3 Maart 

Eugene an Niekerk 12 Maart 

Joranie Wolmarans 17 Maart  

Swannie Swanepoel 22 Maart 

Steph Strydom  27 Maart 

Es-Mari Strydom 30 Maart 

MEI 

Liana van Niekerk  5 Mei 

Clariska van Staden 7 Mei 

Lionell Wobben  15 Mei 

Wikus van Zyl  28 Mei 

Doreen du Preez  30 Mei. 

Letesha Hauptfleisch 31 Mei 
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GOD SE BRIEF 

Al ooit gewonder hoe God oor jou voel?  Lees hierdie “brief” 
en ontdek opnuut hoe God oor jou voel: 
 

My liefste kind 
 

Toe Ek op jou besluit het, was daar soveel vrede, kalmte en 
liefde in my hart. Ek het geweet hoe jy gaan lyk, hoe jou 
stem gaan klink en hoe jou glimlig ander mense se harte gaan verander. Selfs toe 
jy nog net ‘n gedagte was…. 
Ek het jou begin vorm in jou ma se skoot. Jou vingerafdrukke, lyntjie vir lyntjie 
getrek en geweet hierdie patroontjie op jou vingertjies sal Ek nooit weer herhaal 
nie. 
Jy is nie ‘n fout nie, want Ek maak nie foute nie. Ek maak net mense na my beeld. 
Toe die tyd reg was het Ek jou volmaakte lyfie in jou moeder se arms neergelê… 
Ek het in jou ogies gekyk, geweet Ek het ‘n besonderse mensie gemaak. 
Nog nooit het Ek daarna my oë van jou afgehaal nie. Ek het jou gesien groot 
word. In die dag bewonder Ek jou en in die aande sit Ek langs jou bed en kyk hoe 
jy aan die slaap raak. Soms het daar trane oor jou wange gerol oor gebroke 
verhoudings, verkeerde besluite en soms sommer net omdat jy soos ‘n 
mislukking gevoel het. 
Daar was dae wat jy seergekry het, dae wat mense jou nie verstaan het nie, dae 
wat jy moedeloos was. Dae wat pyn jou wou vernietig het!! Ek het saam met jou 
gehuil. Ek ken seer. Ek ken pyn. Daar was selfs ‘n tyd wat mense My nie verstaan 
het nie, My verneder het, My verwerp het en aan ‘n kruis vasgespyker het, 
daarom weet Ek hoe jy voel. 
Daar is dae wat jy deurmekaar sal voel en wonder wat, waar en hoekom. Ek wil 
net vandag vir jou sê, nie een van die foute wat jy maak, vang My onkant nie. Ek 
is nie verbaas nie. Ek weet alles. Ek verstaan alles. Ek sien alles. 
Ek kyk nie na jou met oë wat oordeel nie. Ek kyk na jou met oë van liefde en Ek 
luister na jou met my hart, omdat Ek ‘n God is wat uit liefde bestaan. 
Soms het mense al ‘n verkeerde prentjie van My vir jou geskilder. Ek wil jou nie 
straf nie. Ek is nie ver van jou af nie… Ek ken jou beter as enige iemand anders.  
Ek weet wie jy werklik is, Ek het jou gemaak en ek sê weereens, Ek maak nie 
foute nie. 
Die foute wat jy gemaak het, bepaal nie wie jy is nie. Wie jou gemaak het, bepaal 
wie jy is. Die prys waarvoor iets gekoop word, bepaal die waarde van ‘n item… en 
die enigste prys waarmee Ek jou kon koop was met my lewe… 
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Oordenking 
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Datum 

 

Kampterrein 

 

Ko-ordinate 

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

26-28 April Soet Doring S36˚ 34’ 55,4”   O27˚ 53’ 42,1” 

17-19 Mei Buffelspoort S25˚ 45’ 27,8”   O27˚ 29’ 16,3” 

14-16 Junie Bakgatla (winter saamtrek) S25˚ 11’ 21,7”   O27˚ 8’ 48,0” 

26-28 Julie Klein-Kariba S26˚ 33’ 20,1”   O27˚ 55’ 54,7” 

23-25 Aug Koppisol (AJV) S26˚ 33’ 20,1”   O27˚ 55’ 54,7” 

13-15 Sep Koppisol (Nasionale saamtrek) S26˚ 33’ 20,1”   O27˚ 55’ 54,7” 

25-27 Okt ?????  

22-24 Nov Sionbergh (jeugkamp) 

 

S26˚ 33’ 21,1”   O28˚ 17’ 5,1” 

Elandsrand Kampe vir 2013 

 

‘n Vriend is iemand wat instap  wanneer die 
hele wêreld uitstap.    

