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Ledewerwing en behoud

Die Oord - Klipdraai.

Vir lede wat voor einde Maart
2014 aansluit kry die streek die
R120 aansluitings fooi.

Senior burgers kan vanaf
Dinsdag 15 April 2014 voor
die Presidente kamp.

Voorstel: Nuwe lede wat aansluit
moet op die voogdelys saam met
die lid wat hulle voorgestel het
geplaas word vir die eerste
6 maande al is dit nie alfabeties
nie.

Die Maandag 21 April 2014 na
die Presidente vertrek ’n Nasionale senior burger toer na
die Kaap Middellande. Die
President Nico Spaumer sal die
inligting van die toer bekend
maak.

Groei doelwitte
Kiepersol moet met 2 lede groei
in die jaar.
Jaarprogram
Nuwe jaarprogram is elektronies
uitgestuur Streekvoorsitters toe
en alle veranderinge is in rooi
aangebring.

Kiepersol gaan koeldrank en
water verkoop. André sal met
die Coke depot reël om vir ons
‘’n Coke blik waentjie met
voorraad daar te trek.
Die kunstenaars is Francois en
Elizabeth Fourie.
Vooraf besprekings by SAWA
kantoor.

Lees binne . . .
Oordenking
Redakteur sê
Voorsitter sê
Spesiale Woord
Saamtrekke 2013/14
Lekker Kampnuus
Foto Album
Foto Album
Senior Burgers
SAWA Jongspan
Verjaardae, lief, leed
Voogdelys

Ons moet solank al vra wie by
die Presidente gaan kamp.
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Die park uitleg is die verantwoordelikheid van die
kampkommandante, Streke
Suikerbosrand en Rietfontein
en nie SAWA kantoor nie.
Junie 2014 Weesgerus
saamtrek
As jy vir 7 nagte staan is dit
R 110 per nag. Indien jy korter
staan dit wil sê net die lang
naweek sal dit R 230 per nag
wees.
Bespreek by SAWA kantoor.
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100+ Saamtrek
Gebied Kaap Middellande
28 Februarie - 2 Maart 2014
Koste R450 vir 2 persone en R60
vir addisionele persoon.
Nasionale Saamtrek
19 - 21 September 2014
Klub Koppisol.
Kongres
17 - 18 Oktober 2014
Buffelspoort
Die kampkommandante is
Wapadrand
Fondsinsameling
Lootjie kaartjie kos R 20.
Pryse is TV, Ysmasjien en
Digitale kamera.

4 x 4 Saamtrek Nuus
Die lede van streek Kiepersol word weer
uitgenooi om die saamtrek en 4x4 ritte te
kom meemaak.
Wanneer - 20 tot 23 Maart 2014.
Saamtrek - Die Olifant Woonwa
Park, Naboomspruit.
Naweek Tarief - R680.
Kontak Janetta Toerien (082 325
5634) om te bespreek.
4x4 Ritte:
Vrydag - Serendipity - R 250 baan fooi.
Saterdag - Rankin’s Pass.
Navrae:
Willem Nordeje 071 483 7671
Willie Bronkhorst 083 260 4297

KAMPKRUMMELS MAART 2014

Breër verband

Sawa streef daarna om

OORDENKING
Maak Jesus se opstanding werklik
...”Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig
is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê
het” (Matt. 28:5,6)
Sonder die opstanding van Jesus Christus sou die Christendom lank
reeds ‘n vergete godsdiens gewees het. Sy leerstellings raak ons hart
aan, stimuleer ons denke en is ‘n inspirasie vir ontelbare
liefdadigheidsorganisasies, maar dieselfde dinge kan van ander
godsdienstige leiers gesê word. Wat Christus uniek maak, is nie net die
inspirasie wat geput word uit sy leerstellings nie, maar Hyself. Hy het
die dood moedig tegemoetgegaan en dit oorwin. Hy het uit die dood
teruggekom en sy dissipels onder ander omstandighede ontmoet en
beloof om altyd met hulle te wees.
Dit is die lewende Christus wat heers in die lewe van ‘n skare mense in
die twintigste eeu. Hulle het hulle aan Christus toegewy en hulle
aanbidding van sy Persoon is vir hulle persoonlik en nie ’n
organisasie, ’n geloofsleer of ’n dogma nie. Hulle weet uit ervaring dat
Hy hulle te alle tye lei, vertroos en versterk. Hulle ontmoet Hom
daagliks in stille afsondering en is bewus van sy lewende teenwoordigheid.
Hierdie mense mag moontlik nie altyd ’n helder omlynde verklaring van
hulle geloof kan gee nie. Dikwels het hulle geen teologiese opleiding
nie, maar diep in hulle innerlike wese wéét hulle dat Christus leef, dat Hy
hulle liefhet en hulle sy eiendom gemaak het. Niemand sal die geloof
laat wankel dat die opgestane en verheerlikte Heiland leef en in hulle
hart en lewe regeer nie.
Deur Solly Ozrovech - Elke Môre Nuut

