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Kampkrummels 
Nuusblad van Streek Kiepersol van die SA Woonwa-Assosiasie        Jaargang 36 , No 1             Augustus 2019 

 

SanChaLen-naweek en AJV  

Streek 36 jaar oud en Kiepersollers jol 

Die Naam SanChaLen en ‘n  

Braaibeker 
 

Paul en Antoinette Kruger skryf: 
 

Gedurende Augustus 2016 skryf ek in ‘n vorige 

Kampkrummels ten opsigte van die naam SanCha-

Len en herhaal graag hoe dit saamgestel is. Dit be-

teken nie Paradys in die Santaal nie en dis ook nie  

‘n lekker plek in Chinees nie. Die naam het sy ont-

staan van die vorige eienaars. Die San deel kom  

van die vrou se naam Sanet, die Cha deel kom van 

die dogter se naam Charlette en die Len deel kom 

van die man se naam Len. Hoe dit ookal sy,  

SanChaLen bly ‘n heerlike woonwapark om by  

te kamp en die bestuur is ons baie goedgesind.  
 

Daar het op hierdie kamp ‘n beker te voorskyn 

gekom en ek wil graag net so bietjie die geskiedenis 

van die beker weergee. Die beker het sy ontstaan 

gehad in die tagtigerjare toe daar met braaivleiskom-

petisies begin is by streek Verwoerdburg wat later 

Kiepersol geword het. Die beker is geskenk deur 

Sprite woonwaens “Die Wanneburg Sprite 

Wierdapark – Baas Braaier van die Jaar” Die eerste 

ontvanger van die beker in Maart 1984 was Rina en 

Johan Strydom.  
 

Die laaste ontvanger van die beker wat die braai-

vleiskompetisie gewen het was ek en Antoinette en 

dit was gedurende 1986. Ek kan net noem dat ons 

‘n geweldige heerlike brood gebak het met deeg wat 

ons by die Spar gekoop het, en al die ervare brood-

baksters by Verwoerdburg wou by ons weet  hoe  

ons hierdie brood so goed geknie en ook so goed 

gebak gekry het.  
 

(Vervolg op bladsy 3) 
 

AJV-naweek in beeld 
 

Quintin en Wilanda Prinsloo skryf: 
 

Heil die Leser  
 

Toe die Prinsloos en die Blignauts laas gekamp het 

was daar nog ‘n redakteur, maar moes ek uitvind 

Oom Skrywer het sy skouer beseer en moes 

noodgedwonge staak om ons van al die nuus/

skindernuus en inligting te voorsien. Wel, dis baie 

jammer (maar hy help ons weer met die bladuitleg).  
 

Kort kampverslag vir diegene wat nie die AJV 

te SanChaLen kon bywoon nie. 
 

Donderdag 8 Augustus 2019 

 

Met ons aankoms by SanChaLen, was daar reeds ‘n 

paar woonwaens en danksy die Bakers kon die 

Prinsloos (wat baie raserige kinders het) die ere- 

plekke P1en P2 kry 

met ons eie 

“amunisieblokkie”.  

Daar is gou kamp op-

geslaan want ons kon 

nie wag om die res 

van die Kiepersollers 

weer te sien nie.  (Die 

Prinsloos was meer as 

vyf jaar laas by enige kamp of AJV- SKANDE!!!!)  
 

(Vervolg op bladsy 3) 
 

 

Lekker 
 

Kampnuus 
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OORDENKING 

 

By die AJV 

 
 

 

 

 
 

Baie 
besig om 

te (roer) 

braai 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gaan 

ek nou 
braai! 

 

 

 
 

 

 

Paul en 

sy stok 
(kierie) 
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Die gebede van ŉ ma  
 

Die gebed van ŉ gelowige het ŉ 

kragtige uitwerking. Jak 5:17 
 

Op ŉ dag in die jaar 387 is die 

groot kerkvader wat ŉ bepalende 

rol in die ontwikkeling van die 

geestelike denke van die Weste 

gespeel het, gedoop. Vir sy ma 

Monika, was dit ŉ verhoring van ŉ 

leeftyd se gebed. 
  