              -Alban Goodler 
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Wie van die Sawanante ken 
hierdie voertuig kenteken? Min 
van die jonger lede sal weet dat 
dit in die mode was om so 'n 
wapen aan jou motor te hê. 'n 
Hele paar organisasies en klubs 
het soortgelyke kentekens ge-
had, byvoorbeeld die AA, Ron-
dalia, ens.  

In streek Suikerbosrand is daar  
vyf lede waarvan ons weet wat 
die motor kenteken in hulle 
besit het: Pieter Branken, Philip 

Horn, Lettie Brand, Tinus Strydom en Virgie Lavos. 

In Streek Wesrand weet ons net van oom Pierre Eksteen. 

Indien u van iemand weet wat in besit van so ’n kenteken is en nie meer kamp 
nie, poog om die kenteken te bekom. 

Wees ’n trotse Sawanant! Koester SAWA. 

Voertuig klubkenteken  

 Advertensies vir die Sawanant word aangevra; 

 Kamp verwante foto’s vir die nuwe webwerf word aangevra; 

 ’n Vraelys sal saam met die volgende Sawanant uitgestuur word om te 
bepaal hoeveel lede die Sawanant eerder elektronies wil ontvang; 

 Senior burgerkampe: voorgestel dat dit slegs nodig is om een nag te kamp 
om vir ’n plaatjie te kwalifiseer; 

 Kommer oor die swak senior burger betrokkenheid (kampe en verslae); 

 Presidente: R150/nag, besoekers R200/nag; ’n brandblusser moet by ’n 
stalletjie gehou word waar met enige gastoestel gewerk word; geen honde 
word toegelaat nie; Elandsrand staan weer aan die rivier se kant; Vaalrivier 
is kampkommandante en sal vanaf die 26ste die oord oor-neem; laataand-
kommers of lede wat baie vroeg arriveer moet vooraf kennis van die tyd gee 
vir hek toegang.  

-Paula van Deventer 
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Oop NUB 

ELANDER SOMER  2013  

Enkele aantekeninge uit die afgelope oop NUB te Bloekompoort,  

8 – 10 Februarie 2013. 

Sowat 33 woonwaens (minder as gewoonlik) het kamp opgeslaan en drie huisies 
was beset vir die oop NUB. Daar was ook ’n paar afwesige streke (Oosrand, 
Zuurfontein en Waterberg byvoorbeeld). ’n Hele paar lede het net vir die dag 
deurgekom. 

 19 kampe verskuif op die jaarprogram; 

 Persoonlike voorkeure t.o.v. kampterreine sal hersien moet word; 

 Streek Bosveld vier tydens ’n gebiedskamp, 26 – 28 Julie, te Manyane hulle 
21ste verjaarsdag; 

 Streek Kremetart ontbind; 

 Streek Waterberg se status verander na ’n satelliet streek; 

 ’n Senior burgersaamtrek sal die komende gebiedskamp te Koppisol vooraf-
gaan; 

 Daar word versoek dat die 100+ weer ingestel moet word; 

 Daar is weer ’n voorstel vir ’n nuwe struktuur vir nasionale bestuur voorge-
hou, soos twee jaar gelede (moet tydens die kongres goedgekeur word): 
Gebiedsbestuur val weg en word vervang met 4 tot 5 addisionele dagbes-
tuurslede. Twee lede sal uit die Kaap verkies word. Hierdie lede sal 
toegedeel word aan die huidige dagbestuur portefeuljes; 

 Aandag moet gegee word aan die gebruik van ’n neuskombers aan die 
voorkant van ’n woonwa: Dit absorbeer en behou water en kan tot 
houtvrot lei; 

 ’n Paar nuwe kampplekke word genoem o.a. Oberammergau Woonwapark 
in Senekal (R200/naweek); by Ifafi, Hartbeespoortdam (R220/nag); Villiers 
se woonwapark is nou in privaat besit en opgeknap (±R120/nag); 

 Spesiale ooreengekome tariewe vir SAWA (buite spitsseisoen, lang naweke) 

by ATKV oorde is bekom; 

 Klipdraai: R200/nag (10+ waens); 

 Soet Doring: R180/nag (meer as 10 waens kry die saal gratis); 
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Bestuur 

ELANDER SOMER  2013  

  

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 
Is dit ook vir julle asof elke jaar net vinniger begin as die vorige een. Ek kan nie 
meer byhou nie. Kersfees het gekom en gegaan so ook Nuwejaar. Hoop almal het 
’n wonderlike feesgety gehad en diegene wat met vakansie was, het lekker 
uitgerus en almal sien kans vir al die uitdagings van 2013. 
 

Vir Elandsrand het die jaar sommer al vroeg met ’n fondsinsameling in Januarie 
begin. Groot is ons dank aan Marlene Etberg wat dit vir ons moontlik gemaak het 
om so ’n reuse sukses daarvan te kon maak. Dankie is so ’n klein woord vir al die 
moeite wat Marlene gehad het. 
 

