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V anaf die Redaksie….., 

Dit is veronderstel om Lente te wees, maar hier waar ek 

nou aan die jongste uitgawe van die Fynbos werk, hang die 

reënwolke dik oor  Oudtshoorn en is dit lekker koud.  Ons het die 

afgelope jaar heelwat omwenteling in ons Streek ervaar.  Ons AJV 

is verby en verwelkom ons vir Nadia en Morne en Sophia tot die 

bestuur.  Mag  ons lekker saamwerk in die jaar wat voor ons lê. 

Die kongres is verby en was dit ‘n uitdaging en heelwat geduld om 

elke Sawanant wat met ‘n woonwa of motor ryhuis opgedaag het 

op ‘n staanplek te kry.  En dan was daar diegene wat vooraf op-

gedaag het…… 

Meeste van die probleme kon ons vinnig en maklik oplos. 

Ons Streek het twee Ere Lidmaatskap toekennings,  naamlik oom 

Martiens en tannie Sienie Koekemoer  en Pieter en Joey Ende-

mann ontvang.  Dan het ons Streek ook twee Nasionale Meriete 

toekennings vir 25 jr lid van SAWA Klein Karoo ontvang by name 

Thys en Bettie Lourens en Hennie en Makkie Nel.  Die byhouer van 

die Webwerf het ook ‘n Meriete Sertifikaat ontvang.  Baie geluk 

aan julle met die toekennings. 

Die redaktrise probeer baie hard om met die nuwe programme te 

werk, maar op die stadium beproef Windows 7 en Microsoft 2010 

haar geduld………….die vorige rekenaar het “gesterf “ en moes 

vervang word!!!!!! 

Groete tot ons volgende Fynbos 

Sonette 
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U it die Woord 

 

Vryheid is dikwels bedrieglik.  
 
Dit is byvoorbeeld allermins vanselfsprekend dat wanneer jy met sekere 
konvensies of tradisies breek en jou eie ding begin doen, jy noodwendig 
vry is. Méér as wat jy vermoed, kan so 'n opstand of verset juis 'n aan-
duiding wees van 'n diepe verslaafdheid of verknogdheid aan jou eie 
selfsugtige drange en begeertes en aan 'n lewenstyl of kultuur wat dit 
voed.  
 
Daartéénoor kan die aanvaarding van sekere grense of beperkinge in 
jou eie lewe, die feit dat jy nie noodwendig alles kan kry of kies wat jy 
verlang nie – hetsy in jou werk, in jou verhoudings of selfs wat jou woon-
plek betref – juis 'n weg tot groter vryheid wees.  
In baie gevalle moet ons selfs toelaat dat ander ons hierin lei en ad-
viseer, ook al vra dit nuwe en groot opofferings.  
Dít was die groot ontdekking wat Petrus in Johannes 21 moes maak toe 
Jesus aan hom gesê het:  
 
”Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy 
wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders 
sal jou vasmaak en bring waar jy nie wil wees nie” (Joh 21:18).  
Om toe te laat dat Christus ons lewe rig en lei, mag na 'n verlies van vry-
heid voel. Volgens die evangelie, is presies die teenoorgestelde waar.  
Trouens, om vir Christus en sy saak te sterf kan, soos in Petrus se geval, 
tot God se verheerliking dien en die hoogste vorm van vryheid behels 
(Joh 21:19).  
 
Here, help ons om U te volg en so die ware vryheid te ontdek. Amen.  
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LLL   ake Pleasant ake Pleasant ake Pleasant ---   Mei 2012Mei 2012Mei 2012   

   

‘n Hele paar lojale Sawanante het die naweek van 25 tot 27 Mei by Lake Pleasant ‘n Hele paar lojale Sawanante het die naweek van 25 tot 27 Mei by Lake Pleasant ‘n Hele paar lojale Sawanante het die naweek van 25 tot 27 Mei by Lake Pleasant 
saamgetrek.  Donderdag oggend het die waens begin arriveer en is daar na ‘n geskik-saamgetrek.  Donderdag oggend het die waens begin arriveer en is daar na ‘n geskik-saamgetrek.  Donderdag oggend het die waens begin arriveer en is daar na ‘n geskik-
te staanplek gesoek na elkeen se smaak.  Die middag was daar alreeds ‘n hele paar te staanplek gesoek na elkeen se smaak.  Die middag was daar alreeds ‘n hele paar te staanplek gesoek na elkeen se smaak.  Die middag was daar alreeds ‘n hele paar 
van ons lede bymekaar.van ons lede bymekaar.van ons lede bymekaar.   

Vrydagoggend is daar by Chef Alma se restaurant op die terrain ontbyt genuttig en Vrydagoggend is daar by Chef Alma se restaurant op die terrain ontbyt genuttig en Vrydagoggend is daar by Chef Alma se restaurant op die terrain ontbyt genuttig en 
sommer lekker saam gekuier.  Die res van die brawe mense het ook later stuksgewys sommer lekker saam gekuier.  Die res van die brawe mense het ook later stuksgewys sommer lekker saam gekuier.  Die res van die brawe mense het ook later stuksgewys 
opgedaag en nou is daar eers gekuier  om die  tente en in die sonkolletjies met opgedaag en nou is daar eers gekuier  om die  tente en in die sonkolletjies met opgedaag en nou is daar eers gekuier  om die  tente en in die sonkolletjies met 
breipenne en wol en bekers met koffie en tee en laat middag om die braaivleisvure breipenne en wol en bekers met koffie en tee en laat middag om die braaivleisvure breipenne en wol en bekers met koffie en tee en laat middag om die braaivleisvure 
waar daar broodgebak en vleis gebraai is.  Lekker staaltjies vertel wat almal sommer waar daar broodgebak en vleis gebraai is.  Lekker staaltjies vertel wat almal sommer waar daar broodgebak en vleis gebraai is.  Lekker staaltjies vertel wat almal sommer 
van die koue laat vergeet het en weer net mekaar se geselskap en omgee geniet het.van die koue laat vergeet het en weer net mekaar se geselskap en omgee geniet het.van die koue laat vergeet het en weer net mekaar se geselskap en omgee geniet het.   

Saterdagoggend is ‘n paar van die woonwa vriende na die “Wild Oats Boeremark” Saterdagoggend is ‘n paar van die woonwa vriende na die “Wild Oats Boeremark” Saterdagoggend is ‘n paar van die woonwa vriende na die “Wild Oats Boeremark” 
om na al die lekkernyeen snuisterye te gaan kyk en te proe aan wat ook als te koop om na al die lekkernyeen snuisterye te gaan kyk en te proe aan wat ook als te koop om na al die lekkernyeen snuisterye te gaan kyk en te proe aan wat ook als te koop 
aangebied word.  Die mark wat hom toespits op plaasprodukte waarvan baie orga-aangebied word.  Die mark wat hom toespits op plaasprodukte waarvan baie orga-aangebied word.  Die mark wat hom toespits op plaasprodukte waarvan baie orga-
nies  (die gonswoord vir gesonde produkte van die tyd) gekweek word is een van die nies  (die gonswoord vir gesonde produkte van die tyd) gekweek word is een van die nies  (die gonswoord vir gesonde produkte van die tyd) gekweek word is een van die 
redes waarom Sedgefield in 2010 as ‘n “Slowtown” gekroon is.  Die eerste redes waarom Sedgefield in 2010 as ‘n “Slowtown” gekroon is.  Die eerste redes waarom Sedgefield in 2010 as ‘n “Slowtown” gekroon is.  Die eerste 
“Slowtown” in Suid“Slowtown” in Suid“Slowtown” in Suid---Afrika.Afrika.Afrika.   

