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M oenie verbaas wees oor die oorweldigende omstandighede in jou 

lewe nie. Van die hindernisse lyk dalk onoorkombaar, maar niks 

is vir My te moeilik nie.  

Die omvang van jou probleme is dalk vir jou te veel om te hanteer, maar my 

beloftes sal jou beproewings oorwin. Al weet jy dalk nie wat om te doen nie, 

is Ek die Een wat jou na stille waters lei. Vrede en hoop is in my teenwoordigheid te vind. In die aangesig van geloof, 

is daar geen plek vir vrees nie.  

Wanneer jy bang is vir die onbekende, oorweldig deur wat voor jou lê, moet jy onthou EK IS bewus van alles wat jy 

nodig het. As jy daarna streef om My te behaag en jou oë op My gefokus hou, kan jy gerus wees dat Ek jou deur 

elke uitdaging sal neem en jou in staat sal stel om as oorwinnaar anderkant uit te kom. Dit is dalk nie hoe jy dinge 

wou gehad het of op die tyd wat jy sou verkies nie, maar jy kan vertroue hê in my volmaakte plan vir jou lewe.  

As jy moedeloos begin voel terwyl jy moet wag, kan jy onder die skadu's van my vlerke kom rus. Ek sal jou vertroos 

en aan jou vrede gee. Moet daarom oor niks bekommerd wees nie.  

Ek sal nooit toelaat dat jy meer moet verduur as wat my genade kan oorkom nie. Moenie bang wees as dit lyk of die 

lewe buite beheer raak nie. Moenie oorweldig voel nie. Laat My toe om dit wat jou oorweldig te oorweldig met my 

teenwoordigheid, my krag en vrede.  

Vanaf redaksie 

Kontak Redaksie 
 

Deel jou nuus, vertel 
ons van jou kinders 
se prestasies/            
kleinkinders!! 
 

Redaksie e-posse 

mgray@telkomsa.net 

marlize.gray@sasol.com 

082 554 6734 

Voorspoedige 2019, ek hoop ieder en elke het ‘n goeie Kersfees en en Nuwe 
jaar gehad. Hopenlik het almal goed uitgerus en is reg vir die nuwe jaar. 

 
‘n Opwindende 2019 lê nou voor ons, met groot gebeure soos SAWA se 50ste 
herdenking. Ons nooi dus almal uit om hierdie spesiale jaar saam ons deel te 
neem. 
 
Facebook: Min kommunikasie op die blad, mense deel asb julle kampnuus op 

die blad. Let asb daarop as julle share of FB, gaan asb onder die 
“event” in en plaas van daar af, dit gee ‘n beter aktiwiteits beeld uit. 
Vir buitestaanders lyk die streek maar morsdood. 

 
SAWA WEB: Ilze is op die “ball” en die hele SAWA se aktiwiteite vloei omtrent op 

die blad. ‘n Nuwe SAWA blad is geskep, en die link is op NOVS 
geplaas sodat julle die blad kan  ”ike” en “follow”. 

 
Daar is nog heelwat uitstaande bydrae’s vir die stronkie, en graag wil ek almal 
aanmoedig om ons te ondersteun ten  bate van die stronkie.  Lede  wat ‘n 
hardekopie verkies bo ‘n elektroniese uitgawe moet my net verwittig en ek sal ‘n 
drukstuk doen op versoek. 

Wanneer twyfel my oorweldig,  

het u troos my verbly.  

PSALM 94:19  

Bron: 
God Fluister Jou Naam 

Cherie Hill 
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  Goeie dag Novsies en Vriende van NOVS, 

Welkom in 2019.  

Die jaar het met ‘n gejuig afgeskop, en ja, die lange Januarie maand is ook alweer daarmee heen. Ons 
eerste streekskamp vir die jaar is pas agter die rug, en ons beplan reeds weer vir die volgende kamp.  

Ons nuwe embleem sal eerskomende naweek tydens die oop NUB aan die NUB voorgelê word vir 
goedkeuring, waarna dit op ons kommunikasie sal verskyn. 

SAWA is vanjaar 50 jaar oud, en baie beplanning vanaf dagbestuur word reeds gedoen om hierdie jaar 
se feesvieringe ‘n groot sukses te maak. Julle sou reeds opgemerk het dat die kongres verskuif het na 
September sodat die Nasionale kampe in Oktober kan plaasvind. Ek wil nou reeds ‘n beroep op julle 
doen om hierdie kamp ten alle koste te probeer bywoon. 

