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Mooi Valentynstorie en lekker 
kampe lê vir ons voor 

Sonsondergang by Klipdraai-kamp 

Johann Lemmer 
 

Twee van ons Kiepersollers wat 
redelik onlangs deel van die Sawa-
familie geword het se liefde het by 
‘n Valentynsdans 25 jaar gelede 
begin blom. Lees hulle verhaal in 
Schalk Nolte se gereelde rubriek op 
bladsy 8. In die lig hiervan het die 
redakteur dit goedgedink om 
hierdie maand klem te lê op die 
liefde, werklike vriendskap en om 
dankie te sê vir hulle wat vir ons 
omgee. Om dit te illustreer skryf ds 
Johann Voges in sy oordenking op 
bladsy 2 oor ’n stukkie dankie wat 
ons moet sê vir ’n  beste vriend, 
vriendin, nie net die een met wie ek 
getroud is of dalk mee wil trou nie, 
maar al my beste vriende. Die 
rubriek vir die tieners  op bladsy 9 

sluit ook daarby aan. 
  Maar dit is nie volledig as dit 
nie van toepassing gemaak word 
op die organisasie waaraan ons 
behoort om gereeld te kampeer en 
in die natuur te ontspan nie. ‘n 
Klompie jare gelede het die Sawa 
kongres gehoor dat mense liefde 
en aanvaarding soek. Dit is mense 
se basiese behoeftes tesame met 
selfagting en aanvaarding. Die sin 
en waarde van Sawa is dat dit 
daar is om in lede se behoeftes te 
voldoen. Die vraag is gevra of 
ons aldag besef watter belangrike 
taak Sawa het en wat dit vir 
mense kan beteken om die 
behoefes wat hulle diep in hulle 
wesens het te vervul. Kom ons 
dink ’n bietjie hieroor na.    

Lekker kampe 
 

Behalwe die Drie Berge-saamtrek 
wat voor die deur is, is daar die 
einde van Maart die tradisionele 
Presidente-saamtrek waaroor ook 
in hierdie uitgawe berig word. In 
April besoek ons die natuurreser-
vaat by Hartbeeshoek en in Mei is 
dit die sitrusfees te Buffelspoort. 
Gedurende Junie word die nasio-
nale wintersaamtrek gehou en in 
Julie is ons die gaste van streek 
Bosveld in die Pilanesberg 
Natuurreservaat by Manyane. Dan 
volg Kiepersol se 30-jarige verjaar-
dagviering by Klein Paradys in  
Augustus. 
  Alles dui op ‘n aangename 
halfjaar met geleenthede wat ons 
sekerlik sal benut. 

Dié foto is by die onlangse Kiepersolsaamtrek by Klipdraai deur Hettie 
Smith geneem. Dit was die eerste kamp van die jaar (lees binne) 

Geposeerde foto 
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OORDENKING 
Breër verband 

Sawa streef daarna om 

- vir Afrikaans georiënteerde 
kampeerders die geleentheid 
te bied om binne ŉ Christelike 
konteks, ŉ tuiste te bied waar 
hulle hul 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  
- die balans tussen die 
belange van die mens en die 
natuur te handhaaf. 
- die Skepper te huldig. 

  

Streekbestuur 2012-2013   
Voorsitter: André Baker (083 409 3709) bakera@netactive.co.za 

 Ondervoorsitter: Ronelle King (084 444 8282) ronelle@hscenturion.co.za 
 Sekretaris: Ina van den Berg (081 270 8267) jannie.ina@gmail.com 

 Penningmeester: Rigard Lemmer (082 786 9928) rigard.lemmer@treasury.gov.za 
 Senior burgers: Frank Smith (012 654 3135) frank.hettie@vodamail.co.za 

Addisionele lede: Christa Bothma, Schalk Nolte, Lucille Vorster 

Redakteur: Johann Lemmer (012 653 2745) lemmerj@mweb.co.za 
               
Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499 
 

Sê stukkie dankie op Valentynsdag 
 

Lees Johannes 13  
 

Dit lyk my dit maak eintlik nie meer saak waar Valentynsdag vandaan kom 
nie. Dit het wêreldwyd eintlik ’n dag geword waarop jonk en oud ’n dag 
eenkant sit om ’n stukkie dankie te sê vir ’n  beste vriend, vriendin, nie net 
die een met wie ek getroud is of dalk mee wil trou nie, maar al my beste 
vriende.  
  Natuurlik is die bedoeling nie dat ek my beste vriende net eenmaal ŉ  jaar 
op 14 Februarie moet waardeer nie, dis iets wat jy elke dag behoort te doen, 
netsoos wat ’n mens elke dag aan jou vriendskapsverhoudinge moet werk. 
Valentynsdag is bedoel om êrens in die weghardloop van ’n jaar tyd te maak 
om vir jouself te vra wat vra rêrige vriendskap eintlik van my. Soos hier as 
’n mens Johannes13 se bladsye raakblaai waar Jesus by daardie ete sy dis-
sipels se voete gewas het.  
  In die eerste 12 hoofstukke vertel Johannes hoe Jesus probeer het om vir 
die wêreld die lewe, wat van God af kom, te wys want Hy het juis gekom 
omdat Hy dit vir almal wou gee maar hulle wou dit nie hê nie (Joh 1:9-12). 
Daarom draai Jesus hier van hoofstuk 13 weg van die wêreld af na diegene 
toe wat dit tog gewaag het om die lewe wat God gee by Hom te vat, om juis 
vir hulle God se liefde te wys. Hoe doen Hy dit? Hy begin deur hul voete te 
was... voete wat hiervandaan saam met Hom God se pad verder moet loop 
(Joh 13:6). 
  As jy fyn kyk na wat hier in Johannes13 aan die gebeur is, sal jy agter-
kom dat die mense daardie dag om die tafel Jesus se vriende word in die ma-
nier hoe hy sy liefde vir hulle daar gewys het.  Hier staan geskrywe: Hy het 
sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en dit om Hom vasgemaak (Joh 
13:4). Hier begin ’n vriendskap waar Jesus begin om sy brooskant vir die 
mense om die tafel te wys. In sy eie woorde later: Tenspyte van my liefde 
wat Ek vir julle gee, julle as my vriende beskou, gaan juis een van julle my 
verraai (Joh 13:10) en een van julle gaan maak of hy My nie ken omdat hy te 
bang is hy gaan in die moeilikheid kom as hy dit sou doen (Joh 13:38).  
 