Sonette het aan al die lede teenwoordig nominasie vorms vir bestuur 2013 uitgedeel Sonette het aan al die lede teenwoordig nominasie vorms vir bestuur 2013 uitgedeel Sonette het aan al die lede teenwoordig nominasie vorms vir bestuur 2013 uitgedeel 
asook voorstelle vir  saamtrekke vir 2013.  Aangesien die terrein so mooi boomryk is, asook voorstelle vir  saamtrekke vir 2013.  Aangesien die terrein so mooi boomryk is, asook voorstelle vir  saamtrekke vir 2013.  Aangesien die terrein so mooi boomryk is, 
was dit nogal ‘n gewilde keuse vir ‘n saamtrek terrein vir die toekoms en sal dit goed in was dit nogal ‘n gewilde keuse vir ‘n saamtrek terrein vir die toekoms en sal dit goed in was dit nogal ‘n gewilde keuse vir ‘n saamtrek terrein vir die toekoms en sal dit goed in 
die somer maande ondersteun word.  die somer maande ondersteun word.  die somer maande ondersteun word.     

Met baie netjiese Ablusie geriewe en pragtig versorgde tuine en groot bome.  Met baie netjiese Ablusie geriewe en pragtig versorgde tuine en groot bome.  Met baie netjiese Ablusie geriewe en pragtig versorgde tuine en groot bome.     

Sondag het almal onder en half onder die tent, opsoek na ‘n sonkolletjie vergader om Sondag het almal onder en half onder die tent, opsoek na ‘n sonkolletjie vergader om Sondag het almal onder en half onder die tent, opsoek na ‘n sonkolletjie vergader om 
na Ds. Herman Retief te luister wat die word aan ons gebring het.na Ds. Herman Retief te luister wat die word aan ons gebring het.na Ds. Herman Retief te luister wat die word aan ons gebring het.   

Voor ons ons kon kry was dit tyd om huiswaarts te keer nadal almal gegroet is, en Voor ons ons kon kry was dit tyd om huiswaarts te keer nadal almal gegroet is, en Voor ons ons kon kry was dit tyd om huiswaarts te keer nadal almal gegroet is, en 
begin vertrek.  Ons sien uit na die volgende saamtrek te Uhuru, langs Calitzdorp Spa.begin vertrek.  Ons sien uit na die volgende saamtrek te Uhuru, langs Calitzdorp Spa.begin vertrek.  Ons sien uit na die volgende saamtrek te Uhuru, langs Calitzdorp Spa.   

   

Groete,Groete,Groete,   

Dirk en Santie DuitsDirk en Santie DuitsDirk en Santie Duits   
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         UHURU  -  Junie 2012 

 Uhuru  Of te wel  Vryheid en Vrede  Dit is waar almal 
vry saam met die diere kan beweeg en die vrede en 
stilte van die natuur kan ervaar. Dit is die plek waar ses 
lede en twee besoekers , ( Anna en Hannes van streek 
Boland wat hulle toer by ons kom afsluit het ) Don-

derdag hul staan gekry en nes geskop het. Die aand is `n groot vuur 
aangepak en is daar ongeag die koue luggie wat getrek het, gekuier en 
gebraai waarna elkeen die warmte van `n lekker bed opgesoek het. 

Vrydagoggend is met groot opgewondenheid na die lapa verkas waar 
BINGO gespeel is. Elke nommer wat uitgeroep is, is met `n ge-“ ooe” en 
`n “ ag e nee” of `n  ‘Y-EE” begroet. Sommige het selfs kaarte omgeruil 
omdat die wat hulle gehad het kamtig nie die regte nommers op gehad 
het nie en wat tog ook geen verskil gemaak het nie. Twee troospryse nl.  
`n bottel sjerrie elk is deur Makkie en Hannes gewen terwyl Rina Koeke-
moer met die groot prys van `n ontbyt by die restaurant weggestap het. 
Die geselligheid is afgesluit met `n bottel of twee soetwyn en sjerrie 
gepaard met vleispastytjies, frkkadelle, melktertjies en toebroodjies 
asook `n koppie koffie of tee vir diegene wat allergies is vir soetwyn.  

Terug by die kamp is daar lekker rustig verkeer en met afwagting 
uitgesien na die wat moontlik nog kom kamp.Dit blyk egter dat die ver-
lange na die kinders elders in die land en `n paar wat selfs `n oorsese reis 
onderneem het saam met die weervoorspelling wat nie juis belowend was 
nie asook die bekende of liewer die berugte sementpad sy tol geeis het 
met die gevolg dat ons teen Vrydagaand met `n totaal van net elf 
woonwaens `n netjiese laer kon trek waar in die middel vuur gemaak, 
gebraai en gekuier is. 

Saterdagoggend is almal na die restaurant waar `n ontbyt uit die boonste 
rakke teen `n spesiale prys voorgesit is waarna elkeen kon voort gaan 
soos dit hom behaag. Sommige het die visse in die dam bewonder terwyl 
ander die voëls in die voëlhok besoek en die verskillende pappagaaie wat 
sommer op jou skouer kom sit,  gevoer het. `n Paar het selfs deur die dag 
saam met die kinder wat dit terdeë geniet het die warm swembad besoek 
en daar gekuier. Die aand is die proses van vuur, kuier en braai weer her-
haal voordat `n stilte oor die kamp gedaal het soos een vir een die bed 
opgesoek het vir `n welkome nagrus na die dag se bedrywighede. 
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Sondagoggend het almal weer by die lapa byme-
kaar gekom en aangesien `n predikant nie beskikbaar was nie, is `n 
kassetopname van Ds Nicky Grobler gespeel waar hy `n treffende 
boodskap gelewer het en ons vermaan het om nie altyd te murmereer, te 
kla en ontevrede te wees nie. 

Na `n genotvolle naweek kom die taak van oppak om huiswaarts te keer 
teen `n stadige pas op die sementpad. Daar is darem een ligstraaltjie in 
die tonnel , ekskuus op die sementpad, d.i. die vooruitsig dat daar vroeg 
volgende jaar begin word met die teer van die pad en dan kan ons weer 
vinnig ry om by die kamp te  kom. 

Groete tot volgende keer. 

