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V anaf die Redaksie….., 

Sjoe, ons is in Mei maand en kan nie glo dit was nou, nou nog 

Januarie en Februarie gewees nie.  Die bome gooi hul blarejas-

sies af en maak reg vir die winter se koue.  Moet sê sommige dae is dit 

nogal besonders koel. 

Ons het ‗n uiters geslaagde en prettige naweek op Jongensfontein ge-

had.  Die foto‘s verder in die Fynbos spreek vanself!!!!  Ons het be-

soek van Daan en  Cecile by Island Lake gehad en so ‗n vroë voors-

makie van wat die winter  vir ons gaan inhou ervaar. 

Ons het ook ‗n heerlike naweek by Keurbooms Lagoon saam met ons 

ander streke in ons Gebied bygewoon.   

Soos gebruiklik is daar  weer pannekoek en Jaffels gebak en het daar 

‗n lekker gees onder die lede was goed.  Klein Karoo was goed 

verteenwoordig deur 19 lede en een besoeker die saamtrek bygewoon 

het. 

Die reëlings vir die komende kongres verloop sover flink en dan is 

daar die 100+ funksie wat die eerste naweek in Maart 2013 weer deur 

Klein Karoo aangebied sal word.  Enige voorstel sal welkom wees. 

Ons deel binnekort die nominasie vorms uit vir die verkiesing van die 

bestuur van 2012/2013 asook die nominasie van die oorde waar julle 

graag in 2013 saamtrekke wil bywoon.  Voltooi asseblief die vorms en 

handig dit sommer dadelik weer in.  Ons het ‗n klein tydjie tot ons 

beskikking om dinge reg te kry vir ons AJV, want op die AJV se hak-

skene volg die kongres. 

Groete tot ons volgende Fynbos 

 

Sonette 
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U it die Woord 

Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te 

praat, het selfs die koning to vriend  - Spr 22:11 

Vriendelikheid kos niks en dit maak van die wêreld ‗n vroliker, 

lekkerder plek.  Tog is daar so baie mense wat met suur gesigte 

rondloop. 

Vriendelikheid is erg aansteeklik.  Kyk maar wat gebeur as jy 

elke ander mens wat jy in die straat raakloop met ‗n vriende-

like glimlag groet.  Paulis sluit hierby aan in sy brief aan die 

Kolossense: ―Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van 

goeie smaak getuig‖ (4:6).  Die Here verwag van sy kinders 

om blymoedige, vriendelike mense te wees.  Ons moet na 

opregte welwillendheid onder mekaar streef, veral onder die 

verskillende rassegroepe in ons land.  En tog sukkel  ons om 

vriendelik te wees - miskien omdat ons so besig is met ons eie 

probleme en so swaar dra aan ons laste dat ons nie ‘n glimlag 

vir ander oor het nie.  

―Vriendelikheid is die goue ketting waarmee die samelewing 

aanmekaargebind word‖ sê die Duitse digter Goethe.  Wil jy 

nie vanjaar probeer om ‘n blink skakel in hierdie vriendelik-

heidsketting te wees nie? 

Hemelse Vader, help my om vriendelik te wees met almal  met 

wie ek in aanraking kom sodat ek  my deel sal bydra om van 

die wêereld ’n beter plek te maak. 

Geneem uit Asemskep-oomblikke met God deur Nina Smit.   
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S mart Flight attendent 

A 50-something year old Muslim man arrived at his seat on a 

crowded flight and immediately didn't want the seat. The seat 

was next to an elderly white woman reading her Bible.  

   

Disgusted, the Muslim man immediately summoned the flight attendant 

and demanded a new seat. The man said "I cannot sit here next to this 

infidel." The flight attendant said "Let me see if I can find another seat."  

   

After checking, the flight attendant returned and stated "There are no 

more seats in economy, but I will check with the captain and see if there 

is something in first class."  

   

About 10 minutes went by and the flight attendant returned and stated 

"The captain has confirmed that there are no more seats in economy, but 

there is one in first class. It is our company policy to never move a per-

son from economy to first class, but being that it would be some sort of 

scandal to force a person to sit next to an UNPLEASANT person, the 

captain agreed to make the switch to first class."  

   

Before the irate Muslim man could say anything, the attendant gestured 

to the elderly woman and said, "Therefore, ma‘am, if you would so 

kindly retrieve your personal items, we would like to move you to the 

comfort of first class as the captain doesn't want you to sit next to an un-

pleasant person."  

   

Passengers in the seats nearby began to applaud while some gave a stand-

ing ovation.  

 

Amen 
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J ongensfontein - 23 tot 26 Februarie 2012 

Woensdag , die begin van wat belowe om ‗n interresante kamp-

naweek te wees, en aan die einde van die dag was ons al agt woon-

waens gewees. Die volgende dag arriveer ons seniors, en nadat almal ge-

groet en opgeslaan het, was dit weer kuiertyd. Die vure het tot taamlik 

laat gebrand met braaivleise en potjies aan die gang. Op hierdie stadium 

het ons ledetal al tot nege en twintig waens gegroei. 

Vrydag word afgeskop met n groot gesamentlike ontbyt onder die tent 

vergesel met rustige agtergrond musiek. Na afloop was dit tyd vir pret 

met ons dames met hulle ―fancy hoed kompetisie” en dit was nogal inter-

ressant om te sien hoeveel verskillende skeppings op skou was. Dit is 

uiteindelik Francis wat met die eerste prys wegstap met Paulette in die 

tweedeplek as naaswenner.Baie goed gedoen julle twee, dit was mooi om 

te sien  hoewel die beoordelaars maar n moeiliket tyd gehad het om tot n 

finale beslissing te kom. 

Na n ligte middagete was dit die manne se beurt om mee te ding in n pog-

ing om te sien wie nou die beste in n nat ―T‖ hemp lyk. Soos een man is 

hulle af see toe om nat te maakvir die skerp oplettende oë van ons dames 

beoordelaars.Die see was redelikonstuimig maar daar was geen keer aan 

die lot soos hulle in die water baljaar.Een-een kom hulle toe uit die water 

om sodoendebeoordeel te word.  Eddie Kaber word as ―Meneer Natlyf‖ 

ge- kroon.  Nico van der Merwe palm die tweede prys in as ‗n kruis tus-

sen ‗n ―Meermin/Meerman‖ almal het die pret terdeë geniet! 

Die Marktafel reëlings het met almal se bydraes baie vlot verloop en Sa-

wanante sowel as besoekers en gaste het heerlik aan alles wat aangebied 

was gesmul. Die super xv rugby het ook later vir baiev ermaak versorg en 

ek is seker dat daar vir n paar manne nodigheid was om heess temme tel 

awe.Weereens was daar groot makietie na die rugby tot laat toe en ek, as 

een van ―hulle‖ kan daarvan getuig. 
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Sondag, soos gewoonlik, bring ons by ons grootboekevat van die naweek,  

as ook die besef dat nog n lekker kampnaweek na sy  einde staan en hier 

en daar slaan die manne al af in voorbereiding vir huis toe gaan. ‗n Paar 

van ons het vir nog n dag of wat vertoef en rustig gaan swem aangesien 

die see redelikbedaar het. Die naweek is met n lekker hoenderpot af-

gerond. 