- Ds  Johann Voges (NG-gemeente Lynnwood) 

MANDJIEDANS 
Saterdag 2 Maart 18:00 vir 18:30 
CENTURION HOëRSKOOLSAAL 
Bring eie eet en drinkgoed 
Vure sal voorsien word 
Musiekvermaak: Kuier en sokkie 
Bel Schalk vir kaartjies @ R50 pp 
012 345 1605 of 083 484 8676 
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Die nasionale voorsitter, Jurie Dreyer, het besonder-
hede gegee oor wat beoog word. Daar word voorgestel 
dat benewens die vyf dagbestuurslede, daar ook vier 
(of vyf) addisionele dagbestuurslede by die kongres 
verkies word.  Streke sal dan aan elkeen van die lede 
toegewys word wat verantwoordelikheid aanvaar en 
uiteindelik aan die nasionale voorsitter rapporteer.  
  Hierdie skuif sal tot gevolg hê dat die bestaande 
stelsel van streke wat in gebiede verdeel is, verval. 
Daarmee saam ook die gebiedsbesture wat tans onder 
leiding van ’n gebiedsvoorsitter funksioneer en vier 
keer per jaar vergader.  
  Jurie het by ‘n vorige geleentheid gesê dat daar juis 
na so’n wysiging gekyk word om die NUB meer 
vaartbelyn te maak ten einde by die hedendaagse 
bestuurspraktyke aan te pas. Dit sal ook vergaderings 
en papierwerk verminder en die rapporteringslyne 
verkort.  
  “Die voorgestelde nuwe struktuur is een van die 
sake wat tans in byeenkomste (in gebiedsverband) met 
streekvoorsitters en beskikbare bestuurslede bespreek 
word. Daar sal geleentheid wees vir insette in die 
verband,” het Jurie gesê.  
  Nog ‘n saak wat met die onderskeie voorsitters 
bespreek word is die werwing en behoud van lede. 
Kiepersol is die enigste streek in die gebied Jakaranda 
wat sedert die begin van die Sawa-jaar op 1 Julie 2012 
’n positiewe groei getoon het. Die nasionale prentjie 
lyk egter minder rooskleurig. Die Sawa-ledetal, wat in 
1992 met 1 989 lede ‘n  hoogtepunt bereik het, het op 
31 Januarie 2013 tot 1 494 gedaal. Dit beteken ons is 
terug waar ons 25 jaar gelede was.  
  Daar is oor die jare baie oor hierdie onderwerp 
gepraat maar, as daar na die resultate gekyk word, is 
dit duidelik dat dit nie veel gehelp het nie. Baie redes 
kan aangevoer word oor hoekom dit die geval is, maar 
dit los nie die probleem op nie. Die situasie word 
vererger omdat ongeveer 35% van Sawa-lede ouer as 
60 jaar is en 14% ouer as 70 jaar. Dit beteken dat Sawa 
besig is om ‘n stadige dood te sterf. Ons kan ons 
huidige gemaksone geniet en rustig verder kamp maar 
as daar nie iets drasties gedoen word om nuwe jonger 
lede te werf nie, kan daar tot net een gevolgtrekking 
gekom word en dit is dat daar min gaan oorbly om 
deur ons nageslagte geniet te word nie.  
  Het die tyd nie aangebreek vir gekontroleerde, 
aggressiewe, sistematiese werwing by nisgroepe nie? 

Oop NUB neem kennis van voorgestelde 
nuwe struktuur op nasionale vlak 

Possak 
Die liewe dorpsfees (vervolg) 
Verlede maand het Christo van der Merwe geskryf dat 
die ’gevolge’ van die  Erasmia dorpsfees in 1986, waar-
aan ons streek deelgeneem het, goed onthou sal word 
deur ou Verwoerdburglede soos Paul en Antoinette 
Kruger, Jan Venter en Frieda Burger. Hy vervolg: 
 

“Ons splinternuwe streek het daar ‘n stalletjie gehad en 
werwing gedoen. Ek kan nie onthou of daar ook ander 
lede gewerf is nie maar, kom ons noem hulle mnr en 
mev Niemand, het daar aangesluit. Sommer gou-gou het 
die man die bynaam Ghaitshi Ghubi gekry want hy het 
altyd gelyk soos iets wat uit die woestyn ontsnap het. 
(Ghaishi Ghubi was ‘n twyfelagtige karakter in die TV-
reeks Die Vlakte Duskant Hebron - Red.) 
 

So sit ons Verwoerdburgers toe een aand tydens ‘n 
Presidentesaamtrek by Heidelbergkloof voor iemand se 
woonwa en gesels toe dié man en sy seuntjie daar 
opdaag. Die kêrel kon nooit ‘n ordentlike gesprek voer 
nie, so die geselskap was vandaar maar stram. Nader-
hand staan hy op en sê hy gaan net gou ‘n draai loop en 
wonder bo wonder los hy die seuntjie nie by ons nie. 
Maar hy was skaars om die hoek toe spring die hele 
spul van ons op, skakel die ligte af en duik by die 
woonwa in, ek dink amper dit was Jan en Rina (Venter) 
s’n. Die woonwa het omtrent plat op sy vere gaan lê.  
 

Toe Ghaitshi Ghubi terugkom, is dit pikdonker en 
doodstil daar onder die afdakkie. Hy’t so ‘n bietjie 
rondgestaan en toe maar geloop. Ons was net mooi half-
pad uit die woonwa toe van die buitenste ouens benoud 
fluister “Hier kom hy!” Al genade was almal weer terug 
in die woonwa! Maar hierdie keer nie so mooi ordelik 
en stil soos die eerste keer nie. Hy het weer ‘n rukkie 
daar in die donker gestaan en toe is hy vort. Gelukkig 
het hulle nie hul lidmaatskap hernu nie. 
 

Maar nou sal julle verstaan waarom van die ouer lede 
sommer dadelik opstandig raak wanneer daar oor wer-
wing per advertensie gepraat word. Hulle onthou nog 
steeds Erasmia se werwingspoging. 
 

(Ek dink ook nie ongekwalifiseerde openbare ledewer-
wing is gewens nie. Daar is egter baie mense met 
woonwaens wat Sawa se waardes deel by ons kerke en 
instansies soos die ATKV en die FAK betrokke wat 
gerus genader kan word om te hoor of hulle in lid-
maatskap belangstel. Ons sal nuut moet dink oor lede-
werwing  anders sal die kreeftegang voortgaan. - Red.) 

