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Nuwe bestuur vir 2014 

Cobus Smit, Derrick Nelson, Dániel van Deventer, Mike Jennings en Wikus van Zyl 

Elzabie Nelson, Vlooi (Gerhard) Swanepoel en Paula van Deventer 

Nico Zwart, Jannie Meyer, Willim Gerber, Brian van Niekerk, Hendrik  Böhnen, 
Vlooi Swanepoel en President Nico Spaumer 

Elandsrand-voorsitters by die kongres saam met 

die president wat ook 'n Elandsrand-lid is 
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8 meter lange konsep woonwa, die Caravisio, wat deur die Duitse vervaardiger, Knaus Tabbert 
GmbH, ontwerp is. Dit het sowat twee jaar se navorsing en ontwikkeling geneem om die wa te 
vervaardig. Daar was sowat 20 maatskappye betrokke in die ontwerp en samestelling van die 
wa, soos byvoorbeeld Waeco en AL-KO. Behalwe dat die woonwa ŉ unieke voorkoms het, is die 
ander futuristiese aspekte byvoorbeeld ŉ deurslot wat met vingerafdruktegnologie beheer 
word, ŉ HD videoprojektor wat uit die dak sak om ŉ fliek op ŉ deurskynende agterwand te wys 
(die beeld kan selfs omgekeer word sodat die fliek van buite gekyk kan word) en hoogte 
verstelbare lugvering wat deurmiddel van ŉ “toep” (app) vanaf ŉ slim foon beheer kan word 
(die wa kan tot op die grondvlak laat sak word). Die toep beheer ook ander toerusting soos die 
genoemde agterwand (wat eintlik die agterdeur is) om die voorkoms van die “slim glas” van 
deursigtig na deurskynend te verander. Daar is ŉ intelligente waterbestuurstelsel met sy eie 
raakskerm (touch screen). Drinkwater word in ŉ 50 ℓ tenk gehou en grys water gaan na ŉ 45 ℓ 
tenk. Twee “Pedelec” fietse kan agter op die dek gestoor word, wat se batterye, terwyl die wa 
gesleep word, deur ŉ induksiestelsel gelaai word. Die voorkoms van die wa lyk futuristies, maar 
dit is die resultaat van intense toetse in windtonnels sodat lugdinamika baie min weerstand op 
die bak uitoefen. Die bakontwerp aan die agterkant is geïnspireer deur die voorkoms van ŉ 
luukse jag, maar dien ook as ŉ drukvlerk om stroombelyning en stabiliteit terwyl dit gesleep 
word, te verbeter. Daar is ŉ afstandbeheerbare dak aan die agterkant oor die dek wat kan 
toeskuif wanneer die wa gesleep word, of andersins skadu aan die dek verleen.  

ŉ Ander nuwigheid is ŉ toilet wat nie met chemikalieë werk nie, maar die reste verbrand tot ŉ 
skoon reuklose as. Dan het Holtkamper met die ideale tent of afdak vorendag gekom: die 
Skywing – dit kan binne 90 sekondes opgeslaan word. Dit werk met lug wat die tent binne 
opblaas nadat ŉ knoppie gedruk is en dan kan dit met ŉ ritssluiter aan die woonwa vasgesit 
word. Die vervaardiger maak ook daarop aanspraak dat die tent enige weerstoestand sal 
weerstaan. 

3 

Oordenking 

Prediker 11:1   -    Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. 
 

Baie jare gelede het ŉ arm seun op ŉ plattelandse dorpie van deur tot deur geloop en ware verkoop om 
sodoende vir sy universiteitsopleiding te betaal, maar daar kom toe 'n dag wat hy slegs ŉ paar sent oor het en 
hy was honger. Hy besluit om by die volgende huis vir iets te ete te vra, maar vergeet skoon wat hy wou vra toe 
ŉ pragtige jong meisie die deur oopmaak. In plaas van kos, vra hy toe stotterend vir ŉ bietjie water. Sy het 
gedink dat hy honger lyk en bring vir hom 'n groot glas melk. Hy drink dit stadig en vra dan "Hoeveel skuld ek 
jou?" 
"Jy skuld niks nie." het sy geantwoord. "Moeder het ons geleer om nooit vir gunste betaling te vra nie." 
Hy sê toe "Ek is jou innig dankbaar." Toe Howard Kelly van die huis af wegloop, voel hy nie net fisies sterker nie, 
maar sy geloof in God en die mens was ook versterk, waar hy voor dit, eintlik gereed was om tou op te gooi. 

Jare later word daardie selfde jong meisie ernstig siek. Die plaaslike dokters was raadop. Uiteindelik stuur hulle haar na die 
stad, waar spesialiste ingeroep word om haar seldsame siekte te ondersoek. Dr. Howard Kelly was een van die spesialiste. Toe 
hy die naam van die dorpie hoor vanwaar sy kom, vul 'n vreemde lig sy oë. Geklee in sy doktersjas het hy dadelik na haar saal 
gegaan. Hy het haar onmiddellik herken. Nadat hy haar gesien het, gaan hy terug na sy spreekkamer toe, vasbeslote om sy 
beste te lewer om haar lewe te red. Na 'n lang stryd, word sy uiteindelik gesond. 
    

Dr. Kelly het die rekeningafdeling versoek om die finale rekening aan hom vir goedkeuring te stuur. Hy het daarna gekyk en ŉ 
kantaantekening op die rekening gemaak. Die rekening is toe aan haar gestuur.  
    

Toe sy die rekening ontvang was sy bang om dit oop te maak, want sy was seker dat dit die res van haar lewe sou neem om die 
skuld af te betaal. Ten einde laaste kry sy die moed om die rekening oop te maak en haar oog vang onmiddellik die 
kantaantekening. Sy lees die woorde.... 
"Ten volle betaal met 'n glas melk" geteken, Dr. Howard Kelly.  
Trane van vreugde wel op terwyl sy biddend sê "Dankie Here, dat U liefde wyd in mense se harte en hande versprei is." 
    

Die goeie daad wat jy vandag doen, kan jou iemand anders op die mees onverwagte tyd tot voordeel strek. Sou jy nooit die 
daad weer sien nie, het jy die wêreld ten minste ŉ beter plek gemaak. 