Wanneer Maart aanbreek is daar gewoonlik reeds ’n koeligheid vroegoggend en 
laataand. Hier op die Hoëveld ervaar ons nog heerlike dae in dié tyd. Baie mense 
sê dat die beste vakansieweer hierdie tyd van die jaar ondervind word en word 
die Paasnaweek ’n mini vakansie. Diegene wat nie so gelukkig is om juis in 
hierdie mooi tyd van die jaar vir ’n lang ruk weg te gaan nie, kan die Presidente-
saamtrek bywoon, waar Sawanante op ’n bekostigbare wyse kan gaan asemskep, 
ou vriende raakloop en lekker kuier. 
 

Dankie vir die terugvoer oor die vorige nuusbrief. Ek waardeer dit en vertrou dat 
julle ook hierdie een sal geniet. Wat is ’n nuusbrief? Presies wat die woord 
omskryf, ongeag of dit in Engels of Afrikaans gebruik word: Dit is ’n “brief” wat 
nuus oordra. Ons gebruik verskillende kriteria en benaderings ten opsigte van die 
onderskeie organisasies en assosiasies se doelstellings. SAWA se doelstelling is 
natuurlik om kamplewe in ’n geordende wyse te bevorder. Ons bevorder dit in 
die onderskeie streke deur vooruit ’n program saam te stel met die doel om te 
gaan kamp en deel aansporingsplaatjies uit om dit meer aantreklik te maak: ’n 
doelwit om méér te bereik. Ons bevorder dit deur die jaarlikse Presidente-
saamtrek aan te bied ter stuiwing van fondse sodat die assosiasie dit weer kan 
terugploeg na die lede. Ons bevorder dit deur kommunikasie in verskeie vorms, 
o.a. die uitsaaimedia, webwerf, elektroniese en telekommunikasie en dan die 
ondeskeie nuusbriewe.  
 

Die inhoudelike van die nuusbriewe moet ’n oorsprong hê, komende vanaf 
verskeie oorde waarvan een die SAWA lid is. Ek is slegs die samesteller van dit 
wat jy as leser aan ander wil oordra en kan op hierdie wyse ’n sukses van die 
doelstelling van een van SAWA se bevorderingsmiddelle maak, mits ek nuus 
ontvang. 
 

’n Klomp mooi woorde, maar ek doen ’n beroep op elke Elandsrandlid om ons as 
’n span hierin te ondersteun. Dankie vir diegene wat al bydraes gelewer het! 

 

Sien julle by die gebiedskamp. 
Groete tot volgende keer. 
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Soek die verskille - daar is nege 
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Liefde in die lig van Valentynsmaand 

Kinders is 'n groot troos 
in die ouderdom en hulle 
help ons om ook dit baie 

gouer te bereik. 
 

-Lionel Kaufman 

Die lewe sou onmeetlik 
gelukkiger wees as ons 

op die ouderdom van 80 
gebore kon word en 

stadiger weer agtien kon 
word. 

-Mark Twain 

Jou kind sal sy geleerdheid nog by die skool agterlaat; 
sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf.  

- C. J Langenhoven 

’n Resep vir die Liefde 

Bestanddele: 

1 koppie vol erkenning 

2 koppies vol respek 

3 koppies vol geduld 

1 koppie vol belangstelling 

2 koppies vol koestering en beskerming (gemeng) 

1 koppie vol opregtheid 

2 koppies vol vergewensgesindheid 

3 koppies vol getrouheid 

2 koppies vol regverdigheid 

3 koppies vol nederigheid 

1 koppies vol eerlikheid 

3 koppies vol wysheid; 

en al die ander koppies in die huis: 

propvol AANVAARDING,  

aanvaarding sonder voorwaardes, 

aanvaarding—net soos ek is. 

                - Outeur onbekend  
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Jeug 
Wat kinders moet weet. 
 

