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Kongres 2014 - Openingsrede van die President
Nico Spaumer

stem nie goedgekeur is nie. Ek
noem hierdie feite omdat hierdie
jaar bewys het dat die Kongres
2014 was vir Sawa ’n
verlede jaar die verkeerde
relatiewe rustige jaar
besluit geneem het. Ek staaf
met die streke wat hul
hierdie stelling deur hierdie jaar
ding gedoen het in
waar te neem hoe die verskilbelang van ons Sawa
lende gebiede gesukkel het om
lede.
Gebiedbestuurvoorsitter en
ander bestuurslede vir die
Daar was ’n hele aantal streke
wat hierdie jaar verjaardae gevier volgende termyn genomineer te
kry. In die meeste gebiede gaan
het en sodoende mylpale in hul
streek se geskiedenis bereik het. die huidige besture vir nog ’n
termyn aan as gevolg van geen
My persoonlike gelukwensing
opvolger nie en waar ’n ander
gaan aan hierdie streke wat
opvolger bekom was, was daar
hierdie geleenthede gevier het.
slegs een nominasie en was die
Soos by baie van u bewus is, het lid onbestrede verkies as nuwe
Gebiedbestuurvoorsitter.
hierdie Kongres verlede jaar ’n
Weereens na my mening ’n
voorstel om Sawa se struktuur
bewys dat lede nie by swaar
aan te pas by veranderde
omstandighede en om die bestuur strukture betrokke wil wees nie.
van Sawa meer vaartbelyn te
Ek wil die stelling maak dat
maak bespreek. Dit is ou nuus
hierdie Kongres in die nabye
dat hierdie voorgestelde
toekoms weer sal moet besin oor
bestuursverandering met een
Sawa se struktuur.
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Sawa lede die volgende vraag te
vra:
Watter soort lid is jy gemeet aan
die volgende drie kategorieë:
1. GEWONE SAWA LID
Hierdie is ’n lid wat aangesluit het
net om te kyk wat kan die
organisasie hom bied. Woon
moontlik net 1 of 2 saamtrekke per
jaar by, by die oorde waarvan hy
hou. Is glad nie betrokke by die
streek nie en wil ook nie op die
streekbestuur dien nie. Woon ook
nie Sawa se Nasionale geleenthede
by nie.

2. SAWANANT
Hierdie is die lid wat by sy streek
betrokke is. Hierdie lid stel hom
beskikbaar om op die streek
bestuur te dien en is altyd bereid
om te help. Sal aanbied om as
kampkommandant op te tree en
probeer om elke jaar ’n 100%
bywoning toekenning te kry.
Hierdie lid woon Nasionale
aangeleenthede by en is ’n staatEk het met die opening van
hierdie Kongres in 2012 aan ons maker vir sy streek by die jaarlikse
besture en Sawa lede ’n bekende Presidente Saamtrek en ondersteun
Sawa fondsinsamelings projekte.
aanhaling van ’n beroemde
Amerikaanse president
3. SATANANT
aangehaal en sodoende ’n
Hierdie is die lid wat taamlik
beroep op ons lede gedoen om
gereeld saamtrekke bywoon maar
nie te vra:
altyd kritiseer. Is met niks tevrede
nie en sal altyd kla oor tariewe en
Wat kan Sawa vir my doen
geriewe. Is ’n lid wat agteraf en
nie?
sekere besluite bevraagteken. Is
maar om eerder te vra
’n lid van Sawa om dit vir ander
moeilik te maak. Wil nie graag
Wat kan ek vir Sawa doen?
help nie en is altyd te besig. Staan
bekend as ’n moeilike lid en is
Ek wil vandag hierdie vraag
gesteld op die eie ek. Ek vra dus
uitbrei deur aan u en al ons
vandag aan elke Sawa lid. Waar
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Breër verband

