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Sawa streef daarna om 
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tuiste te bied waar hulle hul beginsels en kultuur kan uitleef. 
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peer. 

 

- 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. 
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KAMPKRUMMELS  SEPTEMBER 2016 

 

OORDENKING 

 

 

Vader Se Liefdesbrief 
 

My Kind . . . 
 

Al ken jy My nie, weet ek alles van jou af. Ps. 139:1  Ek weet van jou sit en jou opstaan.    
Ps. 139:2  Ek is bekend met al jou weë. Ps. 139:3  Ek het selfs die hare op jou hoof getel. 
Matt. 10:29-31 Ek het jou gemaak om net soos Ek te lyk. Gen. 1:27  In My lewe jy, beweeg jy 
en bestaan jy. Hand 17:28 Jy is ook gebore om deel van My familie te wees. Hand 17:28 Ek 
ken jou voor jy in jou moederskoot gevorm is. Jer. 1:4-5 Ek het jou reeds uitgekies voor die 
begin van die wêreld. Ef. 1:11-12 Jy is nie ’n fout nie, Ek het jou beplan. Ps. 139:15-16 Al jou 
lewensdae is geskryf in My Boek. Ps. 139:15-16 Ek het die regte tyd en plek bepaal waar jy 
gebore moes word. Hand 17:26 Jy is wonderlik mooi geskape. Ps. 139:14 Ek het jou gevorm 
in jou moederskoot. Ps. 139:13 Ek beskerm jou van voor jou geboorte af. Ps. 71:6 Ek word 
nie erken deur mense wat My nie ken nie. Joh. 8:41-44 Ek is Liefde en wil tuis voel by jou. 
1 Joh. 4:16 Dit is my begeerte om jou met My liefde te oorweldig. 1 Joh. 3:1 Net omdat jy 
My kind is en Ek jou Vader. 1 Joh. 3:1 Ek wil jou meer goeie dinge gee as wat jou aardse 
vader ooit aan jou kan gee. Matt. 7:11 Ek is die volmaakte Vader. Matt. 5:48 Elke goeie en 
volmaakte gawe wat jy ontvang kom uit My hand. Jak. 1:17 Ek weet wat jy nodig het en sal 
voorsien in al jou behoeftes. Matt. 6:31-33 My plan vir jou toekoms is altyd gevul met hoop 
en met ’n verwagting. Jer. 29:11 Ek het jou lief met ’n ewige liefde. Jer. 31-3 My gedagtes 
oor jou is ontelbaar soos sand van die see. Ps. 139:17-18 Ek verheug My oor jou  met 
blydskap. Sef. 3:17 Ek sal nooit ophou om goeie dinge vir jou te doen nie. Jer. 32:40 Jy is My 
waardevolste besitting. Ex 19:5 Ek begeer om goed aan jou te doen met My hele wese. Jer. 

32:41 Ek wil aan jou groot en wonderlike dinge wys. Jer. 33:3 As jy My met jou hele hart 
soek sal jy My vind. Deut. 4:29 Verbly jou in My en ek sal jou gee die begeertes van jou 
hart. Ps. 37:4 Want dit is Ek wat jou gewillig en bekwaam maak om My wil uit te voer. Fil. 

2:13 Ek is in staat om meer vir jou te doen as wat jy kan bid of dink. Ef. 3:20 Ek is jou 
grootste motiveerder. 2 Thess. 2:16-17 Ek is jou Vader wat jou vertroos en uithelp uit al jou 
moeilikheid. 2 Kor. 1:3-4 As jy hartseer is, is Ek by jou. Ps. 34:18 Soos ’n herder ’n  lammet-
jie dra, so dra Ek jou teen My hart. Jes. 40:11 Eendag sal Ek al jou trane afvee. Open 21:3-4 

Ek is jou Vader en Ek het jou net so lief soos My eie Seun. Joh. 17:23 Want in Jesus is My 
liefde vir jou geopenbaar. Joh. 17:26 Jesus is die volmaakte weergawe van wie Ek is.       
Heb. 1:3 Hy het gekom om te wys dat Ek vir jou is en nie teen jou is nie. Rom 8:31 Om jou 
te vertel dat Ek nie boekhou van jou sonde nie. 2 Kor. 5:18-19 Jesus het gesterf sodat Ek en 
jy vrede kan maak. 2 Kor. 5:18-19 Jesus se dood was die volmaakte uitdrukking van My 
liefde vir jou. 1 Joh. 4:10 Ek het alles opgegee wat vir My kosbaar was sodat Ek jou liefde 
kan wen. Rom 8:31-32 As jy My Seun ontvang as geskenk ontvang jy My. 1 Joh. 2:23 En niks 
sal jou ooit skei van My liefde vir jou nie. Rom 8:38-39 Kom huis toe en Ek sal die grootste 
partytjie gee wat die Hemel ooit gesien het. Luk. 15:7 Ek is nou en vir ewig jou Vader.  Ek 
het jou naam geroep, wat Ek jou gegee het. Ef. 3:14-15 My vraag is... Wil jy My kind wees? 
Joh. 1:12-13 Ek wag vir jou. Luk. 15:11-32 
 
