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Inhoudsopgawe



So deur die jare gaar mens mos maar op, hoekom?
Want ons is sentimiteel. Vroeër het die kas vol al-
bums met foto’s gelê van mense wat ons nie
eers ken nie, net omdat die albums met hulle ver-
geelde foto’s van Ouma na Ma aan gepaas is het ons
hulle.

Vandag is daardie foto’s hoog mode en die wat in
hulle rame is pryk teen ‘n
 muur.

 Dis nie net die “oumense” wat opgaar nie. Neem vin-
nig jou foon en gaan na die albums toe... sien hoe le-
kker gaar jy op. Als wat mooi is op WhatsApp, Face
Book sal jy daar kry. Mooi goedjies, goed wat jou laat
lag en dan ook... daardie goed wat jou gedagtes ver
laat terug gaan.

Ek het nou al spesiale “folders” op my hardeskyf
geskep net om al my herinneringe te bêre, en ja die
groot sondebok is Goudrif. Ek het al vergeet wat by
watter kamp gebeur het, maar kyk ek na die
foto’s kom daar weer ‘n glimlag op my gesig.

In hierdie uitgawe van die Goue Nuus wil ek die
Goudriwwers en die Sawanante op ‘n reis deur ons
mooi en ons hartseer neem.

Jy besef eers hoé gelukkig jy is as jy weer deur die
herinneringe blaai.

Mens weet mos eers hoe kosbaar iets is wanneer jy
dié nie meer het nie. Dit is hoekom my “folder”
groter en groter word, want dis kosbaar en meer
werd as geld.

SAWA het ‘n manier gevind om goed onder ‘n mens
se vel te laat inkruip. Gebeure en veral mense wat
jou vorm, maak nie saak hoe oud jy is nie. Na elke
saamtrek kom jy wyser en meer vervuld terug by
jou huis.

Die mense wat jou pad kruis maak die lewe interes-
sant en jy leer maand na maand lesse by jou
medekamper.
So vergeef maar die bietjie nostalgie.
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* #..!   MOEG  MY-
BRU!!



… MAAR BY ONS
WERK DIT ANDERS.

‘n Hartlike goeie dag Vriende

Dit is vir my ‘n voorreg om weer ‘n paar woorde te kan spreek rakende die streek
met durf.

Van Januarie af het  Goudrif net gegroei. Dit is met getalle, gees, kinders en sommer
die hele gevoel by die rif. Ons het lekker hempde geknoop en doop in Februarie, le-
kker pizzas gebraai by die Presidente en het net lekker gekuier.

Ons het regtig ‘n goeie bywooning gehad by die Presidente met 2 x boeresport
spanne wat die streek se naam hoog gehou het deur albei ‘n 2de plek te bekom. Ons
pizza stallietjie was goed beman en ons het tot ‘n” delivery man” gehad wat vir die
mense hulle bestellings gaan afgee het. Die dames en van die mans het die streek
mooi laat vertoon met die opmaak van die stalletjie en ons het sommer lekker gekui-
er om die vure agter die skerms waar die pizzas gebraai was.

Met al ons gees en durf is ons ook genader deur die Nasionale Voorsitter om die
groot taak van volgende jaar se Presedente te help kontroleer en beheer. Dit is met
ope arms aanvaar en almal in die streek is opgevuur vir die geleenteid.

By die April kamp was daar geleer tollietjie brei en ons het lekker potjiekos geëet. Ons
het ook gasheer gespeel vir die ander streke in die gebied wat saam met Goudrif
kom kamp het. Al die dinge is n goeie en positiewe aanloop na die AJV wat met n vin-
nige trand nader stap.

Gelukkig is daar nog ‘n kamp waar ons net lekker kan rus en afskakel voor die nuwe
streek bestuur gekies gaan word. Ek glo dit sal ook op ‘n goeie en positiewe gesind-
heid afgehandel word by die AJV en dat die positiewe gees en gesintheid wat tans
heers net nog sterker sal word en dat Goudrif die streek sal word wat almal van sal
praat en wat almal by wil deel wees.