Die naweek se weer was onverbeterlik en ek is seker dat elkeen op sy of 

haar beurt n stille dankie geoffer het. 

So sien ons dan uit na die volgende geleentheid wanneer ons weer almal 

bymekaar sal wees en met die wete lewe dat als wat ons so in die natuur 

geniet deur Ons Hemelse Vader aleen moontlik gemaak word. 

Rykste seën en vriendelike SAWA groete tot wedersiens, 

 

Brian en Elize. 
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D ie voorsitter aan die word…, 

Die jaar stap vining aan en is die winter op ons, maar 

ons weet SAWA mense skrik nie vir ‗n bietjie koue en 

nat weer nie en is dit altyd lekker om die kampvure tydens die 

ou wintertjie. 

Die afgelope paar maande het ons heelwat nuwe lede in-

gehuldig en staan ons tans op 56 lede, wat veral verblywend is, 

is dat daar nou heeltwat jonger gesinne aansluit het en het die 

groepie skoolgaande kinders van twee na vyftien gegroei met 

nog ‗n paar in die vooruitsig.  Dus is dit nodig dat ons dit moet 

oorweeg om weer ‗n jeug verteenwoordiger, tydens ons AJV 

van 2012 op die bestuur te kies om na die belange van ons jeug 

om te sien. 

Ek wil graag langs die weg ook al die nuwe gesinne welkom 

heet en hoop dat julle ook so welkom sal voel in Klein Karoo 

soos ek en my gesin nege jaar gelede. 

Ek wil graag ‗n beroep doen op al ons ouer lede, nie met die 

klem op ouderdom nie, maar in jare as lede by Klein Karoo om 

al ons nuwe jonger lede welkom te laat voel, maar ook moet 

julle as nuwe lede uitreik na die ouergarde, dit is altyd lekker 

om by hulle te kuier en te gesels oor die begin dae van Klein 

Karoo, saamtrekke en veral toere, ek kan julle verseker hulle 

het baie stories en sal dit opreg waardeer. 

Die 2012 Kongres kom ook vining nader en begin reëlings in 

plek val.  Ons sal met al ons Klein Karoo lede vergader om se-

ker te maak dat almal betrek word by die…...           na bl 11 
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..verantwoordelikhede wat op Klein Karoo van toepassing is. 

 
Ons saamtrekke word baie goed bygewoon en het ons vir 
Februarie en Maart ±  55% bywoning gehad. Dankie aan al 
ons Klein Karoo lede wat die Gebied Saamtrek van 2012 
bygewoon het, ons was 20 lede en een gas, weereens was dit 
baie lekker om saam met ons mede Sawanante van die Oos-
Kaap te kuier.  Kom ons probeer, al is dit winter ons mede 
lede aan te moedig om ons saamtrekke meer gereeld by te 
woon. 
Die eerste naweek van Maart - 1 - 3, 2013 bied Klein Karoo 
ons Gebied se 100+ saamtrek aan, al ons 100+ lede sal nader 
na die tyd ophoogte gehou word en sal ‗n aanduiding van-
waar om die byeenkoms aan te bied, van ons lede waardeer 
word. 
Somtyds is daar iets wat pla en wil ek ‗n beroep op ons lede 
doen om dit met my of enige van die ander bestuurslede te 
bespreek sodat ons as bestuur aandag aan die aangeleentheid/
hede kan gee.  Ongelukkig kan ons nie altyd 100% aan al ons 
lede se verwagtinge voldoen nie, maar ons kan altyd probeer 
en sal sover ons kan aandag daaraan gee. 
Tydens ons Mei maand saamtrek word nominasie vorms aan 
al ons lede uitgegee vir die nominasie van bestuurslede en 
ook saamtrekke vir 2013 en wil ek graag ‗n ernstige beroep 
op elke lid (gesin) doen om die vorms te voltooi en terug te 
handig.  Dit is veral belangrik dat ons ‗n aanduiding kry van 
waar ons lede graag wil kamp en hoe meer idees ons kry hoe 
makliker is dit om sovel as moontlik ons lede se behoeftes te 
akkommodeer. 
 
Tot volgende keer,  
 

Karl-Heinz 
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1 00+ - Van Stadens Mond 

Aangebied deur SAWA Strelitzia  - 2 - 4 Maart  2012. 

Bygewoon deur die volgende SAWA Klein Karoo lede: 

Martiens en Sienie Koekemoer 

Charl en Ria Labuschagne 

Hennie en Bonnie le Roux  

Leon en Charmaine van Niekerk 

 

Wat ‗n wonderlike naweek.  Die gasvryheid van almal en die lekker gees 

in die kamp.  Daar was ± 41 woonwaens en ons groepie.  Oom Martiens 

en tannie Sienie het al WOensdag met hul woonwa deur gegaan en  ons 

het Vrydagoggend sewe uur gery waar ons in Chalets tuisgegaan het.  By 

ons aankoms het ons die gebruiklike koevert met program, plaatjies en 

klein geskenkie ontvang, ook elk ‗n bottel drinkwater.  Die geskenkie 

was sout en peper potjies met Strelitzia se emblem daarop. 

Vrydagaand: 

Na boekevat het die jongspan vure reggehad sodat ons net kon gaan vleis 

braai.  Daar was ‗n broodtafel met lekker tuigemaakte Youngberrie en 

Appelkooskonfyte en botter , asook ‗n slaaitafel met die heerlikste ge-

stolde wortelslaai, aartappelslaai en ook ‗n noedelslaai.  Toe eet en kuier 

ons te lekker. 

Saterdagaand:  Tema - Meksikaans/Cowboy 

Die saal en tafels was baie mooi opgemaak met Meksikaans/Cowboy dé-

cor en die musiek het oop by die tema gepas. 

By ons aankoms by die saal het 2 Meksikaanse dames almal welkom ge-

heet en ons het elk ‗n klein bottel Sherry gekry.  Op die tafels het ons ‗n 

sakkie met fudge in gekry en ‗n briefie met bietjie geskiedenis van Mek-

siko.  Later was daar ‗n kompetisie oor die geskiedenis en die wenners 

het wyn gewen.  Die jongste 100+ babas, Spikkels (Werner) en Char-

maine Barnard van Oos-Kaap, is doeke en borslappe aangesit. 

Die ete, wat kan ons meer sê as ―Fantasties‖ - Meksikaanse kos. 
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       Van Stadens Brug 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       Cowgirls!    

