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Terugvoer van die Oop NUB - 2015 

Terugvoer van Vergadering 
 
Baie van die inligting wat gebruik word deur 
die NUB kom uit die verslae van die gebiede. 
Elke Gebied stel ’n verslag saam uit die streek 
verslae in sy gebied en kry dan die geleentheid 
die verslag voor te hou.  
 
Verslae 
   
Van die punte wat uit die verslae gekom het, 
is; 
 Streek samel geld in vir KANSA 
 Streke kan duur/vêr saamtrekke         

subsidieer 
 Betrokkenheid van Senior burgers by 

verskeie geleenthede (kamp en sosiaal) 
 Vrae oor aantal streek vergaderings 

(hoeveelheid) 
 Die ontvolking in sekere streke se 

werkgebied 
 SAWA se Gemeenskap betrokkenheid 
 Bekommernis oor Kerk/Boekevat/ 

Kategese bywoning 
 Bekommernis oor die afskeep van vêraf 

Jannie Meyer streke 
 Besture en opvolg besture in klein streke 
 Neem kennis van ’n SAWA troue tydens ’n 

kamp (Geluk Antonie en Joekie - Overvaal)  

Senior Burgers 
 
Daar is blykbaar redelik verwarring oor senior burger 
plaatjies. Die vergadering bevestig ’n vorige besluit dat 
’n Senior burger plaatjie tel as ’n algemene kamp en 
nie as ’n streek kamp nie. As ’n Senior burger kamp 
geadverteer was, is dit ’n Senior burger kamp ongeag 
die lede teenwoordig. Die Ketel Senior burger plaatjie 
is net vir Nasionale Senior burger saamtrekke. 
 

Sekretarieel en Finansies; 
 
Alle sekretariële sake is bespreek. Gebied en streek 
voorsitters word bedank vir die hulp met die ver-
spreiding van die Jaarprogramme en Sawanante teen 
die einde van 2014.  
 
Willem Gerber en Jurie Dryer is hard aan die werk met 
die skryf van die SAWA geskiedenis. Hulle hanteer vir 
ons die tydperk van 1999 tot en met SAWA se 50ste 
verjaarsdag wat in 2019 sal wees wanner die 
Geskiedenis boek sal verskyn. Die vergadering spreek 
hul dank uit teenoor die twee lede.  
 
Daar is ook besluit om die ou klank stelsel te verkoop.     
  
Dit is nog in goeie werkende toestand maar nie        
voldoende vir SAWA geleenthede nie. 
 
Alle finansiële aspekte is bespreek en goedgekeur. 

Streke en Gebiede en Satelliete 
 
Streke Pretoria en Suidwes-Kaap vier in die volgende 
maand hul 45 ste verjaarsdae. 
  
Gebiede Goeie Hoop en Kaap Middellande hou hul eie 
Nasionale saamtrekke terwyl die binnelandse streke die 
Presidente saamtrek kan bywoon.  
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KAMPKRUMMELS  MAART 2015 

 

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 be-
ginsels 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) andrebaker31@gmail.com 
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 
 

In veilige bewaring 
  

“Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan... Ek sal jou 
nie in die steek laat nie.   Ek sal doen wat Ek jou beloof het”   
(Gen.. 28 : 15). 
 
Hier het ons ‘n heerlike, allesomvattende belofte vir  ’n Nuwejaarsmôre.  
Die Oujaar lê agter ons met sy skuld– en sondelas, sy leed en te-
leurstellings, met sy donker dae en moeilike ure.  Nou mag ons, as gevolg 
van die ewige trou van God, die nuwe jaar betree met hierdie aankondiging 
van die evangelie - die blye boodskap - wat in ons ore bly naklink.  Mag God 
gee dat dit ook tot ons diepste hart sal deurwerk. 
 
Ons gaan die onbekende toekoms tegemoet en ten spyte van wat ons in 
die Oujaar agtergelaat het, sal ons nie vry wees van sorge en kommernisse 
nie.  Ons is immers kleingelowige, besorgde mensekinders wat so baie van 
ons skuld en laste met ons wil saamdra.  Daarom staan ons vreesbevange 
en swak voor die onbekende wat voor ons lê. 
 