- 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 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

Tandartse by
Elwierda Apteek
Dr René Pretorius
Dr Tania Erikson
Telefoon: 012 653 6154

Streekbestuur 2013-2014
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, Dewald van Biljon, Lucille Vorster
Redakteur: Elma Bronkhorst (082 469 3559) elma.bronkhorst1956@gmail.com

Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499
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Die Redakteur sê:

Die Voorsitter sê:

Begin van 'n nuwejaar - 2014

2014 in Oënskou

Aan die begin van ’n splinter nuwe
jaar kan jy ’n paar dinge wat die
Psalmdigter jou in Psalm 37 : 4,5
aanraai probeer doen:






Vertrou op God vir die jaar wat
voorlê, doen wat goed is en
woon en werk rustig voort (v. 3).
Vind jou vreugde in die Here, dan sal Hy
vir jou dié dinge gee wat jy graag wil hê
(v. 4).
Laat die bestuur van jou lewe aan God oor,
dan sal Hy elke dag vir jou sorg (v. 5).

Ook vir jou is daar geen waarborg dat jy vanjaar
sonder probleme deur die lewe sal dartel nie.
Maar dis nie jou lewensomstandighede wat jou
geluk bepaal nie. Geluk woon in die hart van
mense wat met God inpas is. As jy onderneem
om God se voorskrifte na te kom, sal God self sy
vreugde en vrede in jou lewe gee.
Ek vra dat indien julle e-pos, posadres en
selfoon nommer verander het , julle my en Ina
per e-pos in kennis stel. As julle dit nie doen nie
dan kan die bestuur of ek julle nie kontak nie en
ook nie die Kampkrummels stuur of pos nie.
Julle moet ook asseblief vir my artikels stuur wat
julle graag in die Kampkrummels wil sit. Die
kampkommandante moet die kamp verslag
skryf.
Die Kampkrummels sal kwartaalliks uitkom (4
Nuusbriewe per jaar). Die volgende een sal weer in Mei-maand verskyn.
Elma Bronkhorst.

Die jaar is al weer besig om aan te stap en
ons het alreeds twee kampe vir 2014 agter
die blad waar tydens ons baie lekker
gekamp het by twee nuwe kampterreine
nl. Onverwags en Silwer Rocks. Ons volgend kamp te Hartbeeshoek, die naweek
van 14-16 Maart is reeds vol bespreek en
daar is geen addisionele staanplekke
beskikbaar nie.
Dan bring dit my weer by 2014 se Presidente. Die Presidente saamtrek is een van die belangrike saamtrekke van
SAWA. Dit is een van die geleenthede waar die nasionale kas versterk word sodat ons, ons voortbestaan kan
verseker. Maar dis ook meer as dit. Dis ook die plek
waar daar met mede SAWANANTE van ander streke
landwyd gekuier en feesgevier word. SAWA se
voortbestaan wek heelwat kommer as ’n mens die vermindering van ledetal waarneem a.g.v. lede se persoonlike omstandighede en die ekonomiese klimaat wat ons
tans beleef . Dan is daar ook al die gebeure rondom die
organisasie wat ook kommer wek. Kom ons as streek
ondersteun die naweek en gaan kamp lekker by Klipdraai. Almal wat wil gaan kamp moet asb. die besprekingsvorm voltooi en by die SAWA kantoor inbetaal.
Al die inligting is op die besprekingsvorm.
Mandjie dans
Graag herinner ek julle aan ons mandjie dans op 31 Mei
2014 te Centurion Hoërskool. Hierdie geleentheid is
Kiepersol se enigste groot fonds insameling vir die jaar
om ons bedryf koste te dek. Die funksie is in die vorm
van ‘n skaapbraai en dans wat R100 per kop beloop.
Ons het alreeds 10 tafels en ek doen ‘n beroep op al die
lede van Streek Kiepersol wat bereid is om ’n tafel te
neem, om vir Ronell King te kontak. Nooi al julle
vriende en kom kuier lekker saam sodat ons ‘n baie
suksesvolle funksie mag hê.
Daar gaan ook vir klein kinders ’n lokaal beskikbaar
wees waar daar vir hulle onder toesig video’s vertoon
gaan word. Daar sal ook worsbroodjie teen R10
beskikbaar wees vir die kinders. Kom ons almal spring
in en maak van die geleentheid ‘n groot sukses soos net
Kiepersollers kan.
Jaarprogram
Ek doen dan ook ‘n beroep op al die lede van Kiepersol
om asseblief julle voorstelle vir kampplekke, vir volgende jaar, in te stuur. Bestaande plekke waar julle
graag wil kamp asook nuwe kampplekke wat julle besoek het. Julle kan julle insette aan Kampkrummels stuur of aan enige bestuurslid.
Beste SAWA Kiepersol Groete