OORDENKING

Sawa streef daarna om

Jou hawe van vrede
Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle (Joh. 14 : 27)
Ons almal het iets of iemand nodig waarop ons onwrikbaar kan
vertrou. Selfs dié wat beweer dat hulle selfstandig kan
funksioneer, moet eerlik erken dat hulle soms op die een of ander
bron vertrou. Al is dit ‘’n groot vertroosting om ‘’n betroubare
hulp in nood te hê, is dit ook bekend dat menslike of finansiële
hulp nie onfeilbaar is nie en jou wel soms in die steek kan laat.
Daar is net Een wie se volgehoue omgee en liefde vir jou nooit
ophou en wat jou nooit in die steek sal laat nie: dit is God self in
Jesus Christus. Hy roep alle uitgeputte pelgrims om met hul laste
na Hom toe te kom sodat Hy aan hulle rus kan skenk
(Matt. 11 : 28). Hy nooi jóú om jou vreugde en sukses net Hom te
deel en bied aan jou sy vrede (Joh. 14 :2). Dit is ‘’n vrede wat jou
verstand te bowe gaan, wat jou bang hart kalmeer en alle vrees
besweer (Fil. 4 : 7).
Aanvaar God se genadige aanbod van vrede deur Jesus Christus as
jou Verlosser aan te neem. Hy is die Prins van vrede, die
Vredevors (Jes. 9 :5). Gee onvoorwaardelik aan Hom oor en sy
Heilige Gees sal jou lei en jou in elke omstandigheid versterk. Hy
sal jou die vertroue en die vermoë gee om elke situasie wat mag
opduik, te hanteer. Sy teenwoordigheid sal alle vrees verban en
sy volmaakte liefde sal die seën van sy onmisbare vrede in jou hart
bevestig.
Deur Solly Ozrovech - My Vader en my God

- 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 daarvoor te huldig.

Streekbestuur 2014-2015
Voorsitter: André Baker (083 409 3709) bakera@netactive.co.za
Ondervoorsitter: Dewald van Biljon (083 709 9936) dewaldvbilj@gmail.com
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: Frieda Burger (082 894 7852) frieda.burger@vodamail.co.za
Redakteur: Elma Bronkhorst (082 469 3559) elma.bronkhorst1956@gmail.com

Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499
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sien jy jouself in bogenoemde 3 kategorieë binne
ons organisasie.
Hierdie jaar het weereens getoon dat daar steeds
vir ons almal wat betrokke is in die bestuurstrukture van Sawa groot uitdagings voorlê.
Woonwapark tariewe met gepaardgaande
deposito’s sowel as duur brandstofpryse en
tolhek gelde maak dit nie maklik vir ons nie.
Die finansiële beperkings wat ons huidig beleef
is ’n remskoen vir ons, maar ons moet die
uitdaging aanvaar en met doelgerigte beplanning
en samewerking kan ons saam hierdie
beperkings oorkom.
Sawa is steeds die organisasie wat vir ons
Afrikaanse woonwa eienaar wat Christelike beginsels aanvaar ’n tuiste bied. Ons moet almal
toesien dat on hierdie woonwa eienaar by Sawa
betrek.
Die President sluit af deur sy opregte dank
teenoor al die lede wat in Sawa se bestuurstrukture betrokke is te bedank vir hul ywer en
entoesiasme teenoor Sawa.

Nasionale Voorsittersverslag aan
die Kongres 2014
Jurie Dreyer
Oor minder as ’n maand van vandag
vier SAWA sy 45ste bestaansjaar.
Wat beteken dit vir ons as lede en
wat hou die toekoms vir ons in?
Eerstens kan daar met trots terug
gekyk word na ’n organisasie wat op
vaste beginsels gebou is en vandag nog die
fondamente wat in 1969 gelê is respekteer.
SAWA se behoud lê in sy grondwet en reëls wat
deur lede nagekom en uitgeleef word. Ek het by
verskeie vergaderings en ander byeenkomste
gemeld dat SAWA se lede sy belangrikste bate
is. Volgens my bestaan daar ’n behoefte aan ’n
lede werwingskomitee. Dit sal die taak van so ’n
komitee wees om streke met raad en hulp by te
staan om ledewerwing op dreef te kry.
Inisiatiewe soos wat hierdie jaar beslag gekry het
deurdat die nuwe lid se aansluitings fooi aan die
streek terug betaal word is maar een manier om
ledewerwing aan te moedig.