Die Februarie-vergadering van die Nasionale Uitvoerende bestuur (NUB) waar lede van 
streekbesture ook teenwoordig is, het kennis geneem dat ‘n nuwe struktuur op nasionale 
vlak beoog word. Dis ‘n aanpassing van die eerste poging wat by die kongres in 2011 gedien 
het maar nie die vereiste twee-derde meerderheid kon kry nie.  Johann Lemmer 
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Saamtrekke vir 2013 
 

22 Februarie: Drie Berge 
Kampgeld R460 vir naweek 
Betaal asb in Kiepersolrekening 
Kyk padaanwysings op bladsy 11 
 
29 Maart: Presidente by Klipdraai 
Seniors vanaf Dinsdag 
R150 per nag plus plaatjiegeld 
Bespreek so gou moontlik by kantoor 
(011 918 0699) sodat die uitleg gemaak 
kan word 
 
26 April: Hartebeeshoek 
 
31 Mei: Sitrusfees (Buffelspoort) 
 
13 Junie: Nasionale Winterkamp 
Bespreek by kantoor (011 918 0699) 
 
22 Junie-29 Junie: Wildtuintoer,  
waglys 
 
26 Julie: Manyane-kuierkamp as gaste 
van Bosveld 
Seniors (en ander) reeds vanaf 22 Julie 
Tarief R125 per nag (ook vir naweek) 
plus plaatjiegeld. 
Beperkte staanplekke. Laat weet 
bestuur nie later nie as 6 Maart 2012 
 
23 Augustus: Klein Paradys (AJV) 
Kom vier Kiepersol se 30ste verjaarsdag 
 
13 September: Koppisol 
Nasionale saamtrek 
Bespreek by kantoor (011 918 0699) 
 
25 Oktober: Marula 
 
15 November: Nkwe  

Knyp-knyp ‘n R2-stuk en 
tjoklits eet by Klipdraai 
 

Frank en Hettie Smith (verslaggewers) 
 
Op Woensdag 23 Januarie vertrek ons om tien oor vyf 
die oggend na Klipdraai.  Ons het vroeg gery om die N1, 
N3 en R59 se erge verkeer te vermy.  Ons arriveer om 
twintig oor ses by die kampterrein en tien minute later ry 
Martiens en Bets Joubert, die kampkommandante, die 
kamp binne. 
 
Die dag is helder en die lug vars en ons begin soek na ‘n 
geskikte staanplek want die bome en skadu is maar min.  
MC en Marie de Swardt daag op en skop nes maar later 
die oggend bes luit hulle om te trek na ‘n ander boom met 
die belofte van ‘n groter skadukol waar die middagson 
hulle nie gaan uitbrand onder die “rally” tent nie.  
Donderdag kom Emmo en Joyce Wilsenach en Willy en 
Lenie Lubbinge ook aan.  Van vroeg Vrydagoggend 
begin die res van die Kiepersollers arriveer.  
Vrydagmiddag waai ‘n sterk wind en ‘n erge reënbui sak 
uit. 
 
Saterdag is’n speletjiesdag wat Bets beplan het om almal 
uit hulle stoele te lig.  Die eerste een was ‘n 
tweerandlopie – kostelik!  Jy loop knyp-knyp met ‘n R2-
stuk wat in die boude vasgeknyp word na ‘n blikkie 
waarin jy dit moet laat val.  Drie dames Linda, Joyce en 
Nelmarie is die wenners – hulle kon beter knyp en mik as 
die manne. 
 
Die middag was dit die “tjoklits”-kompetisie.  ‘n Groot 
dobbelsteen word gegooi en dan aangestuur.  Elkeen wat 
‘n ses gooi kry kans om ‘n blok gevriesde sjokolade met 
‘n mes en ‘n vurk stukkend te sny, en jy mag nie hand 
bysit nie – dit wat jy afsny mag jy eet.  Die moeilikste 
gedeelte was egter dat elkeen wat ‘n ses gooi ‘n baadjie 
moes aantrek en ‘n keps op die kop sit voor hulle die 
sjokolade mag sny.  Die dobbelsteen word so vinnig 
aangestuur dat jy partykeer nog nie eens aangetrek was 
nie, dan gryp die volgende persoon, wat na jou ‘n ses 
gegooi het, die klere.  Dit was groot pret. 
 
Sondagoggend luister ons na ‘n preek op CD. Bets-hulle 
se predikant  lees en preek uit die boek Job.  Die 
afsluiting volg net hierna – niemand is regtig haastig nie 
en wens die naweek kon langer uitgerek word. 
Ons dank aan die kampkommandante, Bets en Martiens 
Joubert, vir al hul reëlings. Bets het elke dag die 
boekevat waargeneem en ook gesorg vir heerlike koue 
koeldrank waarmee elkeen met hulle aankoms 
verwelkom is. 

  

 Lekker 
 Kampnuus 

Saamtrekdatums  
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André Baker 
 
Dit was nie vir ons moontlik om 
die kamp by Klipdraai by te woon 
nie omdat ek werksverpligtinge in 
Duitsland gehad het. Die terugvoe-
ring wat ek egter van die bestuur-
span en lede ontvang het, was dat 
die kamp ‘n groot suksess was en 
dat almal wat daar was, dit baie 
geniet het. Die seniors het al vanaf 
Woensdag daar gekamp om dit nog 
lekkerder te maak.  Ek wil graag al 
die lede wat daar was bedank dat 
hulle so’n groot sukses van die jaar 
se eerste kamp gemaak het. Die 
opkoms was baie goed en het reg 
laat geskied aan ons leuse van 
‘lekker kamp”. Ek bedank ook 
graag die kampkommandante 
(Martiens en Bets Joubert), wees 
daarvan verseker dat die mense dit 
baie geniet het.  
 
Oop NUB 
Die Nasionale Uitvoerende Bestuur 
(NUB) het sy eerste vergadering 
van die jaar in Februarie gehou. 
Soos gebruiklik is bestuurslede 
uitgenooi om dit by te woon en 
daarom staan dit as die “oop” NUB 
bekend. Daar is ‘n beroep gedoen 
op streke om hulle bestuurslede aan 
te moedig om sulke geleenthede by 
te woon. Een van die sake waaroor 
duidelikheid gegee is, is dat ‘n 
minimum van een nag en deelname 
aan aktiwiteite voldoende is om ‘n 
saamtrekplaatjie te ontvang, of dit 
nou ‘n streek, gebieds of nasionale 
(insluitende senior burgers) 
saamtrek is. Dit is net in geval van 
toere dat ander vereistes geld. 
Kampkrummels sal mettertyd meer 
besonderhede oor die onderwerp 
publiseer sodra dit in die SAWA 
Reëls vervat is. 
 