André Baker
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Spesiale woord - Voorsitter

Saamtrekdatums
Saamtrekke vir 2014

Geagte Mede-Kiepersol lede

14 - 15 Maart: Hartbeeshoek

Ons as Bestuur word op die AJV deur julle as lede van
SAWA Kiepersol gekies om die streek namens die lede
te bestuur. Die bestuur se hoof taak is om die lede te
dien, en word besluite namens die streek geneem.
Deurlopend moet die bestuur dan ook sekere besluite
namens die lede neem wat die meerderheid van lede
mee tevrede sal wees. Ons aanvaar dat alles wat gedoen
of besluit word nie noodwendig almal se goedkeuring
wegdra nie. Maar demokrasie werk maar so dat die
meerderheid gewoonlik sal kry wat hulle verlang.

15- 16 April: Seniorburgers
17 - 20 April: Presidente – Klipdraai
23 - 24 Mei: Marula
13 - 17 Junie: Weesgerus saam met Streek
Waterberg
18 - 19 Junie: Seniorburgers

Bestuur aanvaar dat daar ‘n besluit kan wees waarmee
nie al die lede saamstem nie. So ‘n besluit het tydens
die Joos Becker-saamtrek, in November 2013,
plaasgevind. Ek is tydens die afsluiting, net na ‘n pragtige erediens oor die besluit om nie ‘n kersboom funksie soos die vorige paar jare die geval was aan te bied
nie, aangeval. Dit was ‘n groot verleentheid vir almal
teenwoordig omdat daar ook besoekers was wat nie aan
SAWA Kiepersol behoort nie. Tydens die Januarie
2014 se streeksbestuur vergadering is die aangeleentheid bespreek en is ek as voorsitter versoek om die
voorval skriftelik met al ons lede van Streek Kiepersol
op te neem. As ons aanvaar dat daar verskille kan
wees, moet hierdie verskille op ‘n ordelike wyse
aangespreek en opgelos word, sodat niemand in verleentheid gestel word nie. Ons beeld van SAWA kan
nie weer so aangetas word nie.

18 - 20 Julie: Manyane

Die volgende aanbeveling word van Streekbestuur aan
lede gemaak om ‘n herhaling te voorkom naamlik;
Enige Kiepersol lid wat ‘n ongelukkigheid of ‘n
problem beleef, rapporteer dit asseblief skriftelik (per
e-pos of brief) aan die voorsitter wat die aangeleentheid
of persoonlik of by wyse van ‘n skrywe met die lid sal
opneem. Natuurlik waar nodig sal so ‘n aangeleentheid
wat deur ‘n lid by wyse van ‘n skrywe op geneem word
met bestuur, dan ook by die streek bestuursvergadering
ter tafel gelê word. Tydens die streek bestuursvergadering sal dit bespreek word. Dit staan ook so ‘n lid
vry om ‘n afspraak met die voorsitter te maak en/of om
te versoek om die bestuursvergadering by te woon waar
die probleem/ongelukkigheid bespreek sal word. Deur
hierdie wyse sal ons voorkom dat verskille/
ongelukkigheid by ‘n afsluitingsgeleentheid
aangespreek word, wat eintlik afbreek maak aan die
samekoms en Kiepersol se meelewing.
Daar moet altyd onthou word dat SAWA ‘n
ontspannings organisasie is wat op Christelike beginsels bedryf word. Juis daarom moet ons vir mekaar
ruimte gee om in harmonie ons naweke saam te kan
geniet.

