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V anaf die Redaksie…, 

 
Nodeloos om te sê dat ons aan die begin van Oktober staan en dat 
2011 vinnig besig is om uit hardloop.  Ons het „n geslaagde AJV ag-
ter die rug sowel as „n toer waar ons bietjie in ons land se geskiedenis 
gaan rondloop het.  Sommige van ons toerlede het bietjie gaan kyk na 
die plek waar hul grootgeword het. 

Ons het lekker in Bloemfontein saam met nie minder nie as 4 ander 
streke se lede gekamp.  Op die einde van die dag was lede van 6 
streke teenwoordig.  Hier was ook „n nuutjie vir SAWA lede waar die 
geriefies deur beide geslagte gedeel is - daar is mos „n deur wat kan 
toemaak. 

Ons het „n baie geslaagde veiling by Kleinplaas onder die leiding van 
Thinus (groot kat) en sy seun Rauch gehad.  Broodnodige fondse vir 
ons streek is ingesamel. (die tannie wat met ons rante en sente werk 
het seker gemaak in Augustus dat ons baie geld uitgee.)   Thinus en 
Elize het heerlike afval verskaf vir diegene wat hou van hierdie lek-
kerny.  En vir diegene wat nie hou van afval nie, 24 September was 
Nasionale Braaidag en daar is natuurlik gebraai. 

 Nou lê die kongres voor en daarmee sal ons ook uiteindelik weet wat 
die pad vorentoe in SAWA vir ons as streek inhou.  Hieroor sal ons 
volledig in ons volgende uitgawe van die Fynbos vir julle berig. 

 

Groete tot ons volgende Fynbos, 

Sonette  
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B oodskap van uit Die Woord 

“Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige word wat die mens sê, 
sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag” (Matt 12:36) 

Het julle al agtergekom hoe vinnig „n skinderstorie sneeubal?  Hoe 
verder die storie loop hoe groter word die storie.  Wanneer die waarheid 
wel uitkom, word die een wat die skinderstorie begin het gekruisig. 

Die regte ding om te doen is om die skinderstorie te stuit deur dit nie oor 
te vertel nie.  So gooi jy „n stok in sy ratwerk.   

Mense skinder, by hul werkplek, om die braaivleisvure, op die tennis-
bane, enige plek waar mense bymekaar kom. 

Wanneer jy deelneem aan „n negatiewe storie oor iemand is jy besig om 
te skinder.  Nou sal mense sê: Ag, maar dis mos nie „n groot sonde nie, 
ons praat sommer.  Ps 101:15 sê: “Wie sy naaste beskinder wil ek uitwis.  
Hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie.” Mense wat skinder is dikwels 
hoogmoedig en vermetel, want die meeste wat so lekker meemaak sit met 
„n klomp ou geraamtes in die kas waarvan hulle heel gerieflik vergeet as 
hulle so lekker saam skinder….. 

Dis „n algemene swakheid van die mens.  Hoekom dink jy vra die psalm-
digter so opreg in Ps 141:3 “Sit „n wag voor jou mond, Here, hou tog 
wag oor wat ek sê.? Hy het geweet hy is nie by magte om sy tong in 
toom te hou nie.  Nou vra hy die Here: “Sit tog „n wag voor my mond.”  
Ons moet dit miskien maar elkeen in gebed van die Here vra.   

Die Here beskou wat ons sê in „n baie ernstige lig.  Matt 12 : 36 Van elke 
ligsinnige word wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die 
oordeelsdag.” 

Aangehaal uit Duet vir die Lewe deur Phillip en Ella Kotze. 
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W ie moet ek kontak? 
 

Karl-Heinz en Sonette Niemand : 082 338 3288 of  
044 272 0347 
Dup en Kotie Du Plessis 

Dirk en Santie Duits 

Klasie en Rina Koekemoer 

Thinus en Maryke van Rensburg 

Pieter en Lenie Vermaak 
Elize Viljoen. 

 
Johann Coetzee : 083 630 9627 
Johan en Louisa de Wet 

Henk en Christa Lourens 

Hennie en Makkie Nel 

Elmien Nel 

Johan en Fran Snyman 

Jan en Christie Willers 

 
Retha Strampe : 044 693 1410 of 082 759 6785 
Dries en Ansa Bruyns 

Kobus en Elsa Engelbrecht 

Louis en Marie Fivaz 

Carl en Ria Labuschagne 

Gerrit en Kotie Schoeman 
Paulette le Roux en Eddie Kaber 
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Johan Grobler : 082 587 3738 
Joe en Berta Conradie 

Jan en Joan Langenhoven 

Roelf en Susan le Roux 

Willem en Alet Nel 

Francis Niehaus 

Deon en Annemarie van Eck 

Pieter en Magda van Wyk 

 
Leon van Niekerk : 044 693 4367  
Hennie en Bonnie le Roux 

Charles en Pam Moore 

Joey Nordje 

Jacques en Marisca Nordje 

Martin van Niekerk en Freya Swanepoel 

Vollie en Erica Volbrecht 

 
Brian van Zijl : 028 735 1562 
Etta de Villiers 
Pieter en Joey Endemann 
Johan en Ansie Geyser 
Martiens en Sienie Koekemoer 
Thys en Bettie Lourens 
Jan en Antoinette Louwrens 
Nico en Miemie van der Merwe 
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D ie Voorsitter aan die woord.., 

 
Nog drie maande is verby en ons lede het by Glentana, Dibiki 
en Hartenbosch saamgetrek.  Glentana se saamtrek het ek 
gemis, bietjie in die jagveld tyd gespandeer. Ek is nou wel nie 
„n jagter nie, maar die tyd in die veld so half op jou eie is som-
tyds nodig om weer bietjie na te dink oor alles en perspektief 
te kry oor alles waarmee ons so geseёnd is.  Soos ek gehoor 
het, het dit al te lekker tydens die saamtrek gegaan. 