En Vriende! Niks van al die goeie dinge wat gebeur in die Rif kan sonder die mense
wees wat in die streek is nie. Ek is so trots op julle en ek hoop ons kan nog vele lekker
kampe hê waar nag geluide die kamp sal oorval, met mense wat lag en saam kuier.

So het ek aan die einde van my briefie gekom, mag julle almal veilig sleep en dan sien
ons mekaar by die volgende kamp.

Vriendlike Voorsitter Groete



KOLOSSENSE 3 VERS 13 & 14

13 Verdra mekaar en as enigeen ’n klagte teen iemand anders het, vergewe me-
kaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het.

14 Die heel belangrikste wat julle moet aantrek, is die liefde. Die liefde bind alles
volmaak saam.

Gebed:

Dankie Here dat ons as vriende en ‘n familie deur die jaar kan bymekaar kom in u
wonderlike skepping. Dankie Here dat ons dan weer al u wonderwerke kan aan-
skou. Here Jesus ek vra dat U Goudrif se mense sal seën en ons organisasie sal
seën. Here maak ons verdraagsaam, help ons om in liefde saam te kamp en kuier.
Sit ‘n wag voor ons monde en bind ons in liefde saam. Ek vra dit in U heilige
naam.
Amen

Deur Marié De La Hunt.



Op 26 Julie 1969 het veertien persone (dertien mans en een vrou) � vergade-
ring in Nigel gehou.  Na lang en ernstige besprekings en die oorweging van
verskeie opsies het die vergadering besluit om oor te gaan

� .

� Tussentydse komitee is aangewys met as eerste opdragte onder andere die
opstel van � grondwet en die verkryging van � naam vir die nuwe vereniging.
� Stigtings-vergadering sou by � saamtrek van 10 tot 12 Oktober 1969 te
Murraypark, Springs plaasvind.

Die grootste en belangrikste werk wat vir die komitee voorgelê het, was seker-
lik die opstel van � behoorlike grondwet vir die beplande vereniging.

Die stigterskomitee het op Vrydag 10 Oktober by die stigting-saamtrek ver-
gader.  Die konsep grondwet is voorgelê en met enkele wysigings aanvaar. �
Voorstel dat die stigtings-vergadering met gebed geopen sal word, is ook aan-
vaar.  So is � gebruik gevestig wat na dertig jaar nog steeds in SAWA gevolg
word, alle vergaderings word met � gebed geopen.

� Lid van die tussentydse komitee het voorgestel dat die vereniging die
 genoem word, onder andere omdat lekker

afkort: .

Op Saterdag 11 Oktober is die stigtings-vergadering gehou.  Al die voorstelle
van die tussentydse komitee is aanvaar.  So het SAWA op Saterdag 11 Okto-
ber 1969 tot stand gekom.

SAWA se kenteken is op 20 November 1969 saamgestel.  Die sentrale motief
is � Brockhouse sleepstang en � sleepbal.

Dat die manne en vroue in 1969 deeglik besin het, word na 30 jaar bevestig
deurdat beginsels en gebruike wat toentertyd daargestel is, vandag nog in
SAWA gevestig is.

Bron: MC van Zyl: DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 1969-1999



THE
Met die nuwe bestuur stewig in die saal
breek die volgende kamp aan en daar

moet reeds in Februarie planne gemaak
word vir die grootste saamtrek op die

SAWA kalender. Die Presidente is sek-
er dié saamtrek waarna al wat Sawa-

nant is uitsien.

Almal maak planne en gee idees en tot
‘n tradisie of twee word verbreek. Oë

rek en daar word selfs in ‘n baard of wat
gebrom maar die Riffies is op spoed en

daar word hard gewerk aan spesiale
hempies sodat almal wat Pizza Pies
vekoop wie-weet-waar gesien kon

word.