Die eerste paar maande van hierdie jaar is ons as streek ook besonder bedrywig. Eerstens sal daar 
tydens die lang naweek in Maart ‘n gebiedskamp wees te Tava Lingwe. Dit sal die eerste gebiedskamp 
in jare wees. Gebiedsbesture oor die laaste paar jaar het die probeer aanbied, maar was nie baie 
suksesvol nie. 

Dan is daar in April die Presidente byeenkoms te Klipdraai gedurende die Paas Naweek. Dit is altyd ‘n 
besonderse kamp om by te woon. Die Geestelike verryking is iets om na uit te sien. Ons as streek gaan 
dan ook weer tydens die kermis wat die Saterdag plaasvind, ontbyt verkoop. Dit was ‘n besonderse 
sukses verlede jaar, en daarom het ons as bestuur dit goedgedink om dit hierdie jaar weer te doen. Ons 
beplan dan ook om weer R&R te verkoop na die ontbyt. Ons hoop om ons lede in groot getalle daar te 
verwelkom. 

Ons beplan ook ‘n fonds insamelings poging in die wintermaand. Meer besonderhede sal aan julle 
gekommunikeer word sodra alles gefinaliseer is. 

Kom ons dink aan van ons vriende wat aansterk na onverwagte terugslae. Hier dink ons in besonder 
aan Jan Swanepoel wat tuis aansterk na ‘n hart omlyning operasie net na Kersfees op hom gedoen is, 
asook aan Nico Groenewald wat ‘n ligte beroerte gehad het. 

Geniet hierdie uitgawe van die Stronkie. Baie dankie aan ons redaktrise vir die tyd en harde werk wat 
Marlize hier insit. 

Groete tot ‘n volgende keer 

Koos Boshoff 

Is jul besprekingsvorm ingedien? Teen afsny 

tyd het ons nie veel besprekings gehad nie, 

en dus moedig ons almal aan om so spoedig 

moontlik net kennis te gee of julle die kamp 

gaan bywoon, geen betaling is tans nodig 

nie.  Ons het groot planne en wil graag weet 

hoeveel ons moet voorberei voor!!! 

VAALDRIEHOEK — GEBIEDSKAMP 
21– 23 Maart 2019 

SAWA 50 - 1969 - 2019 
SAWA vier ons 50ste bestaansjaar. Baie beplanning is 

aan die gang en wees op die uitkyk vir kommunikasies 

vanaf dagbestuur. 
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6.1. VOOR DIE SAAMTREK 
 

Aangewese kampkommandant moet die program vir die saamtrek 
voor lê vir goedkeuring aan bestuur. 
 
Program vereiste: 

 Daaglikse boekevat & (Sondag Kerkdiens) 

 Genomineerde Eerstehulp 

 Noodnommers 
 
Die kampkommandante moet vooraf toesien vir :  

 Gedupliseerde Program 

  Boekevat,  

  Eerstehulp,  

  Luidsprekerstelsel, of enige spesiale toerusting van die streek 
(indien van toepassing) 

  Verantwoordelik vir die opsit van vlae en vaandels  

  Registrasie van lede met aankoms  

  Reël betyds vir die Sondag se erediens. 
 

6.2. TYDENS DIE SAAMTREK 

 Die kampkommandante moet poog om eerste by die kam-
peerterrein te wees om plekke aan te wys indien nodig. 

 Moet hulle behulpsaam wees veral teenoor nuwe lede. 

 Moet die staanplekke van die kampkommandante, die nood-
hulpspan en die plek waar die brandblussers gehou word, 
vroegtydig aan almal bekend gemaak word. 

 Na die saamtrek moet die kampkommandante toesien dat die 
terrein in ‘n goeie toestand agtergelaat word. 

 
6.3  BOEKEVATGELEENTHEDE 
 
1. Boekevat 
 
Hierdie aktiwiteit tydens ’n saamtrek is een van die belangrikste be-
ginsels van SAWA se Christelike beginsels en moet op ’n gereelde 
basis aangebied word.  
  
Boekevat sessie behoort nie langer as 15 tot 30 minute te neem nie. 
So ’n geleentheid gee die kampkommandant ook die kans om bel-
angrike aankondigings te doen (veral op ’n Vrydagaand) en dit is ook 
’n ideale geleentheid vir die Voorsitter om die verwelkoming te doen. 
 
