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Breër verband

Sawa streef daarna om

OORDENKING

- vir Afrikaans georiënteerde

Gebed
Almagtige God,
ons aanbid U as Skepper en Onderhouer van u skepping:
So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie,
ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie (Gen. 8 : 22).
Ons verwonder ons oor die ritme en ewewig van die seisoene;
dat U dit voorafbepaal het om die aarde só te seën.
Die winter het sy unieke bekoring: reën en koue, ryp en sneeu;
kaalgestroopte eike in hulle naakte skoonheid.
Die winter is rustyd in die natuur: ’n sluimerende wag op
’n nuwe ontwaking van tintelende lewe.
Bring in hierdie winterseisoen rus in my onstuimige gemoed, o Here!
Die winter het ook sy nypende bekommernisse:
mense wat dakloos is en honger ly;
mense wat koud en alleen is.
Leer my deur u Heilige Gees wat barmhartigheid werklik beteken.
Gedurende die winter gaan ons baie tyd hê om te lees,
veral u ewige Woord;
om te peins en te mediteer;
om biddend met U te praat en na U te luister.
Daar is soveel mense wat ons aan u genade wil opdra:
bejaardes, siekes, werkloses en bedroefdes.
Begrafnisse in die winterreën is soveel meer droewig vertroos tog, barmhartige God!
Die winter is ook vir baie mense verloftyd, wegbreek tyd, gesinstyd.
Dankie vir die opwinding van vakansiereise
wanneer ons geestelik en liggaamlik vernuwe word
sodat ons U beter kan liefhê en dien.
Ons bid dit in die Naam van Jesus, ons opgestane Heiland,
wat uit die dood nuwe lewe te voorskyn roep.
Amen

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.

My Vader en my God - Solly Ozrovech

Streekbestuur 2014-2015
Voorsitter: André Baker (083 409 3709) andrebaker31@gmail.com
Ondervoorsitter: Dewald van Biljon (083 709 9936) dewaldvbilj@gmail.com
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Redakteur: Elma Bronkhorst (082 469 3559) elma.bronkhorst1956@gmail.com
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Die Voorsitter sê:

Laaste drie maande
André Baker
Hier waar ons reg in die middel van
die winter staan, groet ek elke
Kiepersol lid met ‘n warm SAWA
groet. Dit is vir my wonderlik om
terug te kyk oor die laaste drie
maande, waar ons baie suksesvol
was en ook baie lekker gekamp het.
Die eerste was die Presidente naweek waar Kiepersol deur 13 lede verteenwoordig was en waar
ons “cupcakes” en koeldrank tydens die Saterdag kermis verkoop het. Die hele naweek was
lekker saam gekamp en gekuier. Daar was ook 5
Kiepersol lede wat die President snr. Burger
saamtrek bygewoon het en tydens die kermis ‘n
mooi bedrag by die senior burger allerlei tafel
ingesamel het.

door, Waterkloof Rif wat vir ons die mooi pryse
geskenk het.
Ons volgende streek kamp is die naweek van 24 tot
26 Julie saam met Bosveld te Manyane. Daar is ook
‘n senior burger kamp van die 19 tot die 24 Julie.
As daar nog lede is wat wil gaan saam kamp moet
hulle Roelf Brewis van Bosveld kontak by
rbrewis.rio@gmail.com.
Dan is daar nog ‘n belangrike datum wat ons moet
onthou en dit is die AJV by Onverwags die naweek
van 21,22 en 23 Augustus. Soos julle sal sien in die
Jaarprogram het die naweek en die kampterrein
verskuif, so verander asseblief julle dagboeke
dienooreenkomstig.
Beste SAWA Groete
Andre

