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V anaf die Redaksie….., 
Dit is moeilik om te glo dat Januarie gekom en gegaan het!   

Diegene wat met verlof oor die Kersgety was, het al vergeet daarvan en 
sien uit na ‗n naweek se ontspanning en saam kuier met mede Sawa-lede. 

Ons het ‗n heerlike Boendoe saamtrek beleef, kinders is skool toe, som-
miges vir die eerste keer, en ander vir die laaste jaar van hul skool loop-
baan. 

Ouers maak reg om studente na Universiteite of Kolleges toe te neem vir 
die volgende fase in hul lewens. 

Klein Karoo beleef ernstige en minder ernstige siektes onder ons lede, en 
ons verneem ook van sterfgevalle van lede se familie lede, en laat ons 
opnuut tot die besef kom dat ons lewe nie in ons eie hande is nie, maar 
dat ‗n Hoër Hand in beheer is. 

So beleef ons ‗n wonderlike eerste saamtrek by die gewilde SAOU strand 
en word daar planne gemaak vir ons gebruiklike marktafel wat soos ge-
woonlik by Jongensfontein plaasvind. Groepe kom bymekaar en beplan 
wat verkoop gaan word.  Dan, die belangrikste - daar is nie ‗n regte 
―Kerkbazaarpoeding‖ tafel nie en word daar ‗n beroep op die dames ge-
doen om tog ‗n bakkie nagereg te bring - net nie ―custard‖ nie - ―custard 
is nie poeding nie!!!!! 

Daar is ‗n geruis soos lede vooraf beplan en ander aktiwiteite verskuif om 
ook  ‗n dag of twee of selfs ‗n week by hierdie gewilde oord te gaan 
ontspan.  Vir diegene wat nie so gelukkig is nie, is daar darem die 
vooruitsig om Vrydag deur die loop van die dag te kan opdaag. 

Groete tot ons volgende Fynbos 

 

Sonette 
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U it die Woord 
Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na 
die berg toe gegaan om te bid.  

Toe dit aand word, was Hy daar alleen (Matteus 14:23).  
Boodskap 
Dit is ‘n groot voorreg en seën as jy goeie vriende in jou lewe 
het. Soos met goeie herinneringe, maak goeie vriende ons dae 
sinvol, veral wanneer ons eensaam raak en ondersteuning no-
dig het.  
Maar die aansprake van vriende kan, ondanks hulle waarde en 
goeie bedoelings, soms té veel, selfs vermoeiend, raak.  
Dit is die vreemde dilemma wat ‘n goeie vriendin van ons in 
haar oudag het. Sy is reeds 86 en het haar lewe lank in goeie 
vriendskappe belê. Dit het altyd, by wyse van spreke, goeie 
vrugte opgelewer. Haar spontane persoonlikheid en lewen-
slange gewoonte om ruimte vir almal te maak, het daarvoor 
gesorg. Tot vandag toe is daar ‘n aanloop, mense wat kom 
inloer, al is dit net om gou te hoor: ―Gaan dit goed, kan ons 
help?‖  
Nou dat sy ouer en broser is, het hierdie inloer en kuiers egter 
net té veel geword, soveel so dat sy ‘n plan moes maak. Dees-
dae hou sy boek en beplan haar kuiers versigtiger. Sy sê 
vooruit vir mense wanneer hulle kan kom of nie. En dit werk – 
haar familie en vriende val almal hierby in. Hulle weet sy het 
die rus, ook van vriende, nou meer as ooit nodig. Terselfdertyd 
weet hulle: Haar huis en hart sal altyd, al is dit nie meer enige 
tyd nie, vir hulle oop wees.  



6 

6  

Dié vriendin leer ons ‘n belangrike les. Van tyd tot tyd moet ons 
ook vas van mense. Want hoe ons ook al geselskap en kontak ge-
niet, mense kan, net soos baie ander dinge, eenvoudig te veel word.  

Hulle kan jou oorweldig en beroof van daardie tye wat jy vir jouself 
nodig het en waarin jy, juis ter wille van ander, moet rus.  
 
Jesus het hierdie geheim natuurlik lankal reeds geweet.  
 

 
Gebed: 
Here, dankie vir goeie vriende en geesgenote, mense wat vry voel 
om enige tyd by ons in te val. Bewaar ons egter van vriendskappe 
en van ‘n sosiale lewe wat ons vermoei en wat ons van U wegtrek. 
Gee ons u rus. Amen.  

 

Ek het hierdie stukkie van Bybelmedia op 
“Facebook”  gekry en gevoel dat ek dit met julle 
moet deel. 

 

Sonette Niemand 
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K ERSKAMP -  DWARSWEGSTRAND   
2 -  4 DESEMBER 2011 

 

Die Kerskamp het gekom en gegaan. 

 
Vanaf vroeg die week voor die Kerskamp het die SAWA-lede al begin 
instroom by Dwarswegstrand.  Vrydag die 2de Desember 2011 het 
Shirley by die kampterrein gebly terwyl Johann hom moes gaan afsloof 
by die werk. 

 
Shirley se senuwees het maar gelol toe die staanplekke vinnig begin vol 
raak het en die kampterrein uit sy nate begin bars het.  Gelukkig was al-
mal soos mak skape in ‗n hok en almal het toe ‗n staanplekkie gekry.  Die 
mans moes maar versigtig vir vroulief soen anders het hy sommer vir 
buurvrou ook môre gesê. 

 
Vrydag-aand was weer oudergewoonte Boekevat en het die Hemelse Va-
der dit goed gedink om ons met ‗n vinnige stortreën te groet.  Ek ver-
moed almal het weer hul kinderdae herleef toe kaalvoet in die reën die 
inding was. 