            

            

            

            

            

  Leon en Charmaine       

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Klein Karoo se groepie.        

  

 Carl en Ria.  
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Burritos - Tortillas gevul met suurroom, guacamole, blaarslaai, ta-

matie en uie, gerasperde kaas, hoender en maalvleis.  Daar was vir el-

keen 3, maar ons kon nie daarby uitkom nie.  Nagereg was panne-

koeke gevul met appel en ‗n kaneelstroop oorgegooi.  Roomys is 

daarby bedien.  Baaaaaie lekkerrrrrrr!! 

Toe word daar musiek gemaak om van al die kalorieë ontslae te raak.  

Die kultuur trofee vir die beste Meksikaan/Cowboy is deur Arie en 

Willemien Grootendorst van Seemeeu gewen.  Die mense het baie 

goed gelyk en baie moeite gedoen.   

Strelitzia se jongmense het die naweek alles gedoen en was so 

vriendelik en het ons almal so belangrik laat voel, kos aangedra en 

kom vra of ons iets nodig het.  Strelitzia kan baie trots wees op hulle 

en ons sê baie dankie  Strelitzia en ook vir die twee ystervroue agter 

alles - Brenda en Ann. 

Sondag:  

Ds. Kobus Kruger het vir ons ‗n wonderlike boodskap gegee, hy het 

gelees uit Ps 1 en vir ons gesê die Bybel is nie ‗n storie boek, maar ‗n 

boek van wysheid. 

Daan Schoeman het met sy bedanking aan Strelitzia gesê dat hy voel 

uit waardering vir hulle harde werk moet die ―werkers‖ van die 

naweek, ook plaatjies ontvang.   

Na kerk is ons weer bederf met eetgoed en tee/koffie.  Op elke bordjie 

was koeksisters, doughnuts en 2 verskillende soutterte.  Agterna is 

pragtige ―cupcakes‖ ook uitgedeel.   

 

Dankie Strelitzia, julle het ‗n wonderlike 100+ aangebied, die gees, 

kos en gasvryheid was 5 ster en die jong klomp 5 ster +. 

 

Ingestuur deur Bonnie le Roux 
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S AWAkamp by Island Lake 21-25 Maart 

2012 

 

Na al die hardewerk en fondsinsamelings by Jongensfontein is daar weer-

eens besluit om hierdie kamp weer `n lekker ruskamp te maak.  

Dit was dan ook die geval want almal het heerlik  rustig ontspan en die 

mooi natuurskoon en pragtige oord langs die meer, geniet. 

Ons was uiteindelik sowat 32 gesinne wat daar gekamp het. Party was so 

gelukkig om al die Woensdag daar te wees wat dit `n lekker lang naweek 

gemaak het. 

Die eerste amptelike samekoms was Donderdag aand waar die boekevat 

gelei was deur Gerrit Schoeman. Hy het die gedeelte uit Johannes 6 ge-

lees waar Jesus op die water geloop het temidde van `n storm en vir sy 

Dissipels op die skuit gesê het hulle moet nie bang wees nie want Hy is 

by hulle en as Hy by hulle in die skuit klim hoef hulle nie meer te vrees 

nie. By die volgende boekevat Vrydagaand het ons daarop gewys hoe 

afhanklik ons van die Here is en as ons kyk na die klein dingetjies wat 

gebeur in ons lewens dan sien ons hoe die Vader vir ons sorg as ons op 

Hom vertrou. Met Saterdag middag se boekevat het ons daarop gewys dat 

die Here klop aan die deur van ons harte en ons moet dit oopmaak (die 

handvatsel sit aan die binnekant) want Hy sal nie Homself binne nooi nie. 

As Hy dan binne is sal ons ware vreugde en vrede vind. Toe kom Ds. Ru-

dolf Grobler Sondag met sy boodskap dat die enigste blywende ware 

vreugde wat mens kan vind is wanneer Jesus in ons harte is en ons `n pad 

saam met Hom loop. Sonder dat ons van mekaar geweet het, het die 

boodskappe mooi by mekaar aangesluit. 

Op Vrydagmore het `n klompie van ons lekker saamgekuier om `n ge-

samentlike ontbyt. 

Johan Geyser  het weereens gesorg dat  die rugby geesdriftiges weer kon 

kyk hoe hulle spanne wen of verloor. Baie dankie Johan dat julle so 

getrou vir ons sorg. 

 



16 

16  



17 

17  

 
Ons was bevooreg om ons Gebiedsvoorsitter  Daan Schoeman en sy vrou 

Cecelia as gaste by ons te hê vir die naweek. Hy het laat blyk dat hulle dit 

altyd geniet om saam met ons Streek te kamp. 

Saterdag het `n paar van ons mense `n fietswedren gaan bywoon by 

Hoekwil in die omgewing terwyl ander weer by die Wildernis gaan in-

kopies doen het. 

Tenspyte van `n bietjie reën het ons almal lekker gekamp tot Sondag 

middag toe feitlik almal huistoe is. 

Ons wil graag vir almal baie dankie sê vir die goeie samewerking sodat 

die naweek sonder voorval kon verloop. 

Groete,  

Pieter & Joey Endemann,  

 Kampkommandante. 

Iets nuuts…; 

Daar is seker van ons lede wat die ―Weg Sleep‖ lees en al die artikel 

―Ridders van die ooppad‖ gelees het, wel;   Wat is die moontlikheid dat 

ons in ons ―Fynbos‖ ook iets soortgelyks begin?  Kom ons probeer dit en 

kyk of dit werk..!! 

Ons sal nog op ‗n naam vir die insetsel besluit.!! 

Lede kan die volgende antwoorde, met bietjie ―detail‖ op ‗n stuk papier 

vir my gee. Ek sal dan ‗n foto neem en saam met die artikel plaas; 

Wat sleep julle en vir hoe lank, ook wat is julle droom wa..? 

Waarmee sleep julle en wat is julle droom sleepvoertuig.? 

Wat is julle gunsteling kampplek in ons streek en ook ons land.? 

Wat is die belangrikste item waarsonder julle nie gaan kamp nie.? 

Enige ervaring van sleep/kamp wat wil julle met ons wil/kan deel.? 