Goudrif spring weg en knoop en doop
amper die hele Aasvoëlkrans maar ons

skeppings lyk tog te mooi.

Die maand vlieg verby en die Paas
naweek is hier en die uittog na Krom-
draai begin, ons herdenk toe sommer

op die saamterk ‘n huweliksherdenking
en twee 60 ste verjaarsdae en dit nogal
uit een woonwa, baie geluk Johan en

Elize van Wyk!

Kom Saterdag en Goudrif neem oor! As
dit net wil lyk of die verkope wil val raak
die Riffies raserig en so het ‘n gees be-

gin wat niemand kon keer nie.

Met boeresport was daar ‘n lawaai en ‘n
geraas en die bontspan van Goudrif het

die ander sterke laat bontstaan.

Die spanne én die ondersteuners is be-
loon vir hulle harde werk en Goudrif

kom algeheel 2de en wen die geesbek-
er. Ons wen ook die skild vir die streek
met die hoogste persentasie bywoning.

Met die afsluiting in die groot tent val
nog ‘n eer Goudrif te beurt, ons is die

kampkommandante by Presidente
2017, nog ‘n eerste vir ‘n jong bestuur

met hele streek en ‘n gebied agter
hulle.



Ietsie van Ouma oom te leer
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Dit was my Ma se boekie,
ek het met hom groot ge-
word maar ek dink hy da-
teer  uit haar jong dae.
Wanneer ek na die prys en
‘n paar ander goedjies in
die boekie kyk is hy redelik
oud. Kyk na die afkorting
van mevrou ( Mevr.) en die
prys verklap ook iets van
sy ouderdom “ slegs 6 d”

Die gebedjie Dankie Heer
al is ons klein, vir ons skool
en vir ons brein…. Is ook in
die boekie.



Riffies op die map

100+ Saamtrek:  8-10 April 2016.  Kaia Manzi.

. Die eerste 100+ Saamtrek  was in 1995 by die
Joos Bekker kampterrein in Pretoria.  Die doel was
om 'n saamtrek aan te bied vir enige sawanant
wat op daardie datum van die saamtrek 100
algemene saamtrekke het of daardie mylpaal
reeds bereik het.

  Die 100+ was nie nasionaal aangebied nie, maar
'n inisiatief van Gebied Jakaranda.  Na die 2011
Nasionale 100+ Saamtrek by Monateng is dit
afgeskaf maar het vanjaar weer herleef met groot
entoesiasme.  Vanjaar se venue was die Kaia
Manzi kampterrein, by Bronkhorstspruit dam.

Vrydagaand was daar lekker jaffles en om die
tonka’s gekuier.  Saterdagoggend boekevat om
09:00, met 'n gesamentlike ontbyt.  11:30 het
almal vertrek na die beeldhouer Anton Smit, se
atteljee’s en uitstal ruimte.  Nogal 'n belewenis om
met 'n beeldhouer te gesels en te hoor wat al die
jare sy passie is.

Berig deur: Johan Fouchee.

Karlie & Ruben Barnard

Karlie se toer is vir akademiese prestasie (gemid-
deld bo 80% kwalifiseer).  Hulle gaan vir 15 dae
Amerika toe – New York, Boston, Princeton, New
Haven, Washington.  Gaan baie universiteite be-
soek en soveel inkry as wat hulle kan!  Princeton,
Yale, MIT, NYU, gaan Broadway show kyk, piekniek

hou in Central Park, en hulle is daar vir die 4th of
July vieringe in Washington.  Dis ‘n ongelooflike
geleentheid!  Al haar maats gaan saam en sy kan
nie meer wag nie.

Ruben vertrek die 28 ste Junie op sy koor toer na
Grahamstad.
Hulle skool koor neem deel and die Grahamstad
Kunstefees tussen 28 Junie en 5 Julie.  Ruben kan
ook nie sy lag hou nie!  Hulle gaan vir 8 dae, en die
koor is soveel fun, hulle gaan ‘n fees hê.  Karlie is
ook in die koor, maar dit val presies oor die die-
selfde tyd as die VSA toer.

