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In die Engelse se "buurt". 

Sonsondergang by Klipdraai 

Moenie bang wees dat jou lewe gaan eindig nie. Wees bang dat dit nooit 
gaan begin nie 

- Hasen      

Gesellig by Klipdraai. 
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Wat beteken dit om respek vir iemand te hê? Is dit dat 

ons bang is vir ’n persoon, hulle bewonder of dink dat 

hulle beter is as ons? Hierdie is dikwels die wêreld se 

definisie van ‘respek’. Ware respek is egter baie meer 

en baie minder as dit. Respek, soos God dit van ons 

verwag, is om ander mense so lief soos jouself te hê, 

dat jy daardie mens sal behandel soos jyself behandel 

wil word, dat jy hulle individuele sterk punte soek, dit 

raaksien en waardeer. Jy sal die persoon die eer gee 

wat hulle toekom vir wat hulle bereik het. 
 

Meer as dit: jy sal minderes soos konings laat voel en 

meerderes soos gewone mense. Moet nooit soveel van 

jouself dink dat jy nie afbuig na ‘n kind nie, maar moet 

ook nooit so min van jouself dink dat jy voor ‘n ander 

moet kniel nie. 

-John Wesley 



 

Fietsrit saam met my VADER 
 

Nadat ek die eerste keer vir Jesus Christus ontmoet het, het die lewe vir my  
gevoel soos 'n fietsrit op 'n tandemfiets: Jesus op die  

agtersitplek wat my help trap.  
Ek weet nie mooi wanneer dit was dat ons plekke omgeruil het, maar  

sedert Hy die voorsitplek ingeneem het, was die lewe nooit weer  
dieselfde nie.  

 

Toe ek in beheer was, het ek die pad geken; dit was redelik    
voorspelbaar - altyd die kortste pad op my manier tussen twee punte,  
maar vandat Jesus Christus die stuurstokke oorgeneem het, is die hele  

pad sommer interessant en opwindend, al hou ek soms asem in.  
Hy neem ons oor asemrowende bergpaaie, deur rotsagtige plekke,  

afdraandes teen nek breek snelhede en al wat ek kon doen, was om vas te hou.  
Selfs wanneer dit gelyk het na skone malligheid, het Hy aangemoedig met 'n  

"Hou aan met trap!".  
 

Ek het bang en paniekerig geraak en uitgeroep "Waarheen neem U my?".  
Hy het net geglimlag en nie geantwoord nie en ek het geleer om Hom te vertrou.  

Ek het my voorspelbare leefstyl vergeet en het gewoond begin raak aan die  
avontuur van op die agterste sitplek ry en saamtrap, maar geen stuurstok in my eie hande nie.  

Wanneer ek soms begin bang raak, dan het Hy terug geleun en my hand  
aangeraak. Hy het my geneem na mense met gawes wat ek nodig gehad het..   

gawes van genesing, aanvaarding, vriendelikheid.  
 

Hy het my beveel:  
"Gee jou gawes weg, dis te veel bagasie, te veel gewig."  

So het ek weggegee aan mense wat ons ontmoet het op die pad en ek het  
ontdek dat deur weg te gee, ek al hoe meer ontvang het, maar my vrag het   

nie swaarder geraak nie, die las is lig.  
 

Aanvanklik het ek Hom nie vertrou nie en ek was self in beheer van my lewe. 
 Toe ek begin agter ry het, het ek gedink, Hy gaan ons verongeluk!  

   Stelselmatig het ek egter agtergekom dat Hy fietsry-geheime ken....  
Hy het geweet  hoe om deur 'n skerp draai te beweeg, hoe om te klim oor rotse wat  

heeltemal te hoog gelyk het vir my en ook waar om te jaag,  
sodat ons vinniger deur die gevaarlike plekke kon gaan.  

 

Ek het geleer om my mond te hou en net saam te trap,  
dikwels op die mees ongewone plekke; ek het begin ontspan en selfs geleer om die natuurskoon  

rondom my te geniet... en ook die koel wind in my gesig in die  
permanente kameraadskap van Iemand wat my nooit begewe en verlaat nie, 

die Heilige Gees.  
 

En elke keer wanneer ek seker was dat ek aan die einde was van my eie kragte,  
glad nie in staat om verder te gaan nie, dan het Hy geglimlag en  

aangemoedig... 
 

          "Trap My Kind, Trap!"    
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Oordenking 

SOMER 2014 DIE ELANDER 

Moenie Moed Verloor Nie 

As die son uit jou lewe verdwyn het, soek dan die ster wat God êrens vir jou aangesteek het. As jy met leë hande staan 
en jy het geen pêrels meer om aan iemand te bied nie, onthou God verwag nie 'n oes, 'n vol skuur nie. 