Formaat van 'n Boekevat Sessie:- 

 Die kampkommandant roep die Sawanante bymekaar en stel die 
boekevat aanbieder aan die woord; 

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

EREKODE 

Hiermee verbind ek myself en my 
gesin tot die Grondwet, asook tot die 
Reëls en Gedragskode van die Suid-
Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 
 
Verder verbind ek myself tot die vol-
gende: 
 
1. Ek sal strewe om die Christe-

like grondslag van SAWA te 
bewaar en uit te lewe; 
 

2. Ek sal SAWA dien sover ek 
kan en alles in my vermoë 
doen om ons Assosiasie uit te 
brei; 

 
3. Ek sal ons geliefde land se 

natuurskoon en sy fauna en 
flora beskerm en bewaar; 

 
4. Ek sal poog om alle openbare 

geriewe en fasiliteite tot my 
beskikking so te benut dat an-
der gaste dit sonder ongerief 
kan gebruik; 

 
5. Ek sal poog om in alle opsigte 

hoflik te wees, beleefd op te 
tree en bedagsaam te handel 
teenoor alle padgebruikers; 

 
6.  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 ek in aanraking kom, af te 
dwing. 

SAWA ONDERSKRYF 
DIE VOLGENDE 

WAARDES: 

Christenskap 

Lojaliteit 

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

Verantwoordelikheid 

SAWA is die 
leier in 

woonwa-
kampering 

SAWA SE VISIE 

Pligte van Kampkommadante: (Volgens SAWA Reels is die volgende aanbevelings aangaande pligte van die kampkommandant(e) 

 Daar word uit die Sawa sang bundle gesing (Die aantal liedere 
wat gesing word nie voorgeskryf nie) 

 Daarna word 'n gedeelte uit die Bybel/ander Christelike boeke 
lees wat 'n Christelike boodskap uitdra (o.a dagstukkies uit 
bekende Christelike lektuur.); 

 Daar word dan 'n gebed gedoen; 

 Ter afsluiting word daar weer 'n lied of twee gesing; 

 Die Boekevat sessie word dan verdaag. 
 
2. Kerkdienste tydens saamtrekke 

 Dit is tradisie in SAWA dat daar op 'n Sondag 'n kerkdiens 
aangebied word en dit moet sonder uitsondering plaasvind. 

 Die kampkommandant is ook hier verantwoordelik vir die reël 
van 'n predikant vir die geleentheid. 

 Afhangende van die aantal Sawanante teenwoordig by die 
saamtrek kan streke ook besluit om nie 'n predikant te vra om 
die diens te kom hou nie maar om eerder self die geleentheid 
waar te neem wat dan die formaat van 'n gewone boekevat aan-
neem. 

 Daar moet onthou word dat indien 'n predikant gevra word om 'n 
erediens waar te neem daar vergoeding ter sprake is, al is dit net 
reiskoste.  

 
3 Kategese onderrig 

 Kategese onderrig moet ook plaasvind tydens SAWA 
saamtrekke en loop hand aan hand met die kerkdiens. 

 Hierdie onderrig sal uit die aard van die saak net plaasvind wan-
neer kerke se kategese onderrig wel van toepassing is, maar nie 
gedurende skoolvakansies en langnaweke nie. 

 Hierdie aktiwiteit word gereël om Sawanante die geleentheid te 
bied om saamtrekke by te woon en nie bekommerd hoef te wees 
dat hul kinders nie erkenning gaan kry omdat hulle nie die 
kategese onderrig by sy kerk bygewoon het nie.  

 Hierdie onderrig tydens 'n saamtrek vind op die Sondag plaas, 
voor of na die kerkdiens. 'n Bywoningsbriefie word dan aan die 
kategeet uitgereik wat deur die onderwyser, voorsitter of bestu-
urslid onderteken word.  

 Hierdie briefie word dan deur die kategeet by sy kerk ingehandig 
om erkenning van bywoning te kry.  

 
Ter afsluiting moet kennis geneem word dat SAWA verkondig dat 
ons 'n organisasie is met 'n Christelike grondslag en waardes, en dat 
hierdie waardes deur Streke en Gebiede toegepas moet word.  
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U iteindelik breek die naweek aan.  Baie opge-
wonde vertrek ons Parys toe, vir die eerste keer 
sleep ons op die grondpad tussen Koppies en 

Parys, groot was ons verbasing dat die pad so mooi reg 
gemaak is.   
By die kamp gekom is Johan, Joke, Oom Corrie, 
Johnette, oom Gertjie en tannie Rina en Burgie se waens 
al klaar opgeslaan.  Tannie Rina hulle loop    lekker rond 
in die Koepel en kuier by vriende.  Ons wou net begin 
opslaan toe begin die wind erg waai en die weer is baie 
swaar en daar begin dit reën, maar nog nooit het dit ons 
gepla nie, ons kuier lekker saam met Johan hulle en oom 
Corrie hulle.   So een vir een kom die res van die waens 
in, party net bang om in die reën te sleep……. 
Weer word daar heerlik gekuier, die vure brand hoog en 
ons kuier baie lekker, die jaggies 
kuier ook lekker saam dat sommige 
mense skoon vergeet dat hy seep 
gebruik het in die stort. Ons sal nie 

name noem nie want wat op ‘n kamp gebeur bly mos op 
‘n kamp!! 
 