                                                                                   Karl-Heinz 
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V erjaardae tot die volgende Fynbos 

 

Louisa de Wet     4 Junie 

Ruben Adams     8 Junie 

Austen Adams  

Sophia Terblanche    16 Junie 

Erica Rademeyer     17 Junie  

Dries Bruyns     22 Junie  

Ruan Nordje     27 Junie  

Rina Koekemoer     30 Junie 

Hennie Nel      3 Julie 

Bertha Conradie     6 Julie 

Gerrit Schoeman     9 Julie 

Freya Swanepoel     

Willem Nel      14 Julie 

Joan Langenhoven    18 Julie 

Vollie Volbrecht     20 Julie 

Pieter van Wyk     21 Julie 

Helena le Roux      

Hannelee Marsi     22 Julie 

Martiens Koekemoer    25 Julie 

Drien Turvey     31 Julie 
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Chris Geldenhuys    5 Augustus  

Daniel van Niekerk   8 Augustus 

Elmien Nel     9 Augustus 

Deon Payne     11 Augustus 

Christie Willers     14 Augustus 

Roelf le Roux    18 Augustus 

Johan Geyser    26 Augustus 

Martin van Niekerk     

Pam Moore     27 Augustus 

 

Ons wil  hierdie lede ‗n baie mooi verjaardag  en ‘n wonder-

like jaar met net die mooiste seeninge uit Jesus se hand 

toewens. 

 

 

Bestuur 
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L ief en Leed 

Ons Jongensfontein saamtrek begin nie baie lekker nie met die 

nuus dat Makkie Nel se swaer oorlede is.   

Weet nie of Susan vir Roelf gejaag het nie, maar Roelf het sy Achilles 

Tendon geskeur. Hy is nog onder behandeling daarvoor. 

Ansie Geyser moes ‗n gewas laat verwyder en ons glo dit gaan beter 

met haar. 

Erika Rademeyer moet gaan vir kankerbehandeling aan haar wang. 

Johann Coetzee is weer aan die gang na sy  Pasaangeeër operasie. 

Martie Theron, ‗n vriendin van Jan en Joan Langenhoven is oorlede 

op 23 Desember - sy is deur ‗n motor raakgery. 

Gerrit en Kotie Schoeman se kleinseun was in die hospital met man-

gels en gastro. 

Kotie du Plessis is ook weer aan die gang na haar ligte beroerte aan-

val wat sy gedurende Januarie gehad het. 

Ansa Bruyns het ook ‗n ligte beroerte gehad - ons hoop dit gaan beter 

met haar. 

Sienie Koekemoer het lens oorplantings in beide oë ondergaan en was 

grieperig. 

Ons wil julle verder vra om aan Daan en Cecile Schoeman te dink.  

Daan se dogter, Elsje is 42 jaar oud en onlangs met kanker gediag-

noseer.  Sy het Dinsdag 15 Mei met bestralings behandeling begin.  

Daar is drie jong seuns—16, 13,  en 10 jaar oud.   Ons, ek en Karl-

Heinz probeer gereeld met Daan kontak maak en hom en Cecile moed 

in praat.  Op die stadium is die behandeling wat sy sal ondergaan re-

delik straf. 

Enige van julle wat met Daan wil kontak maak kan by een van die 

volgende nommers doen: 

Selfoon:  084 499 6563 

Landlyn:  021 903 0799  Al is dit net om te sê ons bid vir julle, elke 

oproep of sms word opreg waardeer van hulle kant af. 
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V ir die Vrou 
Hoe God Moeders gemaak het. 

Toe God moeders gemaak het, was dit sy sesde dag van 

"oortyd". 

'n Engel het verskyn en gesê: "Besig om so 'n bietjie te sukkel 

met hierdie een, ne?" 

En die Goeie Vader het gesê: "Het jy die spesifikasies vir die 

bestelIing gelees? Sy moet volkome wasbaar wees, maar nie 

van plastiek nie; sy moet 100 beweegbare onderdele hê, almal 

vervangbaar; haar brandstof is koue koffie en oorskiet worsies; 

sy moet 'n skoot hê wat verdwyn as sy opstaan; 'n soentjie wat 

alles gesond maak, van 'n gebreekte been tot 'n 

liefdesteleurstelling; en ses pare hande." 

Die Engel het sy kop stadig geskud: "Ses pare hande?  

Onmoontlik!" 

"Dis nie die hande wat die probleem veroorsaak nie", het God 

gese. "Dis eintIik die drie pare oë"."Op die standaard-model‖ 

het die Engel gevra. 

 

God het geknik. "Een paar wat deur toe deure kan sien 

wanneer sy vra: "Wat lawaai  julle so daar binne?' terwyl sy 

reeds weet. Nog 'n paar agter haar kop wat sien wat sy nie 

veronderstel is om te sien nie, maar waarvan sy moet weet. En 

natuurlik die paar hier voor wat 'n kind in die oë kyk wanneer 

hy verbrou het, en wat kan se: "Ek verstaan en is lief vir jou 

sonder om 'n woord te spreek" 

"Heer,' het die Engel gesê, en saggies aan Sy mou geraak, 

"Kom rus nou eers. More ... "  "Ek kan nie," het God gesê, "Ek 

is so na daaraan om iets so na aan myself te skep. Sy kan 

haarself genees wanneer sy siek is, sy kan 'n gesin van ses op  
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een pakkie maalvleis voed, en 'n negejarige sover kry om te 

bad." Die Engel het stadig om die model van die ma gestap 

"Dis te sag," het hy gesê. "Maar sterk," het God opgewonde 

gesê, "Jy sal nie glo wat hierdie ma kan doen of verduur nie! 

 

'Kan dit dink?" "Nie net dink nie, maar redeneer en 

tegemoetkomings maak,' het God geantwoord. 

Ten slotte het die Engel voorentoe gebuk en 'n vinger oor haar 

wang getrek. "Daar's 'n lek," het hy verklaar. "Ek het gesê U 

probeer te veel in die model druk" "Dis nie 'n lek nie" het God 

geantwoord. "Dis 'n traan." "Waarvoor?"  

"Geluk, hartseer, teleurstelling, pyn, eensaarnbeid, trots." 

 

"U is geniaal,' het die Engel gesê, God het somber gelyk. ''Ek 

het dit nie daar gesit nie, het hy geantwoord.  

 

 

 

Ingestuur deur Ansie Geyser 
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H oe werk Klein Karoo se aansporings? 

  
Vanaf 1993, geld die volgende riglyne t.o.v. Streek 

Meriete, Streek Ere en ander toekennings:  

Die Volgende aansporings plaatjies kan verwerf word:  

100% Bywoning  

5  X Kampkommandant plaatjies  

40 Streeksaamtrek plaatjies  

12 Saamtrekke binne 24 maande na aansluiting by streek  

3 Jaar op Streekbestuur dien  

 Verdienste plaatjie  

Die volgende toekennings kan verwerf word: 

Streek Meriete toekenning  

Streek Ere toekenning 

Streek Ere Hoër graad  

Gebied Meriete 

Gebied Ere 

Gebied Ere Hoër Graad 

Nasionale Meriete 

Nasionale Ere 

Nasionale Ere Hoër Graad 

Presidente toekenning 

Ere Lidmaatskap 

Uiteensetting van Streek Aansportings plaatjies :  

100 % Bywoning  

Periode soos bepaal vir bogenoemde bywoning  

Bywoning van alle gepubliseerde STREEK saamtrekke wat in 

die Algemene Jaarprogram voorkom - behalwe tuisblyers, 

boendoe, en toere.  