 Berig deur: Christa Barnard



Op 31 Augustus 2015 het ek nuus ontvang wat geen

mens ooit wil hoor nie. Ek is met Nodular Sclerosing

Hodgkin lymphoma (klier kanker in kort) gediagnoseer.

Na maande se aanhoudende slegvoel en siek-wees het

my Dokter my na die Little Company of Mary Hospitaal

gestuur, en na vele toetse en biopsies het ons uiteindelik

op die diagnose gekom.

Dit het kompleet gevoel of tyd stil staan en ek in ‘n an-

der wêreld was. Die snaakste van daai oomblik toe die

ENT Spesialis vir my en my man, Adolf, die nuus gegee

het, was dat daar ‘n gevoel van verligting oor my gekom

het. Ek het geweet daar lê ‘n lang en moeilike pad voor,

maar net om te kon weet wat fout is, en dit ‘n naam te

kon gee, het my die moed en krag gegee om hierdie

stryd met alles wat in my is aan te pak. Ek het geweier

dat die diagnose my onderkry, en ek het geweet dat

hierdie slegs ‘n irritasie is wat wat ek sal deur maak, en

sterker aan die ander kant sal uitkom.

Ek het steeds bly werk in my eerste drie maande

van chemo-terapie, maar was later aan so baie weg

van die werk af weens moegheid en uitputting, dat

ek liewer by die huis gebly het. My werk was my

baie te gemoed komend deur die hele tyd, en ons

het besluit dat ek op verlengde verlof sal gaan, met

die opsie om terug te keer, sou ek so wou.

In tussen het ek en my broer, Mario, al vir ‘n geruime

tyd gesels om ons eie besigheid op die been te bring.

Ons gesels al jare om ‘n vennootskap te begin, en

blomme vir troues en funksies te voorsien. Alles het

so goed in plek geval, dat ons die geleentheid

gekry het om ons eie bloemiste en “arts & crafts”

winkel in die Noordheuwel area oop te maak. Ons

openingsdag was 10 Maart 2016, en die winkel gons

sederdien met nuwe gesigte wat elke dag kom in

loer. Die gemeenskap se ondersteuning ongelooflik.

Ons is werklik geseënd, en kan net dankie sê vir al-

mal wat dit vir ons moontlik gemaak het.

Die winkel se naam is “By M&M” en ons is in die

Noordheuwel Shopping Centre. Ons spesialiseer in

blomme vir funksies, dekor en algehele funksie

reëlings. In die winkel is daar altyd ‘n oorvloed van

vars gesnyde blomme in ruikers, of los om u eie

ruiker te ontwerp. Ons het ‘n eksklusiewe orgideë

en kokodamas (hanging garden) aanbieding wat

altyd aandag trek. Ons het dan ook ‘n spesiale aan-

bieding van “arts & crafts” wat enig in hul soort is.

Ons probeer altyd die winkel vars hou met nuwe en

unieke voorraad wat gereeld verander. Baie van

ons verskaffers is van uit die gemeenskap, om hulle

die platform te gee om hulle handewerk bloot te

stel.

Die winkel word bestuur deur my en broer, en ons is

7 dae ‘n week oop. Loer gerus na ons website

http://bymm.co.za/, of like ons op Facebook “By

M&M”. Skakel ons gerus by 071 561 9124.

Deur :Michelle Hugo



Toe ek hierdie stukkie wysheid van C.J. Langen-
hoven sien kon ek dit nie weerstaan om dit te ge-
bruik nie. Dié Oom het darm ‘n manier gehad om
die waarheid so mooi aan die mens te bring.