LENTE 2013 DIE ELANDER 

Woonwaskou in Dusseldorf, Duitsland 
Die jaarlikse woonwaskou in 
Düsseldorf is hierdie jaar weer 
vanaf 31 Augustus tot 8 
September gehou. Volgens 
berigte was dit weereens ŉ reuse 
sukses. Daar was 175 000 
besoekers wat die 570 
vervaardigers se produkte kom 
besigtig het. ŉ Groot 
aantrekkingskrag was die bykans 

http://www.gizmag.com/caravisio-camper-concept/28978/pictures
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Hallo Elandsranders 
 

Dit is vir my 'n groot voorreg en eer om my eerste verslag as nuwe voorsitter te skryf. Ons (die bestuur) het ons voorgeneem 
om vir julle soveel moontlik nuus deur te gee, eerder te veel as te min!!!  
My eerste maand was redelik dol, maar ook opwindend gewees. Ons het begin met reëlings vir fondsinsamelings wat sal 
afskop in Februarie 2014. Sal meer besonderhede gee teen einde Oktober. Dan die groot een vir 2014 is natuurlik ons 30ste 
verjaarsdag. Dit vind plaas in Mei by Soetdoring. Ongelukkig, of is dit, moes ons julle vra om te stem vir 'n nuwe datum, 
aangesien die oord ons nie kan akkommodeer op die beplande naweek nie. Die keuses is: 16-18 Mei of 30 Mei-1 Jun., elkeen 
met sy eie voor- en nadele.  
 
Ek en Mike gaan die streek verteenwoordig by die kongres van 11-13 Oktober by Buffelspoort. Ons sien baie uit daarna. 
Gelukkig is ons heelwat Elandsranders wat gaan, aangesien Dagbestuur besluit het om Hendrik en Edith op hulle onkoste te 
nooi plus Nico, wat die fotograaf is, Lorraine, Brian en Liana. 
Ons as bestuur gaan poog om van Elandsrand die top streek in ons gebied te maak en dan vat ons dit verder totdat die ander 
streke groen van jaloesie is. 
 Kom ons vat hande en pak die bul by die horings, nie 'n goeie uitdrukking nie, aangesien die Bulle maar swak is op die oomblik! 
Ha ha ha!!!!!!!!!!! 
  
Onthou net- You can't please all the people all the time, maar ons as bestuur gaan poog om sover moontlik lede tevrede te stel. 
Kommunikasie is baie belangrik om ons streek suksesvol te maak, daarom vra ek julle om die vrymoedigheid te hê om my of 
enige bestuurslid te kontak met griewe, pluimpies of voorstelle. Kontakbesonderhede van die bestuurslede verskyn op bl. 6. 
 
Groete tot volgende keer 
Vlooi 

 

 

 
Hi Elandsranders 
 

It is a great privilege and honour to write my first report as chairman. We, the management have decided to give you as much 
as possible news, rather too much than too little. 
 
My first month have been rather hectic but exciting. We have started with arrangements for our fundraising which will kick off 
in February 2014. We will give more detail by the end of October. Then the big one for 2014 is our 30th birthday. It will be held 
at Soetdoring during the month of May. Unfortunately we had to ask you to vote for a new date as the resort can't 
accommodate us on our planned weekend. The choices are: 16-18 May or 30 May-1 June, each with its own pros and cons. 
 
Mike and I will represent Elandsrand at the Congress from 11-13 October at Buffelspoort. We are looking forward to it as there 
will be a few members from Elandsrand. The Executive committee decided to invite and pay for Hendrik and Edith, Nico, who 
will be the photographer, Lorraine, Brian and Liana. 
We as management will strive to make Elandsrand the best region in our area, then we will take it further until the other 
regions are green with envy.  
Let us take hands and tackle the bull by the horns, not a good expression as the Bulls are doing rather bad at this moment. Ha 
ha ha!!!!!!!!!! 
 
Remember you can't please all the people all the time, but we will strive to please our members as far as possible.  
Communication is important to make our region successful, therefore I ask you to feel free to contact me or any other member 
of management with any compliment, grievance or suggestion. Contact details of members of management are on p. 6. 
 

Regards 
Vlooi 

Voorsittersverslag 

Jy kan nie liefde in papier toedraai  nie, maar 
jy kan 'n persoon in 'n omhelsing toevou.  

              - Onbekend 

Die mens wat geen foute begaan nie, 
bereik gewoonlik niks. 

               - E D  Phillips 



 

Datum Kampterrein Koördinate Benaderde afstand vanaf  
die Gilooly-wisselaar 

24-26 Januarie Klipdraai, Rothdene, Meyerton S26˚ 36’ 35,2”   O27˚ 59’ 46,9” 56 km 

21-23 Februarie Bass Lake, Leeukloof, Pretoria/Cullinan S25˚ 31’ 57,3”   O28˚ 30’ 13,3” 96 km 

20-23 Maart Monateng, Wallmannsthal, Pretoria S25˚ 33’ 28,1”   O28˚ 23’ 22,5” 86 km 

17-21 April Klipdraai, Rothdene, Meyerton (Presidente) S26˚ 36’ 35,2”   O27˚ 59’ 46,9” 56 km 

30 Mei—1 Junie Soetdoring Vakansie Plaas, Lenteland,  

Vereeniging 

S26˚ 34’ 55,3”   O27˚ 53’ 41,6” 70 km 

13-16 Junie Forever Resorts Warmbad, Bela Bela S24˚ 53’ 10,6”   O28˚ 17’ 30,9” 160 km 

25-27 Julie ATKV Buffelspoort, Marikana S25˚ 45’ 29,1”   O27˚ 29’ 16,3” 111 km 

15-17 Augustus Sionbergh, Heidelberg (AJV) S26˚ 33’ 20,9”   O28˚ 17’ 05,1” 60 km 

19-21 September Klub Koppisol, Lenteland, Vereeniging 
(Nasionale saamtrek) 

S26˚ 33’ 45,6”   O27˚ 55’ 45,7” 61 km 

24-26 Oktober Klein Paradys, Brits S25˚ 30’ 25,3”   O27˚ 43’ 55,9” 102 km 

28-30 November (Jeugkamp)   

LENTE 2013 DIE ELANDER 
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Bestuur 
  Voorsitter:   

Vlooi Swanepoel                                                                             

083 227 7962                                                                                                                                                                        

voorsitter@elandsrand.co.za  

gswanepoel210@yahoo.com 

 Onder-voorsitter:   

Mike Jennings  

083 388 5132  

011 918 4108 (h)     

mike@khanye.com                           

  
  Sekretaresse:  

Elzabie Nelson  

082 338 8054 (s)   011 761 9124 (w) 

sekretaresse@elandsrand.co.za  

elzabie.nelson@sanbs.org.za 

  Penningmeester:  