Chris en Ansie Delport het ons tydens ons Dibiki saamtrek be-
soek, die opkoms was nie baie nie, seker die weer wat voorspel 
was, wat ons lede weggehou het, en het dit nie gereёn nie.  
Nieteenstaande die feit van die weer, het die aantal lede wat 
daar was die naweek saam met die “Delport‟s” geniet en was 
dit ook goed om te hoor hoe die met ons mede Sawanante in 
die noorde gaan. 

Ek, Sonette, Leon en Charmaine was bevoorreg om die AJV‟s 
van ons oostelike streke te Van Stadens by te woon en die 
saam kuier met  ons mede Sawanante was weereens „n ervar-
ing wat nie gou vergeet sal word nie en moet ons as lede van 
Klein Karoo ook werklik „n poging aanwend om in groter ge-
talle die saamtrek in die ooste by te woon. 

Ons eie AJV tydens Augustus is goed bygewoon en was weer-
eens te danke aan al ons lede „n groot sukses.  Die jaar het die 
bestuur na drie jaar weer ietwat verander en het Klein Karoo „n 
nuwe senior verteenwoordiger in Brian van Zijl en….. 
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Johan Grobler neem die skakel werk in ons streek oor by 
Charl Labuschagne.  Baie geluk, en sterkte met julle take wat 
voorlê. 

Ook wil ek graag aan Charl en Ria, Oom Pieter en tannie Le-
nie langs die weg dankie sê vir hul bydrae oor die jare om 
ons streek se sake so goed te bestuur en elke saamtrek waar 
hulle betrokke was „n onvergeetlike ervaring te maak vir 
diegene wat dit bygewoon het, veral oom Pieter se reёling 
t.o.v. die senior aktiwiteite.  Charl en Ria se bydrae to ons 
jaarlikse gebiedsaamtrek pannekoek bak.  Dankie julle, dit 
sal altyd onthou word. 

Aan al die lede wat toekennings ontvang het, baie geluk, 
julle verdien dit. 

Diegene wat bevoorreg was om saam te kon toer, was werk-
lik geseёnd en het ons sonder enige teenspoed die toer vol-
tooi, maar meer hieroor in ons volgende uitgawe.  Iets om na 
uit te sien…!! 

Daar gaan ook tydens hierdie jaar se kongres besluite 
geneem word oor die nuwe voorgestelde bestuur struktuur 
van Sawa, soos tydens ons AJV en in die Sawanant bespreek 
was.  Ek wil „n beroep op elkeen van ons lede doen om in 
julle gebede hierdie saak aan ons Hemelse Vader op te dra.   

Ek kan ongelukkig weens veranderinge in die 
maatskappy vir wie ek werk nie die kongres by-
woon nie en sal Johann Coetzee en Johan 
Grobler ons streek by die belangrike kongres …. 
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verteenwoordig.  Sterkte aan julle twee. 

Ek wil ook dankie sê vir lede se bereid willigheid om die ver-
hoging in die prys van die “Fynbos” wat voorgestel was te 
aanvaar, dit sal verseker dat ons “Fynbos” kan voorbestaan en 
ook dankie aan ons lede se bydraes wat gereeld inkom, sonder 
dit sal ons nuusblad nie dit kan wees wat dit tans is nie. 

2012 word die kongres te Hartenbosch aangebied en sal daar 
op ons lede se samewerking staatgemaak word om te help met 
die organisering van al die aktiwiteite wat daarmee saamgaan.  
Ons streek se verantwoordelikhede sal sodra dit duidelik is met 
almal bespreek word en sal die beplanning en reёlings in alle 
erns begin. 

Ons het nog twee saamtrekke oor voor die einde van 2011 en 
wil „n beroep op ons lede doen om die twee saamtrekke by te 
woon, moedig ook jul mede sawanante aan wat nie so gereeld 
kamp nie om ook te kom..,  die eerste is by Dwarswegstrand 
en dit is ook „n senior saamtrek en ons jaarlikse potjiekos kom-
petisie word ook tydens die saamtrek aangebied. Die laaste 
saamtrek is ons Kerskamp te Pine Creek, waar ons meer klein 
kinders as eie kinder sien, maar dit is altyd „n lekker kuier. 

 

Nogmals baie dankie aan elkeen vir julle bydrae en onderste-
uning, dit word opreg waardeer.., 

         Karl-Heinz 
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V erjaardae tot die volgende Fynbos 
 

Jan Willers     7 Oktober 

Sonette Niemand   10 Oktober 

Retha Strampe    30 Oktober  

Thys Lourens    3 November 

Marisca Nordje    3 November   

Bonnie Le Roux    18 November  

Ansie Geyser    19 November 

Erica Volbrecht    24 November  

Deon van Eck    26 November 

Lenie Vermaak    29 November 

Elize Viljoen    1 Desember 
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G lentana 16-19 Junie 2011   
 

Glentana, hierdie kamp het 'n paar jaar gelede lelik deurgeloop 
tydens swaar reën, maar die kampterrein is reggemaak en lyk alles nou 
weer pragtig met bome mooi groot en groen en 'n pragtige grasperk. 
Sommer vroeg in die week het van die lede hul gaan tuismaak by die 
kamp en mekaar se geselskap geniet met 'n visbraai en heerlike patats, 
braaivleis en krummelpap en al die lekker  
waaraan mens kan dink.   
Saterdag het almal mooi getrou  
hul naweek se kamp gelde betaal by Retha en was 
ons altesaam 19 SAWA lede en 1 besoeker.    
'n Vinnige vergadering tussen die lede  met oom 
Klasie Koekemoer aan die woord is gehou onder 
die tent om die nuwe jaar se kampe te bespreek. 
Heerlike groete-, ertjie- en boontjiesop met lekker 
vars brood is Saterdagmiddag verkoop, ons het R270.00 vir die verkoop 
van die sop ingesamel. Mooi so!! Baie dankie vir almal wat daarby 
betrokke was, die kook van die sop, die smeer van die brood en selfs die 
wat so lekker geëet het. 
Rugby, rugby en nog rugby was al wat die manne en van die dames kon 

praat Saterdagmiddag nadat die eerste fluitjie 
geblaas is, die wat nie rugby gekyk het nie, het 
heerlik vuur gemaak en ontspan. 
Sondag het Dr Henri Meyer van Mosselbaai 
Moedergemeente vir ons 'n baie mooi boodskap 
gebring in verband met die vyf dinge hoe mens 
Jesus kan ervaar terwyl jy kamp.  Na kerk het die 
manne die groot tent afgeslaan en vinnig was die 

kamp leeg want die weerman het gesê hier kom groot reën en baie koue. 