Pieter Vermaak 

 (Kamp Kommandant) 
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W ie moet ek skakel: 

 

 

Karl-Heinz en Sonette Niemand – 044 272 0347 

Dup en Kotie du Plessis 044 382 1976 

Dirk en Santie Duits 044 343 2483 

Klasie en Rina Koekemoer 044 698 1319 

Thinus en Maryke van Rensburg 044 272 5215 

Pieter en Lenie Vermaak 044 213 3209 

Elize Viljoen 044 272 4977 

*Danie en Erica Rademeyer 044 871 2230 

    

Nadia van der Merwe – 083 631 8444 

Joe en Berta Conradie 082 855 9518 

Jan en Joan Langenhoven 082 927 8085 

Charl en Ria Labuschagne 044 695 1335 

Roelf en Susan le Roux 044 606 7133 

Wynand en Dora Louw 044 272 3961 

Willem en Alet  Nel 082 923 4717 

*Chris Geldenhuys 044 874 0759 

    

Leon van Niekerk – 044 693 4367 

Gerhard en Yvonne Kemp 044 606 7131 

Andries en Hettie Kleyn 076 871 2233 

Hennie en Bonnie le Roux 044 691 3130 

Charles en Pam Moore 044 693 1562 

Joey Nordje 082 577 2383 

Vollie en Erica Volbrecht 044 690 6229 

    

*Deon en Annemarie van Eck 044 873 2000 

Morne en Sophia Terblanche – 082 965 7516 

Martin en Angela Adams 044 375 0400(h) 

Henk en Helena le Roux 044 870 8728 

Jacques en Marisca Nordje 082 780 2408 

Andor en Hannelee Marsi 072 071 4022 

Freya Swanepoel 082 592 1807 

Martin van Niekerk 082 804 3375 

    

*Elmien Nel 082 323 1519 
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 Johann Coetzee – 083 630 9627 

Johan en Louisa de Wet 083 306 2484 

Johan en Loret Grobler 082 414 5135 

Hennie en Makkie Nel 028 551 1592 

Francis Niehaus 044 850 1280 

Steyn en Drien Turvey 044 698 1487 

Jan en Christie Willers 044 272 5313 

*Henk en Christa Lourens 044 695 0834 

    

Retha Strampe – 044 693 1410 

Dries en Ansa Bruyns 083 277 0173 

Kobus en Elsa Engelbrecht 044 606 7111 

Louis en Marie Fivaz 044 601 1200 

Paulette le Roux & Eddie Kaber 044 698 1056 

Deon en Sonja Payne 082 412 9485 

Gerrit en Kotie Schoeman 044 884 1796 

*Dawid en Alicia Schoeman 044 752 1071 

    

Brian en Elize van Zijl - 028 735 1562 

Etta de Villiers 044 698 1890 

Pieter en Joey Endemann 044 874 5686 

Johan en Ansie Geyser 044 620 4765 

Martiens en Sienie Koekemoer 082 446 2544 

Thys en Bettie Lourens 044 272 2436 

Jan en Antoinette Louwrens 044 698 1379 

Nico en Miemie van der Merwe 044 696 6451 

*Johan Snyman 083 736 5747 

Bestuur – 2012/2013 

Karl-Heinz Niemand Voorsitter 

Johann Coetzee Ondervoorsitter 

Sonette Niemand Sekretaresse 

Retha Strampe Penningmeester 

Nadia van der Merwe Skakel en Borge 

Leon van Niekerk Voorraad 

Morne en Sophia Terblanche Jeug 
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D ie voorsitter sê 
Die jaar staan vining einde se kant toe, die abnormale koue 

winter is verby en bevind ons, ons in die middel van die lente, 

maar dit is nog koud en weet ons nie wat die kommende somer vir ons inhou 

nie. Net soos die weer verander so is daar ook elke dag verandering in ons 

lewe waarby ons moet aanpas en as ons glo dat alles so moet bly waaraan ons 

gewoont was, maak ons die grootste fout van ons lewe.  Dit is en bly ‘n 

gegewe en het ons as mens, so geskape, die vermoeë om aan te pas by alle 

omstandighede, sommige doen dit binne die “stride”soos die Engelse sal sê, 

ander ook, maar bietjie stadiger, ander skop vreeslik teë en verander dan later 

ook, want dit bly ‘n gegewe of ‘n klein groepie verdwyn, bedank, verlaat die 

land ens. Die wat bly en verander gaan voort met die lewe en maak die beste 

van di twat on suit Sy groot Genade elke dag ontvang, dit is wat ons Hemelse 

Vader van dons verwag, Hy het ons so geskape en Hy sal ons deur al die 

veranderinge dra en ondersteun, ons moet net op Hom vertrou. 

Ons het die afgelope jaar deur bietjie van ‘n rowwe tyd gegaan, maar die lede 

wat ons AJV bygewoon het, sal kan getuig dat na die vergadering ons weer 

voort gegaan het en weer een van ons lekkerste AJV funksies die aand gehad 

het, saam kuier informeel om braaivleis vure en laat aand het ook nog ‘n groep 

saam gekyk hoe ons Springbokke amper pak gekry het in Argentinië. 

Die voorstel by die Kongres van 2010 dat SAWA se Kongres van 2012 by die 

see gehou moet word het baie vining gerealiseer en kan ons met trots sê dat 

“SAWA by die SEE” baie goed afgeloop het en ‘n reuse sukses was.  Dit was ‘n 

sukses omdat ons saam gewerk het as span, saam met ander streke en ook die 

groot aantal Sawanante van die noordelike streke wat dit by gewoon het.  Dit 

was baie lekker en aangenaam om hulle hier te kon hê, nuwe vriende is 

gemaak en daar is sommer net lekker gesels en stories vertel en gekuier net 

soos Sawanante kan.  Ja, soos maar met alles gaan sluip daar maar ook hier in 

daar iets in wat ‘n mens sal pla, maar soos ek gesê het jy moet jou maar aan 

pas, dit is deel van ons lewe.  Dankie aan almal, wat gewerk het en ook die wat 

baie moeite gedoen het om so ver te ry, sonder julle sou dit nie so lekker 

gewees het nie.  
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Dit was ‘n voorreg en eer om deur ± 200 Sawanante van reg oor ons land op 

my verjaardag toegesing te word met “Veels Geluk Liewe Maatjie”.  Baie 

Dankie daarvoor!  

Alhoewel die jaar 2012 einde se kant toe staan het ons nog twee saamtrekke, 

Island Lake en ons Dwarswegstrand (SAOU) Kerskamp, en mense die somer is 

hier!!! 

Daar lê vir ons baie belangrike werk voor vir die jaar wat voorlê, ons streek is 

met die reël van die 100+ onderleiding van Charmaine van Niekerk besig.  Ook 

moet ons begin werk aan moontlike kandidate vir bestuurs poste wat met die 

AJV van 2013 vakant gaan raak, dus wil ek ‘n beroep op al ons lede doen om 

met voorstelle te kom en met my te gesels oor moontlike kandidate.  Daar is 

ook ander funksies wat bydra tot die uitbreiding van SAWA en ons streek, soos 

byvoorbeeld, die Webwerf bydrae, ons nuusblad die “Fynbos” wat nie 

noodwendig deur bestuurslede gedoen hoef te word nie en enige lid binne ons 

streek wat die talent het om ‘n bydrae te lewer is welkom om sy/haar hulp aan 

te bied, met nuwe mense kom nuwe idees en met nuwe idees kom 

verandering en ons groei, want wees verseker as ons nie groei nie gaan ons 

dood!  Baie dankie!  