Seniorburger Toer 2014

15 - 16 Augustus: AJV– Klein Paradys
17 - 18 September: Seniorburgers
19 - 20 September: Nasionale Saamtrek
Koppisol
17 - 18 Oktober: Kongres - Buffelspoort
Afgevaardigdes plus twee gaste
24 - 25 Oktober: Bass Lake
14 - 15 November: Joos Becker

26 Oktober - 8 November: Toer - Drakensberg

Fonds insameling 2014
31 Mei - Mandjiedans
Hoërskool Centurion Skoolsaal

4X4 Saamtrekke 2014
20 - 22 Maart - Die Olifant saam met
Streek Wapadrand
21 - 22 November of
28 - 29 November - Seredepity

Kiepersol-groete.
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stuk opgedaag waarvan sommige harde reën oppad gehad het. Die woonwaens was wyd versprei met met lekker gras staanplekke en min koelte

Lekker
Kampnuus

Die middag het dit aan en af gereën. Nadat
Willie en Elma opgedaag het as mede kampkommandante is die gebruiklike boekevat en verwelkoming gedoen tussen reëndruppels deur. Van
die geleentheid is gebruik gemaak om ons verjaarsdag mense naamlik Joey, Petro en Fanie (in
sy afwesigheid) ‘n geseënde verjaardag toe te
sing.

Onverwags Woonwa Park
24 - 25 Januarie 2014

Willie Bronkhorst
Ek ontvang ’n oproep van iemand, hoe vêr moet
ek nog op die grondpad wat alles uitmekaar skud
ry. Dit daargelaat – teen 18:30 is almal wat die
saamtrek bywoon veilig in die kamp en kan die
naweek begin.

Die wat kans gesien het, het braaivleis vure
aangesteek. Daar was 22 woonwaens met 5 besoekers wat saam gekamp het. Twee van die besoekers het die naweek aangesluit danksy
Christa. Die Saterdag is boekevat die oggend
gehou, waarna die kampeerders die geleentheid
gegee is om hul eie ding te doen. Van ons het
hoefyster gespeel wat ‘n taai stryd was, ek praat
nie van die kullery wat plaasgevind het nie. Die
ander het onder mekaar gekuier. Die middag
was Bingo gespeel, waarvan dit vir sommige die
eerste keer was.

Vrydagaand na boekevat deur Bets Joubert aangebied is word die Sawanante met vars vetkoek
bederf en word daar heerlik saam gekuier totdat
dit stelselmatig stiller word en almal gaan inkruip
het.
Saterdagoggend is party vroeg op, gaan stap en
sien heelwat wild. Om negeuur word boekevat
aangebied en die registrasie word afgehandel.
Later die dag gaan party op die wildrit. Die
middag eet ons almal heerlik waatlemoen.

Die weer het mooi saam gespeel en die vure was
aangesteek vir die gebruiklike braai. Die pap en
sous is voorsien deur Willie en Elma en die
brode is gebak en voorsien deur Willem en
Charlie (die Portugees). Almal het dit baie geniet.

Saterdagaand word daar saam gebraai en
gekuier tot laat.
Sondagoggend luister ons na die diens van die
Alberton se Lewensentrum op die TV waarna die
gebruiklike afsluiting gehou word. Na die afsluiting kuier ons heerlik saam om die koektafel en ’n
koppie koffie en tee.

Sondag was die gebruiklike erediens gehou, waar
ons by Eric en Christa se woonwa na die
boodskap op die TV geluister het. Die afsluiting
is daarna gedoen waarna daar lekker gesmul was
aan die lekker eetgoed.

So deur die loop van die middag pak almal op en
vertrek huis toe.

Fanie en Marie Marx het die Vrydag kom oë wys
waar hul oppad was na Tempel om ‘n saamtrek
van Waterberg by te woon. Baie van ons het lekker oefening gekry oor die afstande wat afgelê is
waar ons wyd versprei gestaan het en sommige
die waterval besoek het. Na afsluiting het party
van die mense opgepak om terug te keer huis toe
en ander het weer vure aangesteek vir ‘n middag
ete.