Dankie vir 'n lekker naweek, tot volgende keer 

Groete 

Marisca & Joey Nordje 
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G lentana Senior Saamtrek - Dankie! 
 

 Glentana, wat „n voortreflike kamp.  Skoon en netjies met pragtige 
groen grasperke lê die kamp in „n hol kom wat veroorsaak dat die wind 
aan die buitewyke maar kan waai sonder enige noemenswaardige invloed 
op die kamp.   
Woensdag het vier lede reeds nes geskop en is daar nieteenstaande „n ge-
niepsige luggie wat getrek het, groot vuur aangesteek en „n vleisiege-
braai.  Donderdag het ander lede sommer vroeg-vroeg hul opwagting be-
gin maak en kamp opgeslaan en teen boekevat was ons dertien lede en 
een besoeker teenwoordig.  As gevolg van weersomstandighede is daar 
gevrees vir die moontlikheid van reën gedurende die aand se verrigtinge 
en is die groot tent by Hendrik gehaal en opgeslaan. 
Vroeg voor boekevat het Brian begin vuur maak om sodoende die kole 
reg te kry vir die aand se groot snoekbraai.  Daar is ook begin met die 
gaarmaak van die patats.  Die weer het mooi saamgespeel en was die tent 
nie nodig nie.  Na boekevat het almal in die hoek van die kamp onder die 
beskutting van „n groot bos begin stelling inneem en kon „n mens al die 
aangename geur van die snoek wat braai waarneem.  Met die snoek 
gereed en gaar, kon elkeen weglê aan die heerlikste, sappigste en geurig-
ste snoek denkbaar.  Gepaard met patats, potbrood met konfyte asook „n 
glasie sjerrie of soetwyn was dit „n feesmaal wat nie maklik vergeet sal 
word nie.  Almal was dit eens dat net „n kenner snoek so perfek kan voor-
berei soos dit in die geval was.  Na die ete is daar met genoegdoening om 
die vuur lekker saam gekuier voordat elkeen ook die hitte van „n warm 
bed opgesoek het.  Vrydagoggend het „n paar nog kans gesien om na die 
vorige aand se feesmaal „n gesamentlike ontbyt saam te flans, lekker te 
kuier, te ontspan en te wag dat die ander lede opdaag en kamp opslaan. 
Vervolgens net opregte dank aan Brian en Elize vir die snoek en patats 
asook die voorbereiding daarvan.   
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Ook aan Lenie en Pieter vir die potbrood, konfyte en wyne.  Dan ook aan 
ieder en elk wat die ete meegemaak het om daardeur „n genoeglike aand 
te bewerkstellig.  Ons glo dat elkeen die aand terdeë geniet het.  

Ten slotte wil ek van die geleentheid gebruik maak om alle lede wat deel-
geneem het aan die Senior aktiwiteite hartlik te bedank vir hul entoesias-
tiese deelname en meelewing gedurende die saamtrekke.  Dit was vir my 
„n voorreg om vir die afgelope drie jaar as senior verteenwoordiger na die 
beste van my vermoë aktiwiteite te reel en ek hoop en vertrou dat dit wat 
aangebied is u tevredenheid, genoegdoening en goedkeuring weggedra 
het.   

„n Hoogs gewaardeerde GROOT DANKIE aan elkeen se bereidwilligheid 
om te help - ja selfs ongevraag - met die reëlings en aanbieding van akti-
witeite.  Dis „n riem onder die hart am te weet dat daar net op „n persoon 
se nommer gedruk hoef te word en hy gee sy volle hulp en ondersteuning.   

Aan die bestuur ook „n groot dank vir u ondersteuning en toegewings-
gesindheid om toe te laat dat ek my eie inisiatief kon gebruik met die reel 
van aktiwiteite vir die seniorkampe. 

Aan my opvolger wens ek seënwense en voorspoed toe met die gerustel-
ling dat u net die leisels hou endie span trek saam met volle entoesiastiese 
meelewing en hulpvaardigeheid. 

Nogmaals baie dankie, 

S.A.W.A. - groete, 

Pieter Vermaak 
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D IBIKI  SAAMTREK  22-24  JULIE  2011 
 

Ek weet nie wat dit is nie maar lyk my ons Sawanante is bikibang vir bi-
kinat en bikikoud word.  So waar dit was weer so, want dit was werklik 
„n baie nat en koue naweek, tenspyte daarvan het 10 woonwaens opge-
daag om die elemente te trotseer. 

 
Ons het besoek ontvang van Chris en Ansie Delport van Dagbestuur wat 
die naweek in „n geleende karavaan tuisgegaan het. 
Dit was „n rustige naweek en as gevolg van die min mense het ons besluit 
om die veiling te laat oorstaan tot Kleinplaas.  Met buie reën wat kort 
kort uitgesak het kon ons nie veel doen nie.  Die vrouens het heerlik koek 
en tee saam geniet terwyl hulle resepte en stokperdjie idees uitgeruil het.  
Gelukkig het die weer biki opgeklaar sodat ons die aand lekker kon saam 
braai onder die bome en was ons skaars klaar toe sak die reën weer uit.  
Saterdag middag het almal saam rugby gekyk by die Lapa en die vrouens 
het vir heerlike “snacks” gesorg. 