Augustinus is in die jaar 354 in 

Noord-Afrika gebore. Sy pa was 

nie gelowig nie, maar sy ma was ŉ 

toegewyde Christen. Haar seun het 

egter rooi miere gehad: hy was 

ongedissiplineerd, meer in sport 

geïnteresseerd as skoolwerk en mal 

oor meisies. Soveel so dat hy op 18 

ŉ pa word. Dit maak hom nie meer 

verantwoordelik nie. Hy jol steeds 

rond en geniet die lewe. Intussen 

bekommer sy ma haar morsdood 

oor hom maar gee nie moed op nie. 

Sy bly vir hom bid. Hy is toe later 

na Milaan toe. Ook hier het Au-

gustinus probeer wegglip sonder sy 

ma se wakende oog, maar sy was te 

slim vir hom en toe hy hom kon kry 

was sy ook in Milaan. Daar het sy 

ma naderhand by die ou groot en 

wyse Ambrosius gaan kla en is toe 

getroos met die woorde wat ons 

as bekommerde ouers gerus kan 

onthou: “Dit is nie moontlik vir 

ŉ seun vir wie daar so baie gebid 

word om verlore te bly nie.” 

  

In die tyd het Augustinus, toe al 

ŉ bekwame en wydgeleerde man 

in ŉ vriend se tuin gesit en lees 

toe hy ŉ kind hoor sing: “Neem 

en lees!” Hy het die Bybel by 

Romeine 13 by die teksgedeelte 

oopgemaak, en net daar tot 

bekering gekom. Ambrosius het 

hom, en sy seun toe op die dag 

gedoop, terwyl ŉ getroosde 

moeder (God verhoor gebed) 

dankbaar toegekyk het. Haar 

gebed van ŉ leeftyd het vir een 

van ons groot geeste in die kerk 

gesorg. 
  
Ouers, hou moed. Bid sonder 

ophou.  God verhoor gebede.  Al 

is dit op sy eie tyd. 

  

Gebed:  Ek besef om vir my kind 

te bid is so belangrik as om vir 

hom sy daaglikse brood te gee. 

Gee dat ek as ouer nie my plig 

sal versaak nie. 
 

- Johann Symington (Vers ŉ dag) 

Verjaarsdag 
 

Streek Kiepersol verjaar op 

20 Augustus en is dan 36 

jaar oud 
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Hoop beker word tradisie 
 

(Vanaf bladsy 1) 
 

Omdat ons nie wou jok nie moes ons maar baie wyd 

praat om hierdie ding agter die rug te kry. Dit was 

naderhand so ongemaklik dat ons besluit het om 

nooit weer te verneuk met gekoopte deeg nie.  

 

Van 1986 het die beker in ons motorhuis gestaan en 

het dit redelike “hammering” gevat soos wat dit 

rondgegooi en rondgeval het, daarom het dit soveel 

karakter soos dit nou is.  

 

Ek hoop dat hierdie beker ‘n tradisie sal word om 

die lewe van die SAWA-kampe ‘n bietjie op te kik-

ker en ek vra met groot deernis dat daar bietjie meer 

deelgeneem moet word aan die bespreking en die 

debatte rondom die kampvure ten opsigte van 

hierdie beker.  

 

Ek moet erken dat die beker hierdie naweek so biet-

jie in ‘n “boendoe-boshof” ontaard het maar ek hoop 

dat daar meer gesprek en meer redenasies sal wees 

van al die lede en dat daar vrymoedigheid geneem 

sal word om ‘n bietjie gesprek te voer rondom die 

kampvuur.  

 

Skade en amperse tragedie toe geiser lol 
 

Die Krugers het ook groot skade gehad  ten opsigte 

van die geiser, toe die elektriese drade begin smelt 

het reg onder die bank waar klein André geslaap het. 