Nog ’n aangename Sawa saamtrek wat deur almal
wat daar was geniet is, kom op 'n end. Dit laat ’n
mens sommer uitsien na die volgende een.

Silver Rocks
21 - 22 Februarie 2014
Seef Delport

Vir die tarief waarvoor ons die kamp gekry het
was dit heel aanvaarbaar en aangenaam. Met
tolhekke ingesluit was dit goedkoper as ander
kampe wat ons bygewoon het. Die pensionarisse
het aangebly en nog ‘n nag oorgeslaap, wat ek
van verneem het, het hulle lekker saam gekuier. Baie dankie aan almal wat so mooi saam
gewerk het en vir ‘n aangename naweek.

Op kort kennisgewing is ek gevra om
behulpsaam te wees as mede kampkommandant
te Silver Rocks . Ek het ‘n dag verlof geneem en
vroeg in die pad geval die Vrydag. Met my
aankoms te Silver Rocks was daar reeds vyf
woonwaens. Sommige reeds vanaf Woensdag.
Kamp is opgeslaan en die woonwaens het stuk

SAWA groete tot die volgende naweek.
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Foto Album - Overwags

Die rustige kampterrein met die volstuis wat Martiens & Bets Joubert by hulle tent.
tussen die woonwaens wei.

Die Kiepersollers smul heerlik aan die lekker waatlemoen.

Bosveld sonsondergang.

Die saam kuier voor die braai Saterdagaand.

Willem Daniel geniet die saamtrek saam met
Oupa Willem & Ouma Maria.

Die ouens wat gaan wild kyk het word weer
by die kamp afgelaai.

Andre bedank die kampkommandante.
Jannie & Ina van den Berg, Martiens & Bets
Joubert.

Sondagoggend - Ons sing heerlik saam en luister na die diens oor die TV.
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Foto Album - Silver Rocks

Alet & Susan kuier lekker saam.

Chris, Pat, Ronel & Dora.

Interessante boustyl van die ablusiegeriewe.

Chris & Dora was kuiergaste.

Johann Lemmer ontspan heerlik.

Seef roep die Bingo nommers uit.

Bingo, dit is groot konsentrasie.
Dit lyk nie of Martiens lekker verstaan nie.

Saterdagaand - kuier en saambraai.

Ons ontspan oor n koppie koffie en eet
dingetjie tydens die afsluiting.

Andre bedank die kampkommandante.
Willie & Elma Bronkhorst, Susan & Seef
Delport

MC & Marie de Swart ontvang hul 70 ste
Streek meriete plaatjie van Andre.

Frieda Burger ontvang haar 150 ste Streek
meriete plaatjie van Andre.

Willem & Maria Nordeje ontvang hul 70 ste
Streek en 125ste Algemene meriete plaatjie
van Andre.
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ding soek - dis beter as ek hom op sy plek terugsit,
maar ek moet eers die plant natgooi.
Ek gooi water in die pot, maar mors die meeste op
die vloer.
Ek sit die TV-ding terug op die tafel en vat 'n
handdoek om die vloer droog te maak.
Toe stap ek in die gang af en probeer onthou wat
ek wou doen.
Teen sononder:
* Is die kar nog vuil.
* Die rekeninge is nie betaal nie.
* Daar staan 'n koppie koue koffie op die
kombuistoonbank.
* Die potplant kort nog water.
* Ek kry nie die afstandbeheer nie.
* My bril is weg.
* En ek weet nie wat ek met die kar sleutels
gemaak het nie.
Toe probeer ek uitpluis hoekom ek heeldag niks
gedoen het nie en hoekom ek so moeg is.
Ek stap na die rekenaar om hulp te soek, maar
besluit om eers te kyk of daar e-pos is.
Doen my 'n guns: Stuur hierdie boodskap aan
almal wat jy ken, want ek kan om die dood nie
onthou vir wie ek dit al aangestuur het, en of ek
dit al vir enigeen gestuur het nie. En moenie lag
nie: As jy nog nie so is nie, is jy op pad om so te
word!

Stef Maritz
Frank
Smith
BESOEK
O.V.O AAN MAPATIZA EDELSTENE TE
CROWTHORNE IN MIDRAND

Daai siekte genaamd O.V.O.