 
Sondagmôre het ons wakker geword in stort reën, damme water en wind.  
Ons kerk diens moes toe in die kroeg plaasvind, „n eerste vir Klein Ka-
roo. Ockert Taylor het die boodskap weereens vir ons gebring.  Daarna 
was dit „n vreeslike gesukkel om in die reen op te pak. Die manne en 
arme Etta was deurdrenk.  Joe Conradie het sommer besluit hy ry met sy 
rally aan die karavaan vas gemaak sodat hy dit eers kon laat droog word 
by die huis. 

Baie dankie aan almal wat dit weereens „n lekker naweek gemaak het. 

 

Kampkommandant groete 

Bonnie en Charmaine     
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A JV — 2011 
Augustus is verby en daarmee ook ons AJV.  Ons het twee nuwe 
lede op die bestuur naamlik Brian van Zijl wat die leisels by 

Pieter Vermaak oorneem as Senior Verteenwoordiger en Johan Grobler 
wat die pos as Skakelbeampte by Carl Labuschagne oorneem.   

Ons was ook bevoorreg om lede van Ooskaap en Strelitzia en natuurlik 
“Gebied” en Cecile by ons naweek verrigtinge te kon verwelkom en is 
daar Vrydag aand lekker onder die tent aan worsbroodjies en slaai gesmul 
terwyl daar lekker gekuier is. 

Saterdagoggend se verrigtinge is in „n rekordtyd afgehandel waarna die 
dames die saal vir die aand se ete en dans gereed gemaak is.  Met min 
moeite en BAIE min geld is die saal baie aantreklik omtower.  Ons het 
heerlik gesmul aan die ete wat Hennie en Melinda vir ons voorgesit het.  
Niemand het honger gaan slaap nie. 

Die toekennings is uitgedeel en het Leon van Niekerk weggestap as 
SAWA-man, Lenie Vermaak, SAWA-vrou, Pieter en Lenie Vermaak - 
SAWA-gesin en Ruan Nordje as SAWA-jeug van die jaar. 

Nico en Miemie van der Merwe was geen verrassing as die 
“Geestesskepper” van die jaar nie.Daarna is die dansbaan behoorlik benut 
met die heerlike musiek wat Johan en Sandra Fourie vir ons verskaf het.  
Baie dankie aan julle twee wat altyd bereid is om al die toerusting al die 
pad van PE af saam te ry, Klein Karoo wardeer dit baie. 

Sondag oggend het ons „n pragtige boodskap gebring deur Ds Ammerie 
de Villiers ontvang waarna ons gaste vir oulaas „n koppie tee en „n soet-
dingetjie geniet het voordat hulle weer huiswaarts vertrek het en ons an-
der so een na die ander begin oppak het.  Sommige om weer die volgende 
naweek op toer te vertrek en ander……… 

Die bestuur. 
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L ief en Leed 

Hendrik Strampe het ons groot laat skrik - hy  moes inderhaas „n 
maagoperasie ondergaan maar dit gaan nou weer beter veral na „n 

lekker Sawa-toer. 

Jan Louwrens het deesdae „n huppel in sy stappie na sy heupvervang-
ing.  Jan laat weet hy moes dit jare terug gedoen het. 

Roelf le Roux het katerakke aan beide oë laat verwyder -  dit is hoe-
kom Roelf deesdae so goed kan sien Susan. 

Charmaine wou wys sy en Leon kan dit nog uitkap op die dansbaan 
daar by Van Stadens mond en nou rus sy bietjie nadat sy „n knie ver-
vanging operasie ondergaan het.  Leon nou moet jy oppas ou maat, as 
Charmaine eers daardie kruk weggooi…… 

Bettie Lourens het aan haar voete laat werk en kamp een van die dae 
weer saam met ons. 

Hennie Nel gaan vir „n oogoperasie - pasop Makkie, Hennie gaan een 
van die dae weer mooi kan sien…. 

Oupa Hennie en Ouma Bonnie se jongste kleindogter,  

 

Nadia op 18 maande. 
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H oekom ek nie koffie drink nie…. 
 

Die waarheid is gewoonlik baie erger as fiksie en die volgende 
ware storie is genoeg om enige mens twee keer te laat kyk na wat mens 
eet en drink by die werk. 
 
Enige Bank, Poskantoor of Prokureur het maar „n bode wat allerhande los 
werkies ok moet doen, soos om die pos te gaan haal, toilette skoon te 
maak, vloere te mop en in die meeste gevalle sommer koffie en tee vir die 
kantoor personeel te maak. 
 
Veral in onse ou klein dorpie Moerlandspan waar ek vandaan kom is die 
enigste bode sommer alles en mens sien hulle sommer heel dag so 
beweeg tussen al die plekke waar niemand lus voel om heen te loop nie. 
Die lede van ons eie Bank, en hier kan ek beslis nie die naam noem nie, 
was elke dag stiptelik op hul pos van die Bestuurder tot die Bode.  
 
Ou Simon die bode was soos baie ander bodes, maar effens van „n slons, 
of die mooi woord is „n regte ou vuilgat. Rooi gesuipte oë, goudgeel 
tande van al die BB twak wat hy met koerantpapier rook, stukkend uni-
form (want hy verkoop die nuwes), en „n natuurlike klankie wat genoeg is 
om die meeste mense te laat sidder. 
 
Die dames in die kantoor het gedurig gekla oor Simon so vrot afstof, nie 
mooi skoonmaak nie, en daai klankie van hom was een te veel! So, sog-
gens nadat Simon almal se koffie gemaak het, het hulle hom dadelik 
soveel takies moontlik gegee om hom net uit die bank te kry, wat Simon 
natuurlik erg misbruik het, en meestal vol papsak wyn onder „n boom lê 
en slaap het, altyd sonder sokkies. 
Die klankie was afkomstig van Simon se besondere liefde vir hard ge-
kookte eiers, waarvan hy elke liewe dag ten minse ses verorber het met 
middag ete, afkomstig van sy eie henne wat skrop om sy kaia in die lo-
kasie. Dis totdat Koos, die nuwe Bank bestuurder een dag uit pure moe-
deloosheid die besemkas agter in die bank loop oop ruk het op soek na 
skoonmaakmiddels, dat hy op iets vreemds deur die agterruit afgekom 
het. 
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Rustig aan die slaap lê ou Simon onder die boom vol hard gekookte eiers 
en „n paar nat sokkies is opgehang aan die venster se diefwering, daar 
agter waar niemand ooit kom nie. 
Koos het een en een bymekaar gesit en die volgende oggend vir Simon 
bekruip oral waar hy gaan en tot sy ewige spyt gesien wat daar gebeur. 
 