 

S aterdag oggend  is die visstermanne maar luierig 
en gooi eers bietjie later hul lyne in die water. Ons 
maak heerlike ontbyt en kuier heer-

like onder die bome, die manne het so een 
een terug gekom van die viswaters af, die 
visse byt nie, dis net Abrie wat ‘n vissie 
gevang het, maar dit was ook nie ’n baie 
groot vis nie.
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Wink het vir ons lekker vis saam gebring van Henties af en Burgie 
het dit baie lekker voorberei, ons voorgereg was baie lekker,  toe 

kom kuier Bennie bietjie vir ons en almal wil net hulle waens 

toesluit, want ons ken hom mos, ag maar ons het lekker gekuier 
saam met hom maar ons het Annika baie gemis.  Die manne 
probeer toe vir Bennie ‘n streep trek, hul haal sy drank uit sy ko-
elerboks uit en sit bakstene daarin, maar hy is te slim vir hulle en 
het dit baie gou agter gekom.  Hy het so bietjie rond gevroettel in 
Andre en Ronel se wa maar het gelukkig nie vir hulle iets daar ge-
los nie, net paar foto’s om hulle bietjie skrik te maak want hulle 
gaan loop mos rond. 
 

S ondag oggend het ons geluister na ‘n baie mooi preek wat 
Koos vir ons voorberei het. 
Ons eet lekker koek en tee en die langasems kuier en braai 

tot laat.  Gelukkig het ons almal oopgepak voor die reën want ons 
wil nie weer met nat tente huistoe gaan nie. 
Baie dankie aan elke Novsie en 
moontlike nuwe Novsies vir ‘n 
heerlike kamp,  
SOOS GEWOONLIK!!!! 
Liefdetjies 

Koos en Elize

O
ns toekom

stige N
O

VSIE 
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Abrie wen die prys 
vir die grootste vis 

Die kampkomedante het ook so paar pitte uitgedeel.   
En wie dink julle is die luistrvink??     -     Johan van den Berg natuurlik!! 

 Tannie Rina, hulle gaan loop rond in die Koepel en los hulle stoele buite om 

nat te reën. 

 Andre  - sy musiek is Vrydagaand so sag ons kan nie almal lekker hoor nie. 

 Wink, hy bring die lekker vis saam van Henties af en dan moet Burgie dit al-

leen voorberei. 

 Oom Corrie, meng in met die papmakery 

 Koos, kom met vistok by water aan, gooi in 

en los die stok dat ander mense na hom 

moet kyk. 

 Wink jnr, het ‘n onuitputlike bron van gazi-

bos, maak misbruik van sy pa. 

 Ronel, baie nalatig sy sluit nie haar wa toe 

nie en sy weet Bennie gaan kom kuier. 

Johan kry darem ook ‘n prysie vir uithou vermoëe 

Oom Corrie, 
wen die 50/50 Die fondse 

gewen het hy 
geskenk aan die 

Jeug fonds 

Aansporingsplaatjie 

Oom Corrie en Johnette kry 160 vir streekkampe gedoen en 250 algemeen. 

Abrie, wen die prys dan het hy 
nie eers self die vis gevang nie 

So ook ‘n Hidroliese domkrag. Baie geluk aan al die 

wenners.  (al het Abrie omtrent met al die pryse 

weggeloop….) 

Die “Mannetjie” word oorhandig aan Koos 
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 Caravan Air Conditioner Installations 

 PowrTouch Evolution Movers Installation 

 Spare Wheel Bracket and Pressure valve installation 

 Over 16 years’ experience 

 Excellent References from Campword dealers 

 On Site Installations 

Insta l lat ions,  Maintenance  & Repair  Serv ices for  Caravans,  Homes & Businesses 

072 413 3899 - Jacques 

076 296 7873 - Cindy 

info@cj-aircons.co.za 

Www.cj-aircons.co.za 
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Kategese Klasse 

“Die Jeug gaan 2019 weer afskop met Kategese 

klassies gedurende die Kerkdiens. Ons sien 

vreeslik uit om Jesus se boodskap met julle te 

deel.  