Om die Here te ken is die héél belangrikste ding in jou lewe. 
Die enigste voorwaarde vir ware geluk is dat jy jou lewe volgens die riglyne van 
God se Woord sal inkleur. 
Geld kan ‘n mens nie gelukkig maak nie. 
Jy kan ander mense nie gelukkig maak as jy self nie gelukkig is nie. 
‘n Mens is wat jy dink. Dink dus altyd positief! 
Baie keer gebeur dié dinge waarvoor jy die bangste is, juis met jou. 
Seerkry en swaarkry is deel van grootword – hoé jy die seerkry gaan hanteer, 
hang egter van jou af. 
Elke mens ervaar soms teleurstellings – leer uit joune. 
Moet jou nie laat onderkry deur die omstandighede in ons land nie – sorg dat 
jý ‘n positiewe verskil maak. 
Kies jou skoolvakke versigtig – dit mag jou toekoms maak of breek. 
Sorg dat jou prioriteite reg is. Wees altyd eerlik en betroubaar en as jy iets 
belowe het, maak seker dat jy jou woord hou. 
Sien die skoonheid in die natuur raak – kyk hoe perfek gevorm elke blom en 
goggatjie is wat die Here gemaak het. 
Luister na jou ouers – dit is wat die Bybel jou leer. 
Kies jou vriende versigtig  -  hulle gaan ‘n groot invloed op jou lewe vorentoe 
hê. 
Handhaaf jouself as Christen en moenie onder groepsdruk swig nie. 
Vertrou op God in álle omstandighede. 
Leer van kleins af om gedigte te lees en na mooi musiek te luister. 
Boeke is soms ‘n mens se heel beste vriende. 
Dit is belangrik dat jy elke dag jou Bybel sal lees en soggens voor jy opstaan en 
saans voor jy gaan slaap met die Here sal gesels. 
Gaan elke Sondag kerk toe, ook wanneer jy eintlik nie lus is daarvoor nie. 
 
             -(Uittreksel uit Ouma in kaneel deur Nina Smit) 
  

 

Die lewe is soos 'n boek. As mens nie reis nie, lees jy 
net een bladsy daarvan. 

    -Sint Augustinus 
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Voorsitter aan die woord 
Hello Elandsranders 
 

Ja, dit is alweer ek! Hulle noem my die voorsitter en een van my take deur die 
jaar is om vir julle ’n brief te skryf en terugvoer te gee, asook heel waarskynlik 
“my” siening. Dit is somtyds lekker, want mense gee lekker terugvoer, maar 
ander kere nie so lekker nie, want jy word gekritiseer, maar hopelik met goeie 
intensies. So, met liefde skryf ek aan u, die lede.  
 

Ek begin my brief ongelukkig met hartseer nuus. Lid 4276, oom Johnnie Visser, ’n 
Elandsrander in murg en been, is op 29 Januarie 2013 oorlede. Ons innige 
simpatie en meegevoel aan die familie en vriende van die oorledene. Ons bid dat 
God hulle sal vertroos in die hartseer tyd.  
 

Ons jeugkamp was die volgende kamp na my laaste skrywe te Eastco. Wat ’n 
naweek - nie vir ons as ouers nie, maar vir die kinders! Ons as ouers was amper 
weggespoel, het geen slaap ingekry nie en het vir vyf dae aan die kinders probeer 
skrop, aangesien hulle weens die sugar rush nie wou stilstaan nie. Ons het ten 
einde laaste hulle maar met die tuinslange af gespuit. Wat ’n lekker naweek deur 
ons jeugpaar, Wikus en Tanya en jul helpende hande - baie dankie vir ’n great 
naweek vol pret, nie net vir die kinders nie, maar ook vir die groter kinders met 
die Bingo, nè Lorraine!  Dit was deur almal geniet en ek hoor Wikus beplan al aan 
die volgende een! 
 

Ons eerste kamp van 2013 was by Sionbergh en bo al my verwagtinge was daar 
28 woonwaens en dit was ’n asemrowende gesig en gevoel. Wat dit so lekker 
gemaak het, is dat die eerste woonwa eers om en by 15:00 Sondag uit die park 
terug huis toe is! Moet ek meer sê? Aan ons kampkommandante Jannie, Alet, 
Dániel, Paula, Hendrik en Edith, dankie vir al die moeite, pret, musiek, braaivure 
en kos. Dit was ’n wenresep en so goed dat ons drie pare nuwe lede 
Sondagoggend verwelkom het . Aan al ons tuisblyers: julle het ’n lekker naweek 
gemis! 
 

Dit herinner my aan ’n Skinner brief, uitgawe 3, wat ek op die 29/04/2012 
uitgestuur het. Ek haal een paragraaf aan uit die brief: “Mense ons het 
ongelukkig baie lede die jaar al verloor a.g.v. finansies, siekte en persoonlike 
redes. Ons het ook toegeslaan op lede wat vir meer as die voorgeskrewe 3 
maande agterstallig is volgens die voorgeskrewe grondwet, maar ek sien dit as ’n 
snoei tydperk sodat ons ’n sterker en ’n gesonder streek sal wees en later die 
vrugte daarvan sal dra”.   
  

Ons kan nou sê ons is 49 lede met ’n gemiddeld van 45 % lede wat kampe 
tot dusvêr dié jaar bywoon en dit verbeter met elke kamp. Dit is u die lede 
wat dit moontlik maak om dit so ’n positiewe klub vol liefde te hê. Ek haal 
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aan uit nog ’n stuk voorsittersrede (uit 2012): “Ek sluit af om te sê liefde, respek 
en inagneming “consideration” vir mekaar gaan die jaar suksesvol maak. Dit is al 
wat ek van u die lede vra, die res doen die bestuur vir julle - van vergaderings 
bywoon tot die werf van ’n klompie nuwe lede. Dit alles sal net in plek val. Let us 
enjoy and have fun at Elandsrand. Dankie aan u die lede". 
 