Nou kom die almagtige God en lees die vrees en bekommernis in ons oë en 
Hy praat met ons soos Hy met Jakob die eertydse swerweling gepraat het:  
Moenie bang wees nie.  Ek is met jou.  Ek sal jou beskerm.  Ek sal jou nie 
verlaat nie!  Wat Ek belowe het, sal Ek doen dit.  Dit val soos hemelse 
musiek op ons ore. 
 
Deur Jesus Christus is hierdie God ons God.  As ons glo, is ons deur Christus 
God se verloste kinders en hoef ons nie aan sy ewige trou te twyfel nie.  
Nie een van sy bemoedigende woorde sal onvervuld bly nie.  God het dit 
gesê en elke belofte sal in ons lewe waar word as ons maar net op hom wil 
wag. 
 
Elke Môre Nuut - Solly Ozrovech 
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Gebiede word herinner dat die gebied toekennings 
by die Mei NUB ingehandig moet word. 
 
Oop Gesprek 
 
Wilhelm Lombaard, van Wapadrand, het die 
gesprek sessie tydens die vergadering kom fasiliteer. 
Hy is ’n "Anti Burnout Specialist" Wilhelm meen 
ons kan SAWA juis bemark as ’n middel om weer 
die "tenk vol te maak" (positiewe energie op te bou) 
HY het deur middel van ’n voorlegging die verga-
dering gely om ’n paar punte te identifiseer waaraan 
ons kan aandag skenk. Al die onderstaande punte 
kom van af die lede wat vergadering by gewoon het. 
 
Vereenvoudig die SAWA struktuur (bestuur aktief) 
- las vir SAWA? 
Verantwoordelikheid 
Bestuur doen alles 
Atmosfeer by kampe 
Voorkom onaangenaamheid by kampe 
Kommunikeer meer met mekaar 
Advertering van SAWA 
Opleiding oor SAWA sodat lede weet hoe om lede 
te werf 
Gebrek aan toekoms visie 
Kan ons saam kamp en bymekaar leer? 
Fokus op lede behoud 
Fokus op lede erkenning 
Doen weg met “eie ek” 
Wat beteken SAWA vir lede? 
Beantwoord lede se behoeftes by reël van kampe 
Wat het verander? 
Maak ons voorsiening vir die verandering in tipe 
kampeerder (woonwa/bos wa/sleepwaens/tent) 
Werf lede met oorleg 
Woonwa verkope daal 
Sleepwa verkope styg 
Skep lys van name om potensiële lede te kontak 
Party streke te groot 
Ouderdomsgroepe 
Maak kampe meer aantreklik vir byvoorbeeld die 
kinders 
Aktiwiteite by kampe om stagnasie te voorkom 
(4x4;visvang) 
Kleiner streke moet kyk om saam te kamp 
 
Hierdie hoofpunte sal nou ingedeel word in kate-
gorie en dan verwys word na lede van die NUB om 
dit op te volg.  Dit is egter jammer dat ons nie langer 
tyd aan die bespreking kon afstaan nie. 
 
Elke Gebied Voorsitter sal ook ’n meer volledige 
verslag deurgee. 

Oos-Rand is op ’n voorstel van Gebied Oosran-
dia weer toestemming gegee om weer op te 
gradeer na volwaardige streek. Oos-Rand word 
geluk en sterkte toegewens.  
 
Gebied Jakaranda bied ook ’n 4x4 saamtrek vir 
al die 4x4 entoesiaste. Die saamtrek kan egter 
met ’n gewone woonwa bygewoon word waar-
van daar 4x4 roetes gery gaan word. 
 
Komitees 
Punte uit die komitees; 
 
Daar is alreeds ’n groot aantal veranderinge in 
die Jaar program. Maak eers seker van die kamp 
voor U vertrek. Die konsep Jaar program 2016 
sal tydens die Mei NUB beskikbaar wees. 
 