Die tweede lekker kamp die afgelope tyd was die
Marula naweek waar ons 14 lede en een besoeker was. Daar was lekker gekamp en gekuier
en waar ons weereens die Sondagmiddag lekker
by die restaurant geëet het. Ses van die senior
burgers het ook van die Sondag tot die Dinsdag
‘n baie lekker senior burger kamp gehad.
Dit is na ’n baie suksesvolle funksie, die
Mandjie dans van 2015, dat ek in bewondering
staan oor al die mense wat weereens ’n groot
bydra gelewer het tot die sukses van die funksie.
Ek wil graag die bestuur van Kiepersol en hulle
gades bedank en in besonder Ina en Jannie van
den Berg en Elma en Willie Bronkhorst wat ’n
baie groot bygedra gelewer het tot die sukses van
die funksie. Hulle het die Marula naweek opgeoffer om ook vir ons die musiek te reël. Baie
dankie ook aan Erich de Vries vir die musiek, dit
was weereens deur almal geniet. Dan moet ons
ook vir Jannie van den Berg, Ina van den Berg,
Fanie Marx en Willie Bronkhorst bedank vir die
span poging om die Kerrie-en-rys te maak, almal
wat daar was sal saamstem dit was baie lekker.
Graag bedank ek ook elke Kiepersol lid en hulle
gaste wat die aand saam met ons geniet het vir
hul ondersteuning en bydrae. Ek wil ook in besonder vir skeidsregter Fanie Marx en sy lynregter Quintin Prinsloo en die TV-skeidsregter
Wilanda Prinsloo bedank vir die wynveiling dit
was groot pret en baie suksesvol. Dan laaste
maar nie die minste ons borge Pretoria Oos
Woonwa kliniek en Discovery Caravan & Out-

Die Redakteur sê:

Helfte van die jaar.
Elma Bronkhorst
Die winter is hier en dit is al weer die
helfte van die jaar. Die tyd gaan so
vining verby dat dit ook amper weer
tyd is vir die jaarlikse AJV.
Geluk loop ’n mens net toevallig
raak, soos ’n verwaarloosde blom wat jy êrens, in ‘n vergete paadjie van
die gees, mag teëkom . . .
Geluk is soos die sonskyn op ’n wintersdag, wat
jou skielik uit ’n grys, bewolkte lug toelag. As jy
dit vir jouself selfsugtig soek, bly die poort na
tevredenheid van hart vir jou steeds toe. . . maar as
jy méér aan andere, minder aan jouself dink ontdek jy jy het die sleutel na geluk gevind.
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Sondagoggend word boekevat aangebied waarna
die gebruiklike afsluiting gehou word. Na die
afsluiting kuier ons heerlik saam om die koektafel
en ’n koppie koffie en tee.

Saamtrek datums
Saamtrekke vir 2015.
24 - 26 Jul - Manyane - Bosveld

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

21 - 23 Aug - AJV - Onverwags
25 - 27 Sep - Nasionale Saamtrek,

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

02 - 04 Okt - 4x4 Saamtrek

16 - 18 Okt - Kongres - Buffelspoort

4x4 Silver Rocks - Nylstroom
30 April - 03 Mei 2015

30 Okt - 1 Nov - Marula
28 - 30 Nov - Diamanté

Willie & Elma Bronkhorst
Fanie & Marie Marx

Lekker
Kampnuus

Donderdagoggend, 30 April 2015 ontmoet ek en
Andre Fourie van Secunda mekaar by die Petro
Port en nadat ons ontbyt geëet het vertrek ons na
Silver Rocks. Toe ons by die oord opdaag is Oom
Kalfie, Fanie Marx en Willem & Sonja reeds daar
en gevestig. Nadat ons opgeslaan het ontvang ons
die waens wat een na die ander aankom. Vyftien
gesinne het die saamtrek bygewoon. Na boekevat
word daar gebraai heerlik saam gekuier totdat dit
stelselmatig stiller word en almal gaan inkruip het.