 

... Liefde, jou Vader Almagtige God 

http://www.dreamstime.com/stock-photos-christian-love-symbol-vector-drawing-represents-design-image30448883
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KAMPKRUMMELS SEPTEMBER 2016 

Geagte Kiepersollers, 
 

Die AJV is gehou op Sa-
terdag, 13 Augustus 2016 te 
San Cha Len Guest Farm net 
buite Bela-Bela.  Tydens die 
saamtrek was daar vier en 
twintig lede wat gekamp het, 
so lank terug as agt jaar te-
rug, maar het hulle dit nou 
geniet om weer saam te 
kamp. Tydens die hele naweek het daar ’n goeie 
gees geheers en almal het die aktiwiteite tydens 
die naweek baie geniet, van Vrydagaand se Sop 
& Sjerrie, die vergadering, die ete Saterdagaand 
en die kerkdiens Sondagoggend. 
 
Tydens die vergadering is daar ’n baie bel-
angrike besluit geneem wat op elkeen van ons 
lede van toepassing is.  Die vergadering het die 
besluit goedgekeur dat elke lid in die streek ’n 
vrywillige donasie van minimum een honderd 
rand (R 100.00) aan die streek maak om die 
inkomste van die streek ’n hupstoot te gee en die 
druk afhaal om groot fondsinsamelings te hou.  
Groot dank aan die lede wat reeds hulle do-
nasies /bydraes oorbetaal het. 
 

Betaal asseblief u donasie oor na die streek se 
bankrekening en gebruik u “Lid No-Donasie” as 
verwysing. 
 
Die nuwe streek bestuur wat gekies is sien soos 
volg daar uit: 
 
Willie Bronkhorst Voorsitter 
Johan Burger  O/Voorsitter 
Marnet Steenkamp Sekretaris 
Rina Rall  Penningmeester 
Elma Bronkhorst Addisionele Lid (Nuusbrief 
Redakteur) 
Frieda Burger  Addisionele Lid (Senior Burger 
Verteenwoordiger) 
 
Groot dank aan André Baker (O/Voorsitter), Ina 
vd Berg (Sekretaris) en Dewald van Biljon 
(Addisionele Lid) wat uitgetree het as bestuurs-
lede.   

Die Voorsitter sê:  
 

’n Nuwe Sawa-jaar met nuwe            
verwagtinge 

Willie Bronkhorst 

Elma Bronkhorst 

Die Redakteur sê: 
 

Jaar 2016 - 2017 

Hulle het in die tyd wat hulle op Streek Kiepersol se 
bestuur gedien het groot bydraes gelewer.  Geniet dit 

nou om ook net te kamp.   
 
Lede wat toekennings ontvang het (Sien fotoalbum): 

 

Baie geluk aan die Kiepersol lede wat 
Meriete toekennings ontvang  het 
tydens die AJV. 
 
Dankie, dat julle weer vir my die 
geleentheid gee om die 
Kampkrummels te doen.   
 
Vir my is dit weer ’n uitdaging vir  die 
nuwe Sawa jaar. 
 

Ek vra weer dat die lede asseblief  interessante 
gebeure op kampe en toere vir die Kampkrummels 
stuur. 
 