Kommer heers oor die groot aantal streke wat 
geen lede die afgelope jaar gewerf het nie. Daar 
is steeds ’n daling in ledetal. 
 
Dagbestuur is bekommerd oor die groot aantal 
lede wat langer as twee maande agterstallig is. 
 
Daar word besluit dat alle lede wat langer as 
twee maande agterstallig is deur die kantoor 
geskakel word. 
 
Die opleiding van bestuurders wat graag die EB 
lisensie wil bekom is vir SAWA baie belangrik. 
Die gevolg is dat die opleidings proses onder 
leiding van Fanie Marx, in samewerking met die 
owerhede en borge sal voortgaan. Die eerste 
geleenthede sal waarskynlik wees vir persone 
wat reeds ’n bestuurslisensie het maar nog nie 
die EB lisensie het nie. (wat nodig is om enige 
woonwa te sleep) 
 
Die Grondwet komitee is opdrag gegee om te 
kyk na die aantal streek vergaderings. 
 
Die nuwe redakteur van die Sawanant, Mariaan 
Erasmus van Oos-Vaal word aan die verga-
dering voorgestel en sterkte toegewens. Alet 
Meyer, die uit tredende redakteur word bedank 
vir haar toe gewydheid en harde werk met die 
Sawanant die afgelope paar jaar.  Ilze Kleyn-
hans help met die plasings op die Web. Die 
nuwe web blad moet nou ontwikkel word omdat 
die huidige een verouderd is en daar geen meer 
ondersteuning (support) vanaf M-Web is nie. 
Facebook word goed gebruik en 26 streke maak 
gebruik daarvan. Daar is nog een addisionele 
Sawa Facebook groep blad wat reeds gestig is 
beskikbaar vir ‘n streek wat dit wil oorneem.  
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Die Voorsitter sê:  
 
2015 is besig om spoed op te tel 

Ek moet sê die jaar is besig om spoed 
op te tel waar ons al reeds drie kampe 
agter ons het en die Presidente kamp 
voor die deur is.  Ek en Magriet kon 
ongelukkig nie die laaste kamp 
bywoon nie a.g.v. van my werk, waar 
ek op die oomblik in die buiteland is. Ek sal eers 
aan die einde van die maand terug wees, darem net 
betyds wees vir die Presidente naweek.  
  
Kampe: 
 
Ons volgende kamp vind dan plaas die 
Paasnaweek vanaf die 3 April tot 6 April as ook 
die beroemde Senior Burger saamtrek vanaf 
Dinsdag die 31 Maart by Klipdraai. Ek doen graag 
‘n beroep op al ons lede wat nog wil gaan kamp 
om so spoedig moontlik met die SAWA kantoor in 
verbinding te tree en die bespreking vorm in te  
stuur. Daar is nog plek en ons benodig hulp met 
die koeldrank en kolwyntjie (Cupcakes) verkope. 
 
Ek doen ook ‘n beroep op al die lede om asseblief 
julle voorstelle vir kampplekke, vir volgende jaar, 
te begin in stuur. Ons het alreeds die jaar op nuwe 
plekke gekamp wat ons weer wil besoek. Die 
bestuur is ook opsoek  na nuwe kampplekke wat 
julle besoek het wat julle will aanbeveel. Julle kan 
julle insette aan Kampkrummels stuur of aan enige 
bestuurslid. 
 
Fonds insameling: 
 
Die bestuur beplan weer `n fonds insamelings 
geleentheid vir die jaar en die beplanning is die 30 
Mei 2015. Die funksie is in die vorm van ‘n dans 
met `n Rugby tema wees.  Dit gaan wees soos in 
die verlede `n gasheer en gasvrou per tafel met 
familie en vriende. Hierdie geleentheid is Kieper-
sol se enigste groot fonds insameling vir die jaar 
om ons bedryf koste te dek. Die plek en meer be-
sonderhede volg na die vergadering wat op 
Maandag, 30 Maart  gehou sal word. 
 