As jy die deure van jou medemens gegrendel vind, as mense nêrens meer oopmaak nie, al klop jy dag en nag, moenie 
wanhopig omdraai met grenslose bitterheid nie. God het jou lief en sal êrens 'n mensehart vir jou oopmaak. Die reën 
sal ophou. Die koue sal verbygaan. 

In die straling van 'n glimlag en die sagtheid van 'n hand sal jy die lente voel en weer lewe. As jy jou boodskap in die 
woestyn moet oordra, maar daar is niemand wat luister nie, moenie wanhoop nie. Weet dat God verborge antennes 
uitsteek wat elke woord uit jou hart opvang en oor alle verdorde, onvrugbare velde heen sein, tot op die stukkie 
grond waar die nuwe wêreld gebore word. Wat daar ook al gebeur en wat jy ook al oorkom, moenie moed verloor nie.         
           - Phil Bosmans 
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Hallo Elandsranders 

Hier is my verslag vir die tydperk Oktober 2013 tot Februarie 2014. 

Die Kongres was ‘n eerste vir my en Mike gewees, dit was heel interessant. Van die lede het nogal rooi om die koller geraak by 
tye. Daar is besluit dat ledegeld sal styg met R15 tot R305 per jaar, aansluitingsfooi is verlaag met R30 tot R120 vanaf 1 
Desember 2013. Goeie nuus vir nuwe lede. Daar is ook gestem vír of téén die nuwe bedeling - daar is besluit om by die ou 
bedeling te hou, nl. Streek-, Gebieds- en Dagbestuur. Dit beteken dat Brian van Niekerk die nuwe gebiedsvoorsitter is. Die 
verkiesing van Dagbestuur het as volg verloop: President - Nico Spaumer, Nasionale Voorsitter - Jurie Dreyer, Nasionale O/
Voorsitter - Jannie Meyer, Sekretaris - Willie Bronkhorst, Penningmeester - Vossie Vosloo, Skakelbeampte - André Knoetze. 

Dit was voorwaar ‘n voorreg gewees om ‘n Elandsrander te wees tydens die dinee. Ons het die volgende toekennings ontvang: 
Paula - Eervolle vermelding vir nuusbriefvordering, Edith - SAWA-vrou-van-die-jaar!!! Ek kan nie aan iemand anders dink wat 
die toekenning meer verdien as sy nie. Edith, ons is sooooo trots op jou! 

Hou Elandsrand dop met 2014 se Kongres!! 

Oktober-kamp - Klipdraai: ons het pampoene gekerf vir ‘n vale. Ek het nie geweet dat ons sulke kreatiewe lede in Elandsrand 
het nie. Woonwaens is omskep in ‘n lushof met al die versierings en die kinders is bederf met allerlei lekkernye en daar is Bingo 
gespeel, met baie goeie pryse op die spel. Baie dankie aan die Smitte en Van Zyls wat hulleself oortref het met al die reëlings. 

November-kamp - Sionbergh: wat ‘n wonderlike jeugnaweek!!! Die kinders is weereens bederf met lekkernye, speletjies, die 
maak van kerse en dan die hoogtepunt natuurlik, KERSVADER.  Elandsrand is geseënd om soveel jeug in ons streek te hê. Hulle 
hou ons almal jonk en aan die gang. Dit is so lekker om al die stralende gesiggies te sien wanneer hulle hul geskenke ontvang. 

Die Januarie-kamp by Klipdraai 24-26 Januarie 2014 was 'n baie lekker kamp gewees, met 22 lede en 4 besoekers, wat 'n baie 
goeie opkoms is vir 'n Januarie-kamp. Die geskenkkarousel was baie interessant gewees, net te gou verby, maar nou weet ons 
vir volgende keer!!!!! Ongelukkig was daar 'n misverstand gewees met die staanplekke, maar ons maak die beste van 'n slegte 
saak. Dankie aan die Nelsons en Strydoms vir 'n baie lekker saambraai om Derrick en Kobus se verjaarsdae te vier. Baie dankie 
aan die Van Deventers en Van Heerdens vir 'n baie lekker kamp wat hulle gereël het. As dit as riglyn gaan dien vir 2014, gaan 
ons baie lekker kamp. 

Ek wil baie dankie sê aan 'n ieder en elk wat die kamp so 'n groot sukses gemaak het. Ons het 'n baie goeie e-pos gekry van 
Klipdraai se bestuur, wat ons as streek uitsonder as 'n besondere streek!! Lekker om 'n Elandsrander te wees!! 

Ek het die oop NUB bygewoon by Koppisol saam met Brian, Dániel, Paula, Hendrik en Edith. Ek sal terugvoer gee by die 
volgende kamp. 