Die bank het so „n 15 Liter blink staal Urn met styf passende deksel wat 
sommer heel dag so staan en prut vir koffiewater en dis nou hier waar die 
groot k$%^& vir Koos kom staan en wag het. 
 
So kom Simon toe in en gaan tap die urn vol water, skakel hom aan en 
gaan sit al te rustig op die stoel langs die tafel. Mooi pak Simon 6 ROU 
eiers uit „n tassie op die tafel en maak sy skoenveters los.  
Daarna trek hy sy sokkies uit en plaas 3 eiers in elke sokkie en hang elke 
sokkie vernuftig oor die rand van die urn in die koffie water en knyp 
hulle met die deksel vas. 
 
Soos die koffie water kook, so kook Simon se eiers, en kry sy sokkies 
sommer „n lekker was ook. 

 
Koos sê nadat hy sy laaste stuk dikderm uitge%^#$^  het, en die res van 
die personeel mekaar vertrap het om hulle mangels te loop uitskeur voor 
die toilet het hulle ou Simon dik ge*&^%%r en summier op pensioen ge-
sit.  
Tot vandag toe staan daai urn in die stoor en drink die personeel gebot-
telde water en koeldrank. 

 

Ingestuur deur Carl Labuschagne 



 19 

19  

G lentana…, 

  

 

 

 

 

Leon, Brian en Elize..,  
Wat is in die pakkie? 

Roelf beduie dat hy lekker geëet 
het! 

 

 

 

Miemie op pad om te gaan skottel-
goed was! 

 

  Erica en Vollie met „n “grote” 

 

 

 

Paulette en Eddie word inge-
huldig! 
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D ibiki..., 
 

 
Lekker koud, maar ons kuier kom 

wat wil..., 

So kyk ons rugby..., 
sommige lyk, 
maar redelik bek-af.., 

 
 
 

So word daar pot gemaak.., 
en later ge-eet..., 

 
 
 
 
 
 
 

Kampkomandante en ds. Okkie.., 
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A JV te Hartenbosch…, 
Daar gaan gestem word, sommige 

vat dit ernstig.., 

Iemand wys waar sy van die voorrige dag 
se val seergekry het…, 

 
Van ons Oos Kaap besoekers…, 
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 Vermaak‟s SAWA Gesin.., 

 

Lenie Vermaak, SAWA Vrou…, 

 

         Leon Van Niekerk,          
   SAWA man…, 

     Geeste skeppers,  

die van der Merwe‟s 
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“Horingkie” 

  moenie mors nie..,   

mevrou “Gebied”.., 

 

Om die tafel.., 

 

 

 

En toe was daar 
gedans…, 
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T e koop! 
 

1.  Porta Potti  R500-00 

 Hoogte  330mm 

 Breedte  380mm 

 Lengte: van voor na agter 420mm 

 Model  is „n 245 

 

2.  “Yellowblade” trekstang  R450-00 

 
Kontak  Klasie Koekemoer : 044 698 1319 of  

           082 579 4585 

 
    

LADS HOUTWERKE 
GEHALTE WERK GEWAARBORG , ALLE HOUTWERKE 

AANBOUINGS VAN HOUT; HOUT-DEKKE; 

 HOUTTRAPPE; REELINGS; AFDAKKE; SKADUNETTE 

 AFDAKKE; KASTE 

LEON STANDER 

TEL/FAKS: 044 698 1059          CELL: 082 372 9145 

E-POS: lads@telkomsa.net 
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J esus se Regloop! 
 

As jy wil weet wat die Regloop is, 

En jy weet waar die Regloop rus… 

Die duiwel is baie verleidelik, 

Maar die Woord gaan aan jou stap vir stap 

verduidelik… 

Een, twee, sit jou hande in die lug en prys die Here, 

Want Hy het ons sonde vergewe. 

Buig voor die Here ons  Vader,  

Laat ons almal saam in Sy naam vergader. 

Bring al jou vriende en juig, 

Laat ons voor Hom getuig, 

Nuut gebore, Sonde Vergewe, 

Nut gebore, as jy wil… 

Solank jy net Reg loop! 

 

 

 

Ingestuur deur Pam Moore 
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K amp resep 

 
Wat om met gisteraand se oorskiet braaivleis te maak: 

 

Oorskiet braaivleis - dit kan jou baie duur lamtjoppie wees - as daar   
enige iets oorgebly het of selfs jou biefstuk. 

4 eetlepels gekapte pietersiele. 

½ soetrissie gekap. 

4 Iceberg slaaiblare gesnipper 

2 pitas of tortillas 

Tzatziki 

 

So maak jy: 

1. Sit die lamvleis of biestuk  en gekapte slaaigoed in aparte bakkies. 

2. Maak die pitas of tortillas op die kole warm (dit moet net liggies 
begin verbruin). 

3. Elkeen kan nou sy eie schwarma bou - skep lepelsvol tzatziki bo-
op en geur met sout en peper na smaak. 

 

Maak jou eie Tzatziki: 

1. Kap kommer (skraap eers die pitte uit) 

2. Kap „n huisie knoffel fyn.  

3. Meng die knoffel en die komkommer met „n klein houertjie on-
gegeurde jogurt. 
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Geur dit met  sout, swartpeper en vars suurlemoensap na smaak. 

Maak „n vars lente slaai en geniet „n gesonde middag ete terwyl jy op jou 
kampstoel sit en oor die branders uitkyk! 