Bywonings strokies sal gegee word vir die 

bywoners. Vir nog meer motivering hou rekord 

van die jaar se bywoning, en ‘n prysie sal gegee 

word vir die hoogste bywonings getal!!! 

Ons kastele is te huur, alle fondse wat deur verhuring 
inkom is ten bate van die jeugfonds. 

Die springkasteel word verhuur vir R100 vir lede en R350 
vir nie lede. 

Die Glybaan word verhuur vir R150 vir lede, en R400 vir 
nie lede 

JEUG Verjaarsdae 

Ongelukkig kan ek nie ons NOVS 
Jeug se verjaarsdae lys nie, want 
ons het nie almal sin nie. 

Mamma & Pappa: 

Stuur asb aan Elize en Redaksie 
die verjaardaggies en fototjie 

van elke sodat ons dit kan publiseer? 

Dankie by voorbaat 
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Binne seisoen – 15 
Junie – 29 Junie 

Aantal 
Dae Afstand Per Nag 

Per 
Persoon 

Aantal 
Persone 

Aantal 
Nagte 

Totale Tarief 
* Junie 

Vaal Mall 15  M D W D F S S 
Marula Oase (4/stand) 15 + 16 244 460.00  2 2 R920.00       1 2 
Boma In die Bos (4/
stand) 

17 186 220.00  2 1 R220.00  3 4 5 6 7 8 9 

Tshipise Forever Resort 18 – 25 193 235.00 80.00 2 8 R3,160.00  10 11 12 13 14 15 16 
Boma In die Bos (4/
stand) 

26 181 220.00  2 1 R220.00  17 18 19 20 21 22 23 

Weesgerus (4/stand) 27+28+29 167 165.00  2 3 R495.00  24 25 26 27 28 29 30 
Tolhek fooie heen en 
weer 

 260 600.00   1 R600.00          

Totale Toer Koste   1231         R5,615.00 *               
                

Buite seisoen – 12 Julie 
– 27 Julie 

Aantal 
Dae Afstand Per Nag 

Per 
Persoon 

Aantal 
Persone 

Aantal 
Nagte 

Totale Tarief 
* Julie 

Vaal Mall 15  M D W D F S S 
Marula Oase (4/stand) 12 + 13 244 240.00  2 2 R480.00  1 2 3 4 5 6 7 
Boma In die Bos (4/
stand) 

14 181 220.00  2 1 R220.00  8 9 10 11 12 13 14 

Tshipise Forever Resort 15 – 23 193 170.00 75.00 2 9 R2,880.00  15 16 17 18 19 20 21 
Boma In die Bos 24 186 220.00  2 1 R220.00  22 23 24 25 26 27 28 
Weesgerus (4/stand) 25+26+27 167 165.00  2 3 R495.00  29 30 31      
Tolhek fooie heen en 
weer 

 260 600.00   1 R600.00          

Totale Toer Koste   1231         R4,895.00 *               

Besoek gerus hierdie webtuises om meer te verken van die oorde wat ons beplan om te besoek 

Marula Oase  http://www.marulaoase.co.za/6.Contact_Us.htm  Boma in the Bush  http://www.bomainthebush.co.za   

Tshipise Forever Resort http://www.forevertshipise.co.za/   Weesgerus  http://weesgerus.co.za/af/Verblyf/#caravanpark 

Kom ons vlug van die area se winter koue, ons het dit goed gedink om ’n toer Tshipese toe aan te pak, ons het ons versoek voorgelê aan die 
NUB, en hulle het dit goedgekeur. Ons het ‘n 15 dae toer beplan, daar is kapsie gemaak dat dit te lank is, en dat dit in die skool vakansie beplan 
was. Daar is ‘n tweede opsie opgetrek en dus die 2 tabelle met 2 verskillende datums. 

Gavin en Marlize is die toer leiers. Die belangrikste punt is dat ‘n toer nie kan realiseer met minder as 5 waens nie. Ons lê dit voor aan julle, kon-
tak Marlize gerus om jul belangstelling te toon, dui ook aan watter datums en aantal dae aanvaarbaar is. Ons kan in enige van die toer datums 
inval, dus sal die meerderheid gekies word. 

Ons beplan om van die Vaal Mall af te vertrek tot by Marula Oase in Limpopo, daar oor te staan vir 2 nagte, van daar af 1 nag oorstaan in Boma 

in the Bush, nie eers afhak nie, en vroeg die volgende oggend die pas aan te pak 
na Tshipese toe, tussen 5 en 7 nagte oornag in Tshipese, terugkom weer Boma 
in the Bush net 1 nag, en dan Weesgerus toe. (let wel dat ons SAWA afslag kry 
by Weesgerus deurdat Jakaranda die oord bespreek het vir die vakansie tyd), 3 
nagte by Weesgerus en dan die pad terug huistoe. 