Ongelukkig het ons 'n probleem ondervind met die bespreking by Bass Lake en ons was genoodsaak om te skuif na Dube. Die 
Nelsons en Strydoms is kampkommandante en dit beloof om baie interessant te wees. 

Laaste wil ek net weer noem dat lede gedurende kampe nie verplig word om aan enige aktiwiteite deel te neem as hulle nie wil 
nie. Daar word eerder van lede verwag om deel te wees van die volgende - opening, boekevat en afsluiting. 

Groete tot volgende keer. 

Vlooi 

Voorsittersverslag 

 

'n Universiteitstudent gaan huis toe vir die vakansie en waarsku haar ouers dat sy haar nuwe kêrel saambring.  
Die ou is 'n dwergie en die student vra haar ouers om asseblief tog haar sesjarige sussie in te lig. 
Die ma neem vir kleinsus eenkant en sê: "Poplap, jou ouer suster kom die naweek huis toe en sy bring haar nuwe kêrel saam.   
Hy lyk anders as ons, maar jy mag nie vir hom vrae vra of na hom staar nie, gehoor?" 
Kleinsus verstaan mooi en belowe om haar te gedra. 
Ousus en haar kêrel daag op en toe Kleinsus die kêreltjie sien, kon sy haarself skaars beteuel.   
Die gesin gaan sit aan vir aandete en Kleinsus vermy oogkontak met die gas en bly tjoepstil.  
Net na die hoofgereg dra die ouers en Ousus die vuil borde kombuis toe en gaan berei die nagereg voor.  
Dis net Kleinsus en die dwerg aan tafel. 
 

'n Ongemaklike stilte heers 'n rukkie, maar toe kan die meisietjie dit nie meer hou nie...  
 

"Ken jy vir Sneeuwitjie?"  



 

Datum Kampterrein Koördinate Benaderde afstand vanaf  
die Gilooly-wisselaar 

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 

22-24 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 Sionbergh, Heidelberg (Jeugkamp) S26˚ 33’ 20,9”   O28˚ 17’ 05,1” 60 km 

SOMER 2014 DIE ELANDER 
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Elandsrand kampe vir 2014 

Vertrou almal het 'n wonderlike feestyd gehad en diegene 

wat met vakansie was, het lekker uitgerus en almal sien kans 

vir al die uitdagings van 2014.  Wat 'n interessante jaar gaan 

2014 nie wees nie. Groot beplanning vir Elandsrand se 30ste 

verjaarsdag, ens., ens.  
 

Ek kan nie meer byhou nie. Het hierdie jaar ook vir julle 

vinniger as laas jaar begin, dit is al einde Februarie.  Die oop 

NUB is al agter die rug, asook Elandsrand se fondsinsameling, 

so vroeg in die jaar, maar dit is lekker om te lewe, soos ‘n 

vriend op Facebook sê. "Die lewe is 'n lied....... dit hang alles 

net af op watter wysie jy dit sing”. En is dit nie waar nie? 

Sommige sing dit op die wysie van klaagliedere, ander op 

marsmusiek, ander dans die polka en so kan ek aangaan. 

Watter deuntjie sing jy vandag? 
 

Die jaar het op 'n drafstappie begin en voor ons ons oë uitvee 

is die NUB, AJV en kongres voor ons deur. Met die NUB in 

Mei moet die nominasies in wees vir die verkiesing van 

dagbestuur wat sal plaasvind tydens die kongres. Ek vertrou 

dat met die leiding van Bo, die besture vir die volgende 

verkose termyn SAWA in die onderskeie verantwoordelik-

hede met kundigheid en daad sal lei om dít waarna die 

stigterslede gestreef het, te bereik. Dit sal egter van ons 

afhang wie ons verkies om hierdie taak namens die lede tot 

volvoering te bring. 

Redaksioneel 
Gelukkig is daar darem positiewe aspekte om ook aandag 

aan te gee en een daarvan is die storie oor die  natuur-

bewaarders se doen en late in die Etosha, dit het by my baie 

byval gevind en ek hoop julle sal dit ook net so geniet. Ek glo 

dat julle ook die kamp weer herleef met elke kampverslag 

wat julle lees. Daar is nie een kamp wat lekkerder is as die 

vorige of volgende nie, elkeen is spesiaal! 
 

Die voorbereiding vir Elandsrand se 30ste verjaarsdag is ook 

goed op dreef. Soos ek in die vorige Elander gevra het, doen 

ek weer 'n beroep op julle om vir my inligting te stuur sodat 

die gedenkblad wel kan realiseer. Sonder julle insette kan dit 

nie gebeur nie. Ek het geen inligting wat ek kan gebruik nie, 

my twee jaar wat ek in die streek is, help niks. Foto's, 

staaltjies en berigte van toeka tot nou sal baie waardeer 

word. 
 