 
‗n Lieflike sonskyn Saterdag het die kinders gegroet.  Sommer vroeg die 
oggend was die Springkasteel afgelewer.  Die kinders het gespring..... en 
gespring....   Gesiggies was versier en tussen spring, fietsry en swem het 
kinderstemmetjies ‗n lewe by Dwarswegstrand ingeblaas wat ‗n glimlag 
op ieder en elk se gesig gesit het. 
 
Namiddag onder die groot tent het Kallie en Lente die boodskap van 
Kersfees vir die kinders kom bring en was daar van die kleiner outjies 
wat aan die twee poppe se lippe gehang het. 
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Kersvader het vanaf oor die water die kinders kom verras, maar teen die 
tyd toe die kinders by hom kom was hy alreeds strandlangs oppad.  Dit 
was met ‗n warm gevoel in die hart wat ‗n mens kon aanskou hoe gesig-
gies straal van blydskap met elke geskenkie wat oopgemaak was. 

 
Toe is dit tyd vir die lekker bederf wat Marie aanmekaar geslaan het vir 
die kinders.  Die kleintjies het behoorlik lippe gelek vir al die lekkernye.  
Die gekreukelde kinders was ook nie afgeskeep nie en met ‗n bordjie eet-
goed wat elkeen kom neersit het, het ons omtrent lekker geëet.  Braaiv-
leisvure was maar traag na al die koeke en lekkernye asook die wind wat 
skelm opgesteek het, maar  die aand is tog afgesluit met ‗n lekker kuier 
om die vuur. 

 
Sondag het Ds Gerrie vir ons die Kersboodskap kom bring en het die 
woonwaens, deur die loop van die dag,  maar traag die pad terug huis toe 
geneem. 

 

Geseënd vir Almal en mag die Beste van Verlede Jaar die Slegste wees 
vir 2012 

 

  

JOHANN EN SHIRLEY 

KAMPKOMMANDANTE 
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D ie voorsitter aan die woord….. 

 
Dit voel soos gister wat ek julle ‗n Geseënde Christus fees toegewens het 
en hier staan ons al weer aan die einde van Februarie.  Seder t ons laaste 
saamtrek het van ons lede geliefdes aan die dood afgestaan, en was ‗n 
paar van ons lede ernstig siek en het operasies ondergaan.   
Ons het met ons saamtrek in Januarie ‗n nuwe lid bygekry en is dankbaar 
vir elkeen wat saam met ons in die natuur wil kom ontspan.  Ons het ‗n 
besoeker van die ―Golden Oldies‖ gehad – wat dink ons klub is baie meer 
aan die gang as die ―Golden Oldies‖ ! 

Terugvoer uit die NUB sluit onder andere die volgende in: 

 
1. 4 X 4 Binne SAWA – Rudie Brits het ‘n e-pos aan al die voorsitters     

gestuur en hierdie saak sal tydens die Gebiedsaamtrek verder 
bespreek word.  

2. Weeg van woonwaens: Van die lede in Noordelike streke het vir `n 
toets hulle waens laat weeg.  Dit is gedoen asof die wa vir `n 
naweek gepak was.  Nie een woonwa se gewig was binne die 
vereiste perke nie.  Almal was ―oorlaai‖ Die weegbrûe verskil ook.  
Sommige brûe begin by 5 ton weeg tot 100 ton.  Ander begin wel 
by 0 tot 100.  Indien jy afgetrek word vir weegdoeleindes, maak 
seker wat die brug se registrasie is. Indien swaarder items  gelaai 
moet word, laai dit liewer in die sleepvoertuig.  Die sleepvoertuig 
en die woonwa mag nie 3½ ton oorskry nie.  

3. EB Lisensie – sien verder in die Fynbos die artikel rakende die 
aangeleentheid.  (Bl 28). 

4. Kongres – Daan sal ons streek besoek tydens ons saamtrek by 
Island Lake en dan sal daar verdere besprekings rondom die 
aangeleentheid gedoen word.  Sonette is egter in kontak met die 
ATKV rakende die kongres.  Sodra daar  defnitiewe tariewe 
rondom die naweek beskikbaar is sal ons julle in kennis stel. 
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5.  Versekering: Sekere versekeringsmaatskappye het navorsing begin 

doen oor waarom woonwaens se linkerwiel uitval.   Daar is bevind 
dat die moere wat die linkerwiel vashou, skiet gee.     Die wiel draai 
vorentoe terwyl moer na agter vasgedraai word en met die vorentoe 
beweeg van die wiel, gee die moer skiet   Die betrokke 
versekeringsmaatskappye gaan in die toekoms weier om `n eis uit te 
betaal indien die linkerwiel se wielmoere nie vas genoeg ―gemoer‖ 
was nie. Die wenk is gegee dat elke keer wanneer die stutte op- of 
afgedraai is, die linker wiel net vinnig gekontroleer word. 

 

Ek wil dan ook ‗n beroep doen op ons gereelde kampers om jul mede 
Sawanante,  wat nie so gereeld kamp nie, aan te moedig dat ons by Island 
Lake soveel as moontlik van ons lede teenwoordig mag hê.  Kom ons 
streef na ‗n 100% bywoning. 

Tot ons volgende Fynbos, 

 

 

Karl-Heinz 
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HOEKOM GLO EK IN GOD?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek het Hom nodig. 
So hier is my antwoord.  

 
Ek glo in God, want partykeer is die wêreld so "awesome" en dinge 

werk so goed uit dat my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê. 
Dan is dit Hy!  

Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die 
wolke en die maan so mooi dat ek iemand nodig het om te prys. 

Iemand moes dit gemaak het. 
Dis Hy!  

Ek glo in God, want partykeer gebeur goed wat so onbeplan is en so 
seer maak 

En Dan voel dit of niemand verstaan nie, maar Dan onthou ek die 
spykers in Sy hande en die Man aan die kruis. 

Dan weet ek Iemand huil saam met my. 
Dis Hy!  
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Ek glo in God, want partykeer is ek so deurmekaar en die lewe so 
sinneloos en my drome lyk onbereikbaar en Dan het ek iemand no-

dig om saam met my die pad te stap en rigting te wys. 
Dan is Hy daar!  