Cobus Smit                                                                             

083 638 0465                                                                                     

011 868 2253 (h)                                                                                     

cobuss69@yahoo.com  

  Senior burgerverteenwoordiger &       
batehouer:  

Dániel van Deventer 

083 408 2758                         

daniel.vandeventer@gmail.com  

  Nuusbriefredakteur:  

Paula van Deventer                                                                             

082 924 4249                                                                                         

011 954 2527 (h)                                                                                     

pm.vdeventer@gmail.com  

  Jeug:  

Wikus van Zyl                                                                             

082 632 7744  

011 876 4010 (h)                                                                                     

wikus@akweja.co.za 

  Skakelbeampte:  

Derrick Nelson  

082 877 8187 

011 761 9227 (w)                                                                                  

derrick.nelson@sanbs.org.za 

Die Engelse filosoof, Richard Cumberland, het gesê dat dit 
beter is om te slyt as te roes. Ons is nie net nog 'n streek nie, 
maar 'n streek waarop ander jaloers kan wees. Christo van 
der Merwe het in 'n skrywe, terwyl hy Nasionale Voorsitter 
was, gesê wat die wenresep van 'n uitstaande streek is, "..die 
geheim is diens en lojaliteit aan jou streek." Dit is 'n voorreg 
om deel te wees van die bestuurspan van Elandsrand. Almal 
het soveel energie en entoesiasme, dit is aansteeklik.   

Ek wil vir elke Elandsrand-lid wat so gereeld en op tyd hulle 
bydraes vir my stuur, dankie sê. Dit het gemaak dat die 
Elander by die kongres ŉ toekenning gekry het. Sonder julle 
insette sou dit nie gebeur het nie. Baie dankie is eintlik nie 
beskrywend genoeg om reg te laat geskied aan elkeen wat 
my bygestaan het met die saamstel van die Elander nie. Dit is 
vir my 'n voorreg om redakteur te wees en saam met julle te 
werk.  

Dankie aan almal wat so gereeld Elandsrand se Facebook 
blad besoek en inligting daarop plaas. Neem die 
vrymoedigheid om foto's van die kampe daarop te plaas. Dit 
maak die inligting interessant hoe meer persone dit gebreuk. 

Die bestuur het dit goed gedink om die Elander 'n nuwe 

Redaksioneel 
voorkoms te gee. Ek vertrou dat dit by almal aanklank sal 
vind. Gee asseblief terugvoer oor dié verandering.  

Die Elander verskyn op Facebook en op SAWA se webwerf. 
Daar sal 'n proeflopie wees om die Elander elektronies aan 
lede te stuur. Insette van julle sal waardeer word.  

Dit is in Mei, Elandsrand se 30ste verjaarsdag. Daar word 
gepoog om 'n gedenkblad saam te stel om die verjaarsdag te 
herdenk. Ons doen 'n beroep op almal om vir ons inligting te 
stuur sou julle oor inligting van die streek se geskiedenis  
beskik. 

Nog 'n jaar het verby gesnel. Sterkte aan al ons kinders wat 
eksamen skryf. Vertrou julle sal hoë punte behaal. Oral maak 
mense gereed vir die Kersseisoen. Sommige is bevoorreg om 
'n blaaskans te kry by die see, of waar ook al. Geniet dit en 
kom veilig terug. Ons ander sal maar wag - ons beurt sal ook 
kom. 

Lekker lees aan die nuusbrief. Sien mekaar weer volgende 
jaar. 

Seën– en Kersgroete 

Paula van Deventer 

mailto:sekretaresse@elandsrand.co.za
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Hierdie wintersaamtrek sal ons nie maklik vergeet nie!  Ons 
onthou van vorige saamtrekke wat by Klein-Kariba gehou 
was, dat dit die naweek met die saamtrek gewoonlik gereën 
het en ysig koud was. Ons het egter die lieflikste weer gehad 
wat mens voor kon vra. Die Senior Burgers (ŉ paar) het vanaf 
Woensdag aangekom – en jonges ook. Lokkie en ek het die 
geleentheid gebruik en heerlik rondgekuier.  

Die oord is baie, baie mooi. Die oord het genoeg paadjies 
waar jy kan rond stap, genoeg vir die kinders om mee besig 
gehou te word. Die ablusieblokke is ruim en netjies. 
Vrydag was nogal erg toe van die woonwaens gelyktydig 
arriveer. Die tou het tot in die dorp gestaan en wag om by 
die hek te kon inkom. KSA het ook ŉ saamtrek hier gehad, so 
dit was nogal choas. Met KSA en SAWA saam by so 'n 
gewilde oord, was die oord tjok en blok vol. Sawa het so 80 
waens gehad.  
 

Dit was rerig ŉ baie rustige kuierkamp, nie veel aktiwiteite 
wat aangebied is nie, elkeen kon doen wat hulle wil en dit 
wat die oord gebied het geniet.  Wat almal toe ook gedoen 
en geniet het. 
 

Saterdagmiddag het die manne begin planne beraam om 
rugby te kyk op die “bigscreen”. Dit was baie prettig, want 
die komponente wat gebruik moes word het van alle kante 
gekom. Hier ŉ dekodeerder, daar ŉ projektor. Jurie se wa se 
agterkant moes dien as grootskerm en toe kom die stoele, 
ens., ens., ens. vir die groooooot kyk. (Ons het gesien hoe 
Habana ŉ drie druk op Jurie en Kitty se bed). Terwyl die 
kykery aan die gang was kon die manne tussenin vure 
aansteek vir die gesamentlike braai wat later sou plaasvind. 
 

Sondagoggend het ons weer getrou bymekaar gekom om 'n 
boodskap vir ons siele te ontvang en het ons met 
toegewydheid geluister na wat ds. Marike van der Merwe vir 
ons gebring het. Na die diens het ons afsluiting gehad met 
geen haas om op te pak nie, Maandag was 'n vakansiedag en 
kon Sondag nog heerlik gekuier en ontspan word. Die meeste 
van ons het so tussendeur nog die heerlik warm water van 
die Hydro opgesoek.   
 

Maandag het heeltemal te gou aangebreek om met die 
pakkery te begin, behalwe ons.......!!  
  

Dit is vir ons baie treurig om te verneem dat een van ons 
Sawanante, Pieter Prinsloo, wat so heerlik saam met almal 
gekuier het tydens die kamp, nou nie meer met ons is 
nie. Baie sterkte aan Rosemary en gesin met die skielike 
afsterwe van Pieter Prinsloo (Roodekruin).   