Mandjiedans 
Die reëlings vir die mandjiedans is 

goed op dreef 
en feitlik gefi-
naliseer. 
Moenie die 
kans laat verby-
gaan om die 
geleentheid by 
te woon nie. As 
julle nog nie 
kaartjies gekoop het nie, doen dit 
asseblief so gou as moontlik. Ons 
gaan heerlik saamkuier by die 
Centurion Hoërskoolsaal. Die 
verrigtinge begin vanaf sesuur 
Saterdagaand 2 Maart. Daar is 
geriewe vir diegene wat wil 
vleisbraai. Bring gerus julle 
vriende en familie saam en geniet 
‘n mooi aand saam met ons.  
   
Kampe 
Dis verblydend om te sien dat 
daar om en by twintig woon-
waens by Drie Berge sal wees. 
Dit vind eerskomende naweek die 
22ste Februarie plaas en dit be-
lowe om ook ‘n lekker kamp-
naweek te wees. As daar nog lede 
is wat wil gaan kamp moet julle 
assblief so spoedig moontlik julle 
name vir Ina van den Berg 
(sekretaresse) deurgee sodat ons 
vooraf kan reëlings tref en kam-
peerders van die toegangskode vir 
die hek kan voorsien.  
Ek het ook met Christo van der 
Merwe (organiseerder) gepraat in 
verband met ons toer na die 
Wildtuin in die wintervakansie en 
hy het my meegedeel dat alles op 
koers is en dat hy ons vroegtydig 
sal herinner wanneer die vol-
gende betaling gemaak moet 
word en wat die verdere reëlings 
is.  
  Soos op die voorblad genoem 
is daar ook ander kampe wat 
binnekort gaan plaasvind. Kyk 
asseblief op bladsy 4 vir meer 
besonderhede. 

 

 

Tandartse by  
Elwierda Apteek 

 

Dr René Pretorius 
 

Dr Tania Erikson 
 

Telefoon: 012 653 6154 
 

Kommunikasie 
Die redakteur, Johann Lemmer, het 
vir Streek Kiepersol ‘n facebook-
blad geskep. Hierdie kommu-
nikasiemiddel kan goed werk as fb-
lede gereeld (daagliks) daarop in-
gaan om te kyk wat daar aangaan 
en sommer iets by te voeg. Ek vra 
ons lede om gereeld op die blad in 
te gaan asook om kommentaar te 
lewer. Die blad se naam is Sawa-
Kiepersol. Kommunikasie is vir 
ons ‘n belangrike saak en dit is net 
nog ‘n manier om goeie kommu-
nikasie met ons lede te hê. Lede 
wat nie oor fb beskik nie, kan per 
SMS kommunikeer. 
 
Kiepersol borg woord (woonwa) 
Die streek het ‘n donasie ontvang 
om ‘n woord in die Woordeboek 
van die Afrikaanse Taal (WAT) te 
borg (kyk op bladsy 6). Dit beteken 
nie dat Kiepersol die woord vir 
homself toe-eien nie maar ons sluit 
aan by ander mense vir wie die 
woord ‘n besondere betekenis en 
waarde het. So iemand is ons vete-
raanlid Christo van der Merwe wat 
dit ‘n tyd gelede ook al gedoen het. 
Nou het ons sommer ‘n dubbele 
verbintenis met die woord! 

Die Voorsitter sê 

Kiepersol het besondere 
verbintenis met die woord woonwa 

Streekvoorsitter 

Allerlei-tafel  
 

Die Senior burgertafel by 
die Presidente benodig 
handwerk en enige iets 
wat te koop aangebied 
kan word.   
Navrae kan aan Johanna 
van Biljon (senior burger 
koördineerder) gerig word 
by 012 654 1470 
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 Possak 
 Hannie sê dankie   

 Aan elkeen wat my geskakel en SMS- 
 boodskappe gestuur het, baie dankie   
vir d ie omgee en liefde wat ek en  
 my familie ontvang het met die afster- 
 we van my moeder Maud. 
 

 Ook vir elkeen wat daar was vir ons  
 en die moeite gedoen het om die be - 
 grafnisdiens by te woon, julle teen 
 woordigheid word opreg waardeer.  
 

 Kiepersolgroete 
 

 Hannie Ferreira 

Karee-Krans viertrek-kamp 
De Jongh-gesin word bederf met 
koffie in die bed deur die hoof van 
die huishouding!  Goed gedoen Wil-
lem! Daar is darem vanoggend meer 
warmwater vir ‘n stortsessie. Alles  
gebeur stadig aangesien alles  
modderig is en teen halfelf is al die 
magies gevul en die voertuie staan in 
gelid en almal is gestewel en gespoor 
om te vertrek op die 4x4-ekspedisie.   
Ek dink die manne se broeke was 
maar aan’t bewe, want niemand kon 
weet hoe lyk hierdie roete na die 
vorige aand se wolkbreuk nie. Ge-
lukkig het die reën nou gestop. 
  Alles verloop goed.  Oor klippe,  
deur slote, deur plaashekke (en dié-
hekke word nie deur enige stads-
meisie oop en toe gemaak nie!) en so 
volg ons die pad.  Daar was uitda-
gings en UITDAGINGS.  Elke hin-
dernis het ‘n gepaste en beskrywende 
naam.  Die rivierdeurgang was ‘n 
verhaal op sy eie. 
  Chris en Willem help Andy op sy 
wiele in die rivier.  Nou terug. Vol 
adrenalien gepomp ry Andy en sy 
Nissan die wal uit asof dit ‘n vulle-
tjie is.  Inderdaad moes die Cruiser 
weereens die wen-as inspan om die 
Land Rover en Pajero uit die rivier te 
kry. Intussen het ons ‘n paar toe-
skouers gekry wat “KAN” 4X4 ry.  
Hulle het ook hulle vriende in glas-
houers saam gebring en die een is  
slimmer as die ander een. 
  Ons het mooi gepraat en ge-
waarsku dat die roete van daardie 
punt af baie onveilig is, maar hulle 
hou vol dat hulle “KAN” 4x4 ry.   