Ek en Sonette was bevoorreg om vir ‘n week te kon gaan blomme kyk, wat ‘n 

belewenis.  Dit het net weer vir ons gewys hoe klein en nietig ons is en hoe 

groot ons Hemelse Vader is wat alles gemaak het. 

Geniet die oorblywende twee saamtrekke. 

Beste Groete 

Karl-Heinz 
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 G rootmens bril  -  ANNELIE BOTES  - 

  

(Geneem uit:  Die Taalgenoot van Mei-Junie 2010) 

 

Toe ek 'n klein kind was, het dit vreeslik lekker gelyk om 'n grootmens te 

wees.   

Want grootmense het tjekboeke en motorliksense en hulle mag nag-

maalwyn drink en doen net wat hulle wil. 

  

Vroue dra hoëhakskoene en sykouse, en ons kinders moet tevrede wees 

omskool-skool te speel met geleerde sykouse en garetolletjies 

vasgeskroef aan ons ou skoene.   

Grootmense eet die soet waatlemoen krone, en ons kinders moet die 

waterige skywe eet.   

Hulle mag kies watter stukkie hoender hulle wil hê. 

En dan mag ons nie ons monde opblaas oor die benerige vlerkie waar-

aan daar partykeer nog haartjies vassit nie.  

  

Kinders moet altyd maak soos grootmense sê.   

Al is jy nie vaak nie, moet jy gaan slaap as jou ma so sê.   

Jy moet jou kool eet omdat jou pa sê jy kry nie tiekie poeding met ei-

ervla voordat jou kool nie opgeëet is nie.  

  

Nooit as te nimmer mag jy waag om in grootmens geselskap rond te sit 

nie, want dan tel jy tande. Die slegste van alles was as jou ma jou roep 

om vir die grootmense klavier te speel.   

  

En niks kan jou naarder maak as kasterolie nie.  Jy moet dit drink, want 

jou ma sê jy gaan wurms kry van speel in die sand om modderkoekies te 

bak en paaie te bou. Want die werf katte grou hulle gaatjies in die sand. 
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Uiteindelik het dit toe so gekom dat ek 'n grootmens met 'n man en 

twee kinders geword het.  

Eers toe het ek gesien dis nie altyd lekker om 'n grootmens te wees nie. 

Partykeer is dit baie moeilik.  Want nou is jy die een wat moet sorg vir 

kos, petrol, skoolgeld, kampgeld, klere, medisyne, vakansie .  

  

Toe jy 'n kind was, het jy geglo die kerk gee Gesangeboekies en Bybels 

en Sondagskool boeke weg. En tannie Mabel de Waal sny jou hare ver-

niet uit liefde.  Musiekboeke en netbal klere val seker uit die lug. 

Vader Krismis is 'n miljoenêr en die tandmuis kan wrintiewaar 'n 

halfkroon in jou skoen sit. 

  

Maar nou sien jy alles kos geld, en voor jy 'n tjek kan uitskryf, moet jy 

eers die geld in die bank sit.   

Voor jy hoëhakskoene en lekkerruikgoed en mooimaakgoed koop, sorg 

jy dat jou kinders alles het wat hulle nodig het. 

Van rakette tot handelsmerk klere, 'n skootrekenaar, selfoon.   En nog 

en nog. 

Sonder dat jy dit hardop sê, staan jy in slaafskap by jou kinders. 'n Vry-

willige slaaf, gebore  

Soggens is jy eerste uit die bed en in die kombuis om 'n skoolhemp te 

stryk en skool broodjies te smeer. 

Saans as almal lê, maak jy kombuis aan die kant.  Jy vat nooit die groot-

ste peer in die vrugtebord nie, en as daar net twee frikkadelle in die bak 

is, sê jy nee dankie, want jou maag is vol.   

 

As jou kinders hartseer is, troos jy hulle.  As jy hartseer is, gaan huil jy in 

die nag by die visdammetjie. So werk dit nog al die eeue.   

En as die wêreld nie intussen vergaan nie, sal dit oor vele eeue steeds so 

werk.  
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Ek wens ek kon net een keer weer 'n kind wees en dat my pa en ma 

nog leef sodat ek vir hulle kan dankie sê vir al die opofferinge wat hulle 

gemaak het. My ma wat op die bed se rant sit en my hoesmedisyne 

met 'n teelepel gee.  

 

My pa wat die plaasbakkie met die trekker deur die vloedrivier trek om 

ons op 'n Vrydag by die koshuis te gaan haal. As ek my oë toemaak en 

terugdink, sien ek eindelose onbaatsugtige ouer-offers.   

  

En ek wens ek kon vir vandag se kinders 'n grootmens bril opsit sodat 

hulle die offers van hulle ouers kan raaksien.  En betyds kan dankie sê, 

want dalk kom eendag nooit. 
 

Ingestuur  deur  

 

Retha Strampe 
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 L ief en leed 

Daan Schoeman se dogter is oorlede sedert ons laaste Fynbos en 
hy en Cecile het nou tydelike toesig oor die drie wesies.  Dink 

maar aan hulle in julle Gebede. 

Sophia Terblanche se niggie is oorlede. 

Oom Klasie en tannie Rina Koekemoer se dogter se gesondheid is nie so 
goed nie. 

Pam Moore was in die hospitaal.  Dit  het nie so goed met haar gegaan 
nie. 

Ansie Geyser was in die hospitaal met Brongitus, en haar stiefmoeder is 
oorlede. 

Marie Fivaz het verskeie operasies ondergaan.  

Nico van der Merwe moes vir Breinskanderings gaan.  

Retha Strampe se mammie is 22 Augustus 2012 oorlede.  

Hendrik Strampe is tydens die AJV naweek in Bayview opgeneem met 
nierstene -  ons dink Hendrik het na dese aandele in die hospitaal - hy 
gaan maak net seker sy belegging is nog goed. 

Erica Volbrecht se moeder is ook oorlede. 

Bertha Conradie se suster is oorlede.  

Maryke van Rensburg het ‘n heupvervanging ondergaan, dit gaan goed 
met haar. 

Charmaine van Niekerk was ook weer in die hospitaal - hulle het haar 
knie onder narkose gemanipuleer.  Charmaine, jy moet ophou om Leon 
met daai been te skop. 

Sterkte aan julle almal, kom ons hoop dit gaan van nou af net 
beter. 