Goudrif was die gasheer by ‘n gebied saamtrek
van die 27 ste April tot die 2de Mei by Kgd. of is dit
nou Kdp. Kom laat ek nie lui raak nie Krugersdorp
Wildtuin. Goudrif is baie trots daarop om te kan sê
dat  5 van die 6 streke daar was en daar is heerlik
gekuier, gelag en geskrik. Wanneer  manne hulle
hande op dieregeluide op Youtube lê moet jy weet
daar gaan sports wees.

Langenhoven se maatjies het ook kom kuier en
hulle was die oorsaak van ‘n hele paar voorvalle.
Die winter het ons so saggies laat weet dat hy hier
is en die kuier om die vuur is verkort tot kuier in die
tente.

Maandag oppak, Dinsdag werk en Saterdag dans.
Goudrif se Denim & Diamond dans was ‘n reuse
sukses met ‘n MC wat die gaste vermaak het en ‘n
DJ wat sy storie geken het, het almal baie lekker
gekuier. Lede van streke uit ons gebied het ook
kom kuier.

Dit raak nou ‘n instelling dat Gebied Goue Weste
saam kamp en kuier, nuwe vriende word gemaak
en daar kan ook beding word vir beter tariewe by
die plekke waar ons kamp.



Hoeveel baba’s is nie groot
gekry met die ou boekie
nie,want ander medikasie
was daar nie juis nie. Ons
‘94 baba het ook ‘n paar
van die botteltjies gehad,
nie maklik om die in die
keel af te kry nie maar dit
het gewerk. Al Staaldrup-
perls op ‘n wond gehad?
EINA maar die bloed was
weg en die broek klam…

Hoeveel baba’s is nie groot
gekry met die ou boekieg
nie,want ander medikasie
was daar nie juis nie. Ons
‘94 baba het ook ‘n paar‘
van die botteltjies gehad,
nie maklik om die in die
keel af te kry nie maar dit
het gewerk. Al Staaldrup-
perls op ‘n wond gehad?
EINA maar die bloed was
weg en die broek klam…

Hierdie ju-
weeltjie het ons
tussen ouma
Hettie se goed
gekry toe sy kort
voor haar dood
by ons gebly
het.

Dankie Mamma
die boekie help
steeds baie.



My Ouma het hierdie boekie
iewers in die 60’s by  iemand
van Port Elizabeth gekry, of
was self by die geleentheid
toe dit verkoop is vir ‘n volle
30c. 50 jaar gelede kon
mens nogal baie doen met
30c. Vandag sukkel jy om ‘n
behoorlike lekker te koop vir
die bedrag, as jy nog een sal
kry.y

Ouma het hierdie boekie
ers in die 60’s by  iemandddd
Port Elizabeeethththhhhh ggekekekekekekekekekekekekekeekekkkkkkkkkkkryryryryryryryrryryrryryrrryrryrryyyyyyyyyyyy, ,,,,,,,,,,,,, ofofoffoffofoffofffffofooffffffofofffffoffoffoffofffoofoooooooooooooooooo
self by die geleentheid

dit verkoop is vir ‘n volle



RRedaksie

Op ‘n Sondag na middagete word ek my middag slapie
ontneem om saam met Jean-Claude & kie ‘n DVD te kyk.
Verstaan mooi hy is een van daardie persone wat ‘n fliek
oor en oor sal kyk as hy daarvan hou, so die verskoning
kon ek ook nie gebruik nie. So neem ek toe nou maar voor
die skerm plaas, ek het nog werk aan die Goue Nuus en my
moeilikste deel lê voor. Dit is maklik om komentaar te lew-
er oor die foto’s en die brokkies wat die lede vir my stuur
maar om die uitgawe te eindig met iets wat die leser sal
onthou is nie so maklik nie.

Die fliek begin en van die begin af sien ek hierdie outjie is
vir Ma en Liefie uit geneem… “Chick Fliek” Hier kom ek,
en met ‘n titel soos The Longest Ride het ek nie regtig lus
gehad vir  die ± 90 minute nie.