Silver Rocks - Nylstroom
20 - 22 Maart 2015
Willie & Elma Bronkhorst
Jannie & Ina van den Berg
Na ’n hengse gespook deur die verkeer arriveer
ons en die van der Bergs so teen ongeveer 18:45
by die kamp – almal wat die saamtrek bywoon is
nou veilig in die kamp en kan die naweek begin.

Vrydagoggend is party vroeg op en geniet die sonsopkoms met ’n koppie koffie en beskuit. Na
boekevat vertrek die konvooi na Aardwolf die 4x4
terrein. Nadat ons al die ontbyt goed by die lapa
afgelaai het en Fanie ons aan Naas Ehlers ’n plaaslike inwoner wat die terrein goed ken voorgestel
het ry ons deur die 4x4 roete. Ons keer terug na
die lapa en ons maak gesamentlike ontbyt. Na
ontbyt kuier ons saam en die manne gaan “speel”
soos en wanneer hulle daarna voel nog in die 4x4
terrein. Die aand word saam gebraai en gekuier
om die kampvuur.

Vrydagaand na boekevat word die Sawanante met
’n biltong potjie bederf en word daar heerlik saam
gekuier totdat dit stelselmatig stiller word en almal
gaan inkruip het.
Saterdagoggend is party vroeg op en geniet die
sonsopkoms met ’n koppie koffie en beskuit. Om
negeuur word boekevat aangebied en die registrasie word afgehandel. Ons maak gesamentlike
ontbyt met “Geelslang” om seker te maak die kos
sit nie in jou keel vas nie. Daar word heerlik saam
gekuier en ons speel bingo.

Saterdagoggend na die boekevat vertrek die konvooi op die grondpad roete wat voor die tyd beplan
is. Ons sien heelwat wild en die middag braai ons
’n worsie by die Donkerpoort dam. Op pad terug
stop ons by ’n plaas waar ons kyk na die gerestoureerde ossewa en ons die voorreg het om te
sien en hoor hoe ’n outydse voorlaaier geweer afgevuur word. Ons braai en kuier weer om die vuur
tot laataand.
Sondagoggend luister/kyk ons na die erediens op
die televisie waarna die gebruiklike afsluiting
gehou word. Na die afsluiting kuier ons heerlik

Saterdagaand word daar kos gemaak uit die
boonste rakke – Ronel King maak ’n pot vol
soetpatats, Jannie van der Berg en Willie Bronkhorst braai snoek en maak slap tjips oor die kole –
ja jy het reg gehoor slap tjips oor die kole. Die pot
word blink gekrap en al die tjips en snoek word
opgeëet waarna daar gekuier word tot laataand.
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saam om die koektafel en ’n koppie koffie en tee.
So deur die loop van die middag pak almal op en
vertrek huis toe.
Dankie aan almal wat saam gekamp het en van
die saamtrek ’n sukses gemaak het.

Marula - 22 - 24 Mei 2015
Martiens en Marie de Swardt
Stef en Martie Maritz
Martiens en Marie was vroegoggend al op die
terrein en toe die eerste Kiepersollers opdaag het
hul woonwa al reggestaan. Daar is nie
staanplekke bymekaar toegeken nie en ons het
maar so tussen die langstaners ingetrek.
Aangesien daar nie baie ander woonwaens was
nie kon heelwat van ons bymekaar staan. Die
woonwaens het nogal vinnig ingekom en lank
voor boekevat was al 14 woonwaens reeds daar.
Ons was nogal aangenaam verras met die opgradering van die kampterrein en die nuwe
ablusiegeriewe. Daar is 32 geplaveide
staanplekke met water byderhand en elkeen het ‘n
drom braaier. Daar is sommer van vroeg af al tee,
koffie en koekies geniet en lekker gekuier. Daar
was goeie interaksie met die ander kampeerders
en daar was selfs ‘n Sawanant van Ladismith in
die Klein-Karoo.
Die naweek se tema was dankbaarheid en Stef het
dit Vrydagaand ingelui tydens boekevat. Daarna
het ons heerlike beskuit van M en M bakkery
(Marie en Martie) met koffie en tee geniet.
Verder is daar tot laataand in groepe gekuier.
Saterdagoggend het Martiens die tema tydens
boekevat verder uitgebrei en daarna is die registrasie afgehandel.
Die res van die dag is daar verder gekuier, gesels,
rondgeloop en sommige het hulself in die pragtige groot verhitte swembad geniet.
Laatmiddag het die kampkommandante en hul
gades begin woel en werskaf om die pap, sous en
braaivleisvure reg te kry vir die braai. Ander
dames het ‘n verskeidenheid heerlike slaaie
voorberei. Nadat Riaan die seën gevra het was
daar groot bedrywigheid om die braaiers en
natuurlik is daar ook rugby gesels en grappies
vertel terwyl die heerlike braaivleis geure mens
se mond laat water het. Daar is heerlik gesmul
aan die vleis ,slaaie en pap met sous en verder
gekuier totdat klaas vakie sy opwagting gemaak.

