
   

Ons inkomste is soos ons skoene: as hulle 
te klein is, knyp hulle; as hulle te groot is 
laat hulle ons struikel en val. 

    - Colton 

Toeskouers tydens die Boeresport.  

Die  verwelkomende wimpels. 
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 Moeders 

 Koppisol: Gebiedskamp  

 Klipdraai: Presidente 

 Soetdoring: Streekkamp  

 Buffelspoort: Streekkamp 

 Nuwe lede 

 Lief en Leed 

 

 

In hierdie uitgawe 

ELANDER HERFS 2013 

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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‘n Groep oudstudente, waarvan die meeste die hoogste sport in hul beroep 

bereik het, het ‘n besoek gereël by hulle ou universiteitsprofessor. Die geselskap 

het vinnig ontaard in ‘n kla-sessie oor die spanning van hulle werk en lewens. 

 

Die professor het sy gaste koffie aangebied en is kombuis toe en keer terug met 

‘n groot ketel koffie en ‘n verskeidenheid koppies. Die koppies het gewissel van 

porselein, glas, kristal, sommige wat baie goedkoop lyk, ander wat baie duur lyk 

en sommige wat besonders mooi was. Hy het sy gaste genooi om hulself te help 

met die koffie. 
 

Toe al die oudstudente ‘n koppie koffie in die hand het, sê die professor: 

 

“As julle sal oplet sal julle sien dat al die mooi, duur koppies gebruik is en die wat 

oorgebly het op die skinkbord, is die gewone goedkoop koppies. Terwyl dit vir 

manne van julle status normaal is om slegs die beste vir julleself te wil hê, is dit 

ook die bron van julle probleme en spanning. 
 

Wees verseker dat die koppie opsig self geen kwaliteit tot die koffie toevoeg nie. 
In die meeste gevalle is dit net ‘n kwessie van die koppie wat duurder is en in 
ander gevalle verberg dit nog die inhoud van dit wat ons drink. 

 

ELANDER HERFS 2013 

Oordenking 

Staan 'n oomblik stil 

Wanneer ons slegs op die boodskap van Jesus se sterwe “ter wille van ons” 

konsentreer, gaan die groter boodskap van God wat besig is om sy koninkryk te 

vestig, by ons verby. Daarom, wanneer daar vir die viering van die Groot 

Lydensweek beplan word, moet dié groter en belangriker boodskap nie 

afgeskeep word nie. Liturge, predikers en eredienswerkgroepe moet dit 

konsekwent in gedagte hou. Jesus het nie gekom om mense se “siele” te red nie. 

Jesus het gekom om God se heerskappy op aarde te vestig. Sy kruisdood en 

opstanding verteenwoordig die beslissende oorwinning van die liefdesmag van 

God oor die geweldsmag van die wêreld. Ons word geroep om onsself te verloën 

en ons kruis op te neem en ons allereers te beywer vir God se koninkryk (sien 

Mark 8:34 en Matt 6:33). Ons word geroep om te bid dat God se koninkryk op 

die aarde sal kom, kom, net soos in die hemel (Matt 6:10). 
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Datum 

 

Kampterrein 

 

Koördinate 

14-16 Junie Warmbad (wintersaamtrek) S24˚ 54’ 10,7”   O28˚ 17’ 30,9” 

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 Klipdraai S26˚ 36’ 24,2”   O27˚ 59’ 37,2” 

22-24 Nov Sionbergh (jeugkamp) 

 

S26˚ 33’ 21,1”   O28˚ 17’ 5,1” 

Elandsrand Kampe vir 2013 

Wat julle almal regtig verlang het was koffie, nie die koppie nie, maar bewustelik 
het julle almal gegaan vir die beste koppies…… Toe begin julle verder mekaar se 
koppies te beloer om te sien wie het die beste koppie gekry. 
 

Nou dink so bietjie na oor die volgende: Die lewe is die koffie; die werk, geld, 
aansien in die gemeenskap is die koppies. Hulle is slegs gereedskapstukke wat 
die lewe insluit en omvou. Die tipe koppie wat ons het bepaal nie, of verander 
nie die kwaliteit van die lewe wat ons leef nie. 
 

Soms gebeur dit dat ons slegs konsentreer op die koppie en sodoende vergeet 
om die koffie te geniet wat God aan ons voorsien het.” 
 