Willem en Maria Nordejé 
 

Op Vrydag 23 November 2012 het 
die Bronkhorst, Nordejé en Pienaar- 
gesinne saam-saam by Karee-Krans 
kampterrein arriveer.  Die De Jonghs 
was reeds heerlik ingerig.  Die weer 
lyk dreigend en vinnig word daar nes 
geskop.  Net toe alles mooi in plek 
is, val die eerste druppels.  Die Toe-
riengesin kom saam met die groot 
reën daar aan. Hulle soek skuiling  
onder ons dak.  Gelukkig kon ons 
koffie maak.  Dit reën behoorlik.  
Die tentpenne trek uit en die seile 
hang sakke vol water.  Die donder-
weer blits en rammel, die wind waai, 
en in ‘n oogwink is alles nat. 
  Die storm het seker omtrent vir 
90 minute aangehou en toe is dit rus-
tiger.  Nou reën dit net saggies.   Al 
die hout is papnat. Die manne sukkel 
om die donkie-vuur te stook vir 
warmwater om te stort (vir sommige 
van ons was dit inderdaad ‘n varkie 
aand).  Teen die tyd dat ons gaan 
slaap was Willem Nordejé se tweede 
stel klere ook papnat.  Dankie aan 
Elma wat pap by die huis gemaak 
het.  Die wors is in die pan gebraai.  
Ons kuier en gesels heerlik ten spyte 
van al die modder en reën.   Soos dit 
hart-en-siel-sawanante betaam, is 
boekevat, deur Willie Bronkhorst, 
nie deur die reën in die wiele gery 
nie.  Ons sing hartlik saam met die 
reën. Ten minste was die meeste 
beddens droog.  Dit reën regdeur die 
nag.   
  Saterdag ontwaak ons lui-lui en 
word die koffiewater gekook.  Die 

 
‘Daar is ‘n 

behoefte 
aan ‘n 4x4-

been vir 
Sawa’   

 
 
 

Willem en Maria Nordejé 
 

 
 
 
 

Ons keer terug kamp toe, baie verlig 
dat daar nie skade aangerig is nie en  
dankbaar dat die Nissan se enjin 
loop sonder vreemde klanke. In elke 
voertuig is verseker gesprekke ge-
voer wat die gebeure oor en oor laat 
afspeel het. By die kamp aangekom 
het ons die donkie gestook vir ‘n 
heerlike warm, welverdiende stort. 
Gelukkig het dit die aand nie gereën 
nie en later kon ons saam braai en 
met dankbare harte boekevat.   
  Sondagoggend het almal stadig 
ontwaak en teen tienuur het ons die  
kamp met boekevat afgesluit en ‘n 
lang gesprek gehad oor die lewens-
vatbaarheid van die SAWA 4x4-
been en of daar werklik ‘n behoefte 
daarvoor is. Die behoefte is defini-
tief daar maar dit sal in ge-
biedsverband hanteer moet word.   
  Iets wat vir elkeen van ons baie 
na aan die hart lê is dat ons SAWA 
se erekode wil nastreef en uitleef. 
  Graag wil ons elkeen wat deel-
name gehad het aan hierdie Karee-
Kransnaweek bedank.  Daar het 
deurentyd ‘n gemaklike, gemoede-
like atmosfeer geheers.  Ten spyte 
van storms en krisisse was almal ont  
spanne.  Dit was vir ons lekker om 
dit as SAWANANTE  mee te maak. 

Senior Burgers eet ontbyt 



 

2 

  

 KAMPKRUMMELS FEBRUARIE 2013 

Die naweek by Klipdraai was baie 
lekker en ontspannend. Gedurende 
die dag was die temperatuur elke 
keer so om en by 35˚C, maar elke 
namiddag het daar ‘n welkome bui 
reën uitgesak wat alles afgekoel het. 
Dit het gou genoeg opgehou om ons 
kans te gee om te braai en te kuier.  
  Ek kon bietjie tyd afknyp om te 
gesels met twee Sawanante wat 
relatief nuut, maar al deel van die 
“familie” is. Dit wys jou net dat, al 
begin jou lewe letter lik met stampe 
en stote, jy nog steeds ‘n sukses 
daarvan kan maak. 
  Helena Margaretha Lotz is as die 
jongste van sewe kinders, in George 
gebore. Na die geboorte is sy omtrent 
deur die dokters “geskop” en ge-
slaan, maar niks kon haar aan die 
huil kry nie! Ten einde raad, en nadat 
hulle amper tou opgegooi het, het 
hulle haar toe eers in lou water, en 
toe in koue water gedruk, en raai 
wat, toe bespeur hulle ‘n asemhaling! 
In hierdie proses het sy dubbele 
longontsteking opgedoen, maar die 
dokter het haar ouers aangeraai om 
haar dadelik te laat doop, want “sy 
gaan dit nie maak nie!” Sy is toe ook 
sommer dadelik na die hospitaal-
episode, en op pad plaas toe, sonder 
enige seremonie in hulle kerk buite 
George gedoop. Sy was amper nie 
hier nie, want sy het dit “amper nie 
gemaak” nie, maar julle moet haar 
vandag sien! Hierdie geboorte-
ondervinding het haar later in haar 
lewe baie beïnvloed, want sy het 
allerhande borsprobleme ontwikkel.  
  As kind het sy gereeld Vrydae 
saam met haar pa dorp toe gery, en 
daarmee het sy elke keer twee sjie-
lings verdien, maar toe sy die eerste 
keer plaasskool toe gaan, het sy haar 
die eerste Vrydag amper doodgehuil, 
want sy het nie weer twee sjielings 
verdien nie! Hierdie plaasskool was 
Jonkersberg, spesiaal vir die bosbou-
gemeenskap, en daar was sommer ‘n 
paar verskillende standerds in een 
klas! Van die plaaslewe het sy baie 
goeie herinneringe oorgehou, ook 
van haar pa se boerdery met 
spanspekke en waatlemoene. As 
hulle naweke êrens heen wou gaan, 