Verder... alles wat waar is, alles wat edel, is alles 
wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, ales 
wat pryswaardig is - watter deug of lofwaardige 
saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle 
gedagtes rig.  Fil. 4:8 

Gebied Ere Hoër Graad Streek Meriete 

Johanna van Biljon Fanie & Marie Marx 

Gebied Ere Theunis Botha 

Andre Baker Frieda Burger 

Gebied Meriete Johan Burger 

Fanie & Marie Marx Elma Bronkhorst 

Willie Bronkhorst Willie Bronkhorst 

Streek Ere Seef & Susan Delport 

Johan Burger Ina van den Berg 

Ina van den Berg Jannie van den Berg 

Pierre & Jo de Villiers Andre Baker 

100% Saamtrek Bywoning Johanna van Biljon 
Frieda Burger Martiens & Bets Joubert 

Martiens & Bets Joubert   

Willie & Elma Bronkhorst   

Jannie & Ina van den Berg   
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Saamtrek datums 

 

Saamtrekke vir 2016 
 

 

 

Saamtrekke vir 2017 
  

     
         

Datum Saamtrek Tipe Tarief Senior Burger 

21 - 23 September Nasionaal - Koppisol Algemeen R 200.00 Ja 

23 - 25 September Nasionaal - Koppisol Algemeen R 590.00   

14 - 16 Oktober  Koppisol - Kongres Algemeen  -   

21 - 23 Oktober Marula Streek  ± R 400.00   

18 - 20 November Liracia Streek  ± R 400.00   

Datum Saamtrek Tipe Tarief Senior Burger 

20 - 22 Januarie Bush Inn Streek   

03 - 05 Februarie ? Oop NUB Algemeen    

17 - 19 Februarie Drie Berge Streek    

10 - 12 Maart Kaia Manzi 100+ Algemeen    

17 - 21 Maart ? Saam met NG RHK Streek    

11 - 12 April Klipdraai Algemeen    

13 - 17 April Klipdraai Algemeen    

19 - 21 Mei Dube Streek    

21 - 22 Mei Dube Streek  Ja 

15 - 18 Junie Gebied /4x4/Jeug - Weesgerus Streek    

21 - 23 Julie Manyane Streek    

18 - 20 Augustus Dube - AJV Streek    

22 - 25 September San Cha Len Streek   

25 - 26 September San Cha Len Streek  Ja 

25 Sep - 08 Okt Wildtuin toer Streek   

13 - 15 Oktober Kongres Algemeen   

20 - 22Oktober Nkwe Streek   

17 - 19 November Liracia Streek   
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Manyane 
22 - 24  Julie 2016 Lekker 

Kampnuus 
Willie Bronkhorst 

Gebied - Weesgerus 
15 - 19 Junie 2016 

Willie Bronkhorst 

Die jaarlikse Gebiedsaamtrek is weer in Junie 2016 by 
Weesgerus aangebied.   
 
Seef & Susan Delport, Jannie & Ina vd Berg en Riaan 
& Marnet Steenkamp het reeds Vrydag, 10 Junie al 
gaan kamp.  Saterdag, 11 Junie het Willie & Elma 
Bronkhorst by hulle aangesluit. Dinsdag, 13 Junie het 
Pieter & Johanna van Biljon, Martiens & Bets Joubert 
en Theunis Botha ook by die saamtrek aangesluit.  
Die res van die streek se lede wat die saamtrek byge-
woon het, Donderdag, 15 Junie deur die dag op-
gedaag. 
 
Vrydagoggend na die boekevat het sowat 25 voertuie 
na die Aardwolf 4x4 terrein toe vertrek.  Hier het 17 
voertuie aan die 4x4 aktiwiteite deelgeneem.  Terwyl 
die eerste groep gery het, het die helfte eers ontbyt 
gemaak waarna die die tweede groep gery het en die 
ouens wat eerste gery het weer ontbyt gemaak het. 
Martiens, Pierre en Theunis het saam met my gery en 
al was hulle oë partykeer baie groot het hulle die rit 
geniet.  Dank aan Fanie Marx wat ook weer hier ge-
help het. 
 
Vrydagmiddag het Fanie die ’n sessie aangebied 
waarin hy die wetlike vereistes t.o.v. van die EB-
lisensie en die beginsels om ’n woonwa terug te stoot 
verduidelik het. 
 
Saterdagoggend het ’n heerlike kermis atmosfeer in 
die lug gehang met reuk van pannekoek en wors wat 
braai.  Heelwat aktiwiteite het gelyktydig plaasgevind.  
Fanie en Marie Marx het ook toe die prakties van 
woonwa terugstoot aangebied.  Vier dames uit ons 
streek het hieraan deelgeneem, nl. Helmien van 
Biljon, Frieda Burger, Ina vd Berg en Susan Delport. 
 
Sondagoggend is die saamtrek afgesluit met die ge-
bruiklike erediens en afsluiting in die saal waarna die 
oppak en huis toe gaan stelselmatig gebeur het.  Van 
ons lede het nog weer Sondagaand oorgeslaap en eers 
Maandagoggend huis toe gekom. 
 