God berei vir ons die koffie, nie die koppies nie ... Geniet jou koffie!  
 

Die gelukkigste mense het nie noodwendig die beste van alles nie. Hulle maak 
die beste van dit wat hulle wel het, WANT die enigste dinge wat ons met ons kan 
saamneem die dag as ons reis verby is, is dit wat ons in ons harte gebêre het. 

 

Hierdie plasing is gedoen deur Hart tot Hart Inspirasie.  
                 -Skrywer onbekend 

 
 

ELANDER HERFS 2013 
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 “En Hanna het gebid: ‘Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here.  Ek lag my 
vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het’ ” – 1 Samuel 2:1. Dit is die 
woorde van ‘n ma wat haar babaseuntjie aan die diens van die Here toegewy 
het. Samuel sou een van die grootste profete in die Ou Testament word en sy 
lewe sou getuig van die invloed van ‘n godvrugtige ma. 

Toe die Here moeders geskape het, het ‘n engel verskyn en gevra: 

“Wat maak U?”  

“Het jy die spesifikasies gelees?” Was die Here se antwoord: 

Sy moet ten volle wasbaar wees, maar nie van plastiek nie. 

Sy moet 180 beweeglike dele hê, almal vervangbaar.   

Sy moet op swart koffie en oorskiet kos loop.   

Haar soene moet enigiets kan genees – van gebreekte been tot ‘n mislukte 

liefdesverhouding.  

Sy moet ses paar hande hê, plus drie paar oë... een paar moet deur deure kan 

sien, daar moet ‘n paar agter haar kop wees en dan is daar natuurlik die paar aan 

die voorkant sodat sy na ‘n kind wat drooggemaak het kan kyk en sê: ‘Ek 

verstaan en ek is lief vir jou.’ 

“Ek is op die punt om iemand baie soos Ek te skape. Sy kan haarself genees 

wanneer sy siek is, ‘n gesin van ses kos gee met ‘n half kilogram maalvleis en ‘n 

negejarige sover kry om onder die stort te staan...” 

“Sy’s te sag,” het die engel gesê.  

“Maar raai,” het die Here geantwoord “Jy sal nooit glo wat hierdie ma alles kan 

doen en deurmaak nie.” 

“Kan sy dink?” het die engel gevra.  

“Sy kan nie net dink nie, maar ook redeneer en kompromieë aangaan.” het die 

Here gesê. 

Uiteindelik het die engel met sy vinger oor haar wang gevryf. “Sy’t ‘n lekplek” het 

die engel gesê.   

“Dis nie ‘n lekplek nie.” het die Here geantwoord “Dis ‘n traan.”  “Waarvoor?” 

het die engel gevra.   

“Dis vir vreugde, hartseer, teleurstelling, pyn, eensaamheid en trots,” het die 

Here somber geantwoord “maar ek het dit nie daar gesit nie!” 

In die lig van Moedersdag 

ELANDER HERFS 2013 
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Bestuur 

  

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 
Het julle ook al ‘n dag beleef wat alles verkeerd gaan en net nie einde wil kry nie. 

Jy staan op met ‘n hoofpyn. Met die maak van ontbyt gaan dit nie veel beter nie. 

Die melk is suur, die roosterbrood kom half verkool uit en die eiers het so hard 

gebak dat die rante omkrul, want die telefoon het nou al 2 keer te veel gelui. 

Volmoed begin jy met jou dagtaak, niks wil reg werk nie. Die rekenaar wil nie 

aanskakel nie, hy hang en daar is ’n nuusbrief wat moet klaar kom, wat net nie 

wil vorder nie. Tydens die kook van aandete lui die klokkie en dis buurvrou wat 

net gou iets wil sê, sy wil nie inkom nie en toe sy eindelik loop, ontmoet ‘n swart 

rookwolk my vanuit die kombuis. Plaas van die plaat op Low draai het ek hom op 

High gesit. Ag krisis! Ek verneem dat my man ook bygedra het tot die statistiek 

van die land (motorongeluk). Gelukkig kom die dag tot 'n einde. Klink dit bekend? 

Mag sulke dae yl by julle gesaai wees! Hierdie nuusbrief se aanloop het so begin, 

baie van die bogenoemde in die figuurlike sin.  
  