 
Ek glo in God, want partykeer is ek so dom en ek doen sulke 

"stupid" goed en Sonde mors my hart en my lewe so op en maak 
ander so seer 

En Dan het ek nodig dat Iemand vrede en wysheid bring 
Dan is Hy daar!  

Hy maak heel wat ek self verbrou het! 
Hy bring genade selfs in seer wat ekself veroorsaak het!  

 
Ek glo in God, want partykeer weet ek niks. Ek het leiding en wy-

sheid nodig in 'n deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie. 
En Dan skryf Hy vir my in die Bybel en ek lees Sy Woord en hoor 

Sy stem en dinge maak weer sin! 
Ek glo in God, in Jesus, in sy Gees, want Hy's daar! 

Heeltyd! Altyd!  

In alles waardeur ek gaan en maak nie saak hoeveel keer ek 
dieselfde fout maak nie. Hy is daar! 

Ek glo in God, want ek sien nie kans om ooit alleen te wees of 
enigiets alleen te doen nie.  

 
 
 
 
 

Ingestuur deur  

Retha Strampe 
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B oendoe kamp - Hartbeeskuil - 2012 
So was dit nou weer tyd om na al die gerondjaag van Kersfees en 
Nuwe jaar  ‗n bietjie terug te keer na ons wortels.  ‗n Bietjie te 

ontspan voordat die nuwe jaar sy eise begin tol.  Na ‗n bietjie ondersoek 
instelling het ons op hierdie plekkie afgekom.  Nadat alles deurgekyk is 
het ons besluit dat ons nou hier ‗n Boendoe kamp wil hou.  

Ons is die Woensdag al deur om reg te kry wat nodig was.  Kort daarna 
het Charles Moore en sy seun ook by ons aangesluit en  opgeslaan.  
―Needless to say‖ net daar het die kuiery begin.  Visstokke is opgestel en 
die eerste dag is met ‗n baie gesellige braaitjie afgesluit.  Ons het toe 
sommer in die dam gewas – dit is mos hoe Boendoe werk? 

Na ‗n lekker nagrus gevolg deur ‗n nog lekkerder ―Ontbyt‖ was dit weer 
hengel vir ‗n vale, letterlik gesproke, maar die vales het hulle maar baie 
skaars gehou, behalwe vir die 1,2 en 1,4 kg visse onderskeidelik wat 
Gavin gevang het.  Hulle kon ongelukkig nie vir die kompetisie in ag 
geneem word nie. 

Stadig maar seker het die Sawa-boendoekampeerders begin opdaag.  
Johan en Loret Grobler kom groet, maar toe hulle sien hoe lekker dinge 
lyk, is hulle sommer dadelik weg om hulle kampeergoed te gaan haal.  So 
trek die voertuie een vir een in tot ons altesame ag voertuie bymekaar is.  
Dit het toe al hoe lekkerder geword. Donderdagaand het die braaivure en 
potjies met mekaar gekompeteer en kort voor lank was dit vir sommiges 
DAM toe en slapenstyd. 

Vrydag breek windstil en warm aan en ons wag in spanning vir nog 
Sawanante om op te daag.  Ons word nie teleurgestel nie, want binnekort 
begin die agterosse arriveer.  Daar word oor en weer hand bygesit met die 
opslaan en kort voor lank gaan die kuiery verder, hengel en hier en daar 
iemand wat in die dam gaan ―afkoel‖ teen die hitte.   
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Laat middag begin die braaivure se rokies trek en is daar manne wat hul 
potjies aan die gang kry vir ‗n lekker potjie vir aandete – en die kuier hou 
tot baie laat aan! 

Dagbreek, Saterdagoggend en vanaf 06h00 begin daar toe ernstig met die 
hengelkompetiesie waar die dames net so hard met die manne 
gewedywer het – ‗n totaal van elf inskrywings.  Daar is hard gehengel, 
hoewel, soos in die verlede – en dit is onverklaarbaar  – daar nie veel 
visse gevang is nie.  ‗n Totaal van 8 visse van altesame 1,261 kg weeg 
uiteindelik in.  Ongeag die teleurstellende resultaat, was die gees baie 
hoog, en het dit opgemaak vir die teleurstelling van die ―grote‖ wat 
weggekom het. 

Ons drie wenners is soos volg ―ge-audit‖ – maar die Ouditeurs moes op 
die einde van die dag afgedank word! Onbekwaamheid word nie geduld 
nie! A, nee, a!!!! 

Grootste vis: Gedeel deur Pieter Vermaak, Deon Payne en Dirk Duits 
– 210 gr. 

Meeste vis: Gedeel deur Pieter Vermaak en Magda van Wyk – totaal 
van 4 visse. 

Kleinste vis: Deur Pieter Vermaak gevang – 60 gr.  Hoewel Pieter so 
prominent voorkom was dit Magda van Wyk wat op die ou end 
wegstap met die algehele gewigsprys. 

Baie geluk aan al ons hengelaars – die manne en die dames en hoop om 
julle by ons volgende hengelkompetisie te sien!!!! 

Hierna was daar ‗n spitbraai om by te woon. Dit was opwindend om te 
sien hoe die Boendoekampers die spit besoek deur die loop van die dag. 
Dit het vir ‗n aangename gees gesorg.  Na die prysuitdeling is die 
Boendoegangers genooi om ‗n stukkie ―crackling‖ te kom geniet, sodat 
die vleis meer blootstelling aan die vuur se hitte kon verkry. ‗n Stukkie 
―crackling‖, ‗n glasie met ietsie kouds, en die manne en vroue het blink 
kenne van die vetjies gehad! 
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Nie lank nadat die laaste stukkie ―Crackling‖ ―verdwyn‖ het nie, is die 
aandete klokkie gelui.  Morne en Sophia Terblanche en hulle kinders het 
intussen bakke ―slap tjips‖ vir ons gaar gemaak.  Slaaie is uitgehaal en ‗n 
heerlike feestelike ―smorgasbord‖ het uitgestal gelê.  Hennie le Roux het 
vir ons ‗n verskeidenheid van 6 bottels sjampanje geskenk.  Baie dankie 
Hennie, en dankie ook vir almal wat so mildelik bygdra het. 