Die kelkulasies is gedoen vir 2 persone, en slegs Tshipese het tariewe wat die 
waarde kan impak. Let op die afstand kolom van die 1 punt na die ander. Ek het 
ook die tolgelde ingewerk soontoe en terug. 

Daar is ‘n verskil van R720 tussen binne seisoen en buite. Die rede vir binne 
seisoen is die aktiwiteits roosters by Tshipe en Weesgerus. Albei oorder het 
spesiale programme vir die periode.  

Ek hoop van harte dat ons ‘n hele paar mense kan kry om saam ons die toer aan 
te pak. 



 

Die Stronkie word uitgegee deur die SAWA-NOVS streek, let dat nie alles in die Stronkie SAWA impliseer nie.— Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/    B l a d s y  11 



 

Die Stronkie word uitgegee deur die SAWA-NOVS streek, let dat nie alles in die Stronkie SAWA impliseer nie.— Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/    B l a d s y  12 

GESTOLDE BEETRING 
 
1 Blik Kondensmelk 
1 pakkie gladde maaskaas 
1/4k suurlemoensap 
1t gela en (reg aangemaak ) 
Meng alles goed en laat STOL in ‘n ring vorm. 
1 Bo el Beet 
1 Pakkie Jellie net so droog bygesit en gemeng(ek het hier nog 1t gela en 
(aangemaak) by gesit 
Skep op die reeds gestolde mengsel en sit wer in die yskas om te STOL. 
 
 

GEVULDE BOTTERSKORSIE  
MET FETTA EN SPINASIE 
 
1 x groot ui 
1 kop Gekookte spinasie 
250g Fe a kaas 
6-8 preie fyn gekap 
1/2 tl fyngekapte knoffel 
Sout & Peper 
Olyf Olie 
Gedroogde roosmaryn 
 
Metode: 
Was bo erskorsie en sny lengte gewys in die helfde, verwyder pi e, 
Braai uit, knoffel en spruit uie saam in ‘n pan tot ligbruin, dryneer spinasie so 
veel moontlik en meng in uie mengsel. 
Roer die gekrummelde feta saam,  gooi sout, peper en roosmaryn na smaak by. 
Skep die mengsel in die murgpampoetjie se gaai in, gooi olyfolie oor, en draai 
toe met foelie. 
Plaas oor kole en gooi warm as bo-op, los vir 40-45 minute, toets met skerpmes 
tot sag genoeg is vir bediennig. 

SAAM BRAAIVLEIS 

KARAVAAN STOOR AANBEVELINGS 
 
Die seil in my opinie is 'n positiewe item as: 

 Die wa steeds in die koelte staan. Want daai wa word baie warm onder daai seil as hy son kry en dit is nie 
goed vir eerstens die water digting by die nate van die karavaan nie en die "plak papier" teen die 
binnekant van die wa kan sulke bubbles begin maak. 

 Jy voorsorg tref dat die seil nie teen die wa skuur as die wind erg waai nie. Daai stof vlekke wat in die 
veselglas geskuur is haal jy nie eers met thinners af nie. 

 Dit hou die wa netjies skoon. Maar dit beteken jy was die wa en droog hom mooi af voor jy die seil op-
sit.  Nou of jy die wa was voor jy gaan kamp of daar na is eintlik om met ewe. Beste is, wa moet skoon 
wees voordat jy daai seil oor trek. 

 In jou geval waar die wa onder skadunet staan en steeds in 'n mate son kry en dan nat ook reen. Sal ek 
die seil verseker gebruik. 

 Maak net seker die wa is skoon voor jy hom opsit. 

 Seil is deeglik vas getrek dat die wind nie moontlike stof tussen seil en wa soos skuurpapier rond beweeg 
nie. 

 Die skadunet baie effektief is. Want die hitte skade oor tyd is dalk groter skade as 'n skuurmerk. 
 
 
STORMTOUE: 
 
As mens die storm tou oor die voorste punt van die tent gooi, onthou om die toue so n 
draai of 2 te gee anders as dit in die wind waper dan "klap klap" dit op die tent dak. 
 