By die soet van Sawanant wees is daar ongelukkig ook die suur. Tydens die 

Presidente by Klipdraai het daar 'n paar probleme ontstaan, wat aangespreek 

moes word. Klagtes is ontvang van onder andere minderjariges wat 

drankmisbruik het en Hubbly Bubbly in die openbaar gerook het. Daar is luid 

gevloek en onder die invloed argumenteer. Die klagtes is tydens die naweek en 

ook op die gebiedsvergadering bespreek. Ons doen 'n beroep op lede van 

Elandsrand om julle nie skuldig te maak aan enige gedrag wat ander persone kan 

aanstoot gee of verontrief nie. 
 

Ja, hierdie jaar is ook aan sy einde. Ons AJV is om die draai. Tydens die AJV moet 

bestuurslede herkies en verkies word. Almal van julle het reeds 'n 

nominasievorm ontvang. Nomineer julle bestuur en stuur die vorm voor 27 Julie 

2013 aan Liana, ons sekretaresse. Die toekenningsvorm moet ook volledig 

ingevul en gemotiveer word alvorens die persoon in aanmerking kan kom vir 'n 

toekenning.  Lees die riglyne wat Liana aan julle gestuur het om seker te maak 

julle nominasie is volgens die riglyne wat SAWA neergelê het. Dit is belangrik dat 

julle sal deelneem aan die nominasieprosesse, die erkenning wat gegee word, is 

'n teken van ons waardering vir die persone wat dit ontvang. 
 

Dankie aan almal wat positief gereageer het met my pogings om die Elander 

saam te stel.  Dank aan Nico vir al die foto bydraes. 
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Voorsitter aan die woord 
Dagsê Elandsranders 

Weereens ’n voorreg om die gebeure en informasie wat die afgelope maande 
beleef is, met julle te deel.  

Van ’n lief en leed oogpunt af het ons 'n paar lede gehad wat mense naby hulle 
aan die dood moes afstaan: Mariza se ma, Kobus se pa, Jaco se pa en Liana se 
nefie. Aan al die mense ons innerlike simpatie in die tyd waar die leemte nog 
heers en glo dit sal met tyd heel word. Van ’n lief oogpunt af het ’n paar lede 
nuwe woonwaens gekry: baie geluk Gerhard en Sandra Swanepoel, asook Wikus 
en Tanya van Zyl. Stef en Es-Marie Strydom gaan ouers van tweeling dogters in 
Junie word.    

Tydens ons Gebiedskamp het ons die ses-'n-kant krieket aangebied wat 'n groot 

sukses was. Gerhard Swanepoel se span (Elandsrand) het die Krieket gewen en sy 

woorde was "dis lekker om weer deel te wees van 'n wenspan wat deelneem aan 

'n top liga". Hy het nie meer 'n rugbyspan wat in die top liga deelneem en moes 

nou oor beweeg na krieket toe. Ons was ook die meeste waens by die saamtrek 

met 24 waens. Aan al die lede baie dankie vir die groot ondersteuning. Daar is 

tydens die Gebiedsvergadering besluit om na ander oorde te kyk vir volgende 

jaar se Gebiedskamp en al val die Gebiede tydens die Kongres weg, sal die kamp 

wel plaasvind. 

Presidente te Klipdraai – Ons was 14 waens tydens die Presidente en is deur 

almal geniet. Ons het tydens die Presidente kerrie-en-rys verkoop en al die 

winste aan die presidente kas gegee. Die finale bedrag was R1 485 wat oorbetaal 

is. Die rede vir die reuse poging was om ons kas se geld te bewaar en dit liewers 

later in die jaar te gebruik om kampe te subsidieer, of met ons jeugkamp/AJV te 

gebruik. Baie, baie dankie aan Edith en haar span vir ’n reuse sukses. Ek glo dit is 

deur almal wat betrokke was geniet en ’n GROOT dankie aan Willa wat dit nie 

kon maak nie. Daar was ook Boeresport aangebied waar Gerhard Swanepoel 

weereens op 'n soektog was na ’n wen span wat aan hoë liga deelneem. Hulle 

was suksesvol in ’n paar items, maar het maar gesukkel as dit by bal speel gekom 

het. Dit was 'n lekker lang naweek teen ’n baie goeie tarief. Dankie aan almal wat 

dit moontlik gemaak het. Daar was ook ongelukkigheid tydens die naweek, maar 

dit was op ’n afsonderlike e-pos bespreek en ek dank almal vir hul positiewe 

terugvoer, wat ook tydens die NUB bespreek is.  