Pieter Vermaak het eers vir ons die tafelgebed gedoen en daarna, is die 
groen lig gegee en is daar geskep en geëet, tot almal versadig was.  Die 
kuiery heen en weer onder mekaar het voortgegaan tot  slapenstyd almal 
een vir een ingehaal het en was dit met moë lywe en vol magies wat die 
bittereienders ook tot ruste gekom het,.... 

Die spreekwoord sê aan alle goeie dinge moet daar ‗n einde kom.  
Sondag oggend breek gans te gou aan en word daar traag begin om tente 
af te takel en op te pak terwyl die keteltjie kook vir ‗n laaste koppie 
koffie so in die natuur.  Nadat die laaste voertuig weg is, kom daar ‗n 
ouerige paartjie aan om die dag in die natuur te kom ontspan en‗n bietjie 
te hengel.  Soos die duiwel of, Murphy se wet dit wou hê, trek die oom 
binne 10 minute nadat hy sy lyn ingegooi het, ‗n knewel van ‗n Barber 
van ongeveer 2kg  uit. 

Vorentoe sal daar weer vir ons geleentheid wees om te Boendoe en hoop 
ons dit sal beter gaan.  Want, ons is mos nou geoefen in die dinge, al dan 
nie? 

En dit was Boendoe 2012, die afskop van nog ‗n jaar van wonderlike 
ervarings waarvoor ons persoonlik skaars kan wag. 

SAWA groete 

Brian en Elize 
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V erjaardae tot die volgende Fynbos 
 

Marie Fivaz      12 Februarie 
Sonja Payne      22 Februarie 
Susan le Roux     28 Februarie 
Kotie du Plessis     1 Maart 
Etta de Villiers     3 Maart 
Annemarie van Eck    6 Maart 
Ria Labuschagne     14 Maart 
Dirk Duits      17 Maart 
Kotie Schoeman     20 Maart  
Jacques Nordje     27 Maart 
Christo van Wyk  
Miemie van der Merwe   30 Maart 
Dupie du Plessis     31 Maart 
Wynand Louw     4 April  
Loret Grobler     6 April 
Charles Moore     10 April 
ST Swanepoel  
Johan de Wet     16 April 

Kobus Engelbrecht    17 April 
Jan Langenhoven     18 April 
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Carli Nordje      21 April 
Pieter Endemann     23 April 
Joe Conradie      7 Mei 
Leon van Niekerk    
Mia le Roux      11 Mei 
Alet Nel    
Melissa Payne     18 Mei 

Christa Lourens     19 Mei 

Francis Niehaus      

Danie Rademeyer     28 Mei 

Johan Snyman 

Nadia van Niekerk 

Ons wil  hierdie lede ‗n baie mooi verjaardag  en ‘n wonder-
like jaar met net die mooiste seeninge uit Jesus se hand 
toewens. 

 

 

Bestuur 



19 

19  

L ief en Leed 
2011 het vir Klein Karoo op ‗n slegte noot geëindig en met net so 
‗n slegte not begin. 

Retha Strampe se pa is op 12 Desember oorlede en was dit vir die ouer 
Sawanante redelike slegte nuus gewees.   

 
Kotie du Plessis het 3 Januarie 2012 ligte beroerte gehad – regterkant en 
spraak is effe aangetas – is by die huis – het met haar telefonies gesels. 

 
Johann Coetzee het weer `n ligte hartaanval gehad – maar dit gaan onder 
omstandighede goed met hom. Donderdag/Vrydag – Januarie 2012 (19 
of 20ste) Hy is tans nog in Bayview – stent in are geplaas – moet gereeld 
gemonitor word het intussen ‗n pasaangeer ontvang. 

 
Roelf le Roux het Achilles Tenden operasie ondergaan – na hy dit ges-
keur het. 

 
Erika Rademeyer het operasie in die gesig gehad vir kankerplekke op die 
wang  - 18 Januarie – gaan goed.  Alles is verwyder. 

 

Hennie Le Roux moet 23ste by Dokter wees oor kankerplekkie op wang. 

 
Gert van der Linde se toestand het agteruit gegaan – het Asbestose – 
hulle bedank ook nou as lede van Klein Karoo – sy seun gaan woonwa 
oorneem. 
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S .A.O.U STRAND      27 – 29 JANUARIE 2012 

RUSKAMP 

Wat ‘n wonderlike voorreg was dit nie om aan die begin van ‗n 
nuwejaar te kon kamp nie. Dit was ‗n uitstekende geleentheid 
om te kan uitrus na die feesgety, al die besoekers  is weg en 
ons wat agter bly het die kans gehad om weg te breek see toe 
vir die naweek. 

Sommige woonwaens het al Woensdag by die kampterrein aan 
gekom, en het gegroei tot 25 woonwaens by Donderdag aand. 
Vrydag oggend was daar groepies wat onder mekaar ontbyt ge-
niet het. Die woonwaens  het gearriveer en ons het begin be-
kommerd raak dat die staanplekke te min gaan wees, maar sa-
wanante is mos verdraagsame mense en on het begin om twee 
woonwaens op een staanplek te staan. 

Vrydagaand by boekevat staan ons op 30 woonwaens 
(sawanante) en 3 besoekers. Boekevat het gegaan oor: ― Wan-
neer gaan dit goed met die mens‖ Saterdag se boekevat het 
gegaan oor: ―Die grootheid van God.‖ 

Ons het ‗n fondsinsameling geloots en die mooi bedrag van 
R520.00 ingesamel. Ons wil vir elkeen wat bygedra het baie 
dankie sê sowel as die persone wat die pryse geborg het. 