Dankie aan almal wat so getrou en vinnig die kampverslae 

deurstuur. Baie dankie Nico vir al die foto's wat in die 

nuusbrief en op die web verskyn. Dit is werklik 'n voorreg 

om deel van Elandsrand te wees waar daar soveel positiewe 

mense is. 
 

Plutarchus het gesê 'n vriend is nie iemand wat verander 

wanneer ek verander en wat knik wanneer ek knik nie; my 

skaduwee doen dit en veel beter. 
 

                - Paula van Deventer 
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Humor 

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 

Etosha: Waar die leeus Afrikaans verstaan. 

Hulle sê daar is nie 'n werk wat meer gesog is as dié van 'n 

natuurbewaarder nie. Dis nie heeltemal sonder rede nie, 

want dis 'n voorreg om op 'n plek te kan werk waar jy 

heeldag en aldag in die natuur verkeer. Dit terwyl die 

meeste ander mense baie moet betaal om net 'n bietjie 

daarvan te ervaar. Ek was een van daardie bevoorregte 

mense, 'n natuurbewaarder in die Etosha wildtuin, een van 

die regte "manne van die panne". Daardie wêreld se mense 

praat mos nie van Etosha of die wildtuin nie, hulle praat van 

die naweek "'n bietjie panne toe gaan". Die 

hoofnatuurbewaarder was 'n man wat geglo het alle 

natuurbewaarders moet gereeld patrollies te perd doen. 

Dan moes ons elke maandeinde 'n volledige verslag indien. 

Ek kan nie presies onthou hoeveel uur se perdepatrollies 

verpligtend was nie, maar hier aan die einde van die maand 

moes ons gewoonlik 'n plan maak om die voorgeskrewe 

kwota vol te kry. Die patrollies was soms 'n nagmerrie, veral 

as jy sou opdrag kry om digbeboste gebied te gaan verken. 

As jy 'n goeie ruiter was, kon dit dalk lekker gewees het, 

maar ek het nie in daardie klas geval nie. Ek het darem 

redelik goeie balans gehad en miskien om daardie rede het 

ek nooit van 'n perd afgeval nie. Daar was ook die lekker van 

patrollies, want ek en my perd, Swernoot, wat van poonse 

afkoms was, het mekaar goed verstaan. Wanneer ek hom op 

die vlaktes teuels gegee het, het Swernoot dit net soveel 

soos ek geniet. 
 

Omdat daar gewoonlik leeus in die omgewing was, het die 

jaag-episodes altyd in ooptes plaasgevind waar mens vêr kon 

sien. Dit was ook nie my plan om onder takke deur te jaag en 

Absolom-Absolom te speel nie. Moet nou net nie dink ek was 

bang nie. Ek was mos een van die "manne van die panne" en 

ons het nie maklik geskrik nie. Ek was, soos hulle sê, net 

versigtig. 
 

So gebeur dit toe dat ek en 'n kollega besluit om 'n patrollie 

te doen om ons ure "vol te maak". Nie een van ons was al te 

perd op die Etosha pan self nie en ons besluit toe om 'n 

bietjie dieper in die pan te gaan rondry. Ons het die voertuie 

met die perde se sleepwaens vêr van die pad gelos, op 'n 

punt iewers tussen Okondeka en Wolfsnes, vir die wat 

mailto:sekretaresse@elandsrand.co.za


 

hier voor hom te trap nie. Die jong leeus gee toe gelukkig 

pad na weerskante en July kon weer sy voorpote normaal 

aanwend. Toe hulle grond raak, slaan hy oor na die 

hardloopstyl van 'n windhond in volle vaart, want sy 

agterpote kom elke keer hier langs sy ore verby soos hy hom 

inspan om spoed aan te sit. Dit kan ook wees dat July 

probeer wegkom het van die gillende ruiter op sy rug, want 

'n hele ent anderkant die boom was Francois steeds besig 

om die leeus in te lig oor wat hulle behoort te doen en 

waarheen hulle kon gaan. Ek kon net 'n paar woorde 

uitmaak en een het vir my na "voertsê-ê-ê-k!" geklink. Die 

res behoort nie gepubliseer te word nie. 
 

Die leeus het só positief gereageer op sy instruksies, dat 'n 

mens maar kan sê Etosha se leeus verstaan Afrikaans, maar 

nou moet julle onthou, ek kom nog agterna, met Swernoot 

steeds salig onbewus van die drama, happy go lucky, op pad 

bakkie toe. Die volgende oomblik is ons tussen die leeus. 