ELANDER HERFS 2013 



 9 

Soetdoring – wat ook die Varkie-naweek was: Ons het 19 lede en 3 besoekers 
tydens die naweek gehad. Aan Edith ’n baie groot dankie wat in my afwesigheid 
ingestaan het. Van die terugvoer wat ek ontvang het was dit ’n lekker kuier 
naweek, vol pret en plesier. Almal teenwoordig het die oord goed gevind. 

Buffelspoort– Yip en toe gebeur dit twee keer met my in ’n ry. So ja, almal wat 
my gewaarsku het oor kinders op skool, baie dankie julle was reg, maar ek moet 
julle sê ek het weer fondsinsameling gehou: Spookasem, popcorn en 
boereworsrolle, waar ons ’n mooi bedrag  van R8 500 gemaak het. Hahahaha. 
Terug na julle naweek - dit was toe ’n Bonanza Naweek waar elke lid wat 
opgedaag het ’n R200 afslag op hul naweek se tarief gekry het. 
LLLLLLLLEEEEEEEKKKKKKKEEEEEEERRRRR nè???!!! Weereens dankie aan Edith 
wat in my afwesigheid waargeneem het. Dit was ’n heel rustige naweek wat deur 
almal geniet was, lekker gerus, geswem en aan al die aktiwiteite wat die oord 
aanbied, deelgeneem het. Ek glo daar is ’n paar ouers wat met die geld wat hulle 
gespaar het, ’n paar damme by die huis vir 'n paar paddas moes bou? Hahahaha, 
dis nou mos lekker kamp……!! 

Die afgelope paar weke sou julle heelwat korrespondensie gekry het want ons 
kom nou by die besige tyd van die jaar. Ons AJV is om die draai en ons moet al 
die nodige bestuursnominasies in kry, ’n tema vir die AJV aandfunksie bepaal, die 
toekennings, asook kampe vir volgende jaar. Ons vra u om deel te wees hieraan, 
want met u deelname sal dit die bestuur se taak vergemaklik, asook 
ontevredenheid tydens die AJV vermy. 

Ek wil persoonlik ’n groot beroep doen dat lede onderling sal praat om te hoor 
wie belang stel om deel te wees van die klub se bestuur, waar julle wil kamp, 
ens. As ons nie saamstem oor plekke nie, dalk met mekaar vooraf daaroor te 
praat sodat ons as klub ’n goeie verskeidenheid het en almal kan akkommodeer. 
As daar twee mense in ’n pos belangstel, met mekaar sal gesels en mekaar sal 
ondersteun. Glo vir my as ek dit sê, as daar gestem moet word dan sal ons dit 
doen, maar dit veroorsaak skeuring in ’n nie winsgewende assosiasie. Stemmery 
is vir politiek en maatskappye bedoel waar daar verandering ten bate van die 
organisasie nodig is en ons het eerder ondersteuning nodig. 

Ek sien uit na die laaste paar kampe die jaar en hopelik om by almal uit te kom. 
Aan u die lede, ’n groot dank!!! 

 

Tot weersiens. 

Brian van Niekerk. 

ELANDER HERFS 2013 
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Koppisol: Gebiedskamp 29 Maart tot 1 April 
Die saamtrek het eintlik al Woensdag die 20ste met die senior burgers begin. 
Elandsrand was hier goed verteenwoordig met 6 waens uit die agt. Die naweek 
was dit weer Elandsrand wat die meeste waens gehad het. 

Bywoning - 71 waens: 
Elandsrand  -  19 
Kempton Park  -  17 
Mooifontein  -  12 
Suikerbosrand  -  13 
Zuurfontein  -  5 
Rietfontein  -  5 
Oosrandia se voog-egpaar, Vossie en Hannetjie Vosloo het ook saamgekamp. 
 