Sondagoggend het ons na ‘n besielende boodskap
op cd deur Ds Fanie Venter van Kerksondermure
geluister. Die tema was: Die Here gebruik my.
Heerlike eetgoed is daarna geniet en Andre het die
afsluiting waargeneem. Die middag 12 uur is
omtrent almal na die oord restaurant waar ons ‘n
heerlike driegang middagete geniet het met voordele waaroor Frieda seker sal berig. Daarna het die
manne begin kamp afbreek en een vir een vertrek
terwyl sommige hul middagslapie geniet het.

Ons Nieu Seeland sleepwa Toer
Willie & Lenie Lubbinge
Ons was weer vir 2 maande by die kinders in Nieu-Seeland.
Daar het hulle ons verras om op toer te gaan deur beide eilande vir 2 weke. Rudi het ’n tent sleepwa aangeskaf. Ons het
3700 km gereis. Ons het die toer aangepak in die April skool
vakansie.
Voordat ons op toer gegaan het, het ons die wêreldbeker
krieket wedstryd gesien hoe die Proteas verloor teen Pakistan
op Edenpark in Auckland.
Die tent was groot genoeg vir ons 4 groottes en 3 kinders en
met die 7 sitplek Toyota Estima het ons gemaklik gereis. Die
eerste dag het ons van Auckland tot Wellington 600 km afgelê. Wat ons opgeval het word die spoed beperking wat 110
km per uur is gehandhaaf op die snelweë. Die beperking in
stede en dorpe is 50 km per uur. Die paaie met die lyne word
goed onderhou en dis ’n plesier om daar te ry. Pragtige natuur
met groot bos plantasies waar jy deur ry. Nie om te vergeet
van die pragtige varingbome. Niemand is haastig om by hulle
bestemmings uit te kom. Ons het meer ryhuise (motorhomes)
as woonwaens teëgekom.
By Taupo wat langs die groot vulkaniese meer geleë is het ons
gestop. By die kampeerplek was daar meer ryhuise as
woonwaens.
In Wellington het ons as backpackers oorgebly. Daarvandaan
het ons vir 3½ uur met die veerboot na Picton op die Suideiland gevaar wat ’n pragtige ondervinding was, veral toe ons
die Suid eiland in sig kry was en ons so tussen die klein eilande weerskante van die veerboot. Die veerboot kan 1650 passasiers en 600 voertuie vat. Die vragwaens word met groot
kettings vas geanker.
Daarvandaan is ons langs die see, waar ons baie robbe gesien
het, na Kaikoura waar ons oornag het in ’n vakansie huis.
Volledig gemeubileerde kamers met TV’s. Alles wat benodig
word in die kombuis om etes op te dis is beskikbaar. Selfs
verwarmers. Die huis was op ’n bult in die skiereiland geleë
met ’n pragtige uitsig op die see links, regs en voor. Alles wat
jy gebruik moet skoon en gebêre word. Daar is geen bediendes
nie. ‘n Nota is in die kombuis aangebring dat indien jy geen
tyd het om die opruimingswerk te doen, verlang hulle 50 NZ §
om daar te los en reël met die agent vir skoonmaak.
Die volgende oggend is ons op pad na een van die TOP 10
Holiday Parks in Fairlie waar ons 8 dae gebly en daarvandaan
besigtigingsuitstappies onderneem het.
Eers bring ons ’n besoek aan die pragtige botaniese tuin in
Christchurch. In die stad is hulle nog steeds besig met
bouwerk wat die aardbewing skade van 4 jaar gelede betref.
Die kampeerplek met sy baie skaduwee bome het ’n
byeenkoms vertrek soos ’n groot kombuis waar toerusting 3
van elk, stowe met oonde, wasbakke met skottelgoedseep, ys-
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Foto Album - Silver Rocks, Nylstroom