Dankie, Chris Delport, Pieter en Johanna vir al julle 
reëlings, dit was weer ’n groot sukses.  

Die jaarlikse Streek Bosveld kuier naweek is tydens 
die naweek van 22 tot 24 Julie by die Manyane 
kamp in die Pilansberg wildreservaat aangebied.  
Ses lede van Streek Kiepersol het die saamtrek by-
gewoon. 
 
Vrydagaand na die boekevat het ons streek se men-
se heerlik om die kampvuur gekuier voordat die byt 
in die lug ons bed toe gejaag het. 
 
Saterdagoggend het elkeen, soos in die die weermag 
dae gesê het, “op sy eie tyd en eie teiken” deur die 
wildtuin gaan ry en diere kyk.  Die aand na die 
boekevat het ons saam gebraai en weer om die 
kampvuur gekuier – so lekker dat ek en Elma skoon 
vergeet het om ’n foto of twee te neem. 
 

Die naweek is afgesluit met boekevat deur JJJ van 
Rensburg waarna ons en Frieda gaan “brunch” eet 
het in die restaurant. 
 

Kiepersollers, maak hierdie ’n moet bywoon 
saamtrek op jou kalender vir volgende jaar, dit is ’n 
ekstra wildtuin naweek en ’n uitstekende saamkuier 
geleentheid.  Sien julle daar. 
 

.  

Paul Kruger 

San |Cha Len - AJV 
12 - 14 Augustus 

Dit het weer alles begin by daai vrou, Frieda    
Burger. 
Ek en Antoinette woon 'n ou mens funksie by en net 
daar praat Frieda en 'n paar ander ons om, om die 
AJV by San Cha Len by te woon.  
 
Ons het so 8 jaar laas gekamp en was nie seker of 
ons dit sou maak met al die skete nie. 
 
Hoe dit ook al sy ons het Vrydag 12 Augustus baie 
opgewonde en vol kamp lus by San Cha Len op-
gedaag, baie van die Kiepersol se lede het al 
Maandag begin kamp. 
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My indrukke van die kampplek. 
 

San Cha Len, die naam – Beteken nie “paradys in 
die bosveld” in die Boesman taal nie, of dis 'n 
“lekker plek” in Chinees nie. 
 
Die naam het sy ontstaan van die vorige eienaars 
van die plaas. Die San kom van die vrou se naam 
Sanet. Die Cha kom van die dogter Charlotte en 
die Len kom van die man se naam Len.   
 

Die oord is geleë naby die Waterberge, Limpopo. 
Die naaste dorp is Bela-Bela. Die oord is         
ongeveer 85km van Pretoria op die N1.  
 
Daar is 22 woon staanplekke wat baie mooi 
privaat uitgelê is met 'n plaveisel gedeelte vir jou 
woonwa tent. Die staanplek vir jou woonwa is 
ook baie gelyk en woonwa vriendelik. 
 

Op die staanplek is 'n kraan, kragboks (220volt), 
staan braaier, vuilgoeddrom en vuurpunt. 
 
Om die staanplek is daar 'n baie netjiese heining 
wat jou privaatheid gee. So al hoe wel jy in streek 
verband staan en kamp is jou woonwa ook baie 
privaat. Die gras is ook baie netjies. 
 
Die staanplek word ook elke oggend gediens met 
die man Nelson wat kom skoonmaak. 
 
Die park is 43 Ha groot en behoort aan Whitey en 
Maret Goosen. Hulle dogter Louise staan hulle 
by. 
 
Die Ablusies is groot, skoon en netjies. Daar is 
warm en koue water asook toilet papier. Yster 
(die skoonmaak dame) sorg dat dit skoon en net-
jies bly. 
 
In die algemeen is daar ook 'n TV kamer, 'n scul-
lery, kinders speel area en ‘n verhitte swembad. 
 
Die diens wat ons van die  bestuur gekry het was 
persoonlik en baie flink en vriendelik. 
 
Die naweek fooi van R420-00 was in my opinie 
baie billik vir die waarde wat jy kry. Ek en      
Antoinette sal baie definitief hierdie woonwapark 
aan beveel en sal graag weer daar wil kamp. 
                                                                              
My indrukke van Kiepersol lede na 8 jaar se 
kamp. 

 

Van die lede het soos in ware Kiepersol tradisie al 
reeds die woonwapark van vroeg die week begin vol 
pak (die tarief was blykbaar baie billik). 
 