Klein André is ‘n man wat nie maklik wakker word 

nie maar toe sy ouma sê André hier is moeilikheid, 

staan hy regop. Gelukkig het groot André weer  tot 

ons redding gekom en kon ons  hierdie brand be-

hoorlik blus. Ons is die Liewe Vader dankbaar dat 

daar nie ‘n groot tragedie plaasgevind het nie want 

die gaspyp van die geiser het ook  gesmelt en as die 

gas aan was sou dit ‘n totale katestrofe gewees het.  

 

Beste wense aan nuwe bestuur 
 

Dankie dan aan almal wat die kamp so heerlik en 

aangenaam gemaak het en ons wens die bestuur  

van 2019 alles van die beste toe. Ons versoek dan 

ook die bestuur om nie te huiwer om op die lede se 

knoppies te druk om hulp en bystand te verleen  

waar dit nodig is nie.  

 

Beste groete 

 

PAUL EN ANTOINETTE KRUGER 

Sop, straat- en roerbraai 
 

 

Oom Fanie het kordaat vir Quintin ingewag met ‘n 

brandblusser, want sy “motto”  is as daar ‘n vuur is 

moet daar ‘n brandblusser wees.  Niks het nog in vyf 

jaar verander nie! 
 

Boekevat is deur Willie Bronkhorst behartig waarna 

ons lekker gekuier het om vier potte sop en broodjies.  

Elke ou moes sy eie sjerrie bring.  
 

Daar was natuurlik persone wat sjerrie in bierformaat 

drink, maar dit daar gelaat.  
 

Niemand weet wie het watter 

pot sop gemaak nie en daar 

word gestem dat pot nommer 

twee die lekkerste is. Die 

wenner van die lekkerste pot 

sop was …drumrolll……

Jeanette Breitenbach. Die 

wisseltrofeë word aan haar 

oorhandig. Ons moet dankie 

sê aan al die Kiepersoldames 

wat vir ons heerlike sop voorberei het.  
 

 

Vrydag 9 Augustus 2019 
 

 

Die dag het rustig begin en oral het Kiepersollers in 

groepies gesit en kuier, kort-kort hoor jy Ina se lag 

opklink oor ‘n ou storie wat vertel word.  Uit die 

kuiertjies steek daar toe ‘n ding sy kop uit 

“STRAATBRAAI!” Gou-gou word daar tafels en 

stoele aangery, braaiers in die straat uitgepak en kort 

voor lank brand die vure hoog.  Oom Fanie pluk  

oudergewoonte sy swart pot uit en maak ‘n pot pap. 

Tannie Marie gooi goed bymekaar en wha-la, daar is 

‘n heerlike sous vir die pap. Iewers het daar ook ‘n 

potbrood haar (Vrouedag) verskyning gemaak.  
   

(Vervolg op bladsy 4) 
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24 Januarie: Eastco Magalies 

6 Februarie: Oop NUB 

20 Februarie: Bush Inn 

12 Maart: 100+ 

26 Maart: SanChaLen 

7 April:  Presidente Klipdraai  

21 Mei: Klein Kariba 

16 junie: Weesgerus 

23 Julie: Manyane 

13 Augustus: Marula Oase 

17 September: Nasionaal 

8 Oktober: Kongres 

22 Oktober: Libras Rest 

26 November: Nkwe  

Saamtrekdatums vir 2020 Vrouedag (Vanaf bladsy 1) 

Aangesien dit Vrouedag was het tannie Frieda Burger 

vir ons voorgegaan met boekevat en Spreuke 1 voor-

gelees.  Baie, baie dankie tannie Frieda!  Daar word 

heerlik gekuier  en uit die bloute staan Paul Kruger op 

en maak melding van ‘n diep beswaar wat hy het en 

wil  dit graag aan die Kiepersollers verduidelik vir 

raad en bystand.  Oom Fanie Marx staan nader om as 

Vrederegter op te tree.  Niemand kan tog aangekla 

word sonder ‘n behoorlike aangestelde Vrederegter 

nie, of hoe?  Wat die vier klagtes was kan ek nie be-

hoorlik onthou nie, maar die klagtes het gegaan oor 

die feit dat vroue hulle eie woonwaens sleep, vroue nie 

mag hard lag nie, vroue nie in die algemeen hulle 

koppe by die woonwa se deur mag uitsteek nie – of so 

iets – “who cares”.  