5 Kampkommandant plaatjies  

Die lid moet in besit wees van 5 kampkommandantplaatjies 
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Dit geld vir alle saamtrekke waar die streek betrokke is, by, 

Gebieds-saamtrek, Kongres, Nasionale of Streek saamtrek  

40 Streek saamtrek plaatjies  
'n Lid kan vir elke 40 saamtrekke 'n plaatjie verdien (M.a.w - 'n streek 

Ere/ of Streek Meriete toekenning kan nie jaarliks deur dieselfde lid 

verwerf word nie - Om te kwalifiseer vir die tweede streek meriete of ere 

toekenning, moet 'n minimum van 40 saamtrekke intussen  
 bygewoon wees)  .  

12 Saamtrekke binne 24 maande  
"n Nuwe lid kan die plaatjie verwerf indien hy 12 saamtrekke binne die 
eerste 24 maande na aansluiting of oorplasing na streek Klein Karoo, 
bywoon . 

3 Jaar op Streeksbestuur dien  
'n Lid moet op die AJV verkies of gekoöpteer word, en vir die volle 
termyn dien.  
 
Verdienste plaatjie: 
Bogenoemde sal toegeken word aan 'n lid wat spesiale diens op 'n 

deurlopende basis lewer. 

Die lid se lojaliteit en gesindheid sal inaggeneem word. 

Lede sal die geleentheid kry om iemand in die streek te nomineer - 

'n skriftelike  

motivering moet die nominasie vergeseI en aan die bestuur 

voorgelê word.  

Die streekbestuur het die finale besluit of die toekenning gemaak 

sal word .  
 
STREEK MERlETE TOEKENNINGS:  
'n Eerste  Streek Meriete toekenning sal gedoen word aan 'n lid wat enige 
5 van bogenoemde plaatjies verwerf het. Die toekenning sal aan die hele 
gesin gemaak word en sal by die eerskomende AJV van die streek 
gedoen word.  

Tweede Streek Meriete sal gedoen word aan 'n lid wat kwalifiseer 

vir  hierdie  toekenning, met dien verstaande dat die tweede een-

gereken word nadat die eerste toegeken is. 

 

Vervolg bl 47 
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J ongensfontein 

  

Wie het almal ―vroeg‖ 

weggeloop by die huis! 

           

 

 

 

Die dames met hul 

kunstige skeppings! 

 

 

 

 

 

―Ma, ek weet darem nie 

van die besigheid nie‖ 

Maryke help vir Thinus! 
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Die manne trotseer die brand-

ers by Jongensfontein! 

 

 

 

 

So kom hulle nat-nat uit die 

branders! 

 

 

 

 

Nou vir die be-oordeling! 

 

 

En die wenner - Eddie Kaber en 

Nico van der Merwe opvolger! 

Ons weet nie of hy ‗n meermin of 

meerman was nie??? 
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Marktafel! 

Dirk maak seker die stofies is 

reg!↓ 

En daar was ietsie van als op die tafels! 

 

Man, lekker was nog nooit sleg 

nie!Oom Danie en tannie Erika! 

 

 

 

Twee nuwe gesinne is inge-

huldig, die Terblanche‘e en Marsi 

gesinne! welkom 
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I sland Lake 

 

 

Dis tyd vir ontbyt! 

 

 

 

 

Daan en Cecile Schoeman  

 

Bonnie en Lenie - maar dis koud! 

 

 

 

 

 

Nadia luister terwyl Malan die Erekode 

voorlees! 
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Andries en Hettie - nuwe lede! 

 

 

 

 

 

 

Pieter en Joey Endemann - kampkomman-

dant vir die naweek en Ds. Rudolf Grobler 

van Bergsig gemeente. 

 

Klasie en Rina Koekemoer! 

 

Kyk, ma, koek en  tee! 

 

 

Die naweek is verby!!!! 
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 H ier volg 'n paar uittreksels uit katkisasie opstelle 

van ‘n plattelandse Kaapse skooltjie: 
 

Oor Moses het die knapies die volgende te sê: 

 

Moses bly in die paluis. Hy eet pap en fluis. Hy ry rond in die Farro se 

pere en poets. Moses wil nie saam met die anerse speel nie want hy is 'n 

prinses. 

In die dag het Moses moord gepleeg en in die nag brand hy hyse af.  

Moses loop in Betluhem rond en hy sien 'n aagupteman slaan 'n asraliet. 

Hulle goooi klip. Toe sê die een vir Moses: “meen jy ek is daai dusiepel 

wat jy in die sand gegrawe het. 

 

Toe skruk Moses en hy flig na Jaroetsalem toe. Die volk het om 'n arend 

(Aaron) gaan staan en gesê: Dit smaak my Moses kom nie trig nie. Hy't 

gevergeet van ons . 

Toe se 'n arend: rik ale eerings en oorkrawels van hele vrouens af. Hy 

maak 'n goue kalf van silwer. 

 

Toe Moses van die berg af  kom word hy so kwat laat hy die klip tafe1 

breek met die tien desiepels daarop. Hy vat daai kalf en hy het horn 

geversyp en afgeslaag. Toe frummel Moses die kalf.  Moses het die goue 

gemaalde kalf in die water kom gooi. Die water ryk skoon gal. 3000 

mense het gedood van daai water. 

 

Kyk net na koningin Ester se skoonheids-kuur: 

 

G'n wonder die Koning het vir Ester daai tyd meer gelaaik as al die ander 

nie. 

Hulle het vir haar swart oohe gemaak en lupaais gesmeer dat haar lupe 

nie moet skirf is nie.  

 

Hulle het haar gesent en gebodiemaas (Body Mist). 

Hulle smeer haar gesig kriem en blou en swart balsem en pruie soos 

kaneel en borrie. 
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Oor Jona: 

 

Jona moet daai vullistuine gaan preek want hulle was nie bietjie rof nie. 

Maar Jona het weg gehol en op 'n skip kom kry. 'n Windswerm het oor 

die see gevaar toe wil die skip nie suil nie. Die matrose ggoi die daais. 

Toe sê Jona: ek dis die fariseer, gooi my in die see. Jona trap toe op 'n 

baber se stert en die baber sluk vir Ninivee in. 

 

Jona blui 300 dae en 3 nagte in die Fus se binneverwante. Die fus het toe 

vir Jona uitgespieg. Hy verkondig die hem van gielie (evangelie) af in 

Ninivee. Hy het haart geskrou: bakeer julle, die staat se verwoes is oor 

veertig jaar. 

 

Toe gaan sit die Koning op die aas en hy sê niemand mag 'n dingetjie 

proe of lek nie. 