Die sawanante het net gekuier en weggekruip vir die son, an-
der het gehengel en sommige het geswem. ‗n Sawanant het die 
kinders vermaak met sy waterkanon en het toe op ‗n kompetie-
sie uitgeloop, die wenner het ‗n sak braaihout gewen.  
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Dié  sawanant was diep in die sop en moes hy by ―Sweet Talk‖ 

vir sy onverskilligheid, omdat daar nie veiligheids maatreels in 
plek was nie, verantwoording doen. 

Onder die tent waar die wind so effens geroer het , het ‗n paar 
dames resepte gedeel met al die moet en moenies . 

Sondag was  Ds Gerrit de Beer was aan die woord.   

Die Voorsitter was aan die woord en het spesiale plaatjies uit-
gedeel, en ook ‗n nuwe sawanant ingehuldig. Nou het ―Sweet 
Talk‖ gevolg . Ek wil nie veel daaroor uitbrei nie maar ‗n paar 
persone het bond gestaan toe hulle onder die vergrootglas 
kom . 

Ons het lekker gekamp , en weereens dankie vir ‗n wonderlike 
naweek, sien julle volgende maand.  

KLASIE en  RINA KOEKEMOER 

Kampkommandante 
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K erksamp 

           Laat jy betaal!! 

 

 

Kersvader  se bootjie het veilig op 
die strand aangekom. 

 

  
  
  
  

    Kersvader se     
     helpers! 

 

 

 

 

Sjoe, al die baie mense 
en kindertjies! 
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Kyk, ma, my stoel het gebreek! 

        

 

 

 

               Besoekers vir die naweek! 

        

  

 

 

 

     Miemie het gesorg vir die Atmosfeer!!!! 

 

 

 

 

 

 

       Wynand en Dora Louw—nuwe 
        lede 
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B oendoe! 

 

 

 
      Gaan die besigheid werk Johan? 

 

 

 
Charles, Brian en Karl-Heinz -  

manne, maar dis rustig! 

 

 

 

 

      Brian, jy kan nie optel nie!!!!! 
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Ons gaan nou die ―crackling‖ sny!! 

 

 

 

 

Die manne en vroue se ―lus‖ vir 
die gebraaide varkie hang be-
hoorlik uit!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die maan  en wolkies oor die dam! 
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S AOU Strand - Januarie 2012 

 
 

 

―A picture tells a 
thousand words!‖ 

 

 

 

 

 

Nico het die jongklomp aan die 
gang gehou! 

 

 

 

Karl-Heinz lees die erekode aan 
Steyn en Drien Turvey voor.    

 

 

Johan en Loret het hul 10de streek saam-
trek saam met Klein Karoo gevier! 
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Jannie en Betsie la Grange,  
Besoekers van Brian en Elize 
 

 

 

 

 

 

Hennie le Roux en Ria Labuschagne 

 

  Pietie en Lenie - ―liefde in die lug‖!! 

 

 

 

 

 

   
         Andries en Hettie Klein - 
Besoekers van die ―Golden Oldies‖  
 
 
Klein Karoo se lede en 
besoekers wat die naweek 
teenwoordig was. 
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E B – Lisensie Pestilensie  
 
Om jou sleeprybewys te slaag is minder moeite as wat jy dink - 

Werner Schroeder het onlangs syne binne 'n uur kafgedraf. So het hy dit 
gedoen: 
 
Haal eers gou diep asem voor jy begin koes vir die spietkops. As jy jou 
rybewys gekry het in die dae toe hy nog in jou ID-boekie gepryk het, kan 
jy ontspan. Jy mag 'n woonwa sleep sonder enige ekstra papierwerk - ou 
kode 08-lisensie het in die nuwe stelsel 'n EB-lisensie geword. As jy jou 
rybewys na 1998 gekry het (toe die nuwe kaartstelsel begin is), en jy 
haak niks groter as 'n bagasiewaentjie vir ekstra pakplek op die langpad 
nie, kan jy ook gerus wees. Die kode B-lisensie wat jy gekry het die dag 
toe jy uitgepasseer het, is voldoende. 
 
Wie moet dan die toets aflê? 
 
 As jy op die oomblik net 'n kode B-rybewys het enjy wil 'n woon- of 
boswa haak – trouens enigiets met 'n bruto voertuigmassa (BVM)van 
meer as 750kg - dan is dit tyd dat jy 'n afspraak by die naaste verkeersde-
partement maak en weer so 'n bietjie 
jou parallelleparkeervernuf afstof. 
 
'EB' vir 'Eers Bang' 
 
'n Mens hoor maar min van "nuwe"slepers wat 'n EB-toets afgele het – 
dis so skaars soos skaapkop en afval by 'n hippietroue. Werner Schroeder, 
'n predikant van Alberton, wou graag sleep, maar moes 'n EB-rybewys 
kry. Toe maak hy so…. 
 
Skryf jou 'learners: "Ek het 'n afspraak gaan maak vir my EB-
Ieerlinglisensie by die Langlaagte-toetssentrum in Iohannesburg," vertel 
Werner. "Die toets is presies dieselfde een wat jy moes aflê vir jou kode 
B-rybewys. Jy moet weer die toets aflê, al het jy ook tans 'n kode B-
rybewys." 
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Kry daai rooi L... "Terwyl jy as leerlingbestuurder 'n wa sleep, moet daar 
iemand in die kar saam met jou ry wat 'n sleeprybewys het. Jy moet ook 
'n L-plakker agterop die wa plak." 
 
