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Gebied Goeie Hoop se Nasionaal word aangebied deur Albatros.  Daar het ‘n toergroep van 
die Noorde vir ons kom kuier onder leiding van SAWA se President,  Nico Spamer.  Andre 
Swanepoel, ( Sekretaris ) Gebied Goeie Hoop se voog, het af gevlieg om ook die naweek 
saam te kuier. 

Ons groet en gesels net soos Sawanante kan doen. Gou 
begin jou neus iets vang, dit ruik baie lekker. Die 

swartpotjie se hoed is op en tog weet jy dit wat daar 
gebeur kan net lekker wees. ‘n Mens se neus kan mos 

nie jok nie. 

Theo Roux was aangegryp deur lede wat 86 jaar oud is en nog hulle woonwa haak om saam 
te kom kamp. Ja dit is ‘n les vir ons almal nes jy gesê het Theo. Die lede is Frans en Bettie 
Reinke van streek Suidwes-Kaap. Dankie, dat julle nog saam met ons kom kuier. 
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Wilma Wiese het vir ons die 
Boekevat waargeneem. 

 

Daar word ingeteken by Francois Viviers. Martin Coetzee het seker gemaak dat elkeen ‘n 
kampplaatjie kry. 

Esme Coetzee, Gebied Goeie 
Hoop voorsitter,  laat almal      

welkom voel. Mag elkeen die   
naweek geniet. 
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Ek weet nou nie wie krap 
kop nie maar tussen die 

drie het hulle Danny 
hulle se nuwe tent staan 

gemaak gekry.  

Hier kon ek ‘n loer kry …….jy moet gou wees ...die pot se hoed moet op bly. 

Dan kom daar die tyd dat die kokke beloon moet word vir dit wat genuttig word. Hy het 
mooi geloop. 
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Hulle geniet die kamp 
lewe! 
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Non-Stick Braai 
Sheet is die 
“nuwe manier” 
veral as jy nie 
‘n rooster het 
nie. Gerhardus 
en Dane het dit        
uitgetoets. Na 
gebruik word 
dit gewas en 
opgerol vir ‘n 
volgende keer 
se gebruik. Dit 
kan goed werk 
vir Saterdagog-
gend se ontbyt 
eiers. 

Ek en Paul Steyn het die maan gaan afneem 
so net na 12h00 en binne ‘n paar minute het 
die mis oorgekom. Dit was goeie tye daar 
by die see gewees, hy gesels met jou. 
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Kyk hoe mooi kleurvol lyk dit. Hier was iets van als gewees. 
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‘n Groep Sawanante het ‘n oudlid van SAWA se roudiens gaan bywoon, ene Tobie van Zyl. Ek het 
werklik vrede ervaar en so met die groet het Tobie vir ons elkeen iets agtergelaat wat ons nog lank sal 
onthou. Sterkte vir die familie vir wanneer die stil tye kom.  
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‘n Stappie langs die see is ‘n moet as jy by Ouskip kamp. Hier is hul besig met die groot 
wag vir die een wat die hoek wil vat. 

Boemelaar op straat, 
waar is jou maat? 
Hoekom is jy nie by 'n plek, 
besig om te werk! 
 
Boemelaar op straat 
jou broek is sonder naat, 
Jy lyk so honger en dors 
jy's besig om jouself te bemors. 
 
Ou boemelaar op die straathoek, 
is dit nodig om so te vloek? 
Die lewe is wreed, ek weet 
maar is dit nodig om almal teen mekaar te meet? 
 
Boemelaar van Suid-Afrika 
ek wens ek was 'n miljoener 
om vir julle geld uit te deel, ja, vir almal! 
maar my en jou rykdom lê nog baie ver! 
 
Boemelaar op straat 
jy en jou maat 
sal eendag die Ewige Lewe beërwe 
die dag as julle soos Christene sterwe...  

Daar word reggemaak vir die 
aand se boemelaars saam kuier. 
Verseker gaan jy nie almal her-
ken nie.  Lag maar lekker saam 
want verseker gaan hier ‘n hele 
klomp lede uithaak en die pap 

dik aanmaak. 
 

Die opdrag was: bring jou eie 
tafel, eetgerei en drinkgoed. Los 

die tafeldoek by die woonwa. 
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Kry vir jou ‘n bekertjie, dit 
sal help teen die “koue” van 
die nag. Jou tafeldoek is 
koerante en daar gaat jy. 



11 

 

Theo jou 
voorskoot 

het ‘n 
probleem. 