           - Marthie van Breda 

(Dankie aan Marthie van Breda vir die skrywe oor die 
Winterkamp. Dit is met leedwese dat ons verneem het van 
die afsterwe van Pieter. Hy was ook op die bestuur van 
Roodekruin vir 'n aantal jare. Hy laat 'n groot leemte. Red.)  

Wintersaamtrek, Forever Resorts, Warmbad 14 tot 16 Junie 2013 

Kampkommantante:   Jannie en Alet Meyer                               
Lokkie en Marthie van Breda.  

Swembad word verlig saans. 

Ds. Marike van der Merwe  

Die rustigheid en mooi groen natuur in die winter. 



 

Klein-Kariba 26 tot 28 Julie 2013 
Liewe  Elandsranders 

ŉ Naweek in herinnering!  Ons naweek het alreeds vroeg 
Vrydagoggend begin met ŉ verloffie wat ons kon insit. Saam-
saam kom ons en Edith-hulle by die kamp aan, waar ons 
sommige mense nog ongewas, maar aangetrek vind. (Dit wil 
voorkom jy hoef nie noodwendig ŉ pensionaris te wees om 
alreeds die Donderdag by ŉ kamp op te daag nie.) 

Vinnig kon ek die welkomspakkies aan almal uitdeel, wat ek 
hoop die kinders geniet het (jammer aan die Wobbentjies, 
maar hulle broodjies het tussen neus en ore verdwyn). 
Vrydagaand het almal rustig verkeer om die konkas en glo 
dit as jy wil, die Zwartse was vroeg in die bed. 

Saterdagoggend was ons vroeg op om lekker los te kom vir 
die dag met ŉ Taebo oefening. Die opkoms was maar sleg, 
maar ons wil dankie sê aan die Smitte wat in hul hordes daar 
opgedaag het met Jessica wat die Van Zyls verteenwoordig 
het, terwyl Kevin sy kant gebring het op die landloopveld vér 
van ons af (Rustenburg). Baie geluk ou Kevvie, jy het 
besonders vertoon. Hou so aan. Gooi nou nie die ouer 
persone weg nie. Edith, Piet en Vlooi – julle was sterre. Ook 
Elzabie het kom saam skop, baie dankie ook aan jou vir jou 
deelname. Hendrik het die pawiljoen vol gesit, maar ek glo 
in sy hart was hy saam met ons. 

Later die oggend het die kinders ŉ beurt gekry. Ons het die 
lemoen-ding gedoen wat ons groot plesier verskaf het. Ook 
op die agenda was strekker (fly), waterballonne gooi, 
veerpyltjies en F2 kar resies. Ons glo die kinders het dit ook 
baie geniet en die ouers verbaas oor die uitslae. Dankie ook 
aan almal van julle vir die deelname. 

ŉ Welverdiende brekie het vir ons gekom- 

Later die middag hou ons die Kariba-July kompleet met 
wedrenne vir “hingse, merries en vullies”, terwyl die perde 
goed opgewarm word, word bettings geplaas en die perde 
gereed gemaak vir die finaal. Ouers en kinders neem in die 
finaal deel waarvan die kleinste vulletjie die algehele wenner 
was. Knap gedaan Keagan!   

Die F2 wedren was volgende en die motors word 
aangeskakel terwyl die toeskouers nader staan. Die 
vingerspiertjies van almal word hier getoets, die motors 
spring weg en ……. ons wenner – Willa! Hy was so warm dat 
Brian hom afgekoel het met ŉ beker water. (Wonder net so 
in die stilligheid – hoeveel het bestuur wat oor die “limiet” 
was?) 

Saterdagaand hou ons ŉ gesamentlike braai waar die vure, 
pap en sous voorsien was en ons hoop die mense lekker 
geëet het. 

Sondag het Nico vir ons die naweek afgesluit en pryse en 
boetes is ruimskoots uitgedeel. 

Philip en Juanita het ook kom saam kamp en hulle 
besoekers, Heinrich en Maralize Brase kamp so lekker saam 
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en besluit sommer daar om aan te sluit. Baie welkom julle 
en ons hoop om julle nog by baie saamtrekke te sien.  

Nogmaals dankie aan julle almal en ŉ besondere dankie aan 
Piet, ons mede kampkommandant, vir al sy hulp en bystand.  

Liefde groete 

Lorraine, Nico en Piet 
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50/50 Wenners: Liana en Brian van Niekerk. 

So word dit in Elandsrand gedoen. 

Louis en  Melinda Myburgh: 50 Algemeen en 40 Streek. 

Mike en Marisa Jennings: 50 Algemeen. 

Kobus Meyer oorhandig die Blabsbeker aan Wikus van Zyl. 

Sandra en Vlooi Swanepoel: 50 Algemeen. 

Brian van Niekerk by Kampkommandante: Nico en 
Lorraine Zwarts, Piet van Staden. 

Philip en Juanita en hulle besoekers, Heinrich en Maralize. 

Tydens die afsluiting. 
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AJV Koppisol  23 tot 28 Augustes 2013 

Mense was dit nou ’n lekker naweek by Koppisol!  
 

Diegene wat nog nie die voorreg gehad het om op bestuur 
te dien nie, sal nou nie glo die hoeveelheid werk wat agter 
die beplanning en voorbereiding lê nie. Voor die kamp is die 
bestuur hart en siel besig met spyseniers reël,  
dokumentasie by mekaar sit en toekennings uit te sorteer. 
Nie gepraat van die op en af ry na die SAWA-kantoor toe nie, 
maar nie te min, ons kamp nog steeds baie lekker saam al 
die Elandsranders by die AJV.  
 

Vrydag na almal opgeslaan het, het ons onder die dakke 
voor die saal lekker saam gebraai. Vinnig, vinnig was die saal 
reggesit vir die vergadering van Saterdag en almal kon 
verder lekker saam kuier. Die meeste van die lede het vroeg 
gaan inkruip om Saterdagoggend weer vroeg op te wees vir 
die vergadering. Die AJV het goed afgeloop en alle 
belangrike punte is bespreek, die nuwe bestuur is gekies vir 
2013/2014 en na afloop het die dames almal weer verras 
met hulle smaaklike peuselhappies. ’n Paar van die lede het 
op die toer na die Berge toe vertrek en al die ander het weer 
rustig verkeer.  
 