Redaksie. 
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V erjaardae tot die volgende Fynbos 

 

 

Retha Strampe     30 Oktober 

Andor Marsi     31 Oktober 

Thys Lourens     3 November 

Marisca Nordje 

Louis Fivaz     6 November 

Bonnie le Roux    18 November 

Ansie Geyser     19 November 

Lee-Ann  Marsi     22 November  

Erica Volbecht     24 November 

Deon van Eck     26 November  

Lenie Vermaak    29 November 

 

 

Ons wil  hierdie lede ‘n baie mooi verjaardag  en ’n wonderlike jaar 

met net die mooiste seeninge uit Jesus se hand toewens. 

 

Bestuur 
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F oto’s 
 

 

 

Etta de Villiers 

Johann en Shirley Coetzee 

Moenie stry nie! Betaal!!! 

Hennie en Makkie Nel 

Johan en Loret Grobler 

Oom Danie en Tannie Erika Van die Bestuurslede! 

Thys en Bettie Lourens 
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Pieter en Lenie Vermaak 

Martiens en Sienie Koekemoer Sawa-gesin : Morne en Sophia 

Terblanche en kinders 

Charmaine van 

Hennie le Roux 

Etta de Villiers 
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Ouma Shirley is kwaai! 
Pap en sous, skep mense, skep! 

Ek dink die 4 foto’s vertel hul eie 

verhaal ! Veral as Deon Payne se 

“reaksie” moet  vertolk! 
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K 
ongres by die see!!!! Hartenbos—2012 

Sawanante van regoor die Land! 

Sondag oggend kerkdiens  

Klein Karoo se “werks groep”  

Fotograaf probeer om almal af te neem! 
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K ampresep 
 

 
Jy benodig:  
• 500 g-kruisskyf  
• 1 ui, in wiggies gesny  
• 4 murgpampoentjies, in repe gesny  
• 'n hand vol botterskorsie, in blokkies gesny  
• 'n hand vol sampioene, gesny  
• olyfolie  
• kruie (5005 vars roosmaryn) na smaak  
 
Vir die pasta  
• 500 9 pennepasta  
• 1 blikkie (410 g) ingedampte melk (of room)  
• ¼  koppie witwyn of water  
• ¼  pakkie bruinuiesop  
 
So maak jy:  
Smeer die vleis met olyfolie en braai dit oor die kole of in 'n pan vir 3 minute 

aan 'n kant. 

Maak die geroosterde groente deur dit te met olyfolie te besprinkel en in 'n 

pan te braai totdat sag is, of vir 20 minute teen 1800( in die oond te rooster. 

(Of draai dit toe in foelie  en pak dit oor warm kole op die rooster.)  

Kook die pasta volgens die aanwysings op die pakkie  

Bring die ingedampte melk, wyn en bruinuiesop in 'n ander potjie tot kook-

punt. Roer die sous deur die warm pasta.  

Sny die vleis in skyfies en sit dit saam met die geroosterde groente op die pas-

ta voor.  

Geneem uit Weg Kuierkos  - 2012 resep ingestuur deur  
Vanessa van der Schyf. 
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W eskus snoektyd ! 

‘n Tyd, amper soos Kersfees,waarna ek baie uitsien, is ons jaar-
likse trippie Weskus toe om van ons gunsteling lekkerny te kry en 

ook vir die wat bestellings geplaas het. In die begin het dit redelik moeilik 
gegaan weens die ongewone hoë prys van die vis maar met n bietjie 
bemarkingstrategie en baie geduld kon ons toe darem vir n redelike prys 
onderhandel.  

Ons moes in taamlike ongure weersomstandighede die vis bewerk maar dit 
was nou,”n labour of love”, soos die Engelse se so ons kla nie. Die wat al 
geleentheid gehad het om van hul vis te proe sal saamstem dat as dit nou 
by snoek kom, klop niks n lekker vars weskus snoek nie.  Om alleen als te 
probeer  doen het sou n onbegonne taak gewees het en was dit nie vir my 
ou viswyfie nie, sou ek seker nou nog gestaan en werk het. In die” kouete” 
moes n mens ietsie gebruik het maar, alleenlik vir medisinale redes, so nie, 
kon een van ons dalk iets leliks opgetel het.    

Die gekuier by ons ou Weskus pelle was baie aangenaam soos gewoonlik 
en ons het aan verskeie ander kossoorte gesmul,(ons mag nie daaroor uit-
brei nie), en kort voor lank was dit weer tyd om huiswaarts te keer. Dit was 
baie lekker om vir n slag weer agter die messe in te klim en bietjie te mors 
en ek sien al klaar weer uit na volgende jaar.      Die terugry het sommer 
dadelik geneuk toe een van die sleepwawiele onklaar geraak het en ons 
moes terugry om n spaar te leen. Gelukkig het niks verder gebeur nie want 
jy wil nie met n vrag vis langs die pad gaan staan nie, glo my!  

Die ergste was dat ons n bietjie tyd verloor het en toe ons die aand by die 
huis aankom was dit nogal n verligting om n paar Sawanante hier te sien 
wag vir hulle vis. Ons was veral bly dat Hennie le Roux die mederheid van 
die vis daar en dan gelaai het want dit het vir ons baie moeite gespaar. Ek 
glo almal het gekry waarvoor daar gevra was en ook dat julle elke happie 
terdee geniet het. Die wat nie geproe het nie kan uitsien na n lekker 
snoekbraai te ISLAND LAKE wanneer ons van oorsee terugkeer .  Kamp 
maar lekker,geniet die A.J.V., en as die Here ons spaar, sien ons vir julle 
almal met die Kongresbyeenkoms in September.    

Vriendelike sawagroete soos altyd,             

 Brian & Elize.      
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Brian “onderhandel” op 

die Kaai! 

 

 

 

 

 

 

 

Die “blink lywe” moet 

skoongemaak word! 

 

 

 

 

 

 

Brian aan die werk! 
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H allo Antie Hannie, 

Lanklaas van Antie gehoor. Net baie donkerte hier by ons op 
Paterson as gevolg van een of ander moer wat moeligheid ge-

maak het by Koe- Koe… ag, die Kaap se Eskom. 

Ons huis lyk party aande soos 'n disco so kort opmekaar gaan die krag 
af en aan. Pa het toe gesê genoeg is genoeg. Net voor Krismis besluit hy 
hy wil oplaas 'n jenneryter koop, oorlat hy moeg was vir allie alewige 
kragonderbrekings. 

My Oupa het al gedink die krag wod afgesny omdat Pa elke maand die 
Munispaliteit se geld innie borrelstoor belê. Maar Pa sê hy's gatvol, dit 
maak nie saak nie, of dit nou daai simpel mannetjie vannie Cownsil is 
wat onse krag afsny, of daai onnooslike amptenaar van Eskom, hy wor-
rie nie, hy wil 'n jenneryter hê. Hy en Ma is altwee moeg van allie epi-
sodes van Sewende Laan wat hulle nie te siene kry nie.  