Dis ‘n   
agterskoot. 
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Janine Theron het vir ons die 
Boekevat waargeneem. 

Ek het gehoor Eskom 
kom ook vir ons kuier. 
Vir die gas moes daar 
ook voorsiening gemaak 
word. Dis beslis nie ‘n 
eregas nie.  
 
Kyk hoe mooi lyk ons 
kossies vir die aand! 



13 

 

Sê tog vir die 
Oom hier is 
toilette 
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Hulle het gou-
speel vir ons 

almal kos 
aangedra in ‘n 

blikbord. Die bord 
en beker kan jy 

hou. 
  

Hierdie is 5 ster 
vir ‘n boemelaar, 

ons eet lekker. 
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Ja, na so lekker skoffel is mens 
pootuit ne. 

Dit lyk asof Theo ‘n selfie neem. 

Haak ‘n bietjie uit......... 
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...en ons dans…. 
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SAWA President, Nico Spamer het namens die toergroep en SAWA ‘n paar woorde met ons 
gedeel.  
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Die aand loop mooi, die kos was 
lekker, die musiek is uitstekend 

en die mense kuier gesellig 
saam. 

Ons is mos boemelaars. 
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..en toe kom kuier Eskom…..geen ligte, geen musiek...vir 2 ure plus….. 
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...nie as Dennis Mitchell vir jou musiek maak nie. Binne ‘n paar minute is ons weer aan die 
gang. Johan Oosthuizen het ook ‘n handjie bygesit. Die kersies brand ..”the show must go 
on”. 

Ons moes 
Koekie Griessel 
se regte name 
vir Theo deur 
gee. Niemand 
was reg nie, so 
ek gaan ook nie 

probeer nie. 
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Francois Viviers het gesorg dat die boeke 
klop. Gedurende die aand is daar geld  
ingesamel met ‘n wyn veiling vir die        
nasionale kas. 

...en ons dans 
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Johan Kotze en 
Leani Coetzee 
het die veiling 
soos pro’s 
aangebied en 
tog ‘n paar sent 
uit die          
boemelaars 
gewurg. 

Die bottel lyk soos medisyne. 
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Die bot is toegeslaan op Esme vir die spesiale gebokste 
bottel wyn. En daar was vreugde... 
 
Wilma en Kobus Wiese het weg gestap as die beste 
boemelaars paartjie. Hulle was omtrent opgetof vir die 
geleentheid. 

Kyk net 
hoe bly 
maak so 
botteltjie 

‘n        
boemelaar. 
Nou waar 
is die pap-

sak? 

...en ons 
bie 
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Kongres Toekenings 
2018 

Sondagoggend val daar ‘n sagte reënbui; ons as Kapenaars is 
dankbaar vir elke druppeltjie. Ons voorsitterstee word gehou 

deur Danny le Roux, SWK se voorsitter. As hy aan die woord is, 
is daar altyd plek vir lekker lag ook. Dit gaan goed in SWK ons 
wonder net waar is al die lede die naweek want dit is regtig ‘n 
naby kamp. Ons het die kamp baie geniet en ook goed gerus. 

Nasionale Ere Hoër Graad 
Johan en Ohna Oosthuizen 

Nasionale Ere  
Isabel en Paul Steyn 25 jaar lid 

Bettie en Frans Reinke 

Nasionale Meriete 
Danny en Teresa le Roux 

Nasionale Meriete  
Melicia en Hanlo Engelbrecht 

Nasionale Ere 
en  

Eervolle vermelding: 
streeksbydrae tot webwerf 

 
Petrus en Janine Theron 

Baie geluk aan julle 
almal 
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Ons sing ‘n paar liedjies 
saam en DS. Eric        

Swanepoel bring vir ons 
die boodskap. Sit ‘n ander 
bril op! Ons het iets beleef 
Sondag tydens die diens 
wat die uitkyk van dinge 
om ons verander het. Ons 
het besef God is besig, in 

die werêld, ja hier in Suid-
Afrika ook. Eric dankie vir 
die deel van jou passie. Ja 

hy is ook ‘n Sawanant 
“kind”. 

Foto: Louis Havenga 
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Andre Swanepoel, nasionale 
sekretaris, het vir ons hulle 

groete oorgedra. 

Ons moet groet, so het 
die einde van ‘n     
wonderlike saam kuier 
naweek ook tot sy 
einde gekom. Theo vir 
jou en die span baie 
dankie vir alles wat 
julle ingesit het om die 
naweek ‘n groot 
sukses te maak. Groete 
tot ‘n volgende keer. 