Swernoot sien hulle en hoor hulle en ruik hulle en ek dink hy 

het hulle gevoel ook. Kyk, ek was nie 'n  kenner van perde 

nie en het nie geweet perde het Turbo Boost nie. Toe ons so 

mooi tussen die leeus is en Swernoot kom skielik agter hier 

is nou groot fout ... toe skop sy turbo in. 
 

Toe ons onder die boom uitkom, toe sit ek heel agter op sy 

kruis en klou soos 'n klein bobbejaantjie aan sy ma soos wat 

Swernoot onder my uitgehardloop het, maar ek het my pad 

kon terugklou tot in die saal. Kort daarna is ons verby 

Francois en July, volspoed plus 81%. 
 

My sleepwa se agterklap was gelukkig reeds laat sak. Die 

klap se grendel het gereeld losgeskud en ek het dit altyd met 

'n tou vasgemaak sodat dit nie moes oopval nie. Gewoonlik 

het ons maar gesukkel om die perde in die sleepwa te kry, 

maar dié slag het Swernoot sommer self daar gaan skuiling 

soek. Met die intrapslag vat hy die tou so in sy bek en trek 

daardie klap agter hom toe, só groot het hy geskrik. Die 

kante van die sleepwa was van plank en aan die een kant 

was daar 'n gat waar 'n kwas uitgeval het. Toe ek die tou 

vasgemaak het, stap ek agter toe om die grendel in te skuif 

en ek sien 'n beweging by die gat. Toe ek deur die gat kyk, 

kyk ek in Swernoot se oog vas. Hy was besig om met een oog 

uit te loer waar die leeus was .... 
 

Francois-hulle het eers 'n rukkie later daar opgedaag. Ek kan 

onomwonde sê dat niemand nog so vinnig beweeg het op 'n 

perd se rug soos ek daardie dag nie. Perde se sweet ruik 

heeltemal anders, nogal sleg, veral as hulle geskrik het. Ek 

het later die saal met water en seep gewas, maar dit was 

terpentyn wat uiteindelik die reuk verwyder het en eers veel 

later het dit my bygeval dat ek nooit gekyk het watter boom 

daardie was nie. 

               - Piet Grobler 
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daardie wêreld ken. Daarvandaan is ons te perd die pan in. 

Dit was nogal 'n ekspedisie, maar baie veilig: As daar enige 

leeus op die pan was, sou ons hulle op 'n goeie afstand kon 

sien. Hoewel die rit 'n onbeskryflike ervaring was, wil ek nie 

daaroor uitwei nie. Hierdie storie gaan oor dit wat ons met 

die terugkeer ervaar het en wat 'n ervaring was dit nie! 
 

My kollega, Francois, het 'n perd gery wat kort tevore op 

Grootfontein gekoop is. Omdat die perd 'n lyf gehad het wat 

baie aan dié van 'n renperd herinner het, is hy July gedoop. 

Toe ons uiteindelik weer uit die pan kom en "voet aan wal" 

sit – dis letterlik hoe dit gevoel het – het Francois gereken 

ons moet kyk wie's eerste terug by die bakkies. Die twee 

perde het ook geweet ons was op pad huis toe en het nie op 

hulle laat wag nie. Aangesien dit oop vlakte was, het hulle op 

volle vaart reguit na die bakkies toe koers gekies. 
 

'n Hele ent vorentoe, min of meer op ons pad, was daar 'n 

groot boom, stoksielalleen op die vlakte. Uit die aard van my 

belangstelling in bome wou ek sommer so in die verbygaan 

kyk watter soort dit is. Ons het die perde soontoe gestuur. 

July was ietwat vinniger as Swernoot en ek het effens agter 

geraak, maar skielik, 'n entjie voor my, het die lyftaal van 

Francois en sy perd verander. Ek kon sien daar is êrens 'n 

groot skroef los. July het eers links gemik en toe regs en toe 

weer links. In 'n stadium het dit vir my gelyk of Francois 

sommer so in die hardloop van die perd gaan afklim. 
 

En toe sien ek hulle. LEEUS!! 
 