Op 11 September 2013 het Johann en Alet Lemmer, MC en Marie de Swardt en Frank en Hettie
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dus maakdaaraan
ek vars dat
koffie.
verwag
kanis word
en gedagtig
dit ‘n
Op
pad
kombuis
toe
met
die
koue
koffie
tref die
arbeidsintensiewe onderneming is, is die pryse
potplant my oognie
en goedkoop
ek sien hy nie.
is droog.
vanselfsprekend
Tewens, nie
een
van
ons
het
iets
gekoop
nie,
maar
maar my
Ek sit die koffie op die kombuistafel enhet
ontdek
met
verlangende
oë oggend
alles gade
geslaan
leesbril
wat al heel
soek
is.
stomgeslaan
oor
die
mens
se
skeppende
vermoë.
Ek besluit dit sal goed wees as ek eers die
bril
bêre, maar ek moet eers die potplant water
gee . . .
Ek sit die bril terug op die toonbank, vul 'n houer
met water en sien skielik die TV se afstandbeheer
wat iemand op die tafel laat lê het.
Ek besef as ons vanaand wil TV kyk, gaan ons die

Onthou!
Julle moet jul paspoorte regkry om
in Lesotho in te gaan met die 2014
toer na die Drakensberge.
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Kom ons vind meer uit oor ons opponent, die duiwel.

Sawa Jongspan
Ken jou opponent
Die Bybel waarsku ons teen ‘n
opponent wat wil keer dat jy
oorwinning in die geestelike
wedloop behaal. Hy probeer op
verskillende maniere om jou te
laat struikel en val sodat jy nie
jou wedloop kan voltooi nie.

Soek die verskillende name vir die duiwel in die letterraaisel.
1 Petrus 5:8: “Die duiwel loop rond soos ‘n brullende l_______.”
Openbaring 12:9 noem hom die groot d_____, die s_____ van
ouds, die d_____ en die s_____.
Volgens 2 Korintiërs 11:14 maak die duiwel of hy ‘n e______ van
die l______is.
Jesus sê in Johannes 8:44b dat die duiwel ‘n m_____ en l_____ is.

Wie dink jy is hierdie opponent?
1 “Pet 5 : 8 - 9a
“Wees nugter wees wakker!

Julle vyand, loop rond soos ‘’n
brullende leeu, op soek na
iemand om te verslind. Bly
standvastig in die geloof en
staan hom teë.
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ELWIERDA APTEEK
Elwierda@mweb.co.za
Noodnommer 082 460 0162


Skakel om ‘n afspraak te maak
072 949 6293



(Maandae gesluit)






Op die hoek van Chris Hougaard en
Springbokstraat, langs die
pandjieswinkel, Wierdapark





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

Kom loer gerus in as jy nog nie hier
was nie

Koedoestraat 184

Parkeer onder groot bome

Telefoon 012 653 6153
Faks: 012 653 6175

Ondersteun ons eie mense
9

Wierdapark
012 653 6172

KAMPKRUMMELS MAART 2014

VERJAARSDAE

Lief en
Leed

Kampkrummels
wens graag die
lede hieronder
Lief
baie geluk met
hulle verjaarsdae Hennie en Hannie Ferreira het oupa en ouma geword van

‘n kleindogter op Maandag, 20 Januarie 2014. Baie geluk.

Maart

April

1 - Maria Nordejé
6 - Enrico Zietsman
7 - Heinrich Vorster
10 - Martiens Joubert
14 - Andre Groenewald
16 - Charlie King
16 - Pieter van Biljon
18 - Sunè van Huyssteen
19 - Dianne du Preez
21 - Mareli Olivier
22 - Chantel Baker
25 - Helmien van Biljon

1 - Christa Bothma
2 - Willie Bronkhorst
6 - Whitey van Heerden
8 - Pieter Hanekom
9 - Ina van den Berg
13 - Seef Delport
18 - Edward Whelan
20 - Stefan Marx
21 - Lenie Lubbinge
24 - Ronel Whelan

Mei
3 - Guillaume Jordaan
3 - Thea Lewis
6 - Lettie Leach
6 - Willie Olivier
9 - Willem Blignaut
9 - Edna Lemmer
10 - Bets Joubert
19 - Theunis Botha
20 - Livia Lemmer
24 - Amanda Pretorius
25 - Magriet Baker
25 - Pierre de Villiers
29 - Hester Wessels
29 - Alice van Biljon