Nou ja, toe gat ek en Pa kooperasie toe om die ding te koop. Oppie 
kaart, want Pa sê my ma se kaart is baie lekker - jy koop net op Budget 
se rekening. Jy vertel die mense om dit op Budget se rekening te sit, 
dan doen hulle dit sommer. Ek weet nie lekker wie Budget issie, maar ek 
weet net Pa sit alles op Budget se rekening. Ek reken dié Budget gat 
darem lekker moerig wees as hy uitvind wat Pa alles op sy rekening 
koop.  

Maar Pa worrie nie. Hoe gaan hulle ooit uitvind, wil Pa weet.  

In elk geval ons loop koop toe die jenneryter, en dis net mooi daar waar 
die moeilikheid begin.  

Kyk, as julle dink my pa weet niks van kampeer af nie, of van karre af 
nie, of van vroumense af nie - dis tog goed wat 'n mens kan sien - dan 
moet julle weet, hy weet nog minner as niks van lektriek af nie. Dis wat 
my ouma altyd sê. 

Maar Pa is nie gepla nie. Toe hy eers ná 'n hele ellelange paragraaf se 
vreemde woorde daai jennerytertjie gestaart kry, toe dink hy mos lat hy 
'n elektriese ingeneer is. Dis glo slim ouens wat als van krag verstaan, sê 
hy. 
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So, voor my pa die ding aan die krag loop koennek, toe swiets hy eers 
die jennerytertjie af en hy se vir my, "Kleinboet, as 'n ou met kragwerk, 
dan moet jy slim wees, en nugter wees." Toe tref dit my - Pa is nie ge-
woonlik een vannie twee nie - só toe weet ek: hie kom gróót stront! 

Maar ek het verniet geworrie, toe Pa daai drade vat, en hy sjok nie, toe 
weet ek sommer hy weet weet wat hy doen. Toe maak hy die drade se 
punte mooi skoon solat die koper uitsteek - en hy is toe reg om die mas-
jien aan die kragpunt te konnek. Nou ja, toe sit ek lekker en kyk hoe my 
slim pa die kragonderbreking ding onner die knieg kry, en ek worrie niks 
nie, oorlat ek kan sien Pa kén. 

Toe maak hy daai swietsbord innie kombuis oop, en hy staan reg om sy 
jennerytertjie se drade aan die swietsbord se drade te koennek. Dis glo 
solat as die krag afgaan, dan staart Pa net sy jennrytertjie en dié se krag 
sal dan die swietsbord maak werk.  

Daar’s 'n gesegde wat die grootmense gebruik, hulle sê dat as die paw-
paw die fan straaik, dan is daar groot moeilikheid. Daai ooms wat só sê, 
het nog nie gesien wat gebeur as die swietsbord se krag Pa tref nie! 

Kyk, Antie, toe Pa so oppie leertjie regstaan en hy konnek daai jennery-
tertjie se kragdraad so aan die swietsbord se rooi draad, toe smaak dit 
vir my Pa is aan die hartaanval kry, of hy kry 'n senuwee instorting of 'n 
eleptiese aanval of 'n stroke offe ding, só beskyt hy hom! 

Die way wat Pa daai swietsbord ruk en pluk, met die briekdance en al-
les, dog ek Pa gat die ding uit die muur uitruk en net 'n gat daar los daar 
waar die swietsbordtjie was.  

Met ‘n vreemde smile op sy gesig van die ge-shock lyk dit nogal of hy dit 
geniet. Pa spog mos hoeka hy kon jongtyd deurnag disko sonner ophou. 
Hy ruk daai swietsbord of hy aan't wen is op 'n dobbelmasjien!  

Nou ja - die swietsbordtjie moef nie, en Pa hou nie op ruk nie, en hy 
maak sukke jodel-geluide wat amper klink soos Charles Jacobie op my 
ma se favourite langspeelplaat.  

Ek dog dis van woede wat Pa so skreeu oorlat hy nou begin kwaad word 
virrie swietsbordtjie. Hy dans so oppie leer dat die een ná die ander 
boutjie uit die leer pop vannie geskud... en hy gooi sy dikkerige lyf rond 
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bo-op daai leer asof hy nou inne jaaif-kompetisie deelneem, of 'n voor-
danser by die 20-20 krieket is! Net toe ek vir Pa wil waarsku lat hy van-
nie leer gaan afval, toe gebeur dit al klaar - hy val van daai leer af, maar 
hy val nie grond toe soos 'n mens moet nie.  

Toe verstaan ek hoekom party mense sê "hy't daar afgemoer" want daai 
wassie 'n val nie, daai was 'n moerse gatslag!  

In elk geval, Pa val toe lat dit lyk asof hy geskiet is, maar sy lyf gee nog 
so 'n paar rukke met dié wat hy so met ‘n boog deur die lug trek, nes 
daai ouens op TV wat by die olimpiese spele innie swembad induik en 
dan sulke langarm S-draaie innie lug maak. Al verskil is nou dat daar nie 
water onner is nie - net die klipsteenharde kombuisvloer met die bont 
linoleumtapyt wat golwe maak soos hy  hom daarop desmoers val. Sy 
splinternuwe bo-tanne sit op die kombuistafelblad se rand vasgebyt, 
sonner lat Pa naby hulle is. 

En toe Pa sy kop helemal misval en op sy agterent met ‘n gatslag te 
lande kom, toe skrik ek want ek vrees toe vir harsingskudding, want my 
ma sê altyd Pa se verstand sit in sy agterent en dat hy sommer 'n lamsak 
is.  

Maar toe’s dit nog nie al nie. Daar sit Pa oppie vloer en beginne jaaif. 
Toe voel ek darem beter want ek kan sien hy is nie heeltemal ‘n lamsak 
nie, oorlat hy sy boude toe daar oppie grond lekker vinnig wikkel, en hy 
boonop tog te lekker jodel met die een kragdraad steeds in sy hand 
soos 'n wafferse sanger met 'n mike. Skielik sien ek weer vir Charles 
Jacobie voor my.                                      

En so tussendeur trek hy nog vir my snaakse gesigte ook, en eindig af 
met die spoeg van sy onnertanne in ‘n sierlike boog netjies tot innie 
wasbak – wat 'n performance!  

Ek kon wragtag nie anders as om vir Pa hande te klap nie.  

 Die jennerytertjie staan deesdae vergete innie geraatsj onder ‘n laag 
stof – niemand praat oorie voorval nie. En Pa soek nou net woes vir‘n 
windlaaier innie Landbouweekblad se snuffelgids… 

 Groetnis, Kleinboet  
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Ingestuur deur  

Retha Strampe 

GOOD  SAMARITAN 

 

 
A Sunday school teacher was telling her class the story of  the 

Good Samaritan. She asked the class, "If you  saw a person lying 

on the roadside, all wounded and bleeding, what would you do?" 

 

A  thoughtful little girl broke the hushed silence,   "I think I'd 

throw  up." 

Sonette 
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M oreson kinderhuis! 

 

Sonette het tydens ons saamtrek in Julie by die George-Oos 

Woonwa park gaan besoek aflê by die Moreson Kinderhuis 

waar sy ‘n donasie van R4 500-00 aan Ann Porter, Hoof van 

die kinderhuis oorhandig het. 