Agter die handdoek word daar gewerk 
aan naweek in beeld... 

Hanlo en Melicia Engelbrecht het 
kom kuier die sondag. Die twee man-
netjies het ‘n miernes ontdek.  
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Boemelaar op straat, 
waar is jou maat? 
Hoekom is jy nie by 'n plek, 
besig om te werk! 
 
Boemelaar op straat 
jou broek is sonder naat, 
Jy lyk so honger en dors 
jy's besig om jouself te bemors. 
 
Ou boemelaar op die straathoek, 
is dit nodig om so te vloek? 
Die lewe is wreed, ek weet 
maar is dit nodig om almal teen mekaar te meet? 
 
Boemelaar van Suid-Afrika 
ek wens ek was 'n miljoener 
om vir julle geld uit te deel, ja, vir almal! 
maar my en jou rykdom lê nog baie ver! 
 
Boemelaar op straat 
jy en jou maat 
sal eendag die Ewige Lewe beërwe 
die dag as julle soos Christene sterwe...  
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STIGTING : WESKUS SATELIET 
 
Ons was bevoorreg om die naweek van 1 tot 3 Maart 2019 saam met lede van Albatros en 'n klompie gaste te Yzerfontein te 
kamp en het die groep ons werklik bederf. Hulle het ons van ons aankoms en deur die hele naweek laat welkom voel en ons deel 
gemaak van al die aktiwiteite.. 
 
Die saamtrek was gereel om die stigting van die Weskus Sateliet te bespreek. Wynand Theron, Nasionale Penningmeester was 
deur Hoofkantoor afgevaardig om die besprekings by te woon. 
 
Saterdag oggend het almal saamgekom en onder leiding van ons Gebieds Voorsitter Esme Coetzee, Nasionale Penningmeester 
Wynand Theron en die uwe was die missie van SAWA en die rede vir die stigting aan almal teenwoordig verduidelik.. Tydens 
die samekoms het lede aangedui wie beskikbaar is om op die bestuur te dien en is die volgende persone aangewys in die vol-
gende poste 
 
Sameroeper  Francois Hugo Tel 085 2647330 wfhugo2@gmail.com 
Sekretaresse  Erna Venter  Tel 074 1108992 ernventer1968@gmail.com 
Penningmeester Andre Kotze  Tel 083 6259626 andrekot@absamail.co.za 

Add lede  Hannes Swanepoel 
   Tracey 
 
Weskus Sateliet bestaan tans uit 5 lede wat van Streek Albatros na die Sateliet oorgekom het en net na die samekoms het twee 
gaste onmiddelik aangesluit en nog twee gaste het aangedui dat hulle belangstel maar eers daaroor wil slaap. My eie mening is 
dat die nuwe Weskus Sateliet groei potensiaal het. 
 
Die bestuur het net na die samekoms vir die eerste keer vergader waartydens die verpligtinge van die nuwe sateliet bespreek is. 
 
Sondag na boekevat was die afsluiting en alle bedankings gedoen. 
 
Die nuwe sateliet sal hul kamp program vir die jaar bespreek en aan ons stuur vir verspreiding onder alle lede en lede van SWK 
is welkom om, indien hulle so voel, saam met hulle te kamp 
 
Suidwes-Kaap se gelukwensing is aan hulle oorgedra. 
 
 
 
Johan en Ohna Oosthuizen 

Kom ons gee die boompie water. 

mailto:wfhugo2@gmail.com
mailto:ernventer1968@gmail.com
mailto:andrekot@absamail.co.za
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* *Ons volgende kamp is by Onrus 12 tot 14 April 2019. 
*Bestuurslid verantwoordelik: Andre Heyns 
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron, tensy anders aangedui. Dankie vir die                     
foto-bydraes. Stuur gerus van jul foto’s vir Johan, na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom.  Epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 
 Onder voorsitter:     Petrus Theron 

Lag maar lekker, volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Na afloop van die kongres is al 
SWK se toekennings deur die 
huishulp mooi bo in Danny se kas 
gebêre. So het dit vergete geraak. 
Laas maand word daar gevra waar 
is ons toekennings?  
Na ‘n groot soektog is daar toe 
hierdie naweek toekennings uitge-
deel. In SWK verdien jy die swart 
toilet plaatjie Danny. 
Paul Steyn het dit oorhandig. 

Ons wens vir Johan v d Heever sterkte toe na sy operasie. Ek het vir hom ingestaan vir die 
NIB. Louis Havenga dankie vir jou foto’s wat ook hier geplaas is. 