Saterdagmiddag het sekere van ons Elandsranders weer 
LEKKKKER gekuier en bietjie warm geword vir die aand 
geleentheid, miskien was dit net verskonings om die 
uitrustings te kon aantrek. Almal het so goed gelyk en het so 
mooi by die tema van Super Heroes en Villains gepas - ons 
het van Spiderman en Batman tot Austin Powers en Alice in 
Wonderland gehad. Die toekennings is aan die lede 
uitgedeel en ons het ’n pragtige getal van 23 kinders gehad 
wat hulle sertifikate die aand ontvang het. Kan nie glo dat ’n 
paar jaar terug was daar maar net 3 kinders in die streek nie. 
 Sondag is die naweek deur Vlooi afgesluit, die nuwe 
voorsitter en die voormalige bestuur het al die bates en 
inligting oorhandig.  
   
Om te dink dat drie jaar so vinnig kan verby vlieg en dat ’n 
mens soveel liefde kan opbou vir ’n groep mense. Ons sal 
ewig dankbaar wees vir die voorreg om op bestuur te kon 
dien, maar vir nou is dit iemand anders se beurt om ons 
pragtige streek net verder te laat groei.   
     

Elandsranders, ek groet julle tot ’n volgende keer.  
 

Liefde 
    

Liana van Niekerk  
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Bestuur was Kampkommandante. 

Tanya, Brian en Wikus. 

Hyman gesin. 

Hauptfleisch gesin. 

Charmaine en Hennie, Trevor  en  Lynette, Bryan en Marlene. 

Die dames vertoon hulle uitrustings. 
Marlene - Merietetoekening. 

Tanya  - Elander van die jaar. 

Cobus Smit -  Meeste lede gewerf. 
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Nasionale Senior Burgertoer September 2013  
Pas na die afloop van ons AJV, vertrek vier waens van 
Elandsrand (Hendrik & Edith, Johan & Elize, Dániel & Paula 
en Nico & Sarie) saam met Frieda Burger van Kiepersol na 
Frankfort om by die Riemlanders aan te sluit. Daar 
aangekom, woon ons ook hulle AJV by en sluit die aand met 
ŉ gesellige, gesamentlike braai af. Die volgende oggend 
begin die eerste skof van die toer na Harrismith, gelei deur 
Attie & Lilian Meintjies. 
 

Hier sal ons twee aande bly. Hendrik se wa speel woer-woer 
met hom, want daar is nie krag nie. ŉ Paar manne en vroue 
kom met raad en daad, net om uiteindelik uit te vind dat sy 
kragprop nie diep genoeg ingeprop was nie. Die oogmerk 
van die toer was nie net om plekke te besoek nie, maar ook 
om te sien hoe daar deesdae geboer word, die gebeure 
rondom die Voortrekkers in die Oos-Vrystaat weer in 
herinnering te roep, die kundigheid van ŉ vorige generasie 
siviele ingenieurs te aanskou en die geologiese agtergrond 
van die omgewing waar te neem. Twee waens van Kiepersol 
sluit by ons aan.  
 

Ons eerste besoek is aan ŉ plaas by Eram waar daar op 
groot skaal geboer word. ŉ Reuse spuit en trekker word aan 
ons gedemonstreer. Dié goed kan net nie praat of koffie 
maak nie. Dit beweeg teen ŉ hoë spoed deur die land om 
die nodige dosis oor die land te spuit en mors nie spuitstof  
deur oorvleueling nie, want hy weet waar hy reeds gery het.    
Die groot monsters word deur rekenaars en ŉ geografiese 
posisioneringsstelsel (GPS) beheer. Die bestuurder ry net 
saam om seker te maak dat daar nie probleme kom nie. Die 
land lê vol mieliestronke en iemand kry die idee dat hier 
mos vuurmaakhout vermors word en hele paar sakke vol 
word opgetel om saam te neem. 
 

Ons volgende besoek is aan die Retief-klip (Kerkenberg). 
Almal het piekniekmandjies saamgeneem om so tussen die 
groot klippe die honger en dors te stil. Die kameras kliek 

aanmekaar om die geskrywe op die klippe en bronsplate af 
te neem. Die Kaalvoet Vrou is volgende aan die beurt. Die 
paaie wat hier gery word is nie geskik vir ŉ padwoonwa nie, 
maar so tussen die stof deur wonder ŉ mens darem hoe die 
Voortrekkers met hulle ossewaens deur hierdie wêreld 
beweeg het. Die monument van die Kaalvoet Vrou staan op 
privaat grond en van hier het ŉ mens ŉ pragtige uitsig. Die 
boer en ŉ speurder is toe ook daar met bloedhonde op die 
spoor van veediewe. Paula is nie braaf as dit by honde kom 
nie en toe die speurder se honde aan dieselfde kant van die 
draad as sy kom, besluit sy in ŉ oogwink dat dit Dániel se 
skuld is en lê rieme neer om hom, sowat ŉ 100 meter 
verder, op sy skouer te slaan, met ŉ benoude “Hoekom loop 
jy vir my weg?!!”  Nodeloos om te sê dat die afstand in 
rekord tyd afgelê is en Dániel van g’n sout of water geweet 
het nie. Nico besef toe ook later dat hy ŉ nommerplaat 
verloor het. Gelukkig vind iemand dit in die pad. Die 
Sterkfonteindam word ook besoek. 
 