Die hele Okaukuejo-trop van 24 leeus het in die skadu van 

daardie boom gelê en slaap. Daar was nie tyd om te stop of 

uit te swaai of selfs op te styg nie. Ons was té naby. Francois 

doen toe al wat daar was om te doen. Hy stuur vir July reg in 

die middel van daai trop leeus in, sonder om spoed te 

verminder. Om die slapende leeus se aandag te trek en hulle 

te oortuig dat hy eintlik 'n gevaar is waarmee rekening gehou 

moet word, begin spreek hy hulle toe so effentjies in tale 

aan. Kyk, ek het al gelees van die Comanche-Indiane se 

oorlogskreet en hoe bloedstollend en vreesaanjaend dit is, 

maar dis 'n vulletjie teen dit wat daardie dag uit Francois se 

keel gekom het. Die leeus moes seker dink hulle word 

aangeval deur iets uit 'n ander wêreld, want hulle laat 

spaander in alle rigtings om pad te gee voor die 

aanstormende skreeuende gedierte. Ongelukkig het 'n paar 

jong leeus koers gekies in presies dieselfde rigting waarheen 

ons op pad was. Ek kon sien July begin die gevaar loop om 

hulle in te haal en op hulle te trap en net daar verander July 

se hardloopstyl dramaties.  
 

Iewers moes Francois July se panic button gedruk het, want 

hy skakel oor na iets soos 'n kruising tussen 'n volstruis en 'n 

seeskilpad. Met die agterpote hol hy met alles wat hy het om 

te probeer wegkom van die leeus agter hom; met die 

voorpote roei hy so half in die lug om tog net nie op die leeus 



 

Klipdraai  25 tot 27 Oktober 2013 
Met die pragtige ondersteuning van 21 woonwaens (16 lede 

en 5 gaste), bied die kampkommandante ‘n “Bingo- en 

Pampoenspook-naweek" suksesvol aan, te danke aan al die 

lede met hulle positiewe kreatiewe vaardighede en 

deelname. 
 

Vrydagaand na opening, bou die jeug ‘n sugar-rush op met 

trick or treat wat hulle die hele naweek aan die gang gehou 

het, vandat die son opgekom het, totdat hy weer gesak het. 

Lede het die aand rustig op hulle eie gekuier en gewonder 

wie gaan hierdie jaar vir die beste en snaaksste 

pampoenspook sorg. 

Saterdagmiddag word daar lekker Bingo gespeel en 

weereens sorg Tanya vir bobaas “hampers” as pryse vir die 

wenners van elke rondte Bingo. Baie geluk aan Vlooi, Kevin, 

Jessica, Brent, Bryan, Theresa, Denise en Nico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And after the Bingo the excitement started building up as 

young and old started carving their “pampoenspoke” for 

judgement the evening. First prize being a “sweet and 

sweeter hamper” that Janine prepared as only she can do it. 

Once again, our English community went the extra mile and 

prepared an entire ghost house, which resulted in them 

winning the prize for best decoration. Mylandia won the 

prize for the best & most funniest “pampoenspook”, as well 

as taking the prize in the rugby raffle. Well done Mylandia! 

Last, but not least, to everybody that participated, well done 

and thanks very much for your contribution to this very fun-

filled successful weekend. 

Sondagoggend is daar op die tradisionele SAWA manier 

afgesluit met ‘n kerkdiens, gelei deur ds. Johan Peyper, wat 

‘n bekende onder die SAWA geledere is. Ons is baie 

dankbaar vir die pragtige boodskap wat hy by ons gelaat het. 

Gedurende die afsluiting het Vlooi, die voorsitter, ook 

gespog met al die toekennings waarmee Elandrand tydens 

die laaste kongres, te Buffelspoort, weggestap het. Baie 

geluk aan Nico Spaumer met die herverkiesing as president 

en Jannie Meyer as nasionale onder-voorsitter, Brian van 
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Niekerk as die nuwe gebiedsvoorsitter van Oosrandia, Edith 

Böhnen as SAWA-vrou-van-die-jaar en Paula van Deventer 

vir die nuusbriefvordering: eervolle vermelding vir die 

Elander. Aan die twee boetemeesters, Mike Jennings en 

Kobus Strydom, well done chaps! 
 

Groete vanaf die kampkommandante, Van Zyls en Smitte. 

Bingo-wenners: Kevin en Jesica van Zyl saam met Wikus van 
Zyl. 

Denise Swanepoel en Nico Zwarts met hulle pryse. 

Bryan Etberg en Wikus.  

Theresa Strydom en Wikus. 
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Brent met sy "bingo-hamper" en  50/50 wat hy gewen het. 

Wikus oorhandig die 
Blabsbeker aan Lorraine. 

Edith Böhnen:  SAWA-vrou-van-die-jaar. 

Tanya van Zyl ontvang 
haar plaatjie. 

Pampoenspook-
wenners Bryan en 
Marleen Etberg, 

Charmain en Hennie 
Swart saam met 

beoordelaars Dániel 
en Tertius. Vlooi saam met die kampkommandante: Tanya, Wikus, 

Cobus en Janine. 