Daar het nie veel verander nie behalwe ons het 
almal so oud en stadig geword. 
 

Jy kry nog steeds jou meer besadigde lede. Die mid-
del groep wat so dag of wat vat om uit die blokke te 
kom en dan natuurlik die meer kamp gerigte groep. 
 
Wat my weereens opgeval het is dat daar 'n plekkie 
vir elke lid is om hom met sy eie behoeftes binne die 
Sawa milieu uit te leef.  
 
Ons is nie almal dieselfde nie. Om die waarheid te 
sê is daar by sommige lede ligjare se verskille. 
Dit is wat Sawa en besonder Kiepersol so spesiaal 
maak. Ons gun mekaar elkeen sy plekkie. 
 
Wat my opgeval het is dat daar geen kinders was 
nie.  
 
In die ou dae was daar soveel kinders dat ons op 'n 
Sondag 'n hele Sondagskool kon aanbied. 
 
Van 'n graad een klas tot by 'n katkisasie klas. Wat 
vir my 'n groot probleem is, en ek het nie die oploss-
ing nie, is dat dit daardie selfde Sawa kinders wat 
nie saam met Sawa wil kamp nie. 
 
Dit is iets waaraan ek baie hard gaan werk, en ek vra 
die lede se insette ten opsigte daarvan.  
 
Dis was baie goed om oom Gert daar te sien, Hy het 
vir my die minste oud geword. 
 
 Indrukke van die bestuur. 
 

Ek dink die naweek was baie goed georganiseer. Die 
bestuur het die naweek nie overcrowd nie. 
My verdere indruk is dat die bestuur (ou en nuwe 
bestuur) 'n baie gemoedelike lot is wat mekaar baie 
goed bystaan en aanvul. Ek bespeur geen afguns of 
nyd tussen hulle nie. 
 
Ek wil dan ook vir Willie en sy ou span baie dankie 
sê vir die jaar se werk wat afgehandel is. 
 
Maar nou Willie, is dit hef aan vir 2016/2017. Ek 
het geen twyfel dat jy en jou span met die nodige 
ondersteuning van al die lede weereens 'n sukses sal 
maak nie.  
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Foto Album - Gebiedsaamtrek, Weesgerus 
Kamp Kommandante                        Saamkuier om kampvuur 

Kermis - Saterdagoggend 

4x4 - Vrydagoggend 

Opleiding - Frieda, Rina, Helmien, Ina, Susan & André 
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Foto Album - AJV, Chan Cha Len 

Toekennings 

Aansporingsplaatjies & Kampkommandante 

MC & Marie de Swardt – 80 Streek Pierre & Jo de Villiers – 100 
Streek + 125 Algemeen 

Theunis Botha - 120 Streek + 150 
Algemeen 

Frieda Burger – 170 Streek + 275 
Algemeen 

Willie & Elma Bronkhorst – 140 
Streek + 300 Algemeen 

Kampkommandante - 2015/2016 
Bestuur 
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die dinge reg gedoen word.  
 
MC de Swardt het vir ons die vergadering met 
gebed afgesluit. Die res van die dag is daar van 
woonwa tot woonwa gekuier, geslaap, gestap en 
rugby gekyk. 
 
Die aand het die bestuur vir ons 'n heerlike ete 
aangebied. 
 
Potjiekos, rys, slaai, nagereg, wyn en koeldrank en 
natuurlik die gebakte broodjies. 
 
Die kos is deur die oord aangebied en die algemene 
gevoel is dat die kos en aanbieding puik was.  
 

Na die aandete is daar vuur gemaak by ons woonwa 
en is daar heerlik gesels oor die ou dae en al die 
probleme. Ek is seker ons het omtrent al die land se 
probleme opgelos. 
 
Net daar om die kampvuur soos in 'n ware Kieper-
sol tradisie het 'n toer wildtuin toe volgende jaar 
September sy ontstaan gekry, en is daar sommer 
vining gereël dat daar gepoog sal word om  20 
kampplekke of op Satara of Skukuza te kry vir 'n 
tydperk van ongeveer 7 tot 10 dae wat vooraf ge-
gaan sal word met een nag se slaap, of nog 'n nag se 
geslaap of reguit huis toe. 
 
Ons hoop ons kry plek, en dan laat ons dit aan die 
bestuur oor, om te kyk wat hulle wil doen in 
samewerking met Faan Marx. 
 
Sondagoggend is die afsluiting gehou en is daar 
verskeie aansporingsplaatjies uitgedeel. 
 