Oefen solank.  "Ek was gelukkig om binne twee en 'n half weke na die 
leerlinglisensietoets 'n afspraak te kry om te kan uitpasseer. Om vir die 
praktiese toets te oefen het ek na die baan self gegaan waar jy die toets 
aflê; daar is sekere tye wat hulle die baan juis 
hiervoor beskikbaar stel." 
 
More, Konstabel:  "Die sleeptoets is glad nie so erg as wat 'n mens ver-
wag nie. Dit het my geleer om kalm te bly tydens 'n rit en met klein 
bewegings te bestuur. Die werftoets het my 18 minute geneem en die 
padtoets was na 22 minute verby. Wat gehelp het, was twee ronde blinde-
kolspieeltjies wat ek ekstra op my spieelverlengings geplak het - hulle 
kos minder as R10-00 elk." 
 
Wat behels die toets? 
 
Wie's in en wie's uit? Die bruto kombinasie-massa van die sleepvoertuig 
vir die toets mag nie meer as 3500 kg wees nie, terwyl die wa se BVM 
meer as 750kg moet wees. Die wa wat jy vir die toets gebruik, hoef geen 
vrag te dra nie. 
 
Pasop vir vreemdelinge: Lê die toets af met 'n sleepvoertuig en wa wat jy 
ken. Moenie dink 'n klein karretjie en 'n klein waentjie maak dinge mak-
liker nie. Onthou, hoe nader die wa se wiele aan die van die kar is, hoe 
makliker en skerper draai die wa wanneer jy terugstoot. As jy kan kies 
tussen 'n padwa of boswoonwa, gebruik die boswoonwa. Die meneer is 
heelwat smaller as 'n padwa en maak sake makliker, veral wanneer jy in 
'n nou gang moet terugstoot. 
Haastige hond ..Jy moet die werftoets binne 20 minute afhandel. Dit is 
die gesamentlike stophorlosietyd van elk van die ses items bymekaar-
getel. Verder moet jy die padtoets buite die toetswerf ry en dit moet 
langer as 20 minute duur, maar korter as 'n driekwartier. 
 
Ontspan die vere:Tydens die werftoets mag jy die motor sonder jou sit-
plekgordel bestuur. 
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Laat waai, ou kraal: Afhangende van die toetssentrum kan die werftoets-
items in enige volgorde gedoen word. 
 
Ry ongelukvry:  Indien jy tydens die padtoets 'n ongeluk veroorsaak of in 
een beland wat jy kon vermy, is dit neusie verby. As 'n botsing onver-
mydelik was en die kar is agterna nog padwaardig, mag jy wel die toets 
voltooi. 
 
Die werftoets:  
 
Voorritinspeksie: Voor jy in die kar klim, moet jy 'n inspeksie op jou kar 
uitvoer om seker te maak dis padwaardig. Indien iets skort - dinge soos 
gladde bande - word die kar as onpadwaardig beskou en word die toets 
summier gekanselleer. Buiten die inspeksie op die kar, moet jy ook jou 
wa nagaan. Dit behels onder meer dat jy kyk of die neuswiel in sy plek is, 
die rem af is, die wiele en ligte in orde is, en die hoekstutte opgetrek en 
stewig vas is. 
 
Linksdraai: Jy moet die wa binne 'n 4m bree baan om 'n 90°-hoek sleep 
sonder om die randsteen of sperstrepe te raak; die oefening moet in een 
beweging uitgevoer word. 
 
Terugstoot in 'n reguit baan: Jy moet met die wa terugstoot in 'n enkel-
baan van 40m en met jou voertuig se agterwiele binne 'n spesifieke 5m-
sone stop sonder om die sperstrepe te raak - alles in een beweging. 
 
Gangparkering na regs:  Hier moet jy die wa in 'n 3,5 m-baan om 'n hoek 
na regs terugstoot. Jy kan enige tyd tydens die oefening stop, maar net 
een keer vorentoe korrigeer. Jy het twee kanse om hier in te trek sonder 
om die paaltjies en sperstrepe raak te ry. 
 
Opdraandewegtrek: Jy moet teen ‘n 10 m-steilte stilhou, 'n meter voor 
die bopunt by die stopteken.  Nadat jy gestop het en wegtrek, mag die kar 
nie agtertoe rol nie. (Nee,, ons verstaan ook nie waarom nie. - Red.) In-
dien jy die werftoets slaag, mag jy die padtoets volgende doen.  
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Die padtoets: 
 
Onthou, hoewel dit veiliger is om bedagsaam en versigtig te bestuur, kan 
jy wel "strafpunte" kry as jy te stadig ry vir die verkeer om jou. Die rit 
moet verder die volgende scenario's insluit: 

 'n Deel van die toetsroete moet 'n pad met minstens twee bane wees 
waarop jy van baan moet kan verwissel.  

Jy moet deur 'n vierrigtingstopkruising ry en minstens vier kruisings 
wat of 'n stopteken of 'n verkeerslig het (jy moet ook by twee van 
die 'n regsdraai maak); ook deur twee toegeekruisings waar jy en 
die aankomende verkeer elk voorrang geniet.  

Jy mag geen kruising op die roete meer as een keer uit dieselfde rig-
ting ry nie.  

Jy moet oor minstens twee kruisings met tweerigtingverkeer ry. 
 

Wie mag nog'n wa sleep? 
 
As jy 'n Kode EC- of 'n Kode EC1-lisensie het, mag jy 'n ligte voertuig 
bestuur wat 'n wa agteraan het met 'n BVM van groter as 750kg; dit is 
waarvoor die Kode EB-lisensie bedoel is. 
 
uit Wegsleep – Januarie/ Februarie 2012  
Teks deur Leon Botha 
 
 
Sien ook asseblief die Voorsitter se verslag waar die  kwessies op die pas 
afgelope NUB bespreek is. 
 
Redaksie. 
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8 6-year Old Lady's Letter to her bank  
 

To everyone who has had a bad experience with their bank - you WILL 
find this amusing!!.......... Shown below, is an actual letter that was sent to 
a bank by an 86 year old woman. 
 