Elke streek het weer hulle onderskeie kermisbydraes gelewer: Elandsrand met 

ses-‘n-kant krieket, Suikerbosrand met poeding, Rietfontein met die biertuin, 

Zuurfontein met vetkoek wat hulle Vrydagaand verkoop het en pannekoek 

Saterdag, Kempton Park met Kempies-ontbyt en Mooifontein met hulle 

snuffeltafel. Oos-Rand was nie die naweek teenwoordig  nie.  

Oud en jonk, klein en groot het aan die krieket deelgeneem, party net as toeskouers. 

Die bal was ook heeltyd deur vervang om ’n ander vorm of grootte aan te neem. Die 

krieket is soos in die verlede (met die pret draf) deur Elandsrand gewen. Baie 

dankie aan al die Elandsranders wat by gedra het dat die naweek en krieket 'n 

sukses was. Danie Dennis het Sondag se erediens waargeneem.  

André lyk ook 

of hy baie mooi 

na iets vra 

…....en wat sou 

Vossie hier 

probeer sê? 

Die wenspan van Elandsrand.                                     
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Streekvoorsitters en voog                    

Dawie Lötz, Vossie Vosloo, Brian van 

Niekerk, Rudie Kleynhans, André Gloy en 

Philip Horn. 

Wisseltrofeë. 
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Klipdraai: Presidente 29 Maart tot 1 April 

Op die mooi versierde tafel (tydens 
die senior burgers se tee) het dié 

oulik versierde kolwyntjies gepryk. 
Die kampkommandante het die 
ruiker (links) aan Sarie Spaumer 

gegee. 

Hier word  kerrie gemaak en Hendrik moet eers proe. 

 Oud en jonk het deel geneem aan die Boeresport. 
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Die oorsprong van die Presidentesaamtrek 
Ek dink menige Sawanant het al gewonder, soos ek, waarom die gewilde 
saamtrek oor die Paasnaweek die Presidente genoem word.  
 

Op die 1982-kongres het Erepresident Martiens Bekker in sy openingsrede 
gesuggereer dat dié saamtrek deur die “presidente” aangebied word. Op daardie 
stadium was daar ‘n president en VIER onder-presidente. Daarom die 
meervoudsvorm! Voor die permanente instelling van gebiedskomitees was daar 
altesaam agt presidente. Daarna het net een president oorgebly in die persoon 
van Chris Pienaar wat dié posisie vanaf 1985 tot 1992 beklee het. Hy is deur 
Eddie Leach opgevolg wat die ampsketting in 1998 aan Pierre Badenhorst 
oorgedra het. Daarna is die pos respektiewelik deur Thys van Zyl, Choert 
Maartens, Christo van der Merwe en Nico Spaumer beklee. Die eerste insameling 
vir die Presidentsfonds was tydens die Paasnaweek van 1985, alhoewel daar by 
vorige geleenthede al verkope gereël is. Die fonds het met R2 300 afgeskop. Dis 
steeds ’n belangrike bron van inkomste.  
     -Met erkenning aan Johann Lemmer. 

Elandsrand se wen span. 

Toeskouers by die Boeresport. Senior burger span. 

Die byskrif vir 
hierdie foto kan 
dalk interessant 

wees! 
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Soetdoring: 26 tot 28 April 
Toe die wekker my waker maak kan ek nie glo dat dit al Vrydag is nie, waar is die 
week heen? Maar dit is nou eers vier-uur. Aag, moet ek opstaan? Meteens is ek 
helder wakker en onthou, ons gaan kamp by 'n oord wat vir ons nuut is, 
Soetdoring. Vinnig is ek gebad en aangetrek. Ons arriveer net voor sewe en kry al 
heelwat waens van Elandsrand wat die vorige dag al staan gemaak is. Daar is ook 
heelwat waens wat Varkie se gaste is. Die wind is koud, maar gou het ons nes 
geskrop. Dániel ry werk toe en ek soek die sonnetjie op, trek met my stoel al 
agter die son aan, tot groot vermaak vir Varkie.  

Die lede kom so een-een gedurende die dag in. Vlooi en Sandra het met hul 
nuwe Jurgens Classic opgedaag. Baie geluk met julle splinter nuwe wa en al die 
nuwe toebehore. Swannie en Denise is  asgevolg van baie druk verkeer, laaste 
om te arriveer en slaan in die donker kamp op, waar Nico vir hulle plek aanwys. 
Met almal veilig in die oord begin die naweek in alle erns.  