Hulle het hulle baie bakeer en hulle is gespar. 

Maar Jona wi1 hierdie mense doodgestraaf hê. Hy slaan vir hom 'n sinkie 

op vir skylte. 

 

 

Ingestuur deur Ansie Geyser 
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7  Klippies 

Daar‘s sewe klippies in jou sak 

Deur die Here vir jou ingepak 

Sodat jy ene weg kan gooi 

Vir elke tiende jaar voltooi. 

  

Eerste klippie, geen probleem 

Die spel sal donkiejare neem, 

Dink ons in ydel kinderwaan 

Die lewe gaan vir ewig aan. 

  

Op twintig waai die tweede klip, 

Yl van moestas en rooi van lip, 

Windmakerder kan jy nie kry, 

Wat ek wil, skuld die wêreld my. 

  

Klippie drie die laat jou dink, 

Vir dertig jaar het jy rinkink, 

Vier sewendes is daar nou oor, 

Om op te maak vir tyd verloor. 

  

As uit jou hand die vierde val, 

Dan vlek die grys jou slape al, 

En dit wat in die sak oorbly, 

Te min om als gedoen te kry. 

 

Dan kom jy by halwe honderd, 

Nou galop die tyd bekommerd, 

En na die bult-op lewenspad, 

Beginne jy die afdraand vat. 
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Voorlaaste klippie nommer ses 

Glip uit die sak voor jy sê mes 

Die wat gewerk het vir ‗n baas 

Kry sy persent en groet vir laas. 

  

O wee, o wee, nou klippie sewe, 

Skriftuurlik  het jy klaar gelewe, 

Daar kom nou veel genade kort 

Vir die wat dalk wil tagtig word. 

  

Daar is natuurlik taai kalante, 

Jy sien hul soms in die koerante, 

Wat net nie wil die emmer skop 

En eers na honderd om sal dop. 

  

Of jy nou tot vervelens lewe, 

Of tata sê hier rondom sewe, 

watter klip jy ookal stop, 

Gaan sal ons, die tyd raak op. 

  

Ons wens jou dus ‗n sakvol klip, 

Genoeg vir daardie honderd trip 

En vreugde in jou kook en bak, 

Tot jou knieë daar op oudag knak. 

  

Nou ja, ou maat, daar het jy dit, 

Al wat ons nou kan doen is bid 

Vir gesondheid, liefde en geluk, 

Met voorspoed vir die oorblystuk! 

Ingestuur deur Carl Labuschagne  
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A frikaans versus Engels en ander Tale 

How do you explain the word "sommer" to an Australian? or an 

Engelsman or to anyone else, for that matter. It's not only a for-

eign word, it's a foreign concept. Perhaps the English never do anything 

"just sommer". 

But when I've explained it, it's been adopted enthusiastically here. 

Although there's no Australian equivalent either, they take to the idea of 

it. "Why are you laughing? Just sommer." 

 

"Bakkie" is another one of those useful "portmanteau" words (see – Eng-

lish doesn't have a word for that, either), very useful around this House, 

for all sizes and shapes of containers and dishes. 

Also used for what they call "utes" in OZ.I find it an indispensable word. 

 

We all know "voetstoots" of course. It's been officially adopted into 

South African English. There's no concise, one-word equivalent in Eng-

lish. "As is" just doesn't hack it. And it's such a humorous word, conjur-

ing up images of pushing that brand new car home... 

 

There's no good English word for "dwaal". 

It doesn't mean dream, or Daze. 

It's close to absent-mindedness, but that's not quite it. 

Being in one so often myself, I'm not likely to stop using it. 

 

I think "gogga" is the most delightful word for insect I've ever heard. 

Children all over the world should use it. "Insect" just doesn't stand a 

chance. 

And I think "moffie" is a far better word than all those embarrassed Eng-

lish attempts at defining a homosexual: gay, queer, poofter, etc. aren't 

half as expressive. Somehow "moffie" doesn't sound as derogatory either. 

 



35 

35  

And then there's "g@tvol". 

OK, I know it's very rude. But it's so very expressive, NE? 

"Fed up" doesn't have half the impact. 

It's like Blancmange in comparison. 

"G@tvol" is a word used more frequently than ever in the workplace 

these days, with increasing intensity. 

 

While we're on the subject, another phrase which outstrips any English 

attempt is "Hy sal sy g@t sien". (Also rude). 

"He'll get his come-uppance" is like milquetoast in comparison. 

It definitely lacks the relish. 

 

"Donder" is another very useful word, used as an all-purpose swearword, 

which again has no good English translation. 

Used as a verb, it can express any degree of roughing up. 

As a noun, it is a pejorative (derogatory - unpleasant) as they politely say 

in dictionaries, to mean whatever you want it to mean. 

And there's no good translation for "skiet-en-donder" either. 

 

It says something about the English that they have no word for "jol". 

Probably the dictionary compilers regard it as slang, but it's widely 

used for "Going out on the town, kicking up your heels, enjoying 

yourself..."  

Although curiously, the word "Yule" in Yuletide is related to "jol" and 

derived from Old English. 

So Somewhere along the line, the English forgot how to "jol". 

I've yet to meet a South African over the age of two who doesn't use the 

word "muti". 

Translation is impossible - "witches potion" is about the nearest I can get. 

It needs a long cultural historical explanation. 

Between "muti" and the pedantic "medication", there's simply no contest. 
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And of course, my personal favourite "K*k en betaal" , which just says it 

all, doesn't it? 

A bland and effete English translation would be "Cough and pay", or 

"Breathe and pay".But it just doesn't cut it, does it. Not by a long drop. 

 

POST SCRIPT These are wonderful. Other words that come to mind: 

jou bliksem, wag 'n bietjie, nie so haastig nie, just now, 

sakkie-sakkie music, ou swaer, Ja, nee, How are you? No, I'm fine 

thanks? 

 

How do you explain the passion of "LEKKER!"? Wow last night was a 

"lekker jol". 

 

Dudu or doeks. Telling your infant to go to bed is just not the same as: 

"Go dudu now my baby!" 

 

How about 'bliksem" - I'm going to bliksem you or ek gaan jou d*nder! 

Both wonderful Afrikaans expressions with nothing to compare in the 

English language, at least nothing that gives the same satisfaction. 

 

Trapsuutjies...........the way certain domestics and others work. Slow-

coach just doesn't do it, hey… 

So first - Mielie pap - there is no word like pap, here... they have 

porridge, and when they say porridge, they mean oats. 

There's no Maltabela, no Tasty Wheat, No Creemy Meal... 

In other words, there's no pap! 

 

Mislik - such a 'lekker' word, and one that my kids are familiar with. 

'Why are you so mislik, you little skelm? 

 

Do you want a snot-klap?' 