Bo:  So ‘n paar van die pampoenspoke 



 

10 

DIE ELANDER SOMER 2014 

Sionbergh 22 tot 24 November 2013 
Die jeugkamp te Sionbergh was vanaf 22 - 24 November 
2013 en die kampkommandante vir die naweek was Wikus 
en Tanya van Zyl. Daar was 24 lede wat gekamp het en 34 
kinders wat kersvader lekker besig gehou het. Soos altyd 
was die jeugnaweekprogram rondom die kinders beplan en 
was geen kind teleurgestel nie.  
 

Vrydagaand na boekevat het die kinders 'n lekker 
marshmallowbraai gehou (wat kort geknip is deur 'n 
reënbui. 'n Lekker reënbui het baie vinnig uitgesak en almal 
wat nog besig was om te braai, moes vinnig skuiling soek - 
wonder hoeveel moes rou vleis eet....? - Red.) 
 

Saterdagoggend het al die kinders (en ook 'n paar 
grootmense) die geleentheid gekry om hulle eie kerse te 
maak. Al die kerse was op 'n spesiale wyse gevorm en 
gekerf. Dit het elkeen uniek gemaak. Wow.... wat 'n 
experience! 
 

Daar was ook 'n springkasteel en glybaan vir die kinders 
opgeslaan, wat hulle ure lank besig gehou het, asook 'n paar 
van die grootmense. Die glybaan het baie pret en plesier 
opgelewer met al die skuim wat orals op die glybaan en gras 
te vinde was. Kersvader was soos altyd, baie populêr onder 
die kinders asook die hoogtepunt van die naweek, want hy 
bring mos al die geskenke en sweeties... 
 

Ons wil baie dankie aan Nico Zwarts sê, vir die twee nuwe 
Elandsrand-wimpels wat hy en Lorraine geskenk het!!!  
 

Sondagoggend het Nico vir ons die kerkdiens behartig.  
 

Weereens, wat 'n lekker jeug kamp!!!!!  
      - Wikus 

 

 
Springkasteel  vir kinders. 

Kinders is die naweek baie besig gehou. 

Kampkommandante:  

Wikus en Tanya van Zyl. 

Mylandia 
aansporingsplaatjie 10 

Lorraine en Wikus se Blabs- 

beker - Wie is volgende? 

Nico en Lorraine aansporingsplaatjie 
150 Algemeen. 

Janine en Cobus aansporingsplaatjie 60 Streek. 

Die groter kinders het dit ook geniet. 

Die kinders besig met 

kerse maak. 

Elkeen met sy kers. 

Kersvader in sy slee, 

oftewel sleepwa. 
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Klipdraai 24 tot 26 Januarie 2014 
ŉ Kenmerk van hierdie naweek was die warm weer wat 
ondervind is. ŉ Paar van die waens is al Donderdag 
staangemaak en deur die loop van Vrydag het die ander 
opgedaag. Die streek se waens was oor ŉ wye gebied 
versprei gewees. Party het, soos deur die 
kampkommandante aanbeveel, op die regte plek by die 
koeltebome opgeslaan, maar die res het in die bloedige son 
gaan staan. ŉ Kragonderbreking het die situasie nie veel 
verbeter nie. Lorraine het selfs soos ŉ vis op droë grond 
onder die kraan gaan swem. Die temperatuur het op ŉ 
stadium so by die 38 ˚C gedraai. Daar was ook  heelwat 
ander kampeerders in die oord.  
 

Hennie Swart vang toe wraggies iemand in sy strik - die oord 
se bestuurder, Mundus de Bruyn, het vroeg al in Hennie se 
strik met sy scootertjie “geval”, maar het gelukkig die humor 
in die gebeurtenis gesien. Diegene wat nie die storie ken nie, 
moet maar by die ander uitvind.....! 
Wanneer dit so warm is, word daar maar altyd na 
afkoelgoed gesoek en só is die swembad goed benut. Daar 
was selfs sommiges wat binne die swembad die innerlike 
ook moes verkoel, wél in so ŉ mate dat hulle sielsgelukkig 
daarna rondgedwaal het. 
Saterdagmiddag breek Paula se geskenkkarousel aan en dié 
is darem in koelte gedoen. Aanvanklik was die werking van 
die speletjie nie duidelik nie, maar namate dit gevorder het, 
het die gees in momentum opgebou. Die interessante aspek 
is dat iets wat ŉ mens sou dink nie baie in belang gestel sou 
word nie, tog loshande in aanvraag gekom het. Heelparty 
lede het met ŉ groot glimlag weggestap - héél tevrede met 
wat hy of sy uiteindelik gekry het. Daar was natuurlik die 
meer ongelukkiges (ons dink aan Vivian), dit moet ook mos 
maar gebeur! Hier het dit gegaan oor die sports.      
 