derings meer taak en toekoms gerig moet raak en
dat dieselfde sake nie herhaaldelik op sakelyste
moet voorkom nie. Daar is ’n aanhaling wat lui
“Hoe meer dinge verander hoe meer bly dit dieselfde”
Ek haal vir u sekere dele aan uit ’n notule van ’n
Gebiedsbestuur vergadering van die Kaapse Streke
wat gehou is op Saterdag 30 Januarie 1988 te
Oudtshoorn.
Dit is ’n werklikheid dat ons lede se persoonlike
finansies al meer onder druk geplaas word.
Ekonomiese druk en verhoogde mediese uitgawes
van ’n ouer wordende ledetal sal in die toekoms
groter uitdagings stel. Kleiner getalle by
saamtrekke veroorsaak dat oorde nie meer te vinde
is vir afslag tariewe nie, daarom sal streke noodwendig gedwing word om saam te kamp.
’n Woord van dank teenoor streke Suikerbosrand en
Rietfontein wat as kampkommandante tydens die
Presidente saamtrek opgetree het. Dankie vir julle
vriendelike samewerking en ywer.
Die ledetal het die afgelope jaar met 51 gedaal.
Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word maar
die meeste is aan u almal bekend. Wat egter meer
kommerwekkend is, is die feit dat 8 streke geen lid
gedurende die jaar gewerf het nie en ’n verdere ses
streke het slegs een lid gewerf. Indien ons dit eens
is dat lede Sawa se belangrikste bate is, moet ons
dan nie sterk aandag gee aan ’n lede
werwingskomitee soos wat ek in die inleiding
genoem het nie.
Soos reeds genoem, word SAWA hierdie jaar 45.
Die NUB het goedkeuring verleen dat daar weer ’n
opdatering van SAWA se geskiedenis in boek vorm
moet wees en Willem Gerber het aangebied om as
skrywer op te tree. Hierdie boek sal hoofsaaklik
fokus op die jare na 2000. Insette om Willem
behulpsaam te wees word waardeer. Ek het reeds
die eerste konsep raamwerk van Willem ontvang en
kommentaar gelewer.
Ek sluit af met die volgende gedagte “Doen alles
sonder murmurering en teëspraak” sodat julle
onberispelik en opreg kan wees, kinders van God
sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide
geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld
- Filippense 2 vers 14.

Een van ons afgevaardigdes wat vandag hier is
het al by verskeie geleenthede genoem dat verga-
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Die Voorsitter sê:
’n Splinternuwe SAWA jaar

Tydens die dinee die aand is ons lede ook vereer
met Nasionale toekennings. Dit is dan ook vir my
’n voorreg om die volgende lede geluk te wens
met hulle toekennings:
Willie Bronkhorst, Johann Lemmer, Jerome
Henning, Bertus Voges en Elma Bronkhorst.

André Baker
Dit is al weer die begin van ’n splinternuwe SAWA jaar met groot uitdagings. SAWA is die jaar 45 jaar oud en
die volgende stelling word gemaak “45
jaar van lekker kamp waar volgende“?

Saamtrekke: Die volgende saamtrek is die naweek
van 11/12/13 Oktober 2014 te Koppisol. Die
bestuur was genoodsaak om ons Silver Rocks
Saamtrek te vervang met die nasionale saamtrek,
as gevolg van die senior burger toer wat in dieselfde tyd plaasvind en ons kon nie die minimum
van 15 lede kry om vir die afslag in aanmerking
te kom nie. Dit gaan weer eens ’n lekker kamp
geleentheid wees. Met die weer wat nou al so
warm is, is die oord toegerus met al die nodige
onspanningsfasiliteite om die naweek saam met
mede Sawanante en die groter SAWA te geniet.