Kommunikasie:  
Soos julle weet het Streek Kiepersol ‘n “Face 
Book” blad geskep en vra ons die lede om gereeld 
op die blad in te gaan om inligting oor die streek te 
kry asook om kommentaar te lewer. Op die      
oomblik is daar maar min aktiwiteite op die blad 
en ons beplan om meer inligting op die blad te sit. 

Kommunikasie is vir ons ‘n belangrike saak en dit 
is net nog `n manier om goeie kommunikasie met 
ons lede hê. 
Ek wil graag die volgende met julle deel  
“Laat ons, ons dan  beywer vir die dinge wat die 
onderlinge vrede en opbou bevorder” Romeine 
14:19. 

Kiepersollers, 
 
Ek hoop hierdie jaar sal vir elke       
Kiepersoller ’n heerlike en gesonde 
jaar wees. 
 
Aan die begin van nog ’n jaar besef jy 
maar net hoe die tyd verbygaan.  Die sandkorrels 
val een-een deur die uurglas; of dit val te vining.  
As ’n mens nie hoop het nie, maak dit jou bang, 
maar ons wat burgers van die hemel is, weet hoe 
goed dit is om hoop te hê. 
 
Onder God se beheer is alles reg. 
 
“ Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek 
sê en Hom glo wat My gestuur het, het die 
ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar 
het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan” 
Johannes 5 : 24 

Die Redakteur sê: 
 
’n Nuwejaar 2015 

André Baker 

Elma Bronkhorst 

Paasfees 
 

Spreek Vry 
 

“Moenie oordeel nie en oor julle sal nie 
geoordeel word nie.  Moenie veroordeel nie en 
julle sal nie veroordeel word nie.  Spreek vry en 
julle sal vryspreek word”  Lukas 6 : 37 
 
Gaan terug na die kruis.  Kyk weer hoe die Here 
ons as gevolg van die kruis vergewe: dan kan ons  
mekaar ook vergewe.  Ons het die opdrag om    
ander te vergewe.  Jy het ‘n keuse, een dié gedagte 
maak jou vry: jy hoef nie met jou woede en 
wrokke saam te leef nie - jy kan daarvan ontslae 
raak.  Dit is moontlik om te vergewe - deur gebed 
en met die hulp van die Heilige Gees is die  
moontlik! 
 
Met God op die Lewenspad - Max Lucado 
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Saamtrek datums 
 
Saamtrekke vir 2015. 
 
30 Apr - 3 Mei - 4 x 4 Naweek - Silver Rocks 
Hierdie gaan ’n 
lekker saamtrek 
wees waar een 
van die akti-
witeite ’n 4x4 
aktiwiteit is en 
ook n Water-
berg be-
sigtigingsroete gaan wees.  Koste sal ongeveer 
R600 vir die naweek beloop.  Program en koste 
sal bevestig word.  Hou die Sawa Webblad dop. 
Voorlopige program:  
Vrydag 01 Mei 

Almal ry saam na 4x4 

baan waar ons 
“brunch” maak en die 
wat nie ry nie kan kyk 
hoe speel die manne.  

Daar is n lekker lapa en daar is ook toilet 
geriewe. 
 
Saterdag 02 Mei 
Die wat wil, ry saam op die grondpaaie om die 
oord.  
 
22 - 24 Mei - Marula -  Bela-Bela 
 
19 - 21 Jun - Weesgerus 
’n Spesiale tarief is beding indien jy vir sewe (7) 
nagte aan een kamp teen R 97.60/nag teenoor die 
R 133/nag indien korter staan. 
 
24 - 26 Jul - Manyane - Bosveld 
21 - 23 Aug - AJV - Onverwags                
25 - 27 Sep - Nasionale Saamtrek 
02 - 04 Okt - 4x4 Saamtrek 
16 - 18 Okt - Kongres - Buffelspoort 
30 Okt - 1 Nov - Buffelspoort 
28 -  30 Nov - Diamanté 
 

Lekker 
Kampnuus 
 Klein Paradys - Nylstroom  
30 Januarie - 01 Februarie 2015            
Frieda Burger 

Klein Paradys Nylstroom is presies net dit, ’n klein 
paradys met groen gras en skadu bome vir almal. 
Twintig woonwaens het gemaklik op toegekende 
plekke gestaan. 
 