Soos die raat wat johann gee, is die heel beste. Ek gebruik die cargo net nou al vir jare, 
dink ek was op n kol by Natalia die enigste ou wie se tent nie inmekaar geval het nie. 
Blink seil onder, cargo net bo-oor en anker die cargo met die extra lank elbow penne. Die 
cargo gee n effense "spring" effek, so jy het nie springs nodig vir die penne nie..  Belowe 
jou dit werk rerig. By Natalua by die bo staanplekke is die wind maar erg. En by 
hartenbos voorste staanplekke het ons al met gesig na die see gekamp en n suidooster 
oorleef. Daardie trippie is die manne se goete, veral tente so vernietig dat hulle in die 
ablusies oornag het. 
 
Moenie 'n fout maak nie, stormband werk goed maar die strom net nog beter. Beste manier vir die stormnet is 
om die tent, Gazebo wat ookal toe te draai soos 'n geskenk. Kap die tent pen hier naby teen aan die tent in en 
haak die net op gepasde styfde by die penne in. 
 
Voordeel van die storm net is hy hou ook die groot oppervlaktes van die tent wat bol in die wind onder beheer. 
Hulle is mos maar eintlik die moles makers. 

 
Sommige mense gebruik die swaar dik vragnette as Storm net, 
wat seker nie verkeerd is nie. Myne is net 'n gewone sokker 
(Goalpost) net wat van dun nylon gemaak is. Mens sou dink die 
dun toutjies is te swak maar jy moet in agneem al die toue van 'n 
net werk saam om die werk te doen. 

Bron 
https://www.caravanparks.com/35.Karavaan-Kampeering-Forums-storm-toue-en-penne.htm?

forumaction=1&loadcategory=4203&loadpost=202#ForumsAnchor 

KAMP WENK 

Bron:  Facebook: Het jy geweet? Lekker resepte en wenke. 
  https://www.rooirose.co.za/ 

Die onderwerp was 

op Karavaan Kamp 

Forum bespreek, 

Julle is welkom om 

die hele bespreking 

te gaan opkyk op 

die internet, ek het 

net ‘n paar punte 

uitgehaal ter      

inligting: 

Redaksie mening: 
My insiens is die meerderheid mense verkies 
nette bo toue wat logies is, maar vir ons binne-
landers is storm toue en “spring” hakke en 
Penne genoeg om ons te beskerm teen storms. 
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Eet ‘n hoenner 

Soos dit ‘n Maandag-oggend betaam, is daar toe nou ‘n moerse f-op, op die N1 voor die Atterbury-afrit, 
een van die besigste interseksies in die land. Nou gewoonlik sal mense alternatiewe roetes kies om die 
ongeluk te vermy, maar vandag sien ek ‘n weird patroon – dis asof die verkeer in die rigting van die onge-
luk vloei. Totdat ek nou uitvind dis ‘n trok wat lewendige hoenders vervoer het wat skuins gaan lê het op 
die snelweg, en ewe skielik lyk die N1 soos ‘n Rainbow Chicken plaas – dosyne en dosyne hoenders wat 
getraumatiseerd deur die ongeluk, verward rondloop en teer pik. En met die wat dit (soos julle weet) dag 
938 van Januarie 2019 is, is almal op pad na die toneel van die ongeluk met die hoop om ‘n lewendige 
hoendertjie te ontvoer... Mense raak desperaat die tyd van die jaar – die yskas en kaste is leeg, so ons 
sien kans vir ‘n brandmaer hoender wat tien-teen-een  Newcastle-siekte het... 

Ja nè, ons doen dit elke jaar. Desember kry ons bonus en dan leef ons asof daar geen einde aan ons geld is nie... Eet elke tweede aand KFC (want dis tog net ryk mense wat KFC kan bekostig), vaar 
Woolies in en koop mos al wat ‘n fancy ding is wat jy in jou lewe nie sal koop as jy helder dink nie: Alles van walvis-kaviaar tot ingevoerde skoenlapper-lewer-patee. Dink mos niks daarvan om 3-ply toi-
letpapier te koop nie. For why? Because we can.  

30 Desember 2018 - Jy wil bietjie uitgaan en iets gaan doen want jy raak nou verveeld, dan besef jy, jy het geld nodig om iets te gaan doen, maar ewe skielik is die onbeperkte fondse van 15 Desember BAIE beperk. Jy begin 
sommetjies maak en jy kom agter jy’t so 73.5673 sent oor per dag tot die volgende payday. Sug.  

7 Januarie 2019 – Skielik kom jy agter jy’t nog nie die kinders se skoolgoete gekoop nie. Jy sit ‘n hoed, serp en ‘n donkerbril op en glip by Pep stores in met die hoop dat niemand jou gaan sien nie (want onder normale omstan-
dighede sal jy mos nie dood in ‘n PEP stores gesien word nie). Jy gewaar jou vriendin wat in Mooikloof bly ook in PEP Stores en julle ignoreer mekaar totaal-en-al. Daar is party goed wat mens net nie erken of oor praat nie.  