Die naweek by Soetdoring is 'n Vark-naweek en ons weet nie regtig wat om te 
verwag nie. Die program is so opgestel dat ons by die oord se program sal 
inskakel. Vrydagaand na boekevat het ons lekker gekuier om die kampvuur. 
Saterdag het begin met boekevat en daarna Ready, Steady Cook by die 
swembad. Daarna is speletjies gespeel en pryse is gewen. Die middag is daar 
Howzit (Bingo) gespeel. Die oord het wildritte in die oggend en middag. Die jeug 
van Elandsrand het die wildrit beproef en baie geniet.  

Sondag het Jannie vir ons die erediens waargeneem en heelwat van die ander 
gaste het dit bygewoon.  

Edith het tydens die afsluiting die nuwe lede Kobus en Teresa Strydom, Derrick 
en Elsabie Nelson en Kobus en Joan Meyer se lidmaatskapkoeverte aan hulle 
oorhandig.   

Wikus en Tanya van Zyl het ook hulle 20 streek en 25 algemeen 
aansporingsplaatjies ontvang. Die naweek het drie gaste saam met ons gekamp, 
Wessie van der Westhuizen, Alta Burger, Willem, Meina du Plooy en Amelia.         

Letesha wen die 50/50. Sy het net die vorige dag by Denise gekla dat sy dit nog 
nooit in al die jare wat hulle lede is gewen het nie. Na die afsluiting drink ons tee 
en eet koek, wat Alet vir ons gebring het. Sy het die 24ste April verjaar.  

Wonder wat het met die een hoek van die koek gebeur? 

Dit was 'n bedrywige naweek met al die verrigtinge wat 'n Vark-naweek 
meebring, maar 'n lekker een.  Ons is dit almal eens dat ons weer graag hier sal 
wil kamp.                                                  -Paula van Deventer. 
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Kampkommandante: 

Dániel en Paula, 

Jannie en Alet. 
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Ons nuwe lede word verwelkom 
Ontmoet  die Nelson-gesin 

Derrick en Elsabie Nelson met hul twee kinders Chene en Jenna, is tydens die 

Soetdoring saamtrek as nuwe lede verwelkom. Hulle het besluit om deel van die 

Elandsrand-familie te word nadat hulle al die pryse tydens hulle eerste 

kampgewen het, eers die Ready, Steady Cook en toe ook die 50/50. Derrick is 

behoorlik ingelyf, hy het ook die blabsbeker gekry. Jammer dit gebeur nie elke 

keer nie - dit word  "beginnersgeluk" genoem.  
 

Derrick verjaar die 19de Januarie, Elzabie die 11de Februarie, Chene die 8ste 

Maart en Jenna die 14de April. Hulle huweliksherdenking is die 19de September. 
 

Hulle bly in Elandsrand-geografiese gebied, New Redruth, Alberton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoet die Strydom-gesin 

Kobus en Teresa Strydom het hulle lidmaatskap tydens die Soetdoring saamtrek 

in Vereeniging ontvang. Nog 'n Kobus wat deur Cobus Smit, ons Penningmeester, 

aan Elandsrand voorgestel is, nog 'n aanwins vir Elandsrand. 
 

Kobus is familie van Jannie Meyer, sy niggie se seun. Lang verlore familie bande 

word weer verenig deur SAWA. 
 

Kobus verjaar die 20ste Januarie en  

Teresa die 30ste Augustus.  
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Hulle huweliksherdenking is die 1ste Oktober. 
 

Hulle woon in Roodepoort, maar verkies om saam met hulle vriende, wat almal 

in Elandsrand gebied bly, te kamp en daarom het hulle by Elandsrand aangesluit. 

Dit kom my voor of hulle die soetste van die drie nuwe gesinne is, miskien bewys 

hulle my nog verkeerd. Sit hulle dalk net die beste voetjie voor omdat daar naby 

familie in die streek is? 

ELANDER HERFS 2013 

Ontmoet die Meyer-gesin 

Kobus en Joan Meyer het saam met Elandsrand kom kamp nadat sy buurman 

hulle vertel het van SAWA. Hulle het gereeld naweke saam met vriende gaan 

kamp en besluit toe om hulle vriendekring uit te brei.   
 