Na boekevat deur Frieda het die kuier al begin. 
Daar was koffie en beskuit vir die wat al klaar geëet 
het en al kon kuier. Seef was nog aan die braai maar 
kon sy kleinkind stuur om n stukkie beskuit te kom 
haal. 
 
Saterdag het ons saam "brunch" gemaak of sommer 
net in die kring kom saam gesels. Saterdag se 
boekevat het Bets waargeneem en gemeld dat dit 
die derde Januarie in 'n ry is wat sy en Martiens 
kampkommandante was. Mooi julle, julle is ons 
staatmakers! 
 
Spontaan het almal kom kyk oor hoe Frieda die 
"Dunlop Special" brood maak. (Die oorspronklike 
resep het ek op die webwerf gekry en die eerste 
keer by Nkwe gemaak. Daar het Christo dit herdoop 
na Dunlop Special) 
 
Almal kon proe van die braaibroodjie wat baie lek-
ker was. Niks het oorgebly nie! 
 
Deur die nag het dit gereën en as ek reg onthou was 
daar ook donderweer. Sondag het skoon gewas en 
vars aangebreek maar ons kon nie TV sein kry nie 
en het na ' n preek van Stefan Joubert op band ge-
luister. 
 
Met die afsluiting het André Anna en Jerome se ere 
lidmaatskap toekenning oorhandig wat by die kon-
gres ontvang is. 
 
Chris en Dora Adendorff het hulle koevert ontvang 
en is nou volwaardige Kiepersol lede. Johan en Ka-
rin Burger word oorgeplaas vanaf Oosvaal en het 'n 
snor gekry. 
Na afsluiting en die koektafel is daar traag op-
geslaan en huis toe gesleep. 
 
So is dit die einde van nog 'n heerlike gesellige na-
week. Ons hoop om julle almal by die volgende 
saamtrek by Hartbeespoort te sien. 
 
Groete Frieda, Martiens en Bets  
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Foto Album - Klein Paradys, Nylstroom 

Petro Hartzer en klein Diané kuier dukstukke Martiens, Bets, Con en Magriet ontspan  

Dunlop brood in wording  Dunlop brrod in wording  word oor die kole 
gebraai 

Braaivleis en mielies op die vuur 

Oom Jerome & tannie Anna smul lekker aan 
al die lekker kos 

Kiepersol lede om die kospotte Frida, Martiens & Bets -  
Kampkommandante  saam met Abdré 

Dunlop brood in wording - die Fortuner 
bring sy kant 

Dora & Chris Adendorf ontvan hul kovert 
met Sawa stukke 

Johan & Karin Burger het van Streek Oosvaal 
oorgeplaas na Kiepersol.  Andre oorhandig 

hul Kiepersol snor 

Ere Lidmaatskap toekenning word aan Oom 
Jerome & Tannie Anna Henning oorhandig 
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Foto Album - Hartebeespoort Holiday Resort 

Wonder waaroor gesels Seef en Willie so 
ernstig 

Sawanante kom bymekaar vir Satergoggend 
se boekevat 

Sawanante kuier geselig saam tydens die 
saambraai, Saterdagaand 

Sawanante kuier geselig saam tydens die 
saambraai, Saterdagaand 

Oom Gert Rall smul aan ‘n heerlike maaltyd Jannie braai ‘n “Steak” al lyk dit asof hy  n 
kampvuur aan die gang kry 

Ronel besig om ‘n klomp slim stories kwyt te 
raak 

Johann en Alet maak seker dat daar niks van 
die lekker slaai oorbly nie 

Kampkommandante 
Willie & Elma Bronkhorst, Seef & Susan  

saam met Andé Baker 

Streek Meriete 120  Steek Saamtrekke 
Jannie en Ina vd Berg saam met Andre 

Baker 

Streek Meriete 140  Steek Saamtrekke 
Seef en Susan Delport saam met Andre 

Baker 

Streek Meriete 160  Steek Saamtrekke 
Frieda Burger saam met Andre Baker 
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Om 'n senior burger te wees beteken nie nood-
wendig om oud te wees nie, volgens die HAT is dit 
'n toestand van ouer wees. Nou wonder ek wat nou 
van pas is: om in 'n "toestand" te wees of oud. Elk 
een moet maar self daar oor besluit! 
 