Met die jaar al goed op dreef het ons
alreeds, die AJV en die Kongres 2014 agter die
blad. Ons was die afgelope AJV maar min lede
wat gekamp het, maar almal het die naweek baie
geniet. Die vergadering was kort en kragtig waar
ons al die sake van die streek bespreek en beplan
het vir die volgende jaar en waar ons ook ons lede
vereer het met toekennings. Dit was ook vir my ’n
groot voorreg om tydens die AJV te kon rapporteer
dat ons die jaar met ’n wins kon afsluit en ek bedank ons lede vir die harde werk tydens die
mandjie dans waar ons die streek se finansies versterk het. Ons aand funksie was ’n roerbraai wat
deur oud en jonk baie geniet is tot laat die aand.
Baie dankie ook aan my mede bestuurslede vir ’n
suksesvolle en geslaagde AJV. Baie geluk ook
aan die volgende lede wat vereer was tydens die
AJV met die volgende toekennings:
Gebied Meriete
André Baker
Ronelle King
Streek Meriete
Willie Bronkhorst
Frieda Burger
Seef Delport
Hennie Ferreira
Martiens Joubert
Ronelle King
Johann Lemmer
André Baker

Aan almal wat gaan toer, mag dit weereens ’n
heerlike belewenis vir julle wees. Die res van die
lede wat by die nasionale saamtrek gaan kamp,
geniet die samesyn.
Beste Sawa groete.
Die Redakteur sê:

Laaste Kwartaal - 2014

Gebied Ere
Hennie Ferreira

Elma Bronkhorst
Kiepersollers,

Rigard Lemmer
Willem Nordeje
Gert Rall
Frank Smith
Pieter van Biljon
Johanna van Biljon
Ina van den Berg
Louis van den Berg

Die jaar 2014 is besig om verby te spoed en hier is ons al weer net n paar daar
voor Kersfees en Nuwejaar.
Ek wil vir al die leerder en studente
sterkte toewens vir die eksamens wat
om die draai is waar hulle moet rekenskap gee van
die afgelope jaar.

Kongres 2014: Die jaar se Kongres was ook baie
interessant, waar ons vir die eerste keer in agt jaar
weer ’n verkiesing van Dagbestuurslede gehad het.
Ons nuwe Nasionale Dagbestuur is soos volg:
President
- Nico Spaumer
Voorsitter
- Jannie Meyer
Ondervoorsitter - André Knoetze
Sekretaris
- Martin Rix
Penningmeester - Gerhard Vosloo (Vossie)
Skakelbeampte - Brian van Niekerk.

Hierdie is die voor laaste uitgawe vir die jaar en ek
wil vra dat julle vir my bydraes sal stuur vir die
“Kersfees-uitgawe” wat so teen die middel van
Desember gepubliseer sal word.
Ek wil ook van my kant af vie almal wat tydens
die AJV en Kongres toekennings ontvang het baie
gelukwens.
Tot ons weer gesels,
Elma.
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Saamtrekke vir 2014

Lekker
Kampnuus

Nasionale Saamtrek—Koppisol.
Senior Burger Saamtrek

AJV - Klein Paradys, Brits
15 - 17 Augustus 2014

Saamtrek datums

8 - 9 Okt - Tarief - R 170.00
10 - 12 Okt - R 420.00
Kerskamp - Diamante.
14 - 15 November - R350 naweek tarief en ’n
kind onder 12jr - R30 per nag ekstra.
Skaap Potjiekos vir Saterdagaand.
Verdere besonderhede volg nader aan die tyd.
4X4 Saamtrek 2014 - Afri-Sun Camping,
Mooinooi.
28 - 29 Nov - R 480 -Naweek tarief & sluit in:
Kampgelde, Vrydagaand ete, Saterdagaand ete,
Roete fooi en saamtrek plaatjie.