 

Vars lenteslaai: vir 6 persone 

1. 800 g gemeng - groot rosa-tamaties, kersietamaties en klein rosa-
tamaties. 

2. 150 g sagte mozzarellakaas in stukke gebreek 

3. 1 rooi rissie in dun repies gesny—opsioneel. 

4. 30 g vars roket blare 

Slaaisous: 

1. 25 ml balsemasyn 

2. 120 ml olyfolie 

3. 30 ml suurlemoensap 

4. 2 knoffelhuisies fyngekap 

5. Sout en swart peper na smaak. 

 

Sny die groot tamaties in skywe, halveer die klein tamaties en hou die 
heel kleinste tamaties heel.  Meng tamaties en roket en rangskik kaas en 
rissies bo-op.  Meng die slaaisous bestandele  en sprinkel oor of sit apart 
voor. 

 

Bon apetit 
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MOSSEL BAY  BRAKE AND CLUTCH 

Siouxstraat Voorbaai, Mosselbaai (agter Ougat Oudhede)        

Vir herstelwerk aan remme, Koppelaars,  

asook alle herstelwerk aan alle voertuie 

Eienaar: Hendrik Strampe 

 Tel/faks:  (044) 695 0420 

 Na Ure:  (044) 693 1410 

Sel:  082 577 2533 

 

D ankie! 

 

Graag wil ek al die Sawanante, en vriende opreg bedank vir jul 
belangstelling, gebede, telefoonoproepe asook besoeke aan my 
tydens my siekbed. 

Dit is verseker „n groot voorreg om deel te wees van so „n 
wonderlike vriendekring. 

 

Hendrik Strampe. 
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S werwer 
 
Die omie kom gebukkend, skuifelend die pad afgestap, sy 

verkreukeldhoed styf in sy hand vasgeklem. Die plooie trek donker 
dongas oor sy gesig, en sy oë is dof en blou sy klere hang soos 'n meelsak 
om hom, sy skoene het al beter dae gesien. Sy hare wapper in drie slierte 
om sy voorkop, sonverbrand. 
 
"Boetie! Boetie!" roep hy na my. 
Ek gee hom een kyk en kyk dan anderpad.Net nog 'n boemelaar, net nog 
'n bedelaar."Boetie! Boetie!" roep hy weer. 
 Ek draai my rug op hom en sluit die motordeur oop."Boetie, boetie! 
Wag, ek wil met jou praat." Sy stem is skor. "Seker van al die drank," 
dink ek, klim in die motor en sluit die deur. 
Hy struikel van die sypaadjie af, kom krom, oud en verwaarloos na my 
aangestap. 
Ek skakel die motor aan, kry trurat en verlaat hom, eensaam en alleen. 
"Kry vir jou werk. Maak soos ek maak, dit bring geld, dan kan jy suip tot 
jy omval," gaan deur my gedagtes. 
Ek kry eerste rat, wikkel die petrolpedaal en laat hom in 'n stofwolk agter. 
Ek sien in die truspieël hy beduie, hande omhoog. 
"Ja, joune ook," sê ek hardop, "net soos jou soort is - as jy nie iets kry 
nie, is ek altyd die skuldige." By die huis vertel ek vir Vroulief van die 
voorbarige bedelaar, wat ek gesien het.. 
Vroulief is dadelik Moeder Hen : "Waar slaap die arme man vanaand? 
Dit lyk asof dit gaan reën." "Moenie oor hom worrie nie, sy soort het 
altyd 'n plan, hy wurm hom met 'n sak wyn iewers in 'n kombers toe en 
verdrink die dag van môre. Plaas dat hy karre oppas, dit sal daai 
drankgeldjies meer kosbaar maak." "Swerwer, jy is 'n harde man. Wat 
daarvan as hy drink? Hy is ook net 'n mens, net soos jy," berispe 
Vroulief. 
"Wat, 'n man soos ek? As hy 'n man was, het hy 'n manier gesoek om 'n 
geldjie te verdien vir sy lustigheid. Nou wil hy my geld bedel, dit 
waarvoor ek gewerk het, met my sweet, my arbeid ... Se dinges, vrou! 
Kom ons vergeet nou die episode, ek is klaar spyt ek het jou vertel." 
Vroulief stap kop onderstebo kombuis toe, ek maak my gemaklik op die 
stoep," Kan ook nie jou mond hou nie," mompel ek. 
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M y hond kom lê onder die stoel en ek voer hom 'n stukkie biltong. 
Hy lek my hand dankbaar. 

 
Eensklaps staan vrou in die deur.  
"Swerwer, ek het vir die man 'n pakkie kos gepak, ons vat dit nóú vir 
hom. Een van die kinders se komberse is ook oor die muur, ons vat dit 
ook." Ek ken die stemtoon, onverbiddelik. "Vrou, is jy gek? Die man is 
seker lankal weg. Gaan skep op, ek is honger," probeer ek walgooi. 
"Swerwerrrrrr ... as jy nie wil ry nie...... sal ek," druk sy dit uit. 
 
Ek weet teëpraat gaan nie help nie, my mooi van môre se dag hang 
hiervan af. 
Ek staan op, vat die motorsleutels, en draai half vermakerig na haar: "Nou 
kom, as jy hom wil kos gee, doen dit self." 
Ons ry in stilte, met slegs die geruis van bande. Vroulief klou die pakkie 
op haar skoot vas.  Voor die koöperasie stop ek op dieselfde plek. In die 
lig van die voertuig sien ek hom op die sypaadjie sit, sy kop op sy knieë, 
hande wat hang tot op die grond. "Sien jy, wat het ek jou gesê? Klaar 
dronk." 
Vrou ignoreer my, maak die deur oop en skud die omie aan sy skouers.. 
Stadig lig hy sy kop; trane stroom oor sy wange. 
"Nog dronkverdriet ook", dink ek. 
"Omie, ek het ietsie gebring om te eet", praat Vroulief sag en vat sy 
hande in hare. Die omie se lyf begin ruk, hy huil nou openlik, trane 
stroom deur die plooi-dongas. 
"Nooientjie, dis nie ek nie. Die tannie by die huis het in die bad geval. Sy 
kan nie opstaan nie. Ons foon werk al twee wekenie meer nie. Ek het 
asma, ek kon nie verder nie. Ek het 'n kêrel probeer stop, maar hy het 
weggejaag ... sonder om te luister. Al wat ek kon doen, was om te bid. 
God het vir my 'n engel gestuur. Asseblief, gaan help die tannie ... 
asseblief,gaan help haar." 
Ek sit met 'n knop in my keel, trane wil oor die walle stroom, die hartseer 
is diep en skerp. 
My gemoed is stukkend, my siel in opstand. Waar en wanneer gaan ons 
besef: "Ek is my broer se herder"? 
 