Which brings us to skelm - here you just get 'baddies', but that 
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doesn't have the same sneaky connotation of a proper skelm, does it?! 

And snot-klap... fabulous word! How would you say that in English? 

'I'll slap you so hard the snot will fly?' Yuk! Just not the same. 

 

Loskop is another favourite. The English just don't understand when I say 

'Sorry, I forgot - I'm such a loskop!' ha ha 

 

Finally, moer! There simply isn't a word here that denotes the feeling be-

hind 'If you don't clean your room, I'll moer you!  

 

 

Indien daar enige persoon aanstoot neem deur enige van die 

woorde, vra ek verskoning.  Ek het gedink in die lig van al die 

geweld en misdaad en korrupsie wat deesdae in ons Land aan-

gaan - hierdie stukkie die ―lagspiere‖ bietjie sal kielie en moet 

ek saamstem met die persoon wat die stukkie vir my aanges-

tuur is.  Daar is maar eenmaal sekere woorde in ons goeie ou 

Moedertaal wat jy nie in Engels of enige ander taal in die 

wêreld kry nie. 

 

Sonette 
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D ie ma se oë  

 

In Derde Laan staan 'n klein huisie met 'n pragtige roostuin en 'n groot 

populierboom.  Dit is hier waar Theo en sy ma gebly het. 

 

Hulle het alleen daar gebly, want sy pa is jare gelede al oorlede. 

Almal in die dorp het dié twee se verhouding bewonder.  Theo se ma het 

nie een van sy rugbywedstryde misgeloop nie.  Of dit nou mooiweer of 

stormweer was, jy kon verseker weet, Theo se ma was daar.  Sy was haar 

seun se grootste aanhanger.  Ironies, Theo het nooit in 'n wedstryd 

gespeel het nie;  hy was altyd die reserwe.  Ná elke wedstryd was sy ma 

se woorde:  "Miskien speel jy volgende keer my kind."  Dan het sy altyd 

met haar arm om Theo se skouers daar weggestap. 

 

Sonder enige druk van sy ma se kant, het Theo aangehou oefen en het hy 

altyd sy beste by elke oefening gegee.  Hy het egter deur sy hele 

hoërskoolloopbaan die reserwebank vol gesit, want - omdat die skool 

klein was - het hulle net een span in sy ouderdomsgroep gehad.  Maar sy 

ma het steeds getrou al die wedstryde bygewoon. 

 

Dit was voor een van die laaste wedstryde in sy matriekjaar dat 'n 

tragedie Theo tref.  Sy ma is skielik dood.  Dit was vir hom 'n baie  groot 

skok.  Hy het die afrigter gevra om dié week van die oefeninge verskoon 

te word.  Die afrigter het vir hom gesę:  "Theo, neem soveel tyd as wat jy 

wil, want dis 'n groot verlies wat jou getref het." 

 

Die Saterdag met die wedstryd daag Theo in sy rugbyklere by die 

wedstryd op.  Hy gaan staan voor die afrigter en pleit-vra:  "Meneer, kan 

ek asseblief vandag speel?"  Die afrigter het gevoel dat hy met so 'n 

belangrike wedstryd nie kon bekostig om 'n swak speler in te span nie,  
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maar besluit toe tog om hom te laat speel.  Hy het geredeneer:  Hoeveel 

jare lank oefen hy nou al getrou sonder om te speel en boonop is sy ma 

dood.  Ek sal hom 'n kans gee. 

 

Theo speel fantasties en druk selfs die wendrie.  Na die tyd stap die 

afrigter na Theo:  "Waar het jy al die tyd hierdie talent gebęre?  Jy was 

briljant."  Theo het met trane in sy oë gesę:  "Meneer, my ma is in die 

hemel.  Meneer weet sy het getrou al die wedstryde bygewoon, al was 

sy blind.  Wel, vandag was die eerste keer dat sy my kon sien speel.  Ek 

wou vir haar wys . ek kán speel!"  

Onthou, ongeag hoe jy nou voel, iemand is trots op jou, dink aan 

jou,  gee om vir jou en is lief vir jou.   

God - en al die mense wat lief is vir jou - hou jou in liefde dop. 

 

"When you have nothing left but God, you have more than enough to 

start over again!!!"    

 

 

Ingestuur deur Charl Labuschagne 
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K amp resep 

 

Basiese brooddeeg  

Jy benodig (vir 2 brode)  

1 kg witbroodmeel (of 500g Nutty Wheat en  500 g 

witbroodmeel)  

10 ml suiker  

5 ml sout  

1 pakkie (10 g) kitsgis  

15ml olie  

500-600 ml louwarm water 

  

Met hierdie veelsydige, basiese resep kan jy gewone 

brood, potbrood, roosterkoek, vetkoek en selfs askoek bak.  

So maak jy: 

Meng die droë bestanddele en voeg net genoeg louwarm  

water by om 'n hanteerbare deeg te vorm.  

Knie die deeg totdat dit glad en elasties is en nie meer aan  

jou hande vaskleef nie.  

Plaas die deeg in 'n gesmeerde bak en bedek dit met kleef-  

plastiek. Laat staan dit vir sowat 15 minute op 'n warm 

plek tot die deeg 2 keer die oorspronklike volume gerys 

het.  

Die deeg is nou reg vir gebruik.  

Vervolg bl 43 
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W oordfees - woord van die dag! 

Een oggend skakel Thinus van Rensburg my 
en vra of my radio op RSG aangeskakel is.  Nee, 
antwoord ek aangesien die “student” op daardie sta-
dium nog inwonend was. 

Wel, sê Thinus toe, hy het geluister na die woordfees 
op RSG en die wen woord van die dag was toe die Af-
rikaanse vertaling van die woord “Porta potti” - „n 
Kampkosie. 

Baie dankie Thinus ek dink dit is een van die 

woorde wat ons na dese in Klein Karo sal gebruik. 

Ek daag Klein Karoo se lede uit om met nog unieke 
woorde vorendag te kom!  sonette 

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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Potato Bake-broodrolletjies  
Ek het die resep by 'n vriendin gekry en moet my net 
bedwing  
om dit nie elke keer te maak as ons braai nie.  
Jy benodig:  
250ml melk  
250ml room  
1 pakkie Potato Bake- poeier (in die geur van jou 
keuse)  
basiese brooddeeg (soos hierbo) wat 1 keer klaar 
gerys het  
gerasperde kaas  

So maak jy:  

In die oond  
1. Verhit die oond tot 180°C. Meng die melk, room en 
Potato Bake-poeier. Giet die helfte hiervan in 'n 
vuurvaste oondbak of in 'n platboompot as jy beplan om 
dit oor die kole te bak.  
Vorm nou die brooddeeg in bolletjies en pak hulle langs  
mekaar in die oondbak bo-op die vloeistof. Moenie die 
bolletjies te groot maak nie omdat hulle weer gaan rys.  
Giet nou die oorblywende vloeistof bo-oor en sprinkel 
kaas oor. Laat dit vir 'n halfuur of so staan totdat dit 
gerys het en bak dit dan tot goudbruin en gaar sonder die 
deksel.  