Kobus is ook al ingelyf by Elandsrand se tradisie, hy het  die blabsbeker gekry 
omdat hy nie vir sy vriende wil luister nie, maar eerder na die Garmin wat hulle 
'n draai op 'n grondpad laat ry het en toe nog boonop 'n pap band gekry het.  

Dit is asof die nuwe lede al die geluk het. Kobus het ook al die 50/50 gewen. 
Miskien moet die bestuur 'n reëling maak dat jy eers 'n jaar lid moet wees 
voordat jy mag wen! 

Kobus verjaar die 30ste Oktober, 

Joan die 11de Junie, 

Ivan die 16de Januarie, 

Jason die 15de November en 

Keagan die 5de Maart. 
 
 

Hulle huweliksherdenking is die 28 Oktober. 

 

Hulle is woonagtig in Meyersdal. 
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Wat ‘n wonderlike naweek was dit nie!! Op kort kennisgewing het ek en Hendrik 
besluit om as kampkommandante op te tree. Dadelik het ons besluit dit gaan ‘n 
stil en rustige naweek wees om die lede toe te laat om al die geriewe van die 
oord te benut. Die weer was ons goed gesind, aangename warm dae en nie te 
koud in die aande nie. Sawanante skrik mos nie vir koue nie. 
 

Elandsrand het besluit om vir die lede ‘n afslag te gee vir die naweek – glo my, 
almal was baie verbaas en bly en gevra ons moet hulle dank aan die bestuur 
oordra.  
 
Groot was ons verbasing om Wikus en Tanya te sien arriveer met hulle pragtige 
nuwe woonwa, Wegsleep se nr. 80 van 100 spesiale woonwaens. Ons wens hulle 
baie gelukkige kampe toe. 
 
Omdat ons so wyd gestaan het, was daar geen boetemeester nie. 
 

Wapadrand het die naweek saam met ons gekamp. Hulle was 17 woonwaens en 
Elandsrand 14 met 4 besoekers, waarvan Eddie en Elmarie Blaauw ‘n 
aansluitingsvorm geneem het en ook te kenne gegee het dat hulle die 
Wintersaamtrek gaan bywoon. Omdat ons ‘n totaal van 35 staanplekke bespreek 
het, het ons gekwalifiseer vir die afslag wat ATKV aan SAWA gee.  
 

Buffelspoort: 19 tot 20 Mei 2013 
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Die bywoning by Boekevat, Vrydagaand en Saterdagoggend was baie goed. 
Sondagoggend het ds. Peet Crous van Lynnwood NG Gemeente vir ons die 
kerkdiens waargeneem. 
 
Ons 50/50 was gewen deur Kobus Strydom.  
Die blapsbeker het ook oorgestaan tot by die volgende kamp. 
 
Baie dankie aan almal wat die saamtrek bygewoon het. 
 
Groete tot ‘n volgende keer. 
 
Edith Böhnen. 
 
 
 
Willem en Miena du Plooy en Jeandré van Elsburg, Germiston het besluit om by 
Sawa aan te sluit  nadat hulle 'n paar jaar gelede lede van Oos-Rand was. 
 

Willem verjaar die 18 Januarie, 
Miena die 12 November en 
Jeandré die 20 Desember. 
 

Hulle huweliksherdenking is die  26 Januarie. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuwe lede word verwelkom by Buffelspoort 

 
Wessie van der Westhuizen en sy vriendin  
Alta Burger is woonagtig in Springs. Hulle is 
deur  vriende wat hulle saam mee kamp aan 
Sawa voorgestel. 
 

Wessie verjaar die 6 Februarie, 
Alta die 14 Junie. 



20  

Ons borg vir hierdie uitgawe 
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Jeug 
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Raai wie? 

2   6 8   4   5   

      3           

8 7       6     2 

  1 3             

4   9       6   3 

            4 9   

1     2       7 4 

          5       

  4   9   3 5   8 

Suduku 

Die persoon wat die berig geskryf het is 'n 
Elandsrander in murg en been. Kan julle 
raai wie dit is? 
 