The bank manager thought it amusing enough to have it published in the 
New York Times. 
 
Dear Sir: 
 
I am writing to thank you for bouncing my cheque with which I endeav-
ored to pay my plumber last month. By my calculations, three nanosec-
onds must have elapsed between his presenting the check and the arrival 
in my account of the funds needed to honor it.. 
 
I refer, of course, to the automatic monthly deposit of my entire pension, 
an arrangement which, I admit, has been in place for only eight years. 
 
You are to be commended for seizing that brief window of opportunity, 
and also for debiting my account $30 by way of penalty for the inconven-
ience caused to your bank. 
 
My thankfulness springs from the manner in which this incident has 
caused me to rethink my errant financial ways. 
 
I noticed that whereas I personally answer your telephone calls and let-
ters, --- when I try to contact you, I am confronted by the impersonal, 
overcharging, pre-recorded, faceless entity which your bank has become. 
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From now on, I, like you, choose only to deal with a flesh-and-blood per-
son. 
My mortgage and loan repayments will therefore and hereafter no longer 
be automatic, but will arrive at your bank, by check, addressed personally 
and confidentially to an employee at your bank whom you must nomi-
nate. 
Be aware that it is an OFFENSE under the Postal Act for any other per-
son to open such an envelope. 
Please find attached an Application Contact which I require your chosen 
employee to complete. 
I am sorry it runs to eight pages, but in order that I know as much about 
him or her as your bank knows about me, there is no alternative. 
Please note that all copies of his or her medical history must be counter-
signed  by a Notary Public, and the mandatory details of his/her financial 
situation  (income, debts, assets and liabilities) must be accompanied by 
documented proof. 
In due course, at MY convenience, I will issue your employee with a PIN 
number which he/she must quote in dealings with me. 
 
I regret that it cannot be shorter than 28 digits but, again, I have modeled 
it on the number of button presses required of me to access my account 
balance on your phone bank service. 
As they say, imitation is the sincerest form of flattery. 
Let me level the playing field even further. 
When you call me, press buttons as follows: 
 
IMMEDIATELY AFTER DIALING, PRESS THE STAR (*) BUTTON 
FOR ENGLISH 
 
#1. To make an appointment to see me 
 
#2. To query a missing payment. 
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#3. To transfer the call to my living room in case I am there.   
 
#4 To transfer the call to my bedroom in case I am sleeping 
 
#5. To transfer the call to my toilet in case I am attending to nature. 
 
#6. To transfer the call to my mobile phone if I am not at home 
 
#7. To leave a message on my computer, a password to access my com-
puter is required.  
 
Password will be communicated to you at a later date to that Authorized 
Contact mentioned earlier. 
 
#8. To return to the main menu and to listen to options 1 through 7. 
 
#9. To make a general complaint or inquiry. 
 
The contact will then be put on hold, pending  the attention of my auto-
mated answering service. 
 
#10. This is a second reminder to press* for English. 
 
While this may, on occasion, involve a lengthy wait, uplifting music will 
play for the duration of the call. 
 
Regrettably, but again following your example, I must also levy an estab-
lishment fee to cover the setting up of this new arrangement. 
 
Your Humble Client 
 
And remember: Don't make old people mad. 
We don't like being old in the first place, so it doesn't take much to tick 
us off. 

 

Ingestuur deur  

Carl Labuschagne 
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K ampresep 

Volstruis nek murg pot 

 

Bestandele: 
3 Volstruis nekke 

2 Pakke murg bene 

2 Uie – gekap 

1 Rooi pepper gekap 

1 Pakkie  klein aartappeltjies 

1 Pakkie klein uitjies.  

1 Koppie Jimmies sous 

1 t/l Knoffel 

1 t/l Gemmer 

1 e/l Gold dish Kerrie pasta 

1 Blikkie geskilde tamaties 

Olie 

1 koppie Rooi Wyn 

Sout en Peper 
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Metode: 

 
Braai Volstruis nekke in bietjie olie, skep uit pot. 
Braai uie. 
Voeg rooi pepper by en braai saam. 
Voeg knoffel, gemmer en kerrie pasta by. 
Voeg nek terug in pot met Jimmie‘s sous, Rooi Wyn en 
blikkie tamaties.  
Indien die sous te min is, voeg bietjie water by 
Kook tot nek amper sag is. 
Skep nek uit en plaas murg bene onder in pot. 
Skep nek terug bo op bene. 
Voeg aartappeltjies en uitjies by. 
Kook tot sag.  Indien sous te dun is, bind met bietjie 
mielieblom. 
Dien op saam met stamp mielies. 

 

Johan en Lorette Grobler se Potjiekos 

wenresep! 
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L ag ‗n biki!!! 

 
Man aan Kelner:  Kelner, bedien julle krappe? 
Kelner: Sit gerus meneer, ons bedien enige iemand. 
 
Man aan kelner:  Kelner wat maak die vlieg in my sop? 
Kelner:  Dit lyk soos die ―rugslag‖ meneer‖. 
 
Ingestuur deur Brian van Zijl 

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 
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Afrikaanse Fairytale 
Eendag, lank, lank gelede was daar 
'n vrou wat nie vol #&*  was nie....  
 
 

Maar dit was 

M&*#$E lank 

gelede....... EN dit 

was net daai een dag.  

B AIE DANKIE   
 

Aan elke Sawalid vir jul gebede, bystand en belang-
stelling met die afsterwe van my pa op 12 Desember 
2011. 
 
Weereens, soos by vorige geleenthede, is dit wonderlik 
hoe julle ondersteuning ons deur moeilike tye kan dra.  
Dit is werklik ‗n groot voorreg om deel te mag wees 
van die ―SAWA GESIN‖. 
 
Met dankbare harte. 
Retha en Hendrik Strampe 
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F amily  
I ran into a stranger as he passed by,  
'Oh excuse me please' was my reply.  