Johann, Jannie & Fanie kuier en gesels

Ronel blaas hare droog

Die vrouens skil patats en aartappels

Die manne verken die Aardwolf 4x4 terrein

Saterdagoggend se ontbyt en “Geelslang”

Fanie Marx oorhandig die
kampkommandant plaatjies - Jannie & Ina vd
Berg, Willie & Elma bronkhorst

Foto Album - Marula, Bela-Bela

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

Oom Blikkies, Tannie Wanda & Wilanda

Martiens, Pieter, Wilanda & Quintin kuier
om die braaivleis vuur

Martiens & Stef maak pap & sous

Oom Jerome & tannie Anna trotseer die
koue en kuier heerlik saam

Andre Baker oorhandig die
kampkommandant plaatjies - Stef & Martie
Maritz, Martiens & Marie de Swart
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Foto Album - Mandjie Dans

Die Nordejé Familie geniet die Mandjie Dans

Wyne wat geskenk was vir die veiling

Marie koop ‘n bottel wyn teen haar sin

Gaste geniet die musiek en dans te lekker

Foto Album - Gebied Jakaranda 4x4 - Silver Rocks

Voertuie in die 4x4 baan

Konvooi skep asem voordat Waterberge
verder verken word

Fanie Marx stel vir Naas Ehlers aan die groep
voor voordat daar 4x4 gery gaan word