Die kinderhuis versorg tans 100 kinders van 3 tot 18 jaar en is 

ten volle verantwoordelik vir hul basiese behoeftes soos, 

voedsel, klere, skoolbenodighede, mediese en terapeutiese 

dienste sowel as vervoer na 14 verskillende skole asook na 

hulle ouers en familie lede gedurende die vakansies. 

Die ouers van die kinders maak geen bydrae tot die versorg-

ing van die kinders nie. 

Die bedrag van R 4 500-00 is gedurende die afgelope  SAWA 

finansiële jaar tydens ons saamtrekke Sondae uit ons kerk 

kollekte opgemaak.  Vir sommige is die bedrag van R4 500-00 

nie veel nie, maar glo my, die bedraggie, sal wys aangewend 

word om die lewens van hierdie 

kinders te vergemaklik. 

Moreson het hulle opregte dank 

aan Klein Karoo oorgedra. 

Sonette  
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E ish, Wena 

 

A new school inspector is assigned to the grade 4 class in one of the lo-
cal schools in Soweto .   
He is introduced to the class by the teacher, Miss Wesizwe.  
She says to the class: "Let's show the inspector just how clever you are 
by allowing him to ask you a question."  
The inspector decides to ask a biblical question.  
He asks: "Class, who broke down the walls of Jericho ?"  
For a full minute there is absolute silence. The children all just stare at 
him blankly.  

 
Eventually Sipho raises his hand. The Inspector points excitedly to him.  
Sipho stands up and says: "Sir, I don't know who broke down the walls 
of Jericho , but I am innocent." 
The inspector looks at the teacher for an explanation. She says: Well, 
I've known Sipho since the beginning of the year and I believe that if he 
says that he didn't do it, then he didn't do it." 
The inspector is shocked at the level of ignorance and storms down to 
the principal's office and tells him what happened.  

 
The principal replies: "Look I don't know the boy, but I socialise every 
now and then with his teacher and I believe her. If she feels that the boy 
was not involved, then he must be innocent."  
The inspector can't believe what he is hearing. He grabs the phone on 
the principal's desk and dials the Minister of Education. He relates the 
entire episode and asks her what she thinks of the education standard in 
the school. 

 
The Minister sighs heavily and replies: "Eish wena. You know I am very 
busy. I don't know the boy, the teacher or the principal. Just get three 
quotes and have the wall fixed by my brother." 

  Sonette 
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B ring bietjie die skaal !  

Elke sleper pak sy wa op sy eie manier, maar as jy verkeerd pak, is dit 
dalk net jy wat pak kry.  

Onthou jy daai keer toe jy as jong lat vir jou pa bakstene met 'n kruiwa moes 
aanry vir die plaveisel by die wasgoeddraad? Jy't vinnig geleer hoe om die 
kruiwa so te pak dat jy horn kon oplig sonder dat hy halfpad voor die 
wasgoeddraad omval. Jy't dalk nie toe geweet hoekom dit so werk nie, maar 
jy't die swaarste deel van die vrag reg bo die wiel gepak sodat jy die kruiwa 
makliker kon hanteer.  

Wanneer jy jou woonwa pak, werk dit nie veel anders nie. Dis nou wel nie jou 
spierkrag wat die vrag moet beweeg nie, maar dieselfde beginsels kan jou dalk 
baie smart op die pad spaar.  

Die gedagte is om die swaar kampgoed rondom die wa se as op die vloer te 
pak; en die gewig andersins so te versprei dat jy nie te veel (of te min) gewig 
op die haak van die kar sit nie.  

Ken jou perk :  Voordat jy jou wa en sleepding begin pak, moet jy eers besluit 
wat jy alles wil saam karwei. Probeer eerstens swaar goed – soos jou 
gereedskaptas, braaihout of vol waterhouers en gassilinders - eerder in jou 
sleepvoertuig pak. Die meeste woonwaens se dravermoë(die verskil tussen die 
wa se brutovoertuigmassa (BVM) en nettogewig (of tarra) is beperk. 'n Leë 
Iurgens Penta weeg byvoorbeeld 1220 kg, met 'n BVM van 1400 kg. Volgens 
wet mag jy dus net 180 kg in die wa laai.  

Die boswa-manne het dit effens makliker. Conqueror se Comfort-model weeg 
leeg rondom 500kg, maar het 'n BVM van 1525 kg. Jy kan dus byna 'n ton in die 
wa laai en steeds binne die wet wees. (As jou kampgoed 'n ton weeg, moet jy 
dalk eerder begin dink aan tyddeel. - Red.) Die laaibeginsel bly egter dieselfde: 
Laat die as die grootste deel van die gewig dra.  

Dit gaan alles oor balans : 

Die gewigverspreiding in die wa bepaal grotendeels hoe hy gaan reageer 
wanneer jy skielik met die sleepvoertuig van rigting verander. Indien iets 
gebeur watjou dwing om uit te swaai, gaan 'n wa wat reg gepak is, net 'n swaai 
of twee gee, amper soos Elvis se heupe, voor hy weer dooddollies agterna 
draf.  

Vervolg bl 37 
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U it die mond van suigelinge…... 

LOT'S  WIFE 

The Sunday School teacher was describing how Lot's wife looked 

back and turned into a pillar of salt, when little Jason interrupted, "My Mom-

my looked back once while she was driving," he announced  triumphantly, 

"And she turned into a telephone  pole!" 

DID  NOAH FISH? 

A Sunday  school teacher asked, "Johnny, do you think Noah did a lot of fish-

ing when he was on the Ark?" 

"No," replied Johnny. "How could he, with just two worms." 

 

HIGHER  POWER 

A Sunday school teacher said to her children, "We  have been learning how 

powerful kings and queens  were in Bible times. But, there is a Higher Power. 

Can anybody tell me what it is?" 

One child  blurted out,   "Aces!" 

 

MOSES  AND THE RED SEA 

Nine-year-old Joey was asked by his mother what he had learned in Sunday 

School. 

"Well,  Mom, our teacher told us how God sent Moses behind enemy lines on 

a rescue mission to lead the Israelites out of Egypt. When he got to the Red 

Sea, he had his army build a pontoon bridge and all the people walked across 

safely. Then he radioed headquarters for reinforcements. They sent bombers 

to blow up the bridge and all the Israelites were saved." 

"Now, Joey, is that really what your teacher taught you?" his Mother  asked. 

"Well, no, Mom, but, if I told it the way the teacher did, you'd never be-

lieve  it!"    

Sonette 
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As jy egter te veel goed voor in die wa gelaai het, nader aan die A-raam, plaas 
dit te veel gewig op jou sleephaak. Dit beteken boonop die kar se voorwiele 
trap nie so vas soos hulle moet nie.  Te veel gewig aan die agterkant van die 
wa beteken weer die stertkant van jou kombinasie is te swaar en die 
neusgewig op jou sleephaak te min. As die gewig te ver voor of agter die 
woonwa-as is, raak die woonwa baie onstabiel as jy teen 'n hoë spoed vir iets 
op die pad uitswaai.  