Die volgende skof is die pad na Golden Gate. Die laaste deel 
van de pad kronkel deur die pragtige sandsteen 
rotsformasies van die Malutiberge. Danie van Zyl neem ons 
na ŉ paar huise (Golden Gate Retreat) in die reservaat waar 
die dakke met grond bedek is sodat die veldgras natuurlik 
daaroor kan groei. Hulle is hoog teen die kant van die berg 
gebou sodat jy ŉ pragtige uitsig oor die gebied het. Diegene 
wat deur die park ry rapporteer dat daar omtrent geen diere 
te sien is nie. Ons besoek ook ŉ punt, nadat jy deur Qua-Qua 
moes ry, net onderkant die Sentinel van die Drakensberg, 
waar jy dan met die kettingleer tot bo kan klim – dit is naby 
Witsieshoek Mountain Lodge. Die pad daarheen gaan deur 
die eertydse Witsieshoek (Phuthaditjhaba) en nadat jy deur 
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die hek van die park is, ry jy onder ŉ pragtige oorhang van 
sandsteen formasies. Ongelukkig het vandale die wande vol 
woorde met spuitverf bygekom. Clarens, die “kuns-dorpie”, 
word natuurlik ook besoek, asook ŉ “kasteel” uit feetjieland 
wat baie gewild onder wittebroodspaartjies is.  
Attie se broer is ŉ geoloog en vertel ons van die omgewing 
en hoe die wêreld hier gevorm is. Ons besoek ook die 
Asrivier-uitloop, waar die water vanuit die Katsedam deur 
die Muela hidrokragstasie deur ŉ 33 km lange tonnel tot hier 
vloei, op pad na die Liebenbergsvlei- en Wilgeriviere tot in 
die Vaaldam.  
ŉ Paar sien toe ook kans om die berg uit te klim, verby die 
Naald se Oog en Golden Gate uit die hoogte te aanskou. In 
totaal bly ons drie aande by Golden Gate. Die 
ablusiegeriewe is netjies, maar die sentrale blok se storte 
kan die druk van die baie Sawanante nie hanteer nie en 
verander in voetbaddens. Die koue bekruip ons hier en die 
een aand word daar besluit dat dit te onplesierig by die vure 
is en ŉ groep gaan kuier verder in die een opwaskamer. Hier 
word kwinkslae, slimmighede en humor uitgedeel met 
Lokkie van Breda aan die voorpunt. Lag is darem wonderlike 
medisyne! Attie Meintjies se broer, André, laat ons op ŉ 
verbeeldingsvlug hier op in Angola rondreis. Sy vertellinge 
gaan oor ŉ toer wat hulle deur Angola meegemaak het. 
Danie van Zyl is ŉ skaapboer op Reitz en vertel ons hoe hy 
die diefstal van sy vee hokgeslaan het en en wat dit alles 
behels om vandag skaapboer te wees. Chris en Bettie Crause 
sluit ook hier by ons aan. Hy het sy Harley-Davidson 
motorfiets ook saam gesleep en so ŉ paar lede kry die 
geleentheid om weer kind te wees. Die bobbejane is nogal 
lastig en skroom nie om iets uit jou wa vas te lê al is jy 
teenwoordig nie. Frieda het een van daardie skok-katoeters 
wat ook ŉ onaardse krrr-geluid kan maak. ŉ 
Bobbejaanmannetjie se ratkas het op ŉ stadium outomaties 
in viertrek oorgeskakel toe hy dié geluid agter hom hoor! 
 

Ons het nog twee aande oor en dié gaan ons by 
Meiringskloof, net buite Fouriesburg, deurbring. Met ons 

aankoms verwelkom die wind ons met sulke woeste 
stofvlae. ŉ Groepie stap die kloof in tot by die kettingleer en 
sommige slaap laat. Sommige besoek ook Sandstone 
Estates, ’n plaas waar stoomenjins, -treine, ens. 
gerestoureer en as versamelstukke in ŉ museum bewaar 
word. Hier vat die koue ons behoorlik vas. Die laaste dag 
bring almal groente en nog wat om ŉ groot skenkelpot te 
maak. Die skenkels is van Reitz se slaghuis en van prima 
gehalte. Dániel maak ŉ konkoksie uit hierdie verskillende 
bydraes wat amper ŉ weermag kompanie sou kon voed. Die 
ete word afgerond met Johanna van Biljon se heerlike 
gebakte gemmernagereg. Die aand word afgesluit met 
geskenkies of eerder trekkings wat uitgedeel word. Nico en 
Sarie, asook Chris en Bettie bly agter toe ons op die laaste 
skof na Reitz vertrek. 
 

Die Sondagoggend begroet ons met ŉ benede vriespunt 
temperatuur en teen die tyd dat die konvooi na Reitz 
vertrek, beweeg die kwik darem na 4 ⁰C. Ons sluit die toer 
op ŉ gepaste wyse in Reitz se NG moedergemeente af. Die 
gemeente het die gebruik om na die erediens koffie en tee 
aan die kerkgangers te bied en hier word verder totsiens 
gesê. Die Riemlanders sluit hulle deel van die toer af met ŉ 
ete by een van die Sawanante se restaurant in Reitz.  
 

Ons was vyftien woonwaens, waarvan een van Kosmos, drie 
van Kiepersol, vyf van Elandsrand, vyf van Riemland en een 
ŉ voornemende Riemlander was. Die toerafstand was net so 
oor die 500 kilometer. ŉ Toer met sy eie, besondere 
karakter.  
                                                                 
              -Dániel van Deventer 
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Nasionale kamp te Koppisol 13 tot 15 September 
Weens omstandighede het ons eers laat by Koppisol 
opgedaag. Daar was alreeds sowat 60 woonwaens 
staangemaak. Ons het gou- gou by die Elandsrand groepie 
nes geskrop en sommer dadelik ŉ vuurtjie aan die gang 
gekry. Ons was ongelukkig te laat vir die verwelkoming en 
boekevat, maar ons streek was baie goed verteenwoordig 
deur ons lede wat reeds daar was.   

Daar was sowat 11 lede van ons streek wat besluit het om 
die kamp by te woon en miskien het die feit dat ons AJV 
slegs 3 weke tevore daar gehou is, party lede laat besluit om 
tuis te bly. Saterdagoggend het ons die boekevat bygewoon 
en weereens ŉ wonderlike boodskap van een van ons mede 
Sawanate ontvang. Streek Rietfontein het soos 
oudergewoonte hulle biertuin oopgemaak en daar is heerlik 
rugby in die saal op die groot skerm gekyk. 

Die uwe is genader om as beoordelaar op te tree in die 
broodbak-kompetie wat daardie aand aangebied is. Daar 
was wonderlike brode van alle smake en style opgedis en 
Johan Jacobs van streek Kempton Park (ook Oosrandia se 
bebiedsvoorsitter) het met sy biltong brood die eerste prys 
verower. Nodeloos om te sê, ek kon daarna niks verder eet 
nie en sal hierdie week ŉ paar groter broeke moet gaan 
aanskaf. Miskien moet ons as ŉ streek ook  so iets reël op ŉ 
komende kamp, want ek is seker dat ons ŉ hele paar master 
chefs in ons midde het. Edith se broodjie het ook spesiale 
vermelding gekry en sy kan gerus weer so maak. 

Na ŉ middag van rugby kyk en die ondersteuning van Hentie 
en sy makkers, is ŉ baie geslaagde gesamentlike braai gehou 
wat baie goed ondersteun was.  