Frieda Burger
Vrydag 15 Augustus het die Kiepersol lede so stuk
stuk aangekom vir die 31ste AJV van die streek by
Klein Paradys. Soos gewoonlik kon die senior
burgers al vroeg nesskop en begin kuier.
Met my afhaak en reg stoot kom ek agter dat ek
sonder ’n kragkabel daar is. Niemand het ’n ekstra
een gehad nie en so ry ek en Lenie, Brits
woonwaens toe. Nou ja, nou het ek darem ’n spaar
as iemand een sou nodig kry.
Vrydagaand het ons saam met Wapadrand
boekevat gehad wat gelei is deur ds Fay van Lynwood NG gemeente en sing ons baie lekker met
kitaarbegeleiding.
Saterdagoggend hou ons AJV. Dis tog jammer dat
daar so min belangstelling in Streek sake is dat
slegs 15 lede die saamtrek by gewoon het. Die
AJV is tog die belangrikste saamtrek van die jaar.
Dis soos die parlement van die streek!

Saamtrekke vir 2015.
30 Jan - 01 Feb - Klein Paradys - Nylstroom
06 - 08 Feb - Oop NUB - Koppisol
21 - 23 Feb - Hartbeespoort Holiday Resorts

Na die vergadering drink almal gesellig tee.
Saterdagaand hou ons lekker roer braai en kuier
gesellig saam. Sondag se Erediens word weer deur
Wapadrand se ds Fay waar geneem en na tee en
afsluiting begin ons so stuk stuk oppak. Weer eens
’n heerlike kuier naweek met vriende.

20 - 22 Mar - Silver Rocks
02 - 06 Apr - Presidente - Klipdraai
30 Apr - 3 Mei - 4 x 4 Naweek
29 - 31 Mei - Marula - Bela Bela
20 - 22 Jun - Weesgerus
25 - 27 Jul - Manyane - Bosveld
14 - 16 Aug - AJV - Klein Paradys - Brits
25 - 27 Sep - Nasionale Saamtrek
02 - 04 Okt - 4x4 Saamtrek
16 - 18 Okt - Kongres - Buffelspoort
30 Okt - 1 Nov - Buffelspoort
28 - 30 Nov - Diamante

NB Saamtrekke - 2015
Die oorde vir volgende jaar kan
moontlik verander, want Ina van
den Berg kon nog nie al die nuwe
pryse vir volgende jaar se
saamtrekke kry nie.
Al die oorde se pryse gaan in 2015
styg.
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Foto Album - AJV 2014 - KleinParadys, Brits

Die Voorsitter lewer sy verslag

Hennie & Hannie Ferreira saam met André
Baker
Gebied Ere & Streek Meriete

André & Magriet Baker saam met Dewald
van Biljon
Gebied - & Streek Meriete

Fireda Burger saam met André Baker

Oom Gert Rall saam met André Baker

Susan & Seef Delport saam met André Baker

Streek Meriete

Streek Meriete

Streek Meriete

Bets & Martiens Joubert saam met André
Baker
Streek Meriete & 100% Bywoning

Rigard Lemmer saam met André Baker

Willem Nordeje saam met André Baker

Streek Meriete

Streek Meriete

Pieter van Biljon saam met André Baker

Madelein & Louis vd Berg saam met André
Baker
Streek Meriete

Ina & Jannie vd Berg saam met André Baker

Streek Meriete

6

Streek Meriete & 100% Bywoning

KAMPKRUMMELS OKTOBER 2014

Foto Album - AJV 2014 - KleinParadys, Brits

Kiepersollers maak roerbraai

Kiepersollers kuier gesellig saam

Sondagoggend - Afsluiting

Foto Album - Kongres 2014 - ATKV Buffelspoort

Jannie en Ina vd Berg geselsls met Rudy
Gronloh
Frieda Burger, Tannie Lettie Leach en
Martie vd Merwe arriveer by die dinee
Johann & Alet Lemmer saam met Jurie
Dreyer en Nico Spaumer
Ere Lidmaatskap

Willie & Elma Bronkhorst saam met Jurie Dreyer &
ander Sawanante
Nasionale Meriete - 25 Jaar Lidmaatskap