Vroeër vanjaar, net na die Inter Hoër 
Atletiekbyeenkoms by die Bill Swart Ovaal 
(staan ook bekend as Mc Arthur Ovaal) te 
Potchefstroom, ontvang ek ‘n oproep van 
‘n ou kennis daar wat my meedeel dat my 
verspring rekord van 21 voet en ¾ duim (so 
6,629 m) wat ek in 1969 vir seuns onder 15 
opgestel het, nog na 44 jaar as die oudste 
rekord op die program staan. Die foto 
hierby is by daardie selfde byeenkoms 
geneem. 
 
 
Die antwoord kan elders in die boekie 
gevind word. 
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Verjaarsdae 
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JULIE 

Ninke Scholtz  1 Jul 

Janine Smit  1 Jul 

Hendrik Böhnen   5 Jul 

Paula van Deventer 6 Jul 

Chanté Wobben  7 Jul 

Eldrick Scholtz  10 Jul 

Willie Hauptfleisch 15 Jul 

Marlene Etberg  18 Jul 

Tokkie van der Walt 19 Jul 

Schalk van Niekerk 25 Jul  

MEI 

Liana van Niekerk  5 Mei 

Clariska van Staden 7 Mei 

Divan Hyman  12 Mei 

Lionell Wobben  15 Mei 

Aney Hyman  23 Mei 

Kelvin van Zyl  27 Mei 

Wikus van Zyl  28 Mei 

Doreen du Preez  30 Mei 

Letesha Hauptfleisch 31 Mei 

JUNIE 

Jean Engelbrecht 1 Jun 

Johan van Heerden 1 Jun 

Lorraine Zwarts 2 Jun 

Joan Meyer 11 Jun 

Willa Wolmarans 12 Jun 

Alta Burger 14 Jun 

Hennie Swart 18 Jun 

Elize van Heerden 23 Jun 

Jaco Swart 23 Jun 

Jannie Meyer 24 Jun  

Amanda Nel 26 Jun 

Hendrik Diedericks 27 Jun 

AUGUSTUS 

Lize Hauptfleisch  9 Aug  

Annerie Hyman  10 Aug 

Engela van Niekerk 15 Aug 

Sandra Swanepoel 26 Aug 

Mylandia Scholtz  28 Aug 

Francois Engelbrecht 30 Aug 

Teresa Strydom  30 Aug  
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Vrugtige vleisbredie (wild, vark, kalkoen of volstruis) 
 

Bedien 4 – 6 persone. 
 

1 kg vleis in ± 5 cm stukke gesny 
1 – 2 uie, gekap 
3 huisies knoffel, gesny 
½ koppie rooi wyn 
3 kookappels, elk in 6 stukke gesny 
½ koppie pietersielie 
2 takkies marjolein 
1 koppie kersie tamaties, gehalveer 
8 – 10 pruimedante (ontpit) 
Sout en peper na smaak 
 

Metode 
 

Verbruin die vleis eweredig. Voeg die uie en knoffel by en braai ‘n kort rukkie. 
Voeg nou die ander bestanddele by.  Kook en laat dan prut vir ‘n ½ na ¾ uur 
totdat die vleis sag is. Roer nou en dan en indien nodig, voeg ‘n bietjie water by.  

Kampresep  

Lief en Leed 
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Lief 

Gelukkige Moedersdag aan al ons Elandsrand moeders. 

Esmari verwag 'n tweeling in Junie. Baie sterkte.    

Leed 

Kobus Meyer se vader is oorlede. 

Jaco Swart se vader is oorlede. 

Mariza Jennings se moeder is oorlede. 

Liana van Niekerk se nefie is oorlede. 

Ons innige simpatie en meegevoel aan die families. Dit is nooit maklik om 

totsiens te sê nie, maar weet net dat God die mooiste blom vir sy tuin gepluk het 

en dat al die Engele jubel en die blydskap en vieringe in die Hemel vir nog een 

van Sy kinders wat Huis toe gekom het. 

Die persoon wat die verspring rekord hou is Nico Zwarts 
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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. 

Die Elander word uitgegee deur Elandsrandstreek van die SA Woonwa-
Assosiasie en gedruk deur  RJ Cad & Copy Shop cc, Boksburg. Plasings van 

berigte, artikels of enige ander bydrae of advertensies impliseer nie 
noodwendig dat dit die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en 
ander redaksionele artikels word deur die redakteur verantwoord. 