Sondag is ŉ wonderlike boodskap van ds. Viljoen ontvang en 
is daar stadig begin om op te pak vir die terugtog huis toe. 
Hierdie oord vind nie meer baie aanklank by van ons lede nie 
en ook die tydsberekening van hierdie kamp kan aanleiding 
gee tot ŉ beter opkoms. Hoe dit ook al sy, KAMP IS LEKKER. 

Sien julle op die volgende een. 

Groete 
Mike en Mariza Jennings          

Mike Jennings as broodbak-kompetiese beoordelaar. 

Jurie saam met  die kampkommandante                           
Alet en Jannie Meyer. 



 

Vir die Jongspan 
Op 'n dag maak 'n ou Duitse Herdershond jag op hase en kort voor lank, besef hy dat hy die stryd gewonne moet gee. Skielik 
sien hy 'n luiperd vinnig in sy rigting aankom, want dié het middagete in gedagte want hy sien dit is 'n ou hond en 'n maklike 
prooi. Die ou Duitse Herdershond dink, "Ô, ôô, ek is nou in diep moeilikheid!" 
 

Hy merk 'n paar bene op die grond daar naby en begin onmiddellik aan dit te kou met sy rug na die naderende luiperd. Net 
voor die luiperd wil spring, sê die ou hond hard "Joe, dit was 'n heerlike stukkie luiperd. Ek wonder of daar nie meer hier rond is 
nie?" 
 

Toe die jong luiperd dit hoor, sluip hy saggies weg tussen die bosse in en dink "Sjoe, dit was amper of daar die ou hond het my 
byna gevang!" 
 

Intussen het 'n eekhoring wat die hele gedoente uit 'n boom sit en bekyk het gedink hy kan hierdie les tot sy eie voordeel 
gebruik. Hy spring uit die boom uit en hardloop die luiperd in en vertel hom presies wat gebeur het en gaan 'n ooreenkoms aan 
met die luiperd.  
 

Die jong luiperd is woedend en sê, "Hier, eekhoring, spring op my rug en kyk wat met daardie slinkse hond gaan gebeur as ek 
met hom klaar is!" 
 

Die ou hond sien die luiperd met die eekhoring op sy rug aankom en dink "Wat gaan ek nou doen?" maar in plaas daarvan om 
weg te hardloop, gaan sit hy met sy rug na sy aanvallers, asof hy hulle nie gesien het nie en net toe hulle naby genoeg is om te 
hoor, sê hy "Waar is daardie eekhoring. Ek het hom 'n uur gelede al gestuur om vir my 'n ander luiperd te bring?" 
   

Die les hieruit te leer: Moenie met die oues van dae mors nie. Ouderdom en ervaring oortref altyd die jeug. 
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Inkleurprent 
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37ste Kongres te Buffelspoort 11 tot 13 Oktober 2013 

Kort oorsig oor die kongres, 12 Oktober 2013 

Die kongres is weer by ATKV Buffelspoort gehou met 88 
afvaardigers wat dit bygewoon het. Daar was heelwat 
minder belangstellendes wat hierdie keer die kongres 
bygewoon het. Nico Spaumer (President) het in sy 
openingsrede gemeld dat die woonwa-ontspanningsbedryf 
voor heelwat uitdagings staan en dan spesifiek om die 
voortbestaan van SAWA te verseker. SAWA het ook oor die 
afgelope twee jaar ŉ negatiewe groei getoon. In die 
afgelope jaar het ons ledetal met 72 lede afgeneem (134 
lede is gewerf, maar SAWA het 206 lede verloor).   

Bywoning van saamtrekke is ook ŉ kommer en veral senior 
burgers voel die finansiële druk. Koste soos die 
brandstofprys, tariewe en tolgelde sal proaktief in ag 
geneem moet word tydens beplanning, aangesien 
saamtrekke ons hoofaktiwiteit is. Jurie Dreyer (Nasionale 
Voorsitter) het in sy verslag gemeld dat hy besef het dat 
SAWA se fokus sal moet verskuif ten einde sy bestaan vir die 
volgende 44 jaar te verseker. Hy het verwys na die nuwe 
struktuur wat beplan is. Verder meld  hy dat dit 
onaanvaarbaar is dat 8 streke geen lid gewerf het nie (die 
President verwys na 9 streke). Hy verwys spesifiek na die 
verantwoordelikheid van die streekvoorsitters en dat 
besprekings vir nasionale saamtrekke nie betyds gedoen 
word nie. 

Grondwetlike verpligtinge is nagekom en ten opsigte 
reiskoste noem hy spesifiek dat 90 % daarvan persoonlik 
gedra is vir die bekendstelling van die nuwe struktuur en dat 
sy reiskoste sowat R1 200 minder was as die vorige 
boekjaar. Sommige streke voorsien nie voldoende 
dokumentasie tydens die AJVs aan die lede nie. 

Streek Kremetart is ontbind en verder is Oos-Rand en 
Waterberg na satelliet status verander. 

Reiskoste het verlede jaar met ongeveer R127 000 gestyg en 

die kongreskoste met amper R16 000. Totale 
fondsinsamelings het egter met amper R22 000 toegeneem. 

Weens die finansiële druk sal ledegeld met minder as 5 % 
verhoog word en die aansluitingsfooi word met R30 verlaag. 
Reiskoste vir hierdie kongres was ongeveer R87 000. 

Nuusbriewe se belangrikheid is beklemtoon. Jurgens CI het 
weer die tent  tydens die Presidente-saamtrek geborg. ŉ 
Versoek word aan almal gerig om meer adverteerders vir 
SAWA se publikasies te bekom.  

Die voorsitter sluit sy verslag met die volgende af: “Kom ons 
neem die goeie uit hierdie kongres en gaan bou SAWA se 
toekoms om sodoende iets kosbaars vir ons kinders na te 
laat.”  

 

Afgevaardigdes vir die kongres 

Die onderskeie streeksnuusbriewe wat uitgestal is. 
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Willem en Ryna Gerber het die argieftafel 
beman. 

Verskeie dasse wat in SAWA gedra is. 

Geselligheid Vrydagaand. 

Sondagoggend se erediens. 



 

Humor 
Tommy speel in die huis met sy ballon. Gooi dit op, slaan dit in die lug, bons dit teen die mure totdat die ballon in die badkamer 
en in die toilet eindig. Tommy kyk na die nat ballon en trek 'n gesig van afgryse en laat dit net daar. 
 