Marlene wat kan ek sê? BAIE, BAIE dankie vir al die moeite en laat aande om die 
fondsinsamelingsprojek so ’n groot sukses te maak! Aan u die lede, baie dankie 
dat u so met die kaartjieverkope gehardloop het en al die inbetalings so vinnig en 
korrek gedoen het.  Dit was ’n voorreg om met julle hierdie projek aan te pak.  
  

Wat lê vir ons voor? Ons is tans besig met die gebiedskamp waar ons die ses-’n-
kant krieket aanbied en glo almal kamp lekker en geniet die naweek. Van ’n 
fondsinsamelingskant rus ons ook. Ons voel ons het genoeg in die bank vir ons 
AJV en die komende jeugkamp, asook om tydens die langer/duurder kampe, 
finansiële bystand te verleen. Die Presidente lê ook voor waar ons weer hierdie 
jaar die kerrie-en-rys gaan maak. Behalwe dit, vra ons u om net so veel as 
moontlik die naweke by te woon en lekker te kamp. 
 

Lede ek wil die brief afsluit deur te sê dit is vir my ’n voorreg om deel te wees van 
so ’n klub waar alles so glad verloop. Aan u die lede sê ek baie 
dankie, asook aan die bestuur - dit is ’n voorreg!      
 

Dankie, aan almal wat dit so lekker maak! 
 
 
 

Hello Elandsranders 
 

Yes, it's me again! They call me the chairman and one of my tasks throughout the 
year is to write to you a letter and give feedback as well as probably "my" view. It 
is sometimes nice because people give good feedback, but other times not so 
nice, because you get criticized, but hopefully with good intentions. So, with love 
I write to you the member. 
 

Unfortunately I have to start my letter with sad news. Member 4276, a Elands-
rander, uncle Johnnie Visser passed away on January 29, 2013. Our deepest sym-
pathy to the family and friends of the deceased. We pray to God to be their com-
fort in these difficult times. 
 

Our youth camp was the next camp after my last letter at Eastco, and what a 
weekend - not for us as parents, but for the children! We as parents were almost 
washed away, got no sleep for five days! We tried to scrub the kids, but due to 
the "sugar rush" would not stand still. We ended up hosing them down. What a 

nice weekend! To our youth couple, Wikus and Tanya and your helping 
hands: thanks for a great weekend full of fun, not only for the kids, but also 
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Vir ons was dit baie lekker en ons sien uit na die jaar se kampe. 
-Jannie Meyer  

 

Die Ready, Steady Cook deelnemers en uitslae: 
1ste plek 
3 x K’s & D – Cobus, Kobus, Kobus en Derrick 
2de plek 
Rambling Roses – Vlooi en Willa 
Spesiale vermelding  
Vetkoek Paleis – Hennie en Marlene  
Naked Kokke – Brian en span 
Die Plaaskombuis – Riaan, Annerie, Nico & Sarie 
Lekker deelname 
Geverfde Leeus – Johan en Mariette 
 

Beoordelingskriteria: 
Aanbieding; Smaak (soet en sout); 
Oorspronklikheid; Tyd. 

Hendrik & Edith het twee  
aansporings plaatjies ontvang:  

210 Streek en 275 Algemeen 

Ready, Steady 
Cook bestanddele  
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Sionbergh  
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As Desember nader kruip wil almal net met 
vakansie gaan of net rustig wees. Dit is dan ’n 
tyd waar ons vergeet van sorge en die tyd ge-
niet. Dan breek Januarie aan en die realiteit  van 
besig wees tref jou soos ’n vuishou. Gelukkig is 
daar dan weer Elandsrand-kampe om na uit te 
sien en ’n bietjie van die depressie ontslae te 
raak. Dit is ook weer die geleentheid om met al 
jou lêkke pêlle te kuier. 
 

By Sionbergh was dit baie duidelik dat almal 
uitgehonger was vir lekker kuier. Die atmosfeer 
vanaf die aankoms en reg deur die naweek was een van ontspan, kuier en lag. 
Sionbergh is natuurlik ’n oord wat by die meeste lede byval vind en juis in die 
somer, as die weer so saamspeel, is dit ’n baie aangename oord. Die netheid van 
die oord is ook besonders.  
 

As ons kyk na die naweek se gebeure was ontspan die hoofdoel van die naweek. 
Die naweek is op die gepaste wyse deur Jannie met boekevat en verwelkoming 
geopen. Daar was ’n “ses gang” maaltyd voorgesit. Dit het bestaan uit ’n pons 
voorgereg, smeer-broodjies, shooters, warmbrakke, melktertjies en muffins. 
 