Swerwer! 
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B eplande toer 2012 
 

Ons hier by Klein Karoo is baie lief vir toer.  Brian, Elize, 
Johan en Loret is dus aan die beplan vir „n toer na die Weskus 
om te gaan snoek eet en blomme te kyk gedurende 2012. 
Voorlopig  word daar na die volgende datums gekyk:  26 Au-
gustus 2012 tot  21 September 2012 
 
1. Vertrek vanaf Albertinia 
2. Slaap 1 aand in Worcester 
3. 3 Aande -  Dwarskersbos 
4. 3 Aande - Saldanha 
5. 2 Aande Yzerfontein 
6. 2 Aande Montegue 
 
Stop op Albertinia en sleep weer terug huiswaarts. 
Hierdie is net „n aanduiding.  Indien daar ouers met skool-
gaande kinders is wat op hierdie toer wil gaan sal ons poog om 
hulle in ag te neem. Daar moet ook in ag neem word dat die 
2012 Kongres op Hartenbos aangebied word en ons streek baie 
nou betrokke gaan wees met die reel van die kongres. 
 

Brian en Elize van Zijl en 

Johan en Loret Grobler 
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S noektyd aan die Weskus.., 
 

Brian inspekteer die dag se vangs! 

So lyk dit wanneer die 
blinklywe aan die 
Weskus begin loop.  
Brian en Elize was in 
Mei op St. Helenabaai 
om snoek te gaan haal en 
ook by vriende te kuier.  
Nie net het hulle vir 
hulself snoek gaan haal nie, maar ook vir verskeie ander Sa-
wanante wat ook van hierdie snoek wou hê, toe hulle van hier-
die kuier hoor.  Lede wat nie van hierdie uitstappie geweet het 
nie, het die voorreg gehad om by Bergoord en Glentana aan die 
gesogte lekkerne te smul met lekker wurgpatats daarby!  „n 
Vars Weskus snoek, mooi vet en sappig bly maar bobaas wan-
neer dit by visbraai kom.  Brian en Elize gaan elke jaar 
gedurende Mei aan die Weskus kuier.  Vir diegene wat van 

snoek hou, begin maar 
vroegtydig julle bestel-
lings by Brian indien!!!! 

 

Brian en Elize 
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M oenie met kinders mors nie.... 

 

„n Klein dogtertjie is besig om met haar onderwyseres oor 
walvisse te gesels. 
Die juffrou sê dit is fisies onmoontlik vir 'n walvis om 'n mens 
in te sluk, omdat, hoewel dit 'n groot soogdier is, is sy keel baie 
klein.  Die dogtertjie sê, Jona is dan deur 'n walvis ingesluk. 
Hoogs verergd herhaal die juffrou dat 'n walvis kan  'n mens nie 
insluk nie; dit is fisies onmoontlik. 
Die klein dogtertjie sê: "Wanneer ek in die hemel kom, sal 
ek  Jona daarna vra."  Die juffrou vra: "Wat nou daarvan as Jona 
na die hel gegaan het?" 
Die dogterjie antwoord vlugtig: "Dan vra Juffrou hom!" 
 
 Een dag sit 'n dogtertjie en kyk hoe  haar ma die skottelgoed in 
die opwaskamer was.  Sy bemerk skielik dat haar ma duidelike 
sigbare wit strepe hare op haar kop in  teenstelling met die 
meerderheid bruin hare het.   
Sy bekyk haar moeder deeglik en vra nuuskierig: "Hoekom is 
sommige van Mammie se hare dan wit?" 
Haar ma antwoord:  "Kyk, elke keer wanneer jy iets verkeerd 
doen en my bitter ongelukkig maak of laat huil, verander een 
van my hare in wit!"   
Die dogtertjie oordink hierdie onthulling vir 'n hele rukkie en sê 
dan:  "Mammie, hoekom is AL Ouma se hare dan wit?" 
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Die kinders van 'n klas is deur 'n professionele fotograaf af-
geneem.  Die onderwyseres was besig om elkeen in die klas te 
oortuig om 'n groepsfoto te koop.    
" Dink net hoe wonderlik dit sal wees as jy groot is  en jy kyk 
na die klasfoto en sê 'Daar is Jennifer, sy's 'n prokureur,' en 'Dit 
is Joe, hy's 'n dokter!' 'Hier's Flippie, hy's 'n predikant!" 
'n Sagte, maar welluidende stem roep van êrens  agter in die 
klas: "En daar is Juffrou, sy's dood!'   
 
'n Onderwyseres is besig om les oor die sirkulasie van bloed 
aan te bied.  In 'n poging om die verduideliking meer verstaan-
baar te maak, sê sy: "Kyk maats, as ek op my kop sou staan, 
sal die bloed, soos julle nou weet, na my kop toe loop en sal ek 
my gesig rooi van kleur word." 
'Dis waar,' sê die klas.   
"Nou hoekom beweeg die bloed nie na my voete, as  ek nor-
maal regop staan nie?"  'n Klein knaap skreeu:  "Omdat jou 
voete nie leeg is nie!!"    
 