Twee lede se verjaardae het deur die week die 42-kerf 
getref en was nogal so gaaf om almal na hulle partytjie uit te 
nooi. Sout en soet is voorgesit (daar is baie moeite gedoen), 
asook die vure. ŉ Groot gekuier - dankie vir al julle moeite - 
dit was baie lekker! 
 

Ds. Chrisman Krige het Sondag ŉ boodskap met die tema 
"jou tyd met ander om jou en met God "as die kern, gebring. 
 

-Die Van Heerdens & Van Deventers 

Soplepel, waarheen nou? Brent wil dit nie hê nie. 
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Eendjies waarheen nou? Alet 
en Jannie was die gelukkiges 

om die swane te kon hou, 
nadat dié so rond geswerf het. 

Die stoel het omtrent die rondte van 
vader Cloete gedoen. Weet nie meer 

waar het dit geëindig nie. 

50/50-wenner: 
Mike  Jennings. 

Vivian oorhandig Derrick en Kobus se 
verjaarsdaggeskenke. 

Derrick Nelson en Kobus 
Strydom  moet op hulle 

verjaarsdag 'n ietsie drink. 



 

21. Opeengestapelde dryfys (5) 

22. Sneeu, veral in vlokkige vorm (5) 
 

AF 
 

2. Vakansie tydens die Pase (12) 

3. Houer met ‘n hingsel om bv. vloeistof te skep of dra (5) 

4. Knolplante wat jou oë laat traan wanneer jy dit skil (3) 

5. Tydperk tussen die opkoms en ondergaan van die son (3) 

6. Aarde (verouderd) (3) 

7. Passies op maat van musiek uitvoer (4) 

9. Storting, versinking, bv. in water of olie (9) 

11. Bevinding, vonnis in die hof (9) 

12. Oorspronklike opname waarvan kopieë gemaak kan word 

(7) 

14. Wat ‘n tuinier doen (8) 
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DWARS 
 

1. Vrolikheid (13) 

8. Minsame geaardheid (9) 

10. Persoon wat interplanetêre reise onderneem (9) 

13. Groot bak waarin ‘n mens jou liggaam kan was (3) 

15. Gespierd (8) 

16. Jong seun (5) 

17. Vas aan mekaar (4) 

18. Opklimmende posisie waarna ‘n offisier bevorder word 

(4) 

19. Pronkwoning met ‘n groot tuin (5) 

20. Korse op ‘n wond (4) 

Vir die Jongspan 

               

 
1 2   3   4     5   6   7  

 
                           

 
8           9              

 
                           

 
      10 11         12        

 
13                       14  

 
      15                    

 
                           

 
16                 17        

 
        18                  

 
19                 20        

 
                           

 
    21           22          

               

Kyk hoe vinnig jy die blokkiesraaisel kan voltooi 

Verbind die getalle en kyk wat kruip hier weg. 



 

Verjaarsdae 
 

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 Zwart   20 Feb. 
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                                                             Tjops in 'n pakkie 

15 ml kookolie   

3 tamaties, geskil en gekap 

2 uie, fyngekap    

30 ml vrugteblatjang 

5 ml sout    

varsgemaalde swartpeper na smaak 

8 skaapdikribtjobs ± 20 mm dik (rib-lende of kruistjops kan ook gebruik word) 

 

Plaas elke tjop apart op die blink kant van 'n groot stuk foelie. Verhit kookolie in 'n swaar boom pan of potjie, of in 

'n skottelbraai en braai uie liggies tot deurskynend. Voeg tamatie, blatjang, sout en peper by en laat mengsel vyf 

minute prut. Skep 'n bietjie van die tamatiemengsel op elke tjop, draai stewig in foelie toe en plaas pakkies vir 30 

minute oor warm kole. Genoeg vir 8 persone. 

Kampresep 

MAART 

Japie van Deventer 1 Maart 

Johanita van Staden 3 Maart 

Adéle Wobben 3 Maart 

Keagan Meyer 5 Maart 

Chene Nelson 8 Maart 

Eugene van Niekerk 12 Maart 

Eben Hyman 13 Maart 

Joranie Wolmarans 17 Maart  

Swannie Swanepoel 22 Maart 

Steph Strydom  27 Maart 

Es-Mari Strydom 30 Maart 

APRIL 

Riaan Hyman   1 April 

Bertie Nagel  1 April 

Werner Scholtz  3 April 

Nico Spaumer  4 April 

Jenna Nelson  14 April 

Brian van Niekerk  16 April 

Antionette Hyman                  23 April 

Alet Meyer  24 April 

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 

Kathleen Strydom  30 Mei 

Letesha Hauptfleisch 31 Mei 



 

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. 
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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.      