Saterdag na die boekevat, het daar ses spanne aan ’n Ready, Steady Cook deel-
geneem. Al die spanne is dieselfde bestanddele gegee waarmee hulle ’n ontbyt 
in net 20 minute moes saamslaan. Al die deelnemers het rondgehardloop om ’n 
paar items by te voeg. Die 3-Kobus-en-Derrick-span was die wenners, maar enige 
van die spanne kon gewen het.  Al die disse was werklik besonders. 
 

Met die weer wat so lekker was, kon ons ten minste weer vir ’n keer by die 
swembad uitkom, hoewel die kinders eerder die dam verkies het. Na die heerlike 
rustige middag kon ons darem weer saamtrek vir ’n braai wat deur meeste van 
die lede bygewoon was.   

Ons naweek is ook op gepaste wyse afgesluit met ’n boodskap wat Dániel vir ons 
gelewer het . Na die afsluiting het almal net verder gekuier en dit was opmerklik 
hoe laat almal eers begin oppak het. Die opkoms vir die naweek was die beste 
wat Elandsrand in ’n baie lang tyd gehad het. Twee-en twintig lede en ses be-
soekers, wat die Gebiedvoorsitterspaar, Johan en Mariette Jacobs ingesluit het, 
het die naweek meegemaak. Van die besoekers het die naweek só geniet dat  
drie van hulle net daar en dan aangesluit het. 
 

Namens die kamp kommandante wil ons graag al die lede bedank vir die 
heerlike samewerking en atmosfeer wat daar gedurende die naweek was. 

Kampkommandante:  
Dániel, Paula, Jannie, Alet, Edith & 

Hendrik  saam met Brian 
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for the bigger children with Bingo, like Lorraine! It was enjoyed by all and I hear 
Wikus is already planning the next one! 
 

Our first camp of 2013 was at Sionbergh and beyond my expectations there were 
28 caravans. What an awesome sight and feeling. What made it so nice is that 
the first caravan only left for home around 15:00 on Sunday! Do I need to say 
more? Camp commanders Jannie, Alet, Dániel, Paula, Hendrik and Edith - thanks 
for all the effort, fun, music, braai fires and food. A winning recipe that was so 
good, that we had three couples welcomed as new members Sunday morning. 
To all the members who stayed at home - you missed a great weekend! 
 

This reminds me of a letter Skinner News, Issue 3, which I sent out on 
29/04/2012. I quote a paragraph from the letter:"People we’ve had lost many 
members this year due to finances, illness and personal reasons. We also acted 
on members that are more than 3 months in arrears as prescribed by the consti-
tution. But I see it as a pruning period. So, we will be a stronger and healthier 
region and later it will bear the fruit ". 
 

We are now 49 members with an average of 45 % attending camps so far this 
year and improving with each camp. It is you the member that makes it possible 
to have a positive club, full of love. I quote another a piece from a chairman's 
address (2012) "I conclude to say, love, respect and consideration for the year will 
make it successful. That is all I ask the members to do, the rest the steering com-
mittee will do for you - from attending meetings and getting new members. All 
this will just fall in place. Let us enjoy and have fun at Elandsrand. Thanks to you 
the members.” 
 

Marlene, what can I say? Thank you VERY, VERY much for all the effort, late 
nights at the fund raiser - such a great success! To all the members: thank you for 
running the ticket sales and all payments. They were done so quickly and cor-
rectly. It was a privilege to work with you on this project. 
 

What lies ahead for us? We are currently attending the territorial (gebieds-) 
camp where we are presenting the six-a-side cricket. Believe all are having fun 
and enjoying the weekend. With respect to the fundraisers: we have enough in 
the bank for our AGM and the coming youth camp and also to subsidise the 
longer/more expensive camps. The Presidents (Presidente) is also where again 
we will make the curry and rice. Other than that, we just request you to attend 
as many weekends as possible and enjoy camping as much as possible. 
 

Members I want to conclude by saying it's a privilege for me to be part of such a 
club where everything goes so smoothly. To the committee - it is a privilege! 
 

Thanks to everyone that makes it so nice! 
-Brian van Niekerk 

ELANDER SOMER  2013  
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Eastco Magalies - Jeugkamp 

Kampkommandante:  
Wikus en Tanja 

Soos altyd is die jeugkamp die hoogtepunt vir elke kind en hierdie jaar was geen 
uitsondering nie. Vrydagaand het almal vir boekevat bymekaar gekom by die 
kampkommandante, Wikus en Tanya van Zyl, se woonwa waar die kiddies spe-
siale verwelkom is. Almal het toe ‘n gesamentlike Sjinese braai (stir fry) “by 
moonlight” gehou en die kinders het lekker marshmallows gebraai. 
 