Oor die kole  
Maak soos hierbo, maar verruil die oond vir 'n 
driepoot oor matige kole. Pak 'n paar kooltjies op die 
deksel sodat die pot soos 'n oond werk.  
 

Wenk  .  

As jy nie lus het vir die Groot Knie nie, kan jy sommer 

brooddeeg  by die bakkery of jou naaste supermark koop. 

 

Uit Weg Kuierkos - ‘n keur uit die resepte van Weg, Wegsleep, 

Wegry> 
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F eesgangers oor KKNK 
 

 

Die Hoorn het 'n paar feesgangers 

gevra wat hulle van. vanjaar se Absa 

KKNK dink. Hulle is bo van links 

mnre Leon van Niekerk, Pieter van 

Wyk,  me Marzanne Griesel, Mar-

rette du Toit, Jean Swart, Juandre 

Spies en Monique Kalouski. 

Deur Liezl van Niekerk 

DIE HOORN het 'n paar feesgangers 

gepols oor hoe hulle vanjaar se Absa 

KKNK ervaar. 

Die gereelde feesgangers mnre Leon 

van Niekerk en Pieter van Wyk van 

Mosselbaai se hulle geniet die fees, 

maar voel dat die gees onder die 

mense nie so sterk is soos vroeere 

jare nie. Dit is die 13de fees wat 

hulle bywoon. 

"Die Klipdrift- en Castle-tente is nie 

meer hier nie en 'n mens kan die 

meeste van die kunstenaars 

net by die Huisgenootverhoe gaan kyk. Dit is asof daar van die gees weg-

geraak het vandat die tente 

nie meer hier is nie," het van Wyk gese. 

Twee fees gangers van Secunda is heel in hul' noppies oor die fees. 

Me Marzanne Griessel se dit is alles wat sy verwag het dit gaan wees. 

"Ek en vyf van my vriendinne het van Secunda gekom vir die fees. 

Sover is dit nog alles wat ons verwag het dit' gaan 

wees en dis heerlik," se Griessel. Me Marrette du Toit, wat saam met 

Griesel kom gees vang het, se: "Die fees is vreeslik lekker, Ek sien julle 

definitief volgende jaar weer." 
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Bietjie humor 

Die pa stuur sy klein seuntjie bed toe. Na vyf minute.. 

Seuntjie: "Paaa!" 

Pa: "Wat?" 

Seuntjie: "Ek is dors, kan pa vir my water bring?" 

Pa: "Nee, jy het jou kans gehad. Ligte af en slaap." 

Na vyf minute... 

Seuntjie: "Pa!" 

Pa: "Wat?" 

Seuntjie: "Ek is dors. Kan pa vir my water bring?" 

Pa: "Ek het gesê nee. As jy weer vra gaan ek jou m@er!" 

Vyf minute later: "Paaaa! 

PA:" Wat nou? 

Seuntjie: "As pa my kom m@er... Sal pa sommer vir my water saam-

bring?!!! 

Ingestuur deur Carl Labushagne 

 Monique Kalouski (18) het 'n jaar gelede van Rusland af Suid-Afrika toe 

getrek en is baie opgewonde oor haar eerste kunstefees wat sy bywoon' 

"Dit is baie lekker en die mense is ongelootlik interessant. Die vreemdste 

ding hier is hoe gemaklik die mense vleis op straat eet.  

Dan is hier nogal 'n paar mooi outjies ook," vertel sy. 

Juandre Spies (19) werk by die kunstefees en se hy geniet homself gate 

uit. Hy woon al sedert 2005 die kunstefees by en geniet dit nog elke jaar. 

"Ek was al by 'n hele paar shows by die Huisgenoot-verhoog en die MK-

tent en dis ongelootlik. Ek dink net die plek waar MK hierdie 

jaar is, is te klein vir al die mense en dit sal 

lekker wees as dit weer op sy ou plek gehou 

word, se hy. 

Vir party van die jongklomp is die fees 'n bietjie duur. Hardus Coetzee 

se: "Ek kuier baie lekker en rustig, maar die fees is oor die algemeen no-

gal duur." 

 

Uit Die Hoorn van 4 April 2012 . 

Jy weet nie wanneer  jy in die Plaaslike nuus gaan verskyn nie! 
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Vervolg van bl 24 

VOORDELE VAN DIE STELSEL:  

Bogenoemde toekennings moet Uniek bly.  Dit is DUUR, en GESOG. Dit 

behoort 'n prestige simbool te wees.  

Gesinne word saam vereer vir diens aan S.AW.A, en die streek  

Die menslike element word bykans uitgeskakel en daar is minimum 

evaluering.  

Geen "voortrekkery" kan plaasvind nie, en dit behoort 'n doelwit vir elke lid 

te wees.  

Saamtrekbywoning behoort te verbeter (t.o.v. 100%)  

Nuwe lede sal aangespoor word in die eerste periode by S.AW.A  

Lede moet indien hul kwalifiseer vir plaatjies, sowel as toekennings, dit 

onder die aandag van die bestuur bring  

 
Algemeen:  
Die stelsel was aanvaar met 'n meerderheid stem by die AJV van Streek 
Klein Karoo, (1996).  
Wysigings kan alleen aangebring word, indien dit skriftelik en vroegtydig by 
bestuur ingedien is, en op die sakelys van die AJV verskyn vir bespreking.  

Riglyne vir toekennings van Trofee  
100 % bywoning  

 Tydperk: Die verslagrydperk verloop van 1 Julie in ‗n boekjaar tot 

30 Junie van die volgende jaar. 

 Saamtrekke: Slegs streeksaamtrekke word in berekening gebring by die 

bepaling van die bywoning . AIle nasionale, gebieds, geloftefees, tuisblyers, 

Kongresse en streektoere word buite berekening gelaat. Dit het tot die 

gevolg dat 'n lid vir die verslagjaar al die saamtrekke wat in die jaarprogram 

verskyn, moes bywoon om te kwalifiseer vir die toekenning.  

 Streke: Elke streek doen jaarliks hul eie toekennings en stel self die riglyne 

vir die toekennings. 

Die streek met die BESTE 100% bywoning van lede, kwalifiseer op 

Nasionale vlak vir 'n trofee.  

Streek Klein Karoo: Pas riglyne toe soos bo uiteengesit, maar ken ook 'n 

90%, 80% bywoning toe: 

90% t. o. v. persone wat slegs 1 saamtrek nie kon bywoon, en  

80% bywoning wanneer 2 saamtrekke nie bygewoon was nie.  

 

Karl-Heinz 
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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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