moes hulle vroegoggend al vertrek, 
anders kom die eerste mense kuier, 
en dan is dit te laat en hulle moes 
tuisbly. Nadat haar pa sy koeie 
gemelk het, het hy altyd die vol 
melkkanne in ‘n bergstroompie laat 
afkoel. Hulle kinders moes dit dan 
oppas, en het die tyd verwyl deur 
heerlik in die koue stroompie te 
swem. 
  Haar pa is oorlede toe sy tien 
was, en haar ma het na ‘n huis op 
Groot Brakrivier getrek, en sy is 
later na die Hoërskool Oudtshoorn. 
In matriek het ‘n ryk ou met haar 
probeer vriende maak, en haar ‘n 
motor belowe as sy net vir haar ma 
op Groot Brakrivier wou kom 
kuier, waar hy ook was. Sy wou 
egter nie byt aan die motorstorie 
van die man met die seekatarms 
nie. Terwyl haar maats met mans 
begin uitgaan het, het sy dan nog 
met poppe gespeel! Hy sou hom 
wat verbeel! Haar eerste werk na 
matriek, was by die Werkwinkel en 
Tehuise vir Blindes op Worcester – 
‘n baie traumatiese ervaring tussen 
al die mense met liggaamlike 
gestremdhede. Sy korrespondeer 
vandag nog op facebook met ‘n 
blinde doofstom man en ‘n dowe, 
spastiese meisie by wie sy daardie 
tyd betrokke was.  
  Daarna is sy Sanlam toe en 
gaan toe eenkeer na ‘n Valentyns-
dans saam met ‘n ou wat haar 
vriendin vir haar gereël het. Maar 
voor die dans moes sy hom eers, 
soos dit enige kuise meisie betaam, 
ordentlik ontmoet om darem vas te 
stel of hy net so ordentlik soos sy 
was. Lyk my hy was toe, want 
hulle het mekaar ontmoet op 
12/02/1987, op 24/07/1987 het 
hulle verloof geraak, en op 
12/12/1987 het hulle getrou. Die 
12de Desember van verlede jaar 
was hulle dus presies 25 jaar 
getroud! 
  Hy is in die Karl Bremer hospi-
taal in Bellville gebore as die oud-
ste van drie kinders. Sy pa het elke 
oggend voordat hy werk toe gaan, 
vir hulle Pro Nutro en melasse 
gemeng vir ontbyt, hulle moes net 

self melk bygooi. Hulle het gelukkig 
darem op hulle verjaarsdae iets 
anders vir ontbyt gekry! Die eerste 
skooldag het hy hulle spesiaal met sy 
Volkswagen Kewer skooltoe 
geneem, daarna moes hulle bus ry. 
Hulle kon nooit op vakansie gaan 
nie, maar in die somer het sy pa 
darem vir hulle op Sondae bietjie 
Melkbosstrand toe geneem. Na 
matriek is hy Stellenbosch toe vir 
mediese studies, maar het dit in sy 
derde jaar gestaak, miskien omdat 
hulle so baie “sokkies” gehad het 
waar hulle gedans het dat die biesies 
bewe. Hy het toe voltyds buitemuurs 
B.Econ geswot, by die Trustbank 
gaan werk, en toe sy droommeisie op 
‘n Valentynsdans ontmoet. Hy was 
maar ‘n stil, konsensieuse ou, en het 
in 2001 besluit hy sal aan sy gewig 
moet begin werk, en julle moet hom 
nou sien! As gevolg van ‘n uitdaging 
het hy in 2005 begin fietsry, en hy ry 
nog steeds! 
  So is Bennie en Tok Oosthuizen 
getroud.  Nadat hulle ‘n tweeling 
tydens Tok se swangerskap verloor 
het, is hul seun Henlo op 15 April 
1996 gebore. Probleme met Henlo se 
oppasser in die middae na kleuter -
skool het Tok genoop om op te hou 
werk om by hom te wees. Na ver-
skeie probeerslae met handwerk, het 
sy in 2005 begin om juwele te maak, 
waarmee sy tans voltyds besig en 
baie suksesvol is. In 2008 het hulle 
hul eerste woonwa aangeskaf maar 
min gekamp totdat haar niggie, 
Ronelle King, hulle aan die begin 
van 2012 saamgenooi het om by 
Marula te kom kamp. Hier het hulle 
toe ook sommer aangesluit, en geniet 
tans die ontspanne atmosfeer tussen 
al die “vriendelike” kampeerders.  
  Die hoogtepunt van hul lewe was 
die geboorte van Henlo, wat hulle as 
‘n geskenk beskou na probleme met 
‘n vorige swangerskap. Dit het byge-
dra tot die deernis en liefde wat hulle 
teenoor mekaar en hom betoon. 
Hulle ervaar wat Elizabeth Stone sê: 
 “Making the decision to have a 
child - it's momentous. It is to decide 
forever to have your heart go 
walking outside your body”. 

Schalk gesels met twee nuwe Sawanante 
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Seniors en die lewens 
sirkel 
 

Frank Smith 
 
 

By ‘n onlangse saamtrek het ek terloops ‘n gesprek 
gehoor wat twee vriende, nie lede van SAWA nie, oor 
die sin van die lewe gevoer het.  Daarna het ek self oor 
die lewe gaan nadink.  Jy word gebore, gaan skool toe, 
gaan studeer dalk en gaan werk.  Mettertyd trou jy en 
maak kinders groot.  Tussendeur het jy staproetes gaan 
verken, sommige middae by die werk weggeloop om 
die sportoefeninge by die skool by te woon en Sater-
dae jou plek op die pawiljoen ingeneem om vir boetie 
en sussie morele steun, en soms meer, te gee.   Daar is 
ook verder studeer want jy moet op hoogte bly van 
verwikkelinge op jou vakgebied.  Soms verander jy 
ook van beroep of werkplek. 
 

Later word eiendom gekoop en die motor vervang.  
Jou kinders gaan universiteit toe, jy betaal vir hul trou-
es en help later om die kleinkinders groot te maak.  
Self raak jy nou ouer en kan nie meer met lang 
vakansies gaan nie.  As oplossing belê jy in ‘n woon-
wa om naweke en midweke weg te gaan.  Jy tree af en 
beplan ‘n toer deur die land.  Nog later koop jy ‘n af-
tree-huisie, jou eie “lock-up and go”, in ‘n aftree-oord 
aangesien jy nie meer die spreekwoordelike huisie by 
die see kan bekostig nie.  ‘n Vereiste is natuurlik dat 
daar ‘n afdeling vir verswaktes moet wees want jy 
kom agter jou liggaamskragte is nie meer wat dit was 
nie.  Die bedoeling is natuurlik dat jy nou net die deur 
kan sluit, jou woonwa kan koppel en jou droom van ‘n 
maand staan in ‘n woonwapark net eenkeer kan ver-
wesenlik.  Jou “jare se dak oor die kop” waarin so baie 
lief en leed ervaar is word nou verkoop om na die 
“lock-up and go” te verhuis.  In die aftreehuisie is 
daar nie plek vir al die erfstukke nie en jy moet begin 
verkoop of weggee.  Alles kan nie saamgaan nie. 
 