Arme Ina van den Berg 

word toe summier nader 

geroep en gevra wat het sy 

vir haar eie verdediging te 

sê.  Die Vrederegter het nie 

eers probeer help nie,  en 

niemand het na vore gekom 

om haar te beskerm nie.  

Jammer Ina maar jy word 

skuldig bevind en ontvang 

die wisseltrofee!   

Nadat al hierdie klagtes 

aangehoor is word daar eers 

behoorlik gekuier, nie eers die lastige windjie het die 

Kiepersollers afgeskrik nie. 
 

Saterdag 10 Augustus 2019 

Vroeg-vroeg word die afdak voorberei vir ons jaar-

likse AJV om 09:30  -  Tannie  Blommie Bronkhorst 

het soos oudergewoonte vir die pragtige blomme 

gesorg – Dankie Elma – ons 

waardeer dit!!!      
 

Willie Bronkhorst word aan die 

woord gestel en die AJV het 

seepglad verloop. ‘n Volledige 

verslag sal deur Willie of Litia 

aan ons voorgelê word. ’n Uur 

en ‘n half later sluit André 

Baker die vergadering af met 

gebed.     
    

Die res van die dag word daar 

weer onder die bome gekuier en beraadslaag oor die 

AJV en die pad vorentoe.   
 

Die dames sny die pynappels op en dit ontaard 

weereens in ‘n gelag. Die afdak, onder leiding van 

Litia, word mooi gemaak en om 17:30 open Paul  

Kruger met gebed.  Die Vuurmeester (Quintin) het 

gesorg vir die vuurwarm kole en die roerbraai begin.                                                   

 

 

(Vanaf vorige kolom) 
 

 

Daar word gebraai, gekuier, gelag en ou stories ver-

tel. Toe begin Paul Kruger weer met sy streke.  

Hierdie keer kla hy oor die bundel vir die AJV wat 

nie genommer is nie.  Hy kla oor die feit dat hy self 

nie kan tel nie, want as die voorsitter by bladsy 3 is 

dan is hy by bladsy 8.  Hy kla oor die feit dat die 

voorloper nou dros en nie meer sy plek kan of wil 

volstaan nie.  Willie Bronkhorst probeer nog ver-

duidelik, hy probeer nog sy saak stel, maar net daar 

en dan word hy skuldig bevind.  Die wisseltrofee het 

‘n ander baas gekry! 
 

Sondag: 11 Augustus 2019 
 

Seef, in samewerkig met Fanie, stel vir ons die reke-

naar op en om 09:30 luister ons na die erediens wat 

gelei word deur dr Stephan Joubert van die e-Kerk.   
 

Ons nuwe voorsitter, André Baker, sluit die naweek 

af met bedankings en word Antinetti Kruger geluk 

gewens met haar verjaarsdag.   
 

Net toe almal wil begin groet word ons meegedeel 

dat daar nog baie roerbraai-bestanddele oorgebly het 

en so maak die Vuurmeester weer vuur en kort voor 

lank braai almal weer van vooraf.    
  

Sekere van die Kiepersollers het nog ‘n nag oor-

gestaan, maar diegene van ons wat nog moet werk 

en nie op pensioen is nie, moes maar die baie besige 

N1 aandurf huis toe. 
 

Aan al die Kiepersollers  wat hierdie lang naweek 

moontlik gemaak het – OPREGTE DANK. 
 

Tot weersiens 
 

Quintin en Wilanda 