'n Rukkie later kom sy pa in die badkamer in en vinnig, sonder om te kyk, gaan sit hy met sy tydskrif terwyl hy sy "besigheid" 
doen. Toe hy opstaan kyk hy met afgryse in die toilet!! Die ontlasting het die ballon heeltemal toegemaak en al wat hy sien is 'n 
reuse berg van dit wat hy wou wegspoel. 
 

Hy kan dit glo nie en bel sy vriend wat 'n dokter is. "Gert, my maag het gegaan en ek het die hele toilet gevul. Ek het nog nooit 
so baie tjorts gesien nie!!  Ek dink ek moet 'n baie ernstige probleem hê." 
 

"Heng Jan, jy oordryf waarskynlik !" 
 

"Watse geoordrywing?  Ek staan na dit en kyk. Dit is absurd. Ek moet baie siek wees!". 
 

"OK, OK,  ek is op my pad." 
 

Die dokter het gekom en is direk na die toilet waar Jan die deur staan en wag. 
 

"Hello Jan, waar is die besigheid wat jy ...... Wat is dit??!! Wat op aarde het jy geëet?" 
 

"Jy wou my nie glo nie nê? Nou sien jy vir jouself.....!" 
 

"Dit is ongelooflik!!" 
 

"So, jy dink ek het 'n ernstige probleem?" 
 

"Wel, om mee te begin: Ek gaan 'n monster moet neem." 
 

Gert haal 'n klein gesteriliseerde bottel uit sy tas en toe hy die "hoop" prik om sy monster te neem ......... POEF!!!!! Die ballon 
bars en jy sien net dinges spat die hele wêreld vol!!!!! 
 

Absolute stilte volg na die ontploffing. 
 

Albei mans is in dinges bedek en kyk na mekaar en die dokter skree .. "Blikskottel, ek het gedink dat ek al alles in hierdie lewe 
gesien het, maar ..... 'n poep met 'n dop ..... nog nooit!! 
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Lief en Leed 
Leed 
   

Danksy die gereelde e-posse wat deur die sekretaresse 
uitgestuur word, word lede op hoogte gehou rondom die 
welstand van ons mede Sawanante en het ons gelukkig geen 
leed om deur te gee nie.  
    

Helen Keller het gesê "Soek die sonskyn; dan sal jy nie die 
skaduwees sien nie." Aan almal wat hierdie Kersfees vir die 
eerste keer sonder hulle geliefdes sal wees, ons dink aan 
julle. Mag julle vertroosting in die Here se liefde en genade 
vind. Aan die wat gedurende die jaar 'n draai in die hospitaal 
gemaak het, vertrou ons dat die probleem nou iets van die 
verlede is. Hou die blink kant bo!    

Lief 

Kevin van Wikus en Tanya van Zyl het Saterdagoggend die 27 
Julie op Rustenburg gaan deelneem in die 2013 Super 12 
Landloop vir Laerskole Kompetisie. 
 Daar het die klein mannetjie toe 24ste plek verower in ‘n 
veld van 87 atlete vanuit 24 skole. 
Elandsrand is saam met Wikus-hulle trots op hom!  
Edith Böhnen is SAWA Vrou van die Jaar. Elandsrand is baie 
trots op jou.  
Jannie Meyer is verkies as Nasionale Ondervoorsitter van 
SAWA. Hy ontvang ook 'n Nasionale Ere Meriete toekenning. 
Brian van Niekerk is verkies as gebiedsvoorsitter van 
Oosrandia. 
Elandsrand se nuusbrief kry eervolle vermelding vir die beste 
vordering. 
Nico Spaumer is Presedent van SAWA. 
Ian van Mike en Marize Jennings het sy Meesters verwerf. 
Baie geluk. 

Jessica van Wikus en Tanya van Zyl is verkies as leier vir 2014 
by haar skool.  Baie geluk. 
    



 

Verjaarsdae 
 

NOVEMBER 

Corné Myburgh  1 Nov. 

Phillip van Staden  5 Nov. 

Tanya van Zyl  7 Nov. 

Lai Papenfus  9 Nov. 

Tristan van Niekerk 11 Nov. 

Miena de Plooy  12 Nov. 

Jason Meyer  15 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. 

JANUARIE 

Charmaine Swart  3 Jan. 

Armand Smit  13 Jan. 

Robby  Paladino  14 Jan. 

Ivan Meyer  16 Jan. 

Willem du Plooy  18 Jan. 

Derrick Nelson  19 Jan. 

Kobus Strydom  20 Jan. 

Louis Myburgh  24 Jan. 

 

FEBRUARIE 

Braam Human   1 Feb. 

Eugene Coetzee   6 Feb. 

Wessie van der  Westhuizen 6 Feb. 

Inge Hauptfleisch   6 Feb. 

Elzabie Nelson  11 Feb. 

Alida Swart  15 Feb. 

Tony Peixinho  17 Feb. 

Stef Disbergen  20 Feb. 

Nico Zwarts   20 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. 

Chris Crause  11 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. 

Jeandré du Plooy  20 Des. 

Elizme Strydom  21 Des. 

Mieke Hauptfleisch 22 Des. 

Chris Broxham  28 Des. 
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Vinnige Maaskaastert 

250 ml Gladde maaskaas   250 ml Varsroom, styf geklop 

425 g Fynpynappel gooi stroop af  250 ml Joghurt, ongegeur 

1 Pakkie vingerbeskuitjies   2 Pakkies vanielje poeding 

Bietjie melk 
    

Metode 

Doop vingerbeskuitjies in melk, pak in tertbord. Meng maaskaas en joghurt saam. Voeg pynappel by, dan room, meng goed. 

Voeg die vanielje poeding by, roer vinnig.  Gooi oor beskuitjies in tertbord.  

Fyn gemaakte aarbeie, of appelkoos, of kersies kan ook gebruik word. 

Kampresep 

'Oupa, het die Here vir Oupa gemaak?'  

'Ja, my ding,' antwoord hy, 'dit was sommer al lank gelede.'  

'Het Hy my ook gemaak?' kom die volgende vraag.  

'Ja, my skat, maar dit was sommer net nou die dag.'  

Terwyl sy oor hulle albei se gesigte voel, sê sy 'Hy raak al beter en beter né Oupa?!'   



 

SAWA se missie 

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. 

Ons waardes 

Christenskap; Lojaliteit; Respek; Integriteit; 

Eerlikheid; Diensbaarheid; Verdraagsaamheid; 

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. 

LENTE 2013 DIE ELANDER 

Die Elander word uitgegee deur Elandsrandstreek van die SA Woonwa-Assosiasie. 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.      