Sowat halfpad deur die fliek toe besef ek, soos baie ander
in my lewe was daar ‘n rede hoekom ek die tyd saam met
my gesin moes spandeer.

Die verhaal van ‘n Bull Rider en ‘n kunsstudent wat ‘n ou
oom red loop draaie met jou. In die laaste sowat 15 minute
van die fliek sterf die oom en  sy oorlede vrou se kunsver-
sameling kom onder die hamer.

Soos dit in alle verhoudings gaan beleef beide paartjies
rowwe kolle in hul vehoudings. Die ou oom en sy vrou
moes sfskeid neem van ‘n seun wat nooit hulle eie was nie
en die Bull rider moes sy tou en handskoene ophang.

By die veiling koop die Bull Rider die eerste sklidery,‘n
portret van die oom se vrou wat deur die seun wat hulle
moes opgee vir ‘n belaglike $ 600. Die verwaarloosde seun
het ‘n briljante akademikus geword en ‘n portret van sy
gunsteling juffrou geskider. Na die tannie se dood het die
skilder van die portret ( wat ook intussen dood is) se vrou
dit vir die oom gebring. Nadat Bull Rider vir die portret
betaal het moes die veiling voortgaan, maar die prokureur
het die verrigtinge gestop en die laaste bepaling uit die tes-
tament voor gelees, dat die persoon wat die portret koop
die hele versameling bekom.

Die versameling is miljoene werd en die jong student word
toe die kurator van die galery spesiaal bekom vir die ver-
sameling.

In my lewe en seker in party van julle lewens was daar al “long
rides” . Wie weet jy is tans besig met jou eie long ride. Ek het so
ou toggie waarmee ek besig is en ja die geduld is maar min.

Met die saamstel van dié uitgawe het ek weer besef hoeveel klein
en op die oog af minderwaardige goedjies jou lewe ryker maak en
jou met ‘n glimlag laat, klein goedjies soos tyd saam met familie
en vriende is kosbaar. Daardie WhatsApp boodskappie wat baie
keer nie eers gelees word nie, is toe baie werd veral as die ou dag
nie loop soos dit moet nie, daai drukkie met vuil handjies en ‘n
taai gesiggie wat sê : “Love You Pappa” is so kosbaar.

Nog besig met my eie Longest Ride of Rides het ek besef dat daar
oral ‘n kleinood is wat my srms hoog hou en deur dra. Ja, daar is
die ou goor bul  of twee in die lewe wat jou afgooi en jou “ride”
onaangenaam maak, maar gemeet aan al die goed in die lewe die
daardie “ou bulle” in die minderheid.

Kom ons lewe liewer om daai ou goor bul en fokus op al die klein
goedjies wat saak maak, soos jou onvervangbare lewensmaat, jou
kosbare kinders, jou vriende en bo als jou Here.

Baie dankie aan die Goudrif familie vir omgee, saamwerk en
saamstaan. Sonder julle sou Goudrif maar nog net ‘n streek op
SAWA se boeke gewees het. In my termyn as redakteur kon ek
vier nuwe gesinne verwelkom, mense wat siekte en hartseer be-
leef het sien glimlag. Dit sou nie moontlik gewees het sonder die
ondersteuning van julle nie.

Sonder goeie leiding sou die “bad bulls” meer gewees het en die
groei minder. Deur Sy genade is Goudrif  geseën van Augustus
2015 tot nou toe, nou kyk ons met hopvolle oë boontoe en voren-
toe vir die  jaar wat voorlê.

Baie dankie aan almal wat ‘n bydra gemaak het om hierdie uit-
gawe spesiaal te maak.

Ander bronne wat vir hierdie uitgawe gebruik is:

MC van Zyl: DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE
1969-1999

Sosiale media: WhatsApp en Facebook.

Google

Laaste Skof saamgestel deur die Barhartigheidsdiens van die
A.G.S. Oos Kaap.

My dankie-sê boekie deur mev M.J van Straten

Lennonse Hollandse medisyne handboek huismiddels.