Al die Kiepersol lede
Ons wil graag weer julle besonderhede kry dat
ons seker maak julle kry die SMSe, E-posse en
die Kampkrummels.
Die volgende besonderhede:
Naam en van
Verjaardae
Telefoonnommers
Selfoonnommers
Posbus
Woonadres
E-pos
Lidnommer

Eric en Christa Bothma se dogter Nelmarie en Pieter is
getroud op 14 Desember 2013. Baie geluk aan hulle.
Hulle het ook vir hulle ‘n woonwa gekoop.
Dewald en Helmien van Biljon se seun Oelrich trou met
Nanna op 12 April 2014.
Dewald van Biljon het baie mooi aangesterk na sy
motorfiets ongeluk en dit gaan baie beter, hy het weer
begin werk. Ons is baie dankbaar vir sy wonderlike
herstel.
Johan van der Ende het ‘n hartomleiding in Desember
gehad, dit gaan baie beter. Ons dank die Hemelse Vader
ook vir sy herstel.
Elmien van Biljon het weer begin werk nadat sy vir ‘n jaar
lank gesukkel het om werk te kry.
Martiens en Bets Joubert se kleindogter is gekies as onder
hoofmeisie vir 2014.
Whiley en Annalie van Heerden het oupa en ouma van ‘n
kleindogter geword op 11 Februarie 2014. Baie geluk.
Frieda Burger word weer ouma van Leon en Gillian.

Leed
Pierre de la Harpe was in die hospitaal.
Con Arnold was in die hospitaal.
Johan van der Ende was in die hospitaal met ‘n
oogoperasie.
Kobus en Annalie van Heerden se seun gaan vir ‘n baie
groot operasie. Baie sterkte aan hulle.
Alet Lemmer se broer is oorlede in Desember 2013.
Magdanell Botha se siekte het hervat. Baie sterkte vir
haar.
André Baker was ook siek met sy besoek aan die
buiteland.
Seef Delport se broer is baie ernstig siek in Potchefstroom.
Seef Delport moet gaan vir ‘n breuk operasie. Sterkte.
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Voogdelys
André Baker
H 012 654 6127

S 083 409 3709

bakera@netactive.co.za

Con Arnold, Willem Blignaut, Thys Botha, Theuns Botha, Manie Brits, Willie Bronkhorst,
Frieda Burger, Andries Claassens, Pierre de la Harpe.
Ronelle King
H 012 664 6611

S 082 859 4763

ronelle@hscenturion.co.za

Martiens de Swardt, Pierre de Villiers, Seef Delport, Mike du Preez, Hennie Ferreira,
Andre Groenewald, Pieter Hanekom, Jan Hartzer, Jerome Henning
Rigard Lemmer
H 012 543 2411

S 082 786 9928

rigard.lemmer@treasury.gov.za

Guillaume Jordaan,Chris Joubert, Martiens Joubert, Kokkie Kok, Paul Kruger, Lettie Leach,
Leonard Lemmer, Johann Lemmer, Thea Lewis.
Ina van den Berg
H 012 661 9501 S 081 270 8267

jannie.ina@gmail.com

Hennie Lombard, Willie Lubbinge, Johan Luus, Thys Maree, Stef Maritz, Fanie Marx Jnr,
Fanie Marx, Alma Pieterse.
Frank Smith
H 012 654 3135

S 082 882 5299

frank.hettie@vodamail.co.za

Schalk Nolte, Willem Nordejé, Willie Olivier, Bennie Oosthuizen, Willem Pretorius,
Quintin Prinsloo, Gert Rall, Pieter van Biljon, Wouter van Biljon.
Dewald van Biljon
H 012 661 6015 S 083 709 9936

neeltjevb@gmail.com

Louis van den berg, Johan van der Ende, Martie van der Merwe, Whitey van Heerden,
Johan van Huyssteen, Poen Venter, Jan Venter.
Christa Bothma
S 082 801 3433

christa.bothma@yahoo.com

Hennak Visser, Bertus Voges, Charl Vorster, Melvyn Wessels, Pat Whelan, Enrico Zietsman.
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