Saterdagoggend het nat begin, maar dit het nie die kinders gekeer om baie pret 
en plesier die dag te hê nie. Daar was 'n springkasteel en die oggend het met 
verskillende speletjies begin waar baie pryse en lekkers (en nog meer lekkers!!!)  
gewen en aan al die kinders uitgedeel is. Saterdagmiddag het die kinders met 
groot opwagting vir Kersvader gewag en hom geroep om sy verskyning te maak. 
Dié jaar het hy van 'n trekker gebruik gemaak om die geskenke te bring (sy diere 
was seker maar moeg!). Die kinders het hulle geskenke met groot blydskap oop-
gemaak en dit was 'n baie spesiale gesig. Saterdagaand was daar BINGO vir oud 
en jonk—almal is gelok om pryse te wen.   
 

Sondagoggend het Nico 'n spesiale preek vir die kinders voorberei wat hulle baie 
geniet het. Wat 'n lekker jeugkamp!!!!! 

-Wikus van Zyl    

Vlooi kry alweer die 
Blapsbeker 

Kerssang by kerslig 

Die Bingo pryswenners 
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Terwyl  daar 'n uittog  van die  nasie na  hulle  gewilde vakansieplekke vir die  
Kerstyd was, was die Tuisblyerskamp ('n proeflopie) ’n troos vir diegene wat ag-
tergebly het. Vanaf 21 Desember tot 2 Januarie is die geleentheid vir tuisblyers 
aangebied om by Klipdraai hulle wa staan te maak. Hoewel streek Vaalrivier dit 
aangebied het, is daar nie spesifieke kampkommandante aangewys nie, wat tot 
gevolg gehad het dat die Sawanante wyd gestaan het - moes maar plek tussen 
die ander kampeerders soek aangesien daar nie voor die tyd getalle aan Klipdraai 
gegee kon word van hoeveel Sawanante sou opdaag nie. Vanaf die 26ste Desem-
ber het Frans Kloppers en Henry Hartslief gereeld boekevat gehou, maar is ook 
deur drie erge reënbuie gekortwiek. Samesyn is ook deur die wyd stanery 
beïnvloed. Uit ons streek was drie lede wat van hierdie geleentheid gebruik ge-
maak het: Wikus en Tanya, Cobus en Janine, asook Hendrik en Edith. Hendrik het 
ongelukkig sy wysvinger met ’n stuk hout verwar (met seer nagevolge toe die byl 
sy vinger tref). Die oord het ook verskeie aktiwiteite by die swembad aangebied. 
Daar was ongeveer twintig SAWA lede. 

Vaalrivier het die onderskeie probleme wat onderling ervaar is met die oord op-
geneem en die moontlikheid bestaan dat daar aan die Tuisblyers hierdie jaar ’n 
afgebakende gebied toegeken sal word. Sou iemand belangstel om hierdie jaar 
die tuisblyerskamp by te woon, moet julle vroegtydig aan streek Vaalrivier kennis 
gee. 

-Dániel van Deventer 

ELANDER SOMER  2013  

Klipdraai - Tuisblyerskamp 
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Tydens die Hauptfleische se Desember-vakansie het ons besluit om die woonwa 
en tent toe te maak en vir ’n dag by Ushaka Marine World deur te bring. Na ’n 
dolfyn vertoning, waterglyritte en ’n besoek aan die akwarium saam met al die 
kinders, het Inge skielik ’n gier gekry: Met haar laaste sakgeld (Ma moes R10 las) 
het sy besluit om in die haaitenk die gevreesde “SHARK DIVE” te doen! Mamma 
het met al haar mag teen geskop, maar kon nie ’n tiener se wil onderkry nie (asof 
mens kan..). 
  

Inge het maar grootoog in die glas hok geklim en gevind die water is baie kouer 
as wat dit lyk. Sy is tot in die middel van die tenk “getou”. Die senuwees het toe 
al bedaar en kon sy die ware skoonheid begin waardeer. Die hok dryf en die 
“slagoffer” moet dan herhaaldelik met ’n duikbril onder water gaan. Daar het sy 
vir 15 minute alles bewonder en die gille was ver hoorbaar.  
 

Inge se enigste klagte na die tyd was dat sy wens sy het ’n langer asem gehad. Sy 
het daarna vir dae geglimlag en het nou haar oog op valskermspring!!!  
  

Letesha was nie vir kommentaar beskikbaar nie?!?!? 
  

           -Willie Hauptfleisch 

Ongelooflike ervaring 

Inge Hauptfleisch in die haaitenk 
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Ontmoet die Wobben-gesin 
 

Adéle en Lionell is baie lief vir die 
buitelewe, veral die Drakensberge en 
sal graag elke jaar wil gaan bergklim as 
hulle kon. Albei van hulle het groot 
geword met woonwakamp en geniet dit 
vreeslik baie.  
Adéle werk vir Kuehne en Nagel.  
Lionell vir Profile Group. 
 