Herman Nel met die voorlaaier geweer wat uit die 1900’s dateer en die wa wat hy
gerestoureer het
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en vrieskaste. Genoeg kastrolle, potte en panne. Alles mag
gebruik word deur die kampeerders. Maak net skoon wat jy
gebruik want daar is geen bediendes wat skoon maak nie.
Op die manier hoor ’n mens van die kampeerders van alle
besienswaardighede, baie gesellig. ’n Groot tafel met stoele
is daar ter beskikking. Jy bring net jou eetgerei. Ook braai
geriewe met gas is buite beskikbaar en om nie te vergeet die
wasgoed geriewe. Jy betaal net vir die droërs, die wasmasjien is gratis.
’n Groot TV kamer met internet, 2 NZ § vir 20 minute is
daar ook beskikbaar. Ook ’n swembad, klimrame met sandbakke vir kinders op die terrein. Groot speletjies soos skaak
en selfs leertjies is op die terrein ook beskikbaar.
Al die geriewe word aan jou toevertrou, daar is geen oppas
nie. Selfs is daar fietse met helmets wat ’n mens kan gebruik om die gebied te verken. Ook fietse vir kinders om in
die park mee rond te ry.
Die ablusie geriewe is puik. Daar word nie gemors met water nie. Water word verhit deur solar verhitting.
Ons het dag trippe onderneem om die Suid-eiland te verken.
Die meeste trips was langs die see. Ook heelwat pikkewyne
gesien.
In Oumaru loop treine dwarsdeur die dorp.
In Dunedin was ons op ’n besigtigingstoer in die Cadbury
sjokolade fabriek. Omdat dit vakansietyd was, was daar 4
toere per uur vanweë die groot aantal toeriste. Dit was ’n
belewenis om te sien hoe die sjokolade gemaak word.
Heelwat foto's geneem van pragtige geboue soos kerke en
die pragtige treinstasie wat in 1904 gebou is. In die goeie
oue tyd het 100 treine per dag deur die stasie beweeg. Daar
het die kinders met pa Rudi Waldinstraat, die steilste bewoonde straat in die wêreld uit gestap. Daarvoor moet jy fit
wees. Gaan besigtig die straat op Google Maps!
ie ski bane op die berge was alreeds bedek met sneeu.
Nadat ons opgepak het, het ons deur die binneland gery van
die Ooskus na die Weskus oor die Arthur’s pas. Baie sneeu
op die berge gesien. Bo-op die pas het ons weer in ’n huis
gebly wat gelukkig die verwarmers al aan gehad het en
elektriese komberse.
Die volgende oggend om weer verder te ry ontdek ons dat
gedurende die nag dit goed 2 duim gesneeu het. Die kinders
het gebaljaar in die sneeu en nog gou ’n klein sneeupop
gemaak.
Daarvandaan is ons langs die sneeuberge op en af na die
Weskus. Vanaf Greymouth ry ons al langs die see tot by
Westport waar ons oornag het. Ook weer in ’n vakansiehuis
met al die geriewe, ook met elektriese komberse. Die
klimaat in NZ is gemiddeld 10° C kouer as in SA.
Hiervandaan sien ons weer baie robbe en langs die weg
treinspore wat deur baie tonnels loop.
Ons ry hier ook oor ’n unieke enkelbaan brug wat ook deur
treine gebruik word, jy ry oor die spore.
By Picton aangekom gaan ons weer op ’n veerboot terug na
Wellington op die Noord-Eiland.
Ons vaar in die aand en beleef ’n storm met golwe van oor
die 5 meter. Almal van ons word seesiek en ek was gelukkig
om dit te mis maar moes net papiersakke aandra vir die wat
wou opgooi.
Ons het weer op Wellington oorgeslaap en die volgende
oggend het ons die 600 km trip aangepak huis toe.
By Foxton sien ons ’n groot Hollandse meule uitsteek booor die huise en daar gestop om dit te besigtig. Die meule is
gebou deur ’n Hollander in 2010 wat net inheemse
materiaal gebruik het. Dit word deur die familie bedryf en
die wieke draai 2 ure per dag om fyn gemaalde bakmeel te
produseer. Dit trek jaarliks 40.000 besoekers.
Daarvandaan huis toe. Dit was ’n onvergeetlike toer wat ons

te produseer. Dit trek jaarliks 40 000 besoekers.
Daarvandaan huis toe. Dit was ’n onvergeetlike toer wat ons
met die kinders aangepak het.
Die gemiddelde verbruik aan brandstof met of sonder sleep
was 11L @ 100km. Die gemiddelde prys van brandstof was
1,94 NZ § of R18,32/liter.

Frieda Burger
Toe ons in 1987 by Sawa aangesluit het het ek en
Willem met afguns na die senior burgers van
daardie tyd gekyk. Ek onthou hoe oom Jan Dry
hulle en oom Gert (met die rooi Chev) op 'n
Sondagmiddag rustig agteroor kon sit terwyl ons
ander moes oppak en vertrek.
En nou is ek ook deel van die senior burgers wat
die lekker voorreg het om te kan agter bly.
Marula Oase het ons weer bederf met 'n gratis
Sondag nag oorbly as ons middagete eet. Baie
dankie aan almal wat saam geëet het. Ek dink dit
was 'n lekker gesellige saam eet.
Eintlik was die hele naweek baie lekker en na almal
weg is kon ons nog weer iets ervaar van die naweek
se tema van dankbaarheid. Dankbaar vir die
voorreg om te kan saam kamp en kuier. So het nog
vyf van ons Maandag oorgebly en eers Dinsdag
terug gery. Heerlik, heerlik volgende keer maak ons
weer so, dis lekker om 'n senior burger in Kiepersol
te wees!
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Sawa Tieners
Hand Afdrukke

Stap 4
Pak die afdrukke in lae op ’n ander stuk papier om ’n prentjie te
maak. Plak hulle met gom in posisie vas. Voeg die oë en mond by
om die prentjie te laat lewe.