Soos dit maar in baie streke gaan is die         
meerderheid lede in Kiepersol senior burgers. Daar 
is natuurlik ook voordele aan verbonde. Ons kan 
vroeg Vrydag of soms selfs al Donderdag by 'n 
saamtrek aan kom en selfs bly tot Maandag. Ek kan 
nog onthou toe ek en Willem nog "jong" 
Sawanante was hoe ons uitgesien het na eendag as 
ons "groot" is en die beste skaduwee vir ons karre 
kan kies) 
 
Maar om  'n senior burger te wees kom ook met 'n 
verantwoordelikheid. Ons kan nie net heel naweek 
onder die dakkie sit en mooi lyk nie. Kom en deel 
julle stories en ondervindinge met almal. By ons 
afgelope saamtrek by Hartbeespoort is daar lekker 
om die vuur gekuier en na stories geluister. Theuns 
se dak storie is na al die jare nog steeds 'n treffer. 
Sulke saam kuier en gesels smee weer van nuuts af 
die vriendskap bande. En die "onthou jy nog" is 
baie kosbaar en verdien ' n plekkie in die streek. 
 
Ek hoop ons kan nog vele sulke lekker kuier hê. 
Ek gaan probeer om na die Meimaand saamtrek by 
Maroela ‘n senior saamtrek te reël na die naweek. 
Dit kan egter net gebeur as daar genoeg belang-
stelling is. Dink daar aan en dan gesels ons by    
Silver Rocks daar oor. 
 

Seef Delport 

Hartbeespoort Holiday Resort 
20 - 22 Februarie 2015 

Frieda Burger 
Vroegdag is daar gereed gemaak om te vertrek.   
By aankoms is eers vasgestel watter staanplekke 
ons moet gebruik.  Drie areas is aan ons toegeken 
waar daar begin is om kamp op te slaan.  Die 
woonwaens het stuk –stuk opgedaag en die 
staanplekke onder koeltebome is uitgesoek. 
 
‘n Ekstra tent is opgesit (multi-room) om Ronelle 
King te akkommodeer aangesien haar man in 
Mosambiek werksaam was.  Teen die aand is der-
tien woonwaens staangemaak met een besoeker 
wat saam  met Oom Gert se groep gekamp het.  
Die gebruiklike boekevat is gehou deur Seef Del-
port waarna sommige vure aangesteek het om 
saam te braai wat baie lekker was. 
 
Boekevat is die Saterdag oggend deur Willie 
Bronkhorst gehou waarna registrasie plaasgevind 
het. Elkeen het vir die dag sy eie gang gegaan en 
rustig by  die oord en swembad verkeer.  Die mid-
dag is daar Bingo gespeel en ‘n groot groep het 
spontaan daaraan deelgeneem.  So tussen deur is 
daar rugby gekyk by die saal en ook op Walka’s.  
 
Die Saterdagaand is die vure aangesteek vir die 
gebruiklike saam braai wat heel aangenaam was.  
Na almal klaar gebraai het is daar bymekaar 
gekom waar almal stories gedeel het rondom 
ervarings van kamp en teëspoed op die pad. Wat 
‘n aangename aand was dit nie en daar was baie 
gelag.   
 
Sondag oggend is daar na ‘n opname van ‘n kerk-
diens geluister wat deur Willie Bronkhorst hanteer 
is. Die gebruiklike koek en tee was gehou waarna 
André Baker die afsluiting waargeneem het. ‘n 
Paar woonwaens het vertrek maar ‘n groot groep 
het besluit om nog saam te braai en te kuier. Na 
middagete het die meeste opgeslaan en vertrek. 
 