Jy het egter nog twee groot probleme voor dit kan 
geskied genaamd Wagter en Kietsie.  As jy in Wagter 
se groot bruin oë en Kietsie se pragtige oë kyk weet jy 
dat jy hulle nie sommer net so kan afskryf nie. 
 

En dan die vervoermiddels deur jou lewe.  Jy begin in 
‘n stootwaentjie, vorder na verskillende fietse,  motor -
fietse, ‘n klein motortjie en later al hoe groter, vorder 
na nutsvoertuie, weer ‘n kleinmotortjie, ‘n rolstoel en 
dan … . 

Werklike of rêrige vrien-
de is nie maar net ’n 
klompie mense wat oral 
saam uithang of saam 
allerhande goeters doen 
nie. Rêrige vriendskap 
kan gemeet en getoets 
word met die volgende 
drie dinge.  
  Die eerste een is of ek 
bereid sou wees om my 
lewe vir jou as my vriend 
te gee. Dis ook wat Jesus  
in Johannes 15:13 vir sy 
dissipels sê: Hy is bereid 
om dit vir hulle te doen, 
wat Hy dan ook uit-
eindelik daar aan die 
kruis op Golgota gedoen 
het. Die vraag waaroor 
dit hier gaan is hoe wys 
ek my liefde en omgee 
vir my vriend. 
  Dit kan duidelik 
gemaak word met ‘n  
storie van ‘n agtjarige 
dogterjie wat in die 
Amerikaans -Viëtnamese 
oorlog erg beseer is en 
die militêre dokter en 
verpleegster verduidelik 
toe in ’n geradbraakte 
Frans vir die ander 
verskrikte kinders, wat al 
is wat hul effe kon ver-
staan naas Viëtnamees, 
dat hul iemand nodig het 
om vir haar bloed te 
skenk anders gaan sy 
sterf. Na ’n lang ruk se 
wag, kom haar maatjie  
met die naam Heng 

skrikkerig nader gestaan en 
sê hy sal. Nadat hulle die 
drip in sy armpie gesit het, 
het hy al meer begin huil... 
is dit seer... nee, maar die 
huil word nie minder nie. 
’n Viëtnamese verpleegster 
daag toe daar op en word 
gevra om uit te vind hoe-
kom Heng so hartseer en 
bang lyk. Na baie praat, 
hou Heng toe op huil en 
glimlag verlig. Wat was 
fout? Heng het gedog hy is 
besig om te sterf. Hy het 
hulle verkeerd verstaan en 
gedink hulle vra hom om 
al sy bloed (en lewe) te gee 
sodat die dogtertjie kan 
lewe. Maar hoekom sou hy 
dan bereid wees om so iets 
te wil doen, wou die dokter 
weet? Toe die verpleegster 
vir Heng dit vra, was sy 
antwoord, want sy is my 
maatjie en vriendin!  
  Nog iets wat vriend-
skap van jou vra is om oop 
en eerlik teenoor mekaar te 
wees want daar is nie 
geheime tussen vriende 
nie. Nou, oop en eerlikheid 
teenoor mekaar mag 
natuurlik nooit ’n versko-
ning word vir onbeskoft-
heid nie.  Vriende bly altyd 
in liefde by die waarheid 
het Paulus op ’n dag gesê 
want dan is daar groei in 
hul verhouding.  
 

- Ds Johann Voges 

‘n Tiener vra op Valentynsdag:   
 

Wat is werklike vriende? 
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ELWIERDA  APTEEK 
Elwierda@mweb.co.za  
Noodnommer 082 460 0162  
 
  Kom maak kennis en kry: 
 Flinke diens  
 Billike Pluspryse 
 ŉ Goeie luisteroor  
 Professionele advies 
 Vriendskap vir ŉ leeftyd 
 Oop sewe dae per week 
 Noodure tot agtuur saans  
 Aflewering 
 

Elwierda Apteek 
Koedoestraat 184     Wierdapark 
 
Telefoon 012 653 6153    012 653 6172     

 

Skakel om ‘n afspraak te maak 
072 949 6293 

(Maandae gesluit) 
 

Op die hoek van Chris Hougaard en 
Springbokstraat, langs die 

 pandjieswinkel, Wierdapark 
 

Kom loer gerus in as jy nog nie hier 
was nie 

 

Parkeer onder groot bome 
 

Ondersteun ons eie mense 

Die baba trol wou die son met alle 
mag en krag hê! Oplaas het die trol 
die son uit die kis gehaal en saam 
met die baba trol in die wiegie 
gegooi. Onmiddellik het die baba trol 
opgehou om te huil en skree. 
  Die trol het uitgegaan om sy buit 
te bewonder. Die baba trol het toe uit 
die wiegie gespring, drie maal in die 
rondte gedraai, 'n paar towerwoorde 
gemompel en siedaar, die baba trol 
het terug verander in Koning Raaf. 
Koning Raaf het die son opgepik en 
by die skoorsteen opgevlieg, maar 
die son het in die skoorsteen vasge-
steek. Koning Raaf het toe met sy 
snawel aan die son gepik. Hy het 
klein stukkies van die son afgepik en 

Storiewerf vir kleuters 

Sawa 
Kalantjies 
Die trol die son en 
die raaf (2) 
Deur tannie Liana de Beer 

by die skoorsteen uitgegooi. Die 
stukkies van die son het in die 
donker lug gedryf, op en op, en 
begin om te glinster.  
  "O! Kyk hoe mooi! Sterre wat 
in die donker glinster en blink!" het 
die voëls gesê. 
  Koning Raaf was steeds besig 
om stukkies van die son af te pik 
toe die son oplaas losgekom het en 
by die skoorsteen uitgedryf het. Dit 
het gerys, op en op, hoër en hoër, 
totdat dit weer die hele wêreld 
verlig het. Die voëls het toe weer 

begin sing, 
die blomme 
het weer 
begin blom, 
en almal was 
weer 
gelukkig.  
 