Jy benodig:
Verf
Skêr
Gom
Papier
Bord
Stap 1
Gooi ‘’n bietjie verf in ‘n bord.
Druk jou handpalm in die verf
en dan op die papier.
Stap 2
Maak ‘’n klomp handafdrukke
in verskillende kleure.
Stap 3
Wanneer die verf droog is, knip
die hand-afdrukke uit.

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
Op die hoek van Chris Hougaard en
pandjieswinkel, Wierdapark
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
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Lief en
Leed

VERJAARSDAE
Kampkrummels
wens graag die
lede hieronder
baie geluk met
hulle verjaarsdae

Lief
Paul Kruger het ’n heupvervanging gehad en dit was
sukses.
Die Mandjie dans was suksesvol.

Junie
5 - Zanie Marx
6 - Gina van Huyssteen
7 - Iloma de la Harpe
12 - Zuzette van Biljon
15 - Jan Hartzer
17 - Wouter van Biljon
20 - Hennie Lombard
23 - Jannie van den Berg
24 - Ester Lombard
29 - Jan Venter

Dewald en Helmien van Biljon het oupa en ouma van
’n kleinseun. Baie geluk.

Julie

2 - Jerome Henning
3 - Magriet Arnold
5 - Susra van Biljon
6 - Thea Brits
7 - Esmé Claassens
7 - Rita Hanekom
11 - Willie Lubbinge
11 - Melvyn Wessels
12 - Bertus Voges
16 - Ronelle King
17 - Marliza Ferreira
19 - Gert Rall
19 - Dewald van Biljon
25 - Frank Smith
29 - Alma Pieterse
31 - Bets Luus

Willie en Elma Bronkhorst se twee kleindogters het
Mpumalanga kleure gekry in akrobatiese danse.
Carla behaal ’n punt van 9,0 in Level 1, 6 & onder
en dring deur na Inter Provinsiaal.
Lerika behaal ’n punt van 9,5 in Level 2, 8 & onder.
Sy het eerste plek gekry en dring deur na Inter
Provinsiaal. Sy het tweede gekom met ’n punt van
9.38 in Level 2 8 - under en sy dring deur na SA
kampioenskappe. Sy was nie in die eerste ses nie,
maar sy het haar SA kampioenskap sweetpak gekry.

Leed
Helmien van Biljon se ma is oorlede, na ’n lang siekbed. Ons innige meegevoel met julle verlies.
Susan Delport se broer is oorlede, Ons innige meegevoel met jou verlies.
Wilanda Prinsloo se pa “Blikkies” is oorlede. Ons
meegevoel met julle verlies.
Wanda Blignaut se man is oorlede. Ons meegevoel
met jou verlies.
Ronelle King was in die hospital

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

Frieda Burger het gegaan vir ’n knievervanging. Dit
het goed gegaan en is besig om te herstel.
“Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op
Hom; Hy sal sorg.”
Moenie die Here aanjaag nie. Is daar probleme wat
vandag lyk asof hulle jou vernietig? Môre kom jy
dalk agter hulle help jou juis om geestelik te groei.
Die Bybel herinner ons gedurig: wees geduldig
wanneer jy swaarkry, seerkry of depressief raak.
Die Vader sal jou alles gee wat jy nodig het. Moet
Hom nie aanjaag nie.
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Voogdelys
André Baker
H 012 654 6127 S 083 409 3709
andrebaker31@gmail.com
Con Arnold, Wanda 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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