As jy teen 'n konstante spoed op 'n plat vlak in 'n reguit lyn ry, is daar nie 
probleme nie, maar ons weet almal dit is nie die werklikheid op die pad nie. As 
jy deur dwarswinde vasklou of vir 'n hond in die pad moet uitswaai, is dit 
belangrik dat jou wa so stabiel as moontlik moet wees. As jy die wa net 
volgeprop het sonder om behoorlik te dink, gaan jy spyt kry in sulke 
omstandighede. Die kanse is goed jou wa gaan 'n riel begin dans agter jou 
voertuig, en jy gaan vergeefs probeer om die spulletjie onder beheer te kry.  

Uiteindelik 'n nut vir algebra!  

Om te keer dat jou wa swaai, moet jy wetenskaplik te werk gaan wanneer jy 
jou kampgoed begin laai. Dit gaan alles oor jou wa se swaartekragpunt. 
Volgens wet mag die verhouding tussen die afstand van jou woonwa se 
horisontale swaartekragpunt na die haak (*a) en afstand van die haak na die as 
(*b) nie groter as 0,96 wees nie, met ander woorde: a/b ~ 0,96.  

As jy dus wil bereken waar le die perke van jou wa se swaartekragpunt, meet 
die afstand van die punt van die sleephaak tot by die as en vermenigvuldig dit 
met 0,96 - en trek dan die antwoord weer af van jou oorspronklike mate.  

As dit klink na gevorderde Griekse woordsomme, kyk na die voorbeeld: Die 
afstand tussen 'n Penta se haak en sy as is 3,75 m. Die formule lyk dus 56: 3,75 
x 0,96 = 3,60, en 3,75 - 3,6 = 0,15. Die swaarte- kragpunt se perk is dus 15 cm 
voor die as; dus behoortj y tegnies nie bagasie verder as 15 cm voor jou 
woonwa se as te pak nie.  
 
Die verhouding tussen die vertikale swaartekragpunt en die spoorwydte mag 
op sy beurt nie meer as 0,725 wees nie. Vir die Penta is dit 2,047 x 0,725 = 1,48. 
Onthou egter om die hoogte van jou wa se vloer bo die grond ook in ag te 
neem. Die Penta se vloer staan byvoorbeeld 50 cm bo die grond. As jy die 
hoogte van 1,48 aftrek, kom jy by jou uiteindelike antwoord uit, naamlik dat jy 
jou bagasie tot O,98m bo die vloer kan stapel.  
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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 

O m 'n kind van GOD te wees , 

 
is om soos 'n Pampoen te wees.  

God Pluk jou uit 'n bondel, bring jou in, was jou.  
Sny jou bo oop.  

Skep al die slegte goed uit.  
Haal pitte van twyfel, angs, haat, ens uit.  

Sny 'n nuwe gesig wat glimlag en plaas Sy lig in jou sodat 
almal dit kan sien. 

 

Ek het die pampoen storie by 'n ander pampoen gekry.  
Nou's dit jou beurt om dit vir 'n ander pampoen te gee! 
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Stille sondaar  
Kampeerders ken hulle wa van hoek tot kant, maar vra 'n bietjie wat is die wa 
se neusgewig wanneer jy hom aan die kar haak, en jy sien hoe raak die manne 
stil. Deel van reg pak is om te sorg dat jy die neusgewig in gedagte hou. Suid-
Afrikaanse wetgewing bepaal 'n woonwa se neusgewig mag nie minder as 25 
kg of meer as 100kg wees nie. In lande soos Amerika en Australie word die 
neusgewig bepaal rondom 10-15% van die wa se BVM. In daardie geval sou 'n 
Sprite Splash se neusgewig 133kg wees, net mooi 33 kg meer as wat die wet 
toelaat.  
Die Britte doen dit effens anders, en volgens The Caravan Club se webwerf 
moet 'n mens eerder streef na 5-7% van die werklike gelaaide gewig van die 
woonwa. As 'n mens dus veralgemeen deur na die gemiddelde woonwa se 
gewig te kyk, sou 'n skaflike neusgewig tussen70-100kg wees. In die geval van 
die Splash beteken dit dan 67-93kg.  
'n Swaarder neusgewig sorg egter vir 'n meer stabiele sleeptog. In 'n 
ingenieurs- verhandeling genaamd "The Dynamics of Towed Vehicles," skryf 
Christopher Killer van die Universiteit van Bath (Ons aanvaar sy van het niks 
met sy bestuursvernuf te doen nie. - Red.) die gewig op die haak van die kar 
bepaal hoeveel jou wa gaan rondswaai as jy skielik moet uitdraai vir iets in die 
pad. Killer verduidelik hoe meer gewig jy op die haak van die kar sit, hoe meer 
van die swaaikragte van die wa word deur die agterwiele van jou sleepvoertuig 
geabsorbeer. Hy verwys ook na studies wat bevind het die relatiewe posisies 
van die swaartekragpunt van die wa en as het 'n beduidende invloed op 
hoeveel die wa swaai.  
Hy waarsku wel dat jy nie jou sleephaak moet oorlaai nie, veral as jou voertuig 
ook swaar gelaai is. As die voertuig se agterste vere te veel gewig moet dra, 
gaan jy padhouvermoë inboet. En as jy 'n voorwielaangedrewe voertuig teen 
'n bult op bestuur, het jy probleme. 

Luister vir Killer : 

Hou die volgende in gedagte as jy pak: Die kar is baas. Maak seker jou kar se 

gewig is voldoende om jou wa te sleep. (Die wet vereis jou woonwa se BVM 

moet minder as jou kar se nettogewig wees.)  

Deel die las. Laai van die swaarste pakkasie eerder in die kar as in die wa.  
Pak net hier. As ditdan moet, pak die swaar goed net voor jou woonwa se as.  
Maak die neus swaar genoeg. Maak seker jou wa se neusgewig is swaar 
genoeg, maar nie meer as 100kg nie.  
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So weeg jy die wa se neus  
Kry'n gelyke speelveld. Laat die wa op 'n plat, waterpas oppervlak staan met 
die neuswiel uitgedraai.  
Almal moet saamwerk. Maak seker die hoekstutte is gelig en die handrem op.  
Gaan haal 'n skaal. Sit 'n gewone badkamerskaal onder die koppelstuk en 
maak seker dit staan heeltemal plat op die grond.  
Kry die mate. Meet die afstand van die oppervlak van die skaal tot bo binne in 
die stangkop en saag 'n vierkantige plank op die lengte.  
Maak gereed vir die aksie. Draai die neuswiel nog uit sodat die stangkop lig, en 
sit die plankie tussen die kop en die skaal in.  
Luister vir die skaal. Draai weer die neuswiel terug en neem die lesing sodra dit 
nie meer aan die grond raak nie.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Wegsleep, Julie 2012  
Teks: Leon Botha. 
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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 As-

sosiasie. 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te be-

waar 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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