DIE VOLGENDE  IS  UITSONDERLIK: 

Die kinders staan in 'n tou vir middag-ete in die kafeteria van 
'n Katolieke primêre skool.  Op die punt van die tafel is 'n hoop 
appels opmekaar gestapel.  Die non / suster skryf 'n nota wat sy 
langs die appels uitstal. 
'Neem slegs EEN. God hou jou dop.' 
Op die ander kant van die bedieningstafel is daar 'n groot hoop 
sjokolade kraakvars koekies.    
'n Kind het ook 'n nota daar gelaat: 'Neem soveel as wat jy wil 
hê!  God hou die appels dop.' 
 

Ingestuur deur Carl Labuschagne 
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N uttige wenke.., 
Soos een van my dosente op Saasveld altyd vir ons 
gesê het, hier is  

“Something for Nothing, take it or leave it” 
Laurel en Hardey van die langpad.., Pas jou voertuig by die 
wa wat jy sleep. Het die enjin genoeg wringkrag om die wa maklik 
te sleep en ander voertuie verby te steek..?? 

Voor op die Wa.., Is jou woonwa reg gelaai.? Swaar items moet 
op die wa se as staan, en moet nooit die wa se agterkant of neuskas 
oorlaai nie  -  dit kan maak dat die wa swaai terwyl jy sleep. 

Waar val jy uit.., Is al die bagasie agterin die wa ordentlik vasge-
bind of vasgepak.? Los goed wat rondskuif of kaste wat uitval, kan 
die wa van balans af gooi. Watertenks met water wat rond klots val 
hier in. 

Lyk hy gelyk.., Staan buite jou gehaakte sleepkombinasie en kyk 
of jou wa waterpas is..!! 

Toets, toets 1, 2, 3…, Kyk of jou sleepvoertuig se remme, rem-
ligte, flikkerligte, noodligte, ruitveёrs en toeter werk. Gaan ook 
remvloeistof na, stel ook sleepspieёls reg, sodat jy nie in die ry 
daaraan hoef te stel nie. 

„n Hegte band..! Gaan jou voertuig en wa se bande en druk na.  
En ry „n noodwiel of twee saam indien moontlik. 

Hierdie nuttelose tog belangrike inligting/raad kom uit 
“Weg Sleep” van Mei 2011 en staan bekend as Geoff se 
kontrolelysie.    

        Karl-Heinz 
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HARTENBOS CARAVANS & OUTDOOR 

ULTIMATE CAMPING EXPERIENCE 

TEL: 044 6920 510 

 

 

KOOP EN VERKOOP VAN WOONWAENS 

 

ONS KOOP EN VERKOOP OOK WOONWAENS      

 NAMENS U 

 

DIENS EN HERSTELWERK AAN ALLE FABRIKAAT 

WOONWAENS EN TENTE 

 

KAMPPEERTOERUSTING OOK TE KOOP 

 

24 UUR BYSTANDDIENS 

 

Fanie: 044 6920 510           

                      

  Hein: 079 4935 999 
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S top die Lorrie !! 
Jou woonwa se remskoene is net so belangrik 
soos jou sleepvoertuig s‟n. Dit is belangrik dat 

jy hulle gereeld nagaan of laat nagaan…, 

A s „n reёl hou „n woonwa se remskoene „n ewigheid, maar 
dit beteken nie jy kan net aanhou sleep en glo die remme 

werk nog behoorlik nie. Die woonwa se remskoene hoef dalk 
nie so dikwels soos jou “kar” s‟n te werk nie, maar wanneer jy 
hulle wel nodih het, is dit uiters noodsaaklik dat hulle reg werk. 
As jy byvoorbeeld „n gemiddelde woonwa met „n BVM van 
1200kg teen 100 km/h sleep, het die wa „n ekwivalente massa 
van meer as 300 ton wat teen jou motor druk as jy teen iets 
solieds sou vasry en dadelik tot stilstand kom. Dit volgens dr. 
Francois Smit van US se department van toegepaste wiskunde. 
Dit gaan hier egter nie oor “SLIM” wiskunde nie. Die massa 
wat jy sleep, het „n groot invloed op die remvermoё van jou 
sleep voertuig.  Sê byvoorbeeld jy rem egalig om met die vrag 
binne vyf sekondes te probeer stop, is die druk van ager steeds 
ongeveer 700 kg meer bloot net die massa van die wa. As jy 
dus skielik teen die spoed moet stop en die wa se remme is af-
geloop of nie reg gestel nie, moet jou sleepvoertuig se remme 
daardie ekstra gewiglas behartig  -  en dis dan dat sake ernstig 
kan skeef loop.  Knyp eerder tyd af en maak seker jou wa se 
remme is OK !!! 
LET OP..!!! 
Afgeloopte woonwa remme maak nie “grrr - grr” soos die van 
jou “kar” as hulle gedaan is nie, dus waarsku hulle jou nie.., 
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d us doen die volgende…, 
 

1. Diens of laat diens jou woonwa se remme minstens een 
keer per jaar, 

2. As jy nie dikwels gaan kamp nie, kan jy elke 18 maande 
dit laat diens. Baie belangrik !! Sawanante van Klein Ka-
roo val hier uit en moet punt een se raad volg.., 

3. Al was jou wa onlangs gediens, sorg dit steeds vir 
gemoedsrus as jy die remme self nagaan voor „n lang 
vakansie, TOER in ons geval. 

MAAK SEKER..,  SWAER..!! 

As jy jou wa op gelyk pad met die hand vorentoe trek…,  

Moet die wa stop sodra jy die handrem tot op die derde 
klik optrek; die wa moet dan steeds agtertoe gestoot kan 
word sonder dat dit rem. 

As jy die rem tot net verby die sesde klik trek, moet die 
wa nou ook agtertoe rem. 

As dit nie die geval is nie, laat „n kenner die remme be-
hoorlik nagaan en instel. 

Hierdie raad kom uit die “Weg Sleep” van Oktober 2011 en is 
geskryf deur Leon Botha. 

Karl-Heinz 
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