Elma Bronkhorst, Paula van Deventer & Marianne
Erasmus saam met Jurie Dreyer
Eervolle vermelding—Beste Nuusbrief

Willie BronkhorstEervolle vermelding—
Sawanant van die Jaar
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NASIONALE SAAMTREK – KOPPISOL
PROGRAM
8 - 9 Oktober 2014.
Senior burger saamtrek.
Kampkommandant - Nico Spaumer

Frieda Burger

10 Oktober 2014

Soos julle almal weet is ek met die laaste AJV as
senior burger verteenwoordiger aan gewys. Ek kan
egter nie op my eie funksioneer nie en het julle
almal se insette nodig. Frank en Hettie het diep
spore getrap in ons streek en ek het nou groot
skoene om vol te staan.

Aankoms en nesskop
19:00
Boekevat ( Johan van den Berg) en opening in
die saal

By die vergadering het ek gevra wat ons moet doen
hierdie jaar. Sommige voel kamp en kuier is
genoeg maar daar is ook gevoel dat ons nog
uitstappies moet reël. Dan het ek gevra dat ons die
senior saamtrek na die streek saamtrek moet hou en
nie vooraf nie maw wanneer almal vertrek Sondag
bly ons agter tot Maandag of selfs Dinsdag
afhangende van die oord. Dit maak dit net vir my
makliker aangesien ek nog op ‘n Donderdag ander
verpligtinge het.

11 Oktober
09:30
Boekevat (Louis van der Walt) in die saal
Spelletjies daarna vir die wat wil
18:30
SAWA 45 jaar fees in die saal
Streke bring asseblief vir ons julle wimpels en
vertoon dit in die portaal en saal
Tema 69: Prys vir die persoon wat die beste
uitbeelding van 69 aantrek
Tafels sal uitgesit wees met wit of swart
tafeldoeke
Versier self jou tafel. Prys vir die beste tafel
Bring net jou eie eet gery, glase en drinkgoed
Ete word bedien

Op hierdie stadium dink ek daaraan om ‘n ‘n
jaareind tee iewers te reël in November en dan kan
ons lekker saam kuier en besluit wat ons nog wil
doen.
Vir eers is ek oppad Kanada toe om ‘n nuwe kleinkind te verwelkom, maar sal DV weer 25 Oktober
tuis wees.

12 Oktober

Net so ‘n gedagte uit ‘n vorige uitgawe geskryf
deur Anne Botha: SAWA is waar mense wat in
mekaar se lief en leed en in die natuur belangstel
saam kamp.

Streke reël vir eie Sondagskool
10:00
Erediens - Ds. Francois Cilliers
Afsluiting direk na die diens
Veilig sleep en dankie vir die ondersteuning
Kampkommandante: Vaaldriehoek besture

Senior burgers kuier gesellig saam
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Sawa Jongspan

Speel klei
1 koppie koue water

1 koppie sout

2 teelepel olie

3 koppie meel

2 eetlepel mielieblom

voedselkleursel

Meng die water, sout , olie en voedselkleursel in ŉ groot
kastrol. Kook
.
Meng meel en mielieblom en voeg ŉ halwe koppie op ŉ keer
by water mengsel. Roer aanhoudend totdat al die meel by
geroer is.
Haal af van stoof en plas deeg op deegplank.
Vryf hande met meel en knie die deeg tot elasties.
Bedek deeg met plastiek of plaas in lugdigte houer.

MARÈ
Naeltegnikus
Pedicures & Manicures
Skakel om ’n afspraak te maak
072 949 6293

Skakel om ’n afspraak te maak
084 407 7398

(Maandae gesluit)

(Maandae gesluit)

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

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

Kom loer gerus in as jy nog nie hier
was nie

Kom loer gerus in as jy nog nie hier
was nie

Parkeer onder groot bome
Ondersteun ons eie mense
9
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VERJAARSDAE
Kampkrummels
wens graag die
lede hieronder
baie geluk met
hulle verjaarsdae