 
He said, 'Please excuse me too;  

I wasn't watching for you.'  
 

We were very polite, this stranger and I.    
We went on our way and we said goodbye.  

 
But at home a different story is told,  

How we treat our loved ones, young and old.  
Later that day, cooking the evening meal,  

My son stood beside me very still.  
 

When I turned, I nearly knocked him down.  
'Move out of the way,' I said with a frown.  

He walked away, his little heart broken.  
I didn't realize how harshly I'd spoken...  

 
While I lay awake in bed, God's still small voice came to me and said,  

'While dealing with a stranger,  
common courtesy you use,  

but the family you love, you seem to abuse.  
Go and look on the kitchen floor,  

You'll find some flowers there by the door...  
 

Those are the flowers he brought for you.  
He picked them himself: pink, yellow and blue.  
He stood very quietly not to spoil the surprise,  

you never saw the tears that filled his little eyes.'  
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By this time, I felt very small,  
And now my tears began to fall...  

 
I quietly went and knelt by his bed;  

'Wake up, little one, wake up,' I said.  
'Are these the flowers you picked for me?'  

He smiled, 'I found 'em, out by the tree.  
I picked 'em because they're pretty like you.  
I knew you'd like 'em, especially the blue.'  

 
I said, 'Son, I'm very sorry for the way I acted today;  

I shouldn't have yelled at you that way.'  
He said, 'Oh, Mom, that's okay.  

I love you anyway.'  
I said, 'Son, I love you too,  

and I do like the flowers, especially the blue.'  
 

FAMILY  
Are you aware that if we died tomorrow, the company  

that we are working for could easily replace us in  
a matter of days.  

But the family we left behind will feel the loss    
for the rest of their lives.  

And come to think of it, we pour ourselves more  
into work than into our own family,  

an unwise investment indeed,  
don't you think?  

So what is behind the story? 
Do you know what the word FAMILY means? 

(F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU! 

FAMILY  
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H ierdie Aandag Aflybaarheid is nie 'n grap nie! 

 

Ek is tog so bly daar is 'n naam vir hierdie siekte ? Dit laat my beter voel, 
al is ek self 'n lyer! 
 

Ek is onlangs met O.V.O. gediagnoseer: Ouderdomgedrewe Vergeetag-
tige Ongesteldheid. 
 
Dis hoe dit manifesteer: 
Ek het besluit om my tuin nat te spuit. Terwyl ek die spreier neersit, sien 
ek my kar het 'n was nodig. Op pad garage toe sien ek die pos wat vroeër 
afgelewer is op die stoeptafeltjie lê. Ek besluit om deur die pos te kyk 
voordat ek die kar was. Ek sit die karsleutels op die tafel, sit die gemor-
spos in die boks onder die tafel, en sien dat hy vol is. 
 
Ek los al die rekeninge toe op die tafel sodat ek eers die boks gemorspos 
kan leegmaak, en besluit ek kan netsowel die rekeninge betaal, dan is dit 
afgehandel. 
Ek vat my tjekboek wat op die tafel lê, en sien daar is net een tjek oor. 
My nuwe tjekboek is in my studeerkamer, en daar kry ek toe sommer die 
beker koffie wat ek aan 't drinke was. 
 
Die koffie is al koud, dus maak ek vars koffie. Op pad kombuis toe met 
die koue koffie tref die potplant my oog en ek sien hy is droog. 
Ek sit die koffie op die kombuistafel en ontdek my leesbril wat al heel 
oggend soek is. Ek besluit dit sal goed wees as ek eers die bril bere, maar 
ek moet eers die potplant water gee . . . 
 
Ek sit die bril terug op die toonbank, vul 'n houer met water en sien 
skielik die TV se afstandbeheer wat iemand op die tafel laat le het. 
Ek besef as ons vanaand wil TV kyk, gaan ons die ding soek - dis beter as 
ek hom op sy plek terugsit, maar ek moet eers die plant natgooi, 
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vul 'n houer met water en sien skielik die TV se afstandbeheer wat ie-
mand op die tafel laat le het. 
Ek besef as ons vanaand wil TV kyk, gaan ons die ding soek - dis beter as 
ek hom op sy plek terugsit, maar ek moet eers die plant natgooi. 
 
Ek gooi water in die pot, maar mors die meeste op die vloer. Ek sit die 
TV-ding terug op die tafel en vat 'n handdoek om die vloer droog te 
maak. 
 
Toe stap ek in die gang af en probeer onthou wat ek wou doen. 
 
Teen sononder: 
 
● Is die kar nog vuil. 
● Die rekeninge is nie betaal nie. 
● Daar staan 'n koppie koue koffie op die kombuistoonbank. 
● Die potplant kort nog water. 
● Ek kry nie die afstandbeheer nie. 
● My bril is weg. 
● En ek weet nie wat ek met die karsleutels gemaak het nie. 
 
Toe probeer ek uitpluis hoekom ek heeldag niks gedoen het nie en hoe-
kom ek so moeg is. 
 
Ek stap na die rekenaar om hulp te soek, maar besluit om eers te kyk of 
daar e-pos is. 
En moenie lag nie: As jy nog nie so is nie, is jy op pad om so te word! 

 

Ingestuur deur Retha Strampe 
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EREKODE 

 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, 
asook die riglyne en Gedragskode van die Suid-Afrikaanse 
Woonwa Assosiasie. 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te 
bewaar en uit te lewe. 
 
Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen 
om ons Assosiasie uit te brei. 
 
Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora 
beskerm en bewaar. 
 
Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my 
beskikking, so te benut dat ander gaste dit sonder ongerief 
kan gebruik. 
 
Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees.  Beleefd op te 
tree en bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers. 
 
Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA 
te skend nie, maar sal poog om die agting van almal met 
wie ons in aanraking kom, af te dwing. 
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