Van die lede het vroeër gery, party het verpligtinge 
by die huis gehad en ander moes op toer gaan 
(gelukkige hulle). Toe kom die hoogte punt vir my 
van die naweek: Ds Otto Clasen. 
 
Jislaaik watter vars bries. Moet seker die beste 
preek wees wat ek in my lewe gehoor het. Dankie 
Dominee. Dis nie die hoe nie maar wat. 
 
Sondagaand het daai vrou weer met haar dinge 
begin. Soveel so dat 8 woonwaens oorgebly het om 
nog 'n aand om die kampvuur te beleef met heerlike 
geselskap. 
 
Baie dankie aan almal vir 'n heerlike naweek. 

           

Van die grootste probleme wat vir julle 'n uitdag-
ing gaan wees is om die jong klomp te betrek. Dit 
moet egter nie net die streek se probleem wees nie 
maar elke lid se plig om te probeer help om na 'n 
jonger groep oor te skakel.  
 
Die tweede uitdaging is die fondsinsameling. Dit 
is in my opinie nie so groot soos ledewerwing nie.  
 
Ek vra dat die bestuur asseblief op al die lede se 
knoppie moet druk indien daar gewerk moet word 
of indien daar 'n fondsinsameling poging is. 
 
Daar word definitief nie van die bestuur verwag 
om alles te doen nie. 
O ja, en as daar een punt vir kritiek is, is dit die 
lang vergadering. Maar ek dink ek het ook skuld 
daaraan.  
                                                                          
Algemene indrukke van die naweek. 
 

Ons het Vrydag daar  aangekom en het heerlik op 
ons tyd woonwa reggekry en opgeslaan. Die mid-
dag het ons bietjie rond gekuier en is steeds soos 
die ware verlore seun terug verwelkom. Daarna 'n 
heerlike middagslapie tot boekevat. 
 
Na boekevat wat Willie vir ons waargeneem het, 
het die Sawa vrouens vir ons sop en sjerrie voor-
gesit @ R15-00 per persoon. (Daar was ook 'n 
voorstel op die vergadering dat hierdie dalk op-
geskuif kan word). 
 
Dit was heerlik en almal het lekker gesop en ge 
sjerrie totdat Jannie gesê het hy gaan vuurmaak.  
 
Ina was baie ongesteld en het maar gelê. Die vol-
gende dag is sy hospitaal toe vir 'n drip maar is 
daarna bietjie beter en kon sy haar plig nakom as 
sekretaresse vir die finale keer. 
 
Ons het toe almal genooi vir sjampanje op     
Antinetti se verjaarsdag die vorige dag en op ons 
nuwe woonwa. 
 
Daar is toe heerlik om die kampvuur gekuier tot 
laat. 
 
Saterdagoggend was daar 'n groot geskarrel deur 
die bestuur om alles reg te kry vir die algemene 
jaar vergadering wat om 9h30 begin het. 
 
Soos ek reeds gese het is dit maar altyd 'n lang-
durige affêre maar ongelukkig moet ons, daardeur 
wurg.  Sawa is 'n geordende organisasie, en moet 
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Frieda Burger 

Seniors gesels dik stukke om ontbyttafel 

Johann Lemmer 

Dis Juliemaand maar Kiepersol se seniors laat 
hulle nie afskrik deur die winter en reënerige weer 
nie. Vlytige senior burger verteenwoordiger, 
Frieda Burger, reël dat ons saam ontbyt eet by 
O’Gallito’s in die Centurion Mall. Die seniors laat 
hulle ook nie twee keer nooi nie en gou-gou was 
daar nie minder nie as dertig mense om die 
ontbyttafel. Of laat ek liewer sê ontbyttafels. Ons 
sit die een vleuel van die eetplek vol. Dit lag en 
gesels soos familielede wat mekaar lanklaas 
gesien het. Ons kan self inskep van die talle     
geregte waaruit die koue en warm buffetete 
bestaan. 
 
Byeenkomste soos hierdie is belangrik. Deur die 
jare het die senior lede mekaar leer ken en baie 
lief en leed saam met mekaar gedeel. Dit gee ook 
aan mense wat weens omstandighede nie meer 
gereeld kan kamp nie geleentheid om mekaar   
weer te sien. Seniors doen moeite om hierdie 
byeenkomste by te woon. Behalwe diegene wat in 
die Centurio omgewing woon, was daar lede uit 
die noorde en die ooste. 
 