Ons het ook saam met Joey de Villiers haar ver-
jaardag gevier en is alles wat mooi is aan haar 
toegewens. 
 
Hierdie was ‘n baie lekker kamp en baie dankie 
aan almal wat die kamp meegemaak het, dit was 
regtig baie aangenaam. 
 

Kamp groete tot volgende keer. 
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Soek 5 Streke en           
2 Satelliete in  
Jakaranda  Gebied 
Trek ’n kring om die 
woord bv.  
 
Wapadrand 
Pretoria 
Bosveld  
Kiepersol 
Rietvallei 
Waterberg 
Bronberg 

KAMPKRUMMELS MAART 2015 

 

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 

Sawa Tieners 

 

 
Skakel om ’n afspraak te maak 

084 407 7398 
(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 

 

MARÈ 
Naeltegnikus 

Pedicures & Manicures 

 

SAWA 

P U Z X C J H F Q M 

Y R B R O N B E R G 

R I E T V A L L E I 

U H C T X Z T O P B 

Q X B N O J I F H O 

K I E P E R S O L S 

O V T Y X Q I D S V 

Y Z X M S L Z E Q E 

W A T E R B E R G L 

Z W A P A D R A N D 
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  VERJAARSDAE Lief en   
Leed 

KAMPKRUMMELS MAART 2015 

Maart 
 

  1 - Marie Nordejé 
  6 - Enrico Zietsman             
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 
25 - Marnet Steenkamp 

Kampkrummels 
wens graag die 
lede hieronder 
baie geluk met 
hulle verjaarsdae 

Lief 
 
Quintin en Wilanda Prinsloo se seun Blignaut 
(Blikkies) is verloof. Baie geluk. 
 
Seef Delport se knie is baie beter en gaan goed. 
 
Frank en Hettie Smith het in hul huis by die aftree-
oord ingetrek.  Nadat hulle ’n jaar in hul woonwa 
rond getoer het. 
 
Chris Delport sterk aan na ’n knie operasie. 
 
Quintin Prinsloo het ook ’n knie operasie gehad en 
dit gaan goed met hom. 
 
Jan Venter was baie siek en gaan goed. 
 
Quintin en Wilanda het  oupa en ouma geword van 
hul seun. 
 
Maria Nordejé is geopereer  nadat sy in ’n fratsonge-
luk gehad het en haar enkel gebreek het.  Sy het ook 
’n bloedklont in haar been gehad, maar dit gaan goed. 
 
Ronel Whelan het gegaan vir ’n hand operasie en dit 
gaan ook goed. 
 
  
Leed 
 
Jurie Dreyer se ma is oorlede. 
 
Mike du Preez is baie siek. 
 

April 
 

   2 - Willie  Bronkhorst 
   6 - Whitey van Heerden 
   8 - Pieter Hanekom 
   9 - Ina van den Berg 
 13 - Seef Delport 
 17 - Karin Burger 
 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 

 

Bedanking 
 
Met hierdie brief wil die Botha-gesin net graag 
dankie sê vir al die volgehoue ondersteuning en by-
stand deur ons moeilike tyd van rou en hartseer. 
Asook ons waardering vir al die hulp en verskei-
denheid van eetgoedjies met Magdanell se begrafnis 
 
Mag al haar liefde en passie waarmee sy geleef het 
aanhou skyn deur ons almal se doen en late. 
 
Hartlike dank aan almal. 
 
Madeleine Bezuidenhout, André, Liesl en Theuns 
Botha 



 

11 

 

Voogdelys 

KAMPKRUMMELS MAART 2015 

 
André Baker      
H 012 654 6127     S 083 409 3709                                         
andrebaker31@gmail.com 
 
 
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, 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,        
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, 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, Melvyn Wessels, Pat Whelan, Enrico Zietsman.  
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