Chanté is nou in graad 3 en doen baie 
goed op skool. Sy is verlede jaar as 
netbalspeler van die jaar verkies. Sy was 
ook deel van die uitsoek groepie vir die 
revue se CD-opname en baie bemind by 
die juffrouens.  
 

Tiaan is nou in graad 00, baie eiewys vir sy ouderdom, as ek so mag sê. Hy speel 
graag bulletjie rugby en is mal oor visvang: As hulle gaan kamp is die visstokke 
die eerste ding wat ingepak word, of daar nou 'n dam is, of nie. Hy het ook sy eie 
braaier en tang en vat vinnig dié taak uit sy pa se hande uit.  
 

-Liana van Niekerk 
 

Ontmoet vir Bertie en Robby 
  
'n Skinner-feite briefie oor Bertie en Robby. 
Bertie is 'n tradisionele Boertjie afkomstig van 
Parys, Suid-Afrika. Hy is 'n getroue dienaar van 
sy land nadat hy die Tegniese Skool in Potch 
verlaat het en as konstabel in die Polisie begin 
het, totdat hy in die SAP se Spesiale Taakmag 
geëindig het. Hy is tans die oudste lid van die 
Spesiale Taakmag en geniet sy werk nog altyd 
daar. Hy is 'n baie konserwatiewe, maar 
spontane persoon wat glo dat reëls nagekom 
moet word – maar moenie sy stoutstreke 
weggooi nie. Hy hou van rondreis en gholf….en 

kom ons los dit daar (met so paar huise 
langs die gholfbaan met bietjie skade 
ens.). Hy is 'n adrenalien "junky" en doen 

Ons nuwe lede word verwelkom 
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nou nog valskermopleiding vir die taakmaglede en doen tandem spronge in sy 
vrye tyd. Diepseeduik is ook nog een van sy passies en moenie van sy motorfiets 
vergeet nie…..ai spoed darem….! 

Robbie daarenteen is 'n Italiaanse meisie wat goed Afrikaans kan praat. 
Gianpiero is haar 17-jarige seun, maar staan sommer bekend as JP. 'n Seun wat 
ook baie lief is vir kamp en doen die ding as hy nie besig is met aktiwiteite nie. Hy 
is 'n spontane, uitgesproke kalant wat volgens Italiaanse tradisies grootgemaak 
is. Hy is dan ook lief om pasta disse te maak. Volgens sy ma het hy die houding 
van "say what you mean, mean what you say" en glo reëls is net voorstelle. 

Bertie en Robbie het in 2009 ontmoet toe hy haar op haar eerste tandem 
valskermsprong geneem het.  Daar het hulle alreeds gevoel "love is in the air": 'n 
Kombinasie wat tot nou toe nog net geblom het. Robby is huisvrou maar ook 'n 
kranige polisiereservis. 

Impulsiewe reise, avonture en gelukkige tye saam is aan die orde van die dag. 
Reise deur Suid-Afrika, Italië, Duitsland, Frankryk, Mauritius en Mosambiek was 
van die beste tye in hulle kort tyd saam. 

In 2012 kry Bertie egter die gier om ook 'n woonwa te besit en 'n Exclusive val 
hom te beurt wat hy toe met al twee hande aangryp. Dadelik word daar 'n 
assosiasie met Nico en Lorraine gemaak en ons word opgesoek. 'n Kort oproep 
volg om te hoor: "Wanneer en waar kamp julle? Ons wil kom saam kamp." Ons 
ken mekaar al oor die 30 jaar en daarom is Elandsrand en sommige van sy lede 
nie totaal vreemd aan Bertie nie. 

Alhoewel hulle nog net twee kampe bygewoon het, beweer hulle dat hulle 
alreeds deel van die Elandsrand-familie voel en kannie wag vir 'n volgende kamp 
nie. 

Met al hulle impulsiwiteit het hulle besluit om gedurende die Desember-vakansie 
op daardie Exclusive hulle eie identiteit af te druk. 'n Totale verandering het  
onder Robby se toesig plaasgevind en onnodig om te sê, met vreemde tale wat 
geuiter is, want hoe sê die spreekwoord: "elke brommer op se eie ………". Waar 
die woonwa op 'n stadium in 'n paar stukke was, het Bertie met sy 
perfeksionisme die wa weer in een stuk gekry en Robby se "Italiaanse 
skeppingsvermoë" die woonwa meer as eksklusief gemaak. Diegene wat 
nuuskierig is, gaan kyk gerus na hulle "Pandokkie" tydens die volgende kamp. 

Lekker kamp. 

           -Nico en Lorraine (dankie Robby) 