Die senior burgers het gewoonlik baie tyd, veral 
as dit by kampering kom. Daarom is daar ge-
durende die jaar ‘n hele paar geleenthede wat 
spesiaal vir hulle voorsiening maak. Dan word ‘n 
streeksaamtrek naweek verleng om minstens die 
Sondag- en Maandagaande oor te bly (sommige 
gaan natuurlik nie voor Vrydagoggend huis toe 
nie!) 
 
Namens die senior burgers van Kiepersol maak ek 
graag van die geleentheid gebruik om die    
streekbestuur, en in die besonder ons senior   
burger verteenwoordiger, Frieda Burger, te be-
dank vir die moeite wat hulle  doen om dit vir ons 
almal aangenaam te maak om lede van Streek 
Kiepersol te wees. 
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Tieners 
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H U E Y I Z N E H S T I E 

V B N F E A B M I S R B I 

W A P O K W P U M B A A Z 

E S U O M Y E K C I M R Z 

N J M G C I I D O C P A U 

D A U R E A T U J N L S B 

Y N O U S P H A S A F U M 

G E C M T T P O K L L N N 

M D O P E Y O E N A I I Y 

E W K Y R I K R T T T D S 

E A L E K A R Q K T A Z I 

K P L U T  O C A F L O S A 

O O L A B T N S M D S Y D 

Woord soek 
 
Abu          Akela 
Baloo         Bambi 
Buzzie        Daisy 
Dewey        Djali 
Doc          Dopey 
Flit           Geppetto 
Goofy         Grumpy 
Huey          Jane 
Kala          Kekata 
Kocoum       Lady 
Marie         Meeko 
Mickey        Mouse 
Mr Stork       Mufasa 
Nakoma       Nala 
Pluto          Pocahontas 
Pumbaa       Sarabi 
Scar          Shenzi 
Simba         Terk 
Timon         Tramp 
Wendy 

Kamp Resepte 
 

Pampoenpoffertjies in stroop 
 

500 ml fyngemaakte gaar pampoen           250 ml bruismeel 
10 ml bakpoeier                     2 ml sout 
Kookolie       
 
Sous 
15 ml botter                         325 ml suiker 
200 ml melk                        40 ml mielieblom 
175 ml koue water                    kaneel 
 
Meng pampoen, bruismeel, bakpoeier, sout en eier deeglik.  Skep teelepels in warm kook-
olie.  Braai goudbruin en gaar. 
Dreineer op bruinpapier en skep op opdienskottel.  Verhit botter, suiker en melk tot kook-
punt.   
Los mielieblom in water op en roer in ‘n straaltjie by melkmengsel.  Verhit tot kookpunt en 
skep oor koekies. 
 
Dien warm op. 
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  VERJAARSDAE Lief en   
Leed Kampkrummels 

wens graag die lede 
hieronder baie ge-
luk met hulle ver-
jaarsdae 

Lief 
 
Chris Joubert sterk goed aan na die                    
hartoorplanting. 
 
Johan en Karin Burger het weer ouma en  oupa 
geword. 
 
Seef Delport sterk goed aan na sy heupvervang-
ing. 
 
Frieda burger het ‘n kleindogter ryker geword 
(Kanadesie). 
 
Leed 
 
Ronelle King se jongste seun het op pad terug van 
die Kaap af die motor laat rol maar niks oorgekom 
nie.  Die motor is afgeskryf. 
 

Chris Delport die Gebiedsvoorsitter se broer is 
oorlede. Sterkte vir julle. 

KAMPKRUMMELS SEPTEMBER 2016 

Anonieme 
 
As jy vergeef, genees jy en as jy laat gaan, groei 
jy. 
 
Laat jou glimlag die wêreld verander, maar 
moenie toelaat dat die wêreld jou glimlag          
verander nie. 

Oktober 
02 - Rigardt Lemmer 

05 -  Stef Maritz 

08 -  RM Lombard 

09 -  Mieke Michau 

14 -  Annemarie Olivier 

15 -  André Baker 

17 -  Johann Lemmer 

20 -  Frieda Burger 

25 -  Rina Rall 

25  Madelein van den Berg 

28 Louis van den Berg 

November 

12 -  Rolène Whelan 

17 -  Wouter van Biljon 

21 -  Hannie Ferreira 

25 -  JJ Joubert 

Kiepersol ondersteun CRB 
 
Namens Centurion Raad vir Bejaardes my opregte 
dank vir die welkome en onverwagse bydrae van 
R3 383 deur SAWA-Kiepersol. Soos in die 
verlede, glo ek dat die bydrae die resultaat is van 
dankoffers tydens u eredienste. Ons het groot 
waardering vir u volgehoue ondersteuning en dat 
u die belange van hulpbehoewende bejaardes op u 

hart dra. 
  