Die bose trol   
 

Koning Raaf het na sy nes 
teruggekeer. Die neskuikens het 
almal eenders gelyk, maar hy het 
geweet watter een die trol se baba 
is. Dit was besig om aan die ander 
neskuikens te pik en hulle uit die 

nes te skop.  
  "My geduld is besig om op te 
raak met hierdie stouterd!" het 
Koning Raaf se vrou gesê. Koning 
Raaf het toe op die rand van die nes 
gaan staan, drie maal in die rondte 
gedraai, 'n paar towerwoorde 
gemompel en siedaar, die stoute 
kuiken het terug verander in die trol 
se baba.  
  Koning Raaf het die baba trol 
opgeraap en teruggekeer na die trol 
se huis. Hy het by die skoorsteen 
afgevlieg en die baba trol in die 
wiegie laat val. Die baba trol het 
begin skree. "Whaaaa! Whaaaa!" 
Koning Raaf het hom doof gehou en 
weggevlieg.  
  Die baba trol het aanhou skree in 
die huis. Die trol het toe teruggekeer 
en gesien dat die son weer die hele 
wêreld verlig. Hy het sy vuis na die 
son gelig en begin skree. 
  "Ek sal jou weer steel en in daar-
die kis wegsteek. Die wêreld sal 
weer donker wees!" 
  Die trol het egter nog nie weer 
daarin geslaag om die son te steel 
nie.  
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VAKATURE: REDAKSIE 
 

Na meer as 150 uitgawes het die redakteur van 
Kampkrummels weer eens aangedui dat daar 
ernstig na ‘n moontlike opvolger gekyk moet 
word.  
 

Gevolglik word aansoeke ingewag vir ŉ 
redaksielid om saam met hom te werk met die 
oog daarop om by hom oor te neem as redakteur 
van Kampkrummels.  
 

Pligte behels onder meer insameling van berigte 
en artikels, die skryf, herskryf en redigering van 
bydraes, neem van foto’s, bladuitleg, bind en 
versending van nuusbrief en advertensie -
werwing.  
 

ŉ Passie vir die werk asook taal- en rekenaar-
vaardigheid, is ŉ vereiste.  
 

Rig navrae aan die voorsitter (André Baker) by  
083 409 3709 

KAMPKRUMMELS FEBRUARIE 2013 

Roete na Drie Berge 
Die Drie Berge Woonwapark is ongeveer 7 km vanaf 
Brits op die pad na Klein Paradys (regs by van Deventer-
straat in Brits). Ry verby die Hoërskool Wagpos en ’n ent 
verder is die ingangspad aan die linkerkant. 
 

Pasop vir slaggate in die omgewing van die skool. Dit is 
baie sleg en mense wat hierdie uitdaging liefs wil vermy, 
word aangeraai om ‘n alterna. ewe roete te volg. ‘n 
Moontlikheid is om vanaf Rosslyn se kant te kom en 
Brits te vermy. Andersins kan die Thabazimbi-pad uit 
Brits gevolg word tot by die Bloubul-padstal en dan 
teruggedraai word verby Klein Paradys tot by Drie 
Berge. Dis egter ’n ompad. 
  

Drie Berge se ingangspad lei na ‘n veiligheidshek wat 
met ‘n kode oopgemaak moet word. Hierdie kode sal 
vooraf aan elkeen wat aangedui het dat hulle gaan 
kamp, verstrek word. 
Volgens die Sawa-webwerf is die GPS-koördinate: 
S 25°34.700’ en O 27°45.481’  

Thys Botha het sy vrou Celeste op ‘n bootreis na Maurti-
tius geneem om haar verjaarsdag te gedenk 
 
Martin (van Hennie en Hannie) Ferreira is getroud 
 
Con en Magriet Arnold het ‘n kleinkind ryker geword. 
 
Iloma en Peirre de Harpe het ‘n kleindogter ryker geword. 
 
Louw en Linda de Jager het ‘n kleinseun ryker geword 
 
MC en Marie de Swardt het op 22 Desember 2012 hul 
50ste huweliksherdenking gevier. Hulle seun, Regardt, is 
10 November 2012 met Mari-Louise in die huwelik 
bevestig.  
 
Fanie Marx is versoek om as sameroeper van die satelliet 
Waterberg op te tree  
 
Hannie Ferreira se moeder (Maud) is oorlede.  
 
Hennie Ferreira se oom is oorlede 
 
Tannie Lettie Leach het lip beseer toe sy geval het 
  
Dewald van Biljon jnr het ‘n noodoperasie ondergaan  

 

► 

Kampkrummels 

wens graag die 

lede wie se name 

hiernaas verskyn 

en in Maart  

verjaar baie  

geluk met hulle 

verjaarsdae 

► 

MAART 
 

01 Maria Nordejé  
04 Beulah Groenewald  
06 Enrico Zietsman  
07 Heinrich Vorster  
07 Luan Kruger Bosch  
10 Martiens Joubert  
12 David van Biljon  
12 Etienne de Swardt  
14 André Groenewald snr 
16 Charlie King  
16 Pieter van Biljon  
18 Suné van Huyssteen  
18 Edward Whelan  
19 Dianne du Preez  
19 Guillaume Jordaan jnr  
19 Alisandri Olivier  
20 Elize Schoeman  
21 Mareli Olivier  
25 Helmien van Biljon  
22 Chantal Baker  
24 Gerhard Schoeman 
30 Nicoli Lewis  

 Lief en 
Leed 
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Eerste kamp van die jaar by Klipdraai gehou 
 KAMPKRUMMELS FEBRUARIE 2013  

Daar kom die wa! Skouperde pronk 
voor die perdekar 

Die Sawa-kalantjies was ook daar 
om die gebeure met die R2-stuk en 
sjokolade dop te hou 

Ronelle King saam met Kokkie en 
Leonie Kok, die nuwe lede wat 
hartlik verwelkom is  

Verjaarsdae: Schalk en Marianne 
Nolte, Ronelle king, Henco Bothma 
en Tok Oosthuizen 

Ronelle King saam met Martiens 
(MC) en Marie de Swardt wat 
onlangs hulle 50ste troudag 
herdenk het.  

Ronelle saam met Willy en Lenie 
Lubbinge wat hulle 125ste alge-
mene saamtrekplaatjie ontvang het 

Dis nie so maklik om ‘n bevrore 
sjokolade-blok met ‘n mes en vurk 
te eet nie 

Charlie King wys hoe daar met ‘n 
R2-stuk tussen jou boude geloop 
moet word 

Bets Joubert, kampkommandant, 
Marianne en Schalk Nolte 

Ons luister aandagtig na die 
kampkommandant 

Jannie van den Berg verwissel  
vinnig van baadjie om voort te gaan 
met die speletjie 

Ronelle saam met die kampkom-
mandante, Martiens en Bets 
Joubert, wat die naweek vir ons 
almal so aangenaam gemaak het 

Foto’s deur Hettie Smith,  
Martin en Ronelle King 