Oktober
2 - Rigard Lemmer
5 - Stef Maritz
8 - RM Lombard
9 - Mieke Michau
10 - Mandi Visser
14 - Annemarie Olivier
15 - André Baker
17 - Johann Lemmer
20 - Frieda Burger
25 - Madelein v/den Berg
28 - Louis van den Berg

Lief
Willie en Elma Bronkhorst se kleindogters het
Mpumalanga kleure in akrobatiese dans gekry

Augustus
7 - Wilanda Prinsloo
7 - Natasha Baker
10 - Pierre de la Harp
11 - Antoinette Kruger
13 - Annetjie Voges
16 - Susan Delport
17 - Con Arnold
17 - Coba Maree
19 - Petro Hartzen
20 - Annemarie Zietsman
21 - Magdanell Botha
25 - Thys Botha
26 - Annelie van Heerden

Lief en
Leed

Lerika was die jongste deelnemer aan die inter
provinsiale kampioenskappe waar sy sesde geëindig
het
Magriet Baker het haar 50ste verjaardag gevier. Baie
geluk

September
2 - Jannus van den Berg
3 - Dora Adendorff
3 - Riaan Steenkamp
4 - Hennak Visser
4 - Eldine Lemmer
5 - Paul Kruger
10 - Martie v/der Merwe
11 - Johan Luus
12 - Hettie Smith
12 - Marina van den Berg
16 - Marco Michau
16 - Simonè Zietsman
17 - Thys Maree
18 - Pat Whelan
19 - Kokkie Kok
19 - Fanie Marx Jr.
22 - Martie Maritz
27 - Reinhardt Vorster
28 - Marie de Swardt

Dit gaan goed met Pierre de Villiers na sy chemo
behandeling
Tannie Lettie Leach het ‘n agter kleinkind ryker geword
Dit gaan weer goed met Seef Delport
Dit gaan goed met Magdanell Botha onder
omstandighede
Frieda Burger het n kleindogter ryker geword
Dewald en Hermien van Biljon gaan oupa en ouma
word

Leed
Maria Nordejé se pa is oorlede
Willem Nordejé se pa is oorlede
Chris Joubert se pa is siek
Mike du Preez het n voet operasie ondergaan
Seef Delport se susterskind is noodlottig beseer in ’n
tref-en-trap-ongeluk

November
12 - Rolène Whelan
17 - Wouter van Biljon
21 - Hannie Ferreira
24 - Lucille Vorster
25 - JJ Joubert

Jou son en jou maan is die Here, Hy gaan nie onder
nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige
lig wees, jou dae van smart is verby - Jes. 60:20
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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, Andries Claassens,
Pierre de la Harpe, Martiens de Swardt, Pierre de Villiers.
Dewald van Biljon
H 012 661 6015 S 083 709 9936

dewaldvbilj@gmail.com

Seef Delport, Mike du Preez, Hennie Ferreira, Andre Groenewald, Pieter Hanekom,
Jan Hartzer, Jerome Henning, Guillaume Jordaan, Chris Joubert.
Rigard Lemmer
H 012 543 2411

S 082 786 9928

rigard.lemmer@treasury.gov.za

Martiens Joubert, Charlie King, 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, Stef Maritz, Fanie Marx Jnr, Fanie Marx,
Schalk Nolte, Willie Olivier, Bennie Oosthuizen, Riaan Steenkamp.
.
Frieda Burger
H 012 654 3453

S 082 894 7852

frieda.burger@vodamail.co.za

Alma Pieterse, Willem Pretorius, Quintin Prinsloo, Gert Rall, Frank Smith, Pieter van Biljon,
Wouter van Biljon, Louis van den berg, Johan van den Ende, Martie van der Merwe,
Whitey van Heerden
Elma Bronkhorst
S 082 469 3559 elma.bronkhorst1956@gmail,com
Chris Ardenhoff, Willem Nordejé, Johan van Huyssteen, Poen Venter, Jan Venter,
Hennak Visser, Bertus Voges, Charl Vorster, Melvyn Wessels, Pat Whelan, Enrico Zietsman.
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