Die bydrae sal gebruik 
word om gemeen-
skapsdienste aan be-
hoeftige ouer persone te 
finansier  
 

Willie, Elma, Johan & Dr. Elma Krüger 
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Streekbestuur 2016 - 2017 & Voogdelys 

Voorsitter 
 
Willie Bronkhorst            S 082 802 6959     willie.bronkhorst@vodamail.co.za 
  
Chris Adendorff             S 083 225 9594  
André Baker               S 083 409 3709 
Martiens Joubert            S 072 623 6775              
Willem Nordejé              S 071 483 7671      
Johan van Huyssteen        S 082 709 3616                                                                       
Jannie van den Berg         S 082 891 7212 
Louis van den Berg          S 083 277 7307                                                                                                                                 
Pat Whelan                S 082 550 3359      
Gregor van Deventer         S 082 900 7755      
 

Ondervoorsitter 
  
Johan Burger             S 082 923 5614     johan.burger@telkomsa.net 
                                                                                                                                               
Wanda Blignaut             S 082 686 2796  
Guillaume Jordaan          S 083 546 5579 
Chris Joubert              S 082 464 3692 
Ronelle King               S 084 444 8282 
Paul Kruger                S 082 573 4479 
Lettie Leach               S 084 208 4417 
Johann Lemmer            S 083 233 9295 
Rigard Lemmer             S 082 786 9928 
Alma Michau               S 072 949 6293 
                                                                   

Bestuur 2016/2017 
 
Agter - Marnet Steenkamp, Frieda Burger, Elma Bronkhorst, Rina Rall 
Voor - Willie Bronkhorst, Johan Burger 

Huweliksherdenking 

KAMPKRUMMELS SEPTEMBER 2016 

Oktober 

02 -  Chris & Dora Adendorff 

07 - Frank & Hettie Smith 

11 -      Hennie & Hannie Ferreira 

12 - Willie & Annemarie Olivier 

16 - Pierre & Iloma de la Harpe 

21 - Riaan & Marnet Steenkamp 

27 - Tail & Alma (Michau) Pieterse 

November 

23 - André & Magriet Baker 
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Penningmeester 
         
Rina Rall                 S 082 462 6286     rina@mycomax.com 
 
Pierre de la Harpe           S 082 444 2423  
Hennie Ferreira             S 083 226 3176 
Jerome Henning            S 083 407 8370 
Willy Lubbinge             S 082 957 0781 
Stef Maritz                S 082 378 0140 
Fanie Marx                S 083 280 6633 
Willie Olivier               S 083 288 6760 
Bennie Oosthuizen          S 083 307 1874 
Willem Pretorius            S 082 896 3201 
Gert Rall                  S 082 873 3969 

                                                                                                                                      
Sekretaris 
 
Marnet Steenkamp         S 076 197 4430     marnet@wistec.co.za 
  
Theunis Botha              S 083 653 4911 
Manie Brits                S 083 737 6797 
Mike du Preez              S 071 896 9976 
Pieter Hanekom            S 082 923 6360 
Frank Smith               S 082 882 5299 
Dewald van Biljon           S 083 709 9936 
Pieter van Biljon            S 082 574 6903 
Wouter van Biljon           S 083 364 9093 
Jan Venter                S 072 554 6840 
Poen Venter               S 083 264 6141 
 

Addisionele lid / Nuusbrief Redakteur 
  
Elma Bronkhorst           S 082 469 3559     elma.bronkhorst1956@gmail.com 
  

Addisionele lid / Senior Burger Verteenwoordiger 
  
Frieda Burger             S 082 894 7852     frieda.burger@vodamail.co.za 
  
Con Arnold                S 072 462 2602 
Martiens de Swardt          S 084 664 4147 
Pierre de Villiers            S 083 969 1875 
Seef Delport               S 082 956 2438 
André Groenewald          S 083 260 4839 
Jan Hartzer                S 082 851 8202 
Hennie Lombard            S 072 560 7775 
Quintin Prinsloo             S 083 397 6417 
Martie van der Merwe        S 083 653 2075 
Bertus Voges              S 083 264 9300 
 
 

Bankbesonderhede: Sawa Kiepersol, ABSA Centurion 600 810 499 
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