9 Januarie 2019 - Jou kind gewapen met die goedkoopste no name brand skryfbehoeftes, kom jy agter jy’t nou net 38.4593 sent oor per dag tot die volgende payday. Skielik het jy die behoefte om met daai familie-lede kontak te 
maak met wie jy ‘n jaar laas gepraat het. Die feit dat hulle moer ryk is en dalk vir jou geld sal leen het niks met die prys van eiers uit te waai nie... 

11 Januarie 2019 - Kom aandete, slaan jy moedeloos die yskas oop. Daar is ‘n tupper-bakkie heel agter in die yskas wat left-over pasta in het wat jy iewers in Julie laas jaar gemaak het. Jy wonder is dit nog eetbaar. Kos hou mos 
vir ewig in Tupperware. Jy maak die bakkie oop en loer in. Dit wat daar binne is probeer jou aan die oogbal byt. Die pasta is lankal nie meer pasta nie, en wat dit ook al nou is, het klaarblyklik nou ‘n lewe van sy eie. Jy gooi maar 
die bakkie weg.  

12 Januarie 2019 – Jy staan verslae voor die vrieskas. Daar gaan ook nie veel aan nie. Daar is ‘n pak kookbene, maar dis al so wit van die ys dat argeoloë dalk meer waarde as jy daaruit gaan kry... Daar is ook ‘n pakkie ‘pet 
mince’. Jy wonder ernstig wat is die verskil tussen ‘pet mince’ en mince vir mense... Jy hou die gedagte maar in jou agterkop – plan B.  

15 Januarie 2019 - Jy slaan die spens oop en bekyk die rak waar die blikkieskos altyd staan. Daar is nou niks. Jy staan op jou tone en loer na die heel boonste rak. Daar, doer in die donkerste hoek staan ‘n enkele blikkie stok-
sielalleen en gluur jou aan. Jy sleep hom nader. Dis ‘n blikkie tuna. Dit het in 1957 verval. Jy’s nie seker hoe hy daar gekom het nie, want jy’s eers in 1983 gebore. Jy gaan vra vir Google hoe lank tuna kan hou in ‘n blikkie. Dis nie 
goeie nuus nie.  

17 Januarie 2019 – Die laaste grondboontjiebotter is op, en jy weet nie meer wat om op die kinders se toebies te sit skool toe nie. Jy ontdek ‘n bottel nastergal konfyt wat jy jare terug van ‘n tante af persent gekry het. Jy weet nie 
wat is nastergal nie, maar jou kinders gaan nou uitvind hoe dit proe. Die deksel kry jy norremoer oopgedraai en jy slaan die bottel se kop af teen die rak. Jy hoop maar vir jou kinders se onthalwe dat jy al die glasstukke uitgekry 
het. 

18 Januarie 2019 – Daar is ‘n ou op die ‘Ek’s van die Ooste’ Facebook groep wat wil weet of is dit wettig om hoenders in die stad aan te hou, want sy buurman het hoenders en hulle pla hom. Jy stuur vir hom ‘n privaat boodskap 
en sê jy sal van sy probleem ontslae raak – gratis en verniet. Hy moet net sy buurman se adres stuur en laat weet wanneer die buurman nie by die huis is nie... 

20 Januarie 2019 – Jy begin Google of het jy regtig 2 niere nodig om te oorleef en waar jy ‘n nier op die swart mark kan verkoop. Jy lees egter dat jy jou drinkgewoontes sal moet verander, en sit dit eerder in die ‘Plan B’ kategorie. 

21 Januarie 2019 – Jy begin nou kreatief raak met die kinders se toebies vir skool. Jy smeer Colgate op en sê vir hulle dit is Disney se Frozen se nuwe peperment-sjokolade toebroodjiesmeer.  

Jy hoor op die radio daar het ‘n trok met hoenders op die snelweg gerol. Jou planne vir die dag verander baie vinnig. Jy laat weet jou baas dat jy gaan laat wees... 

Sug. En so gaan dit.  

Kon een van julle darem toe ‘n hoender gevang kry?  

Die goeie nuus is daar is nog net 39 dae oor voor payday.  

Ek het geen verdere raad nie. Behalwe: Hou in gedagte dat as jy R50 in jou bankrekening het, en jy trek geld by die OTM: die transaksie koste is R15, so jy’t eintlik net R35... Ek praat uit ondervinding... 
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Gedurende die Desember vakansie het Jan Swanepoel ‘n pyn in sy 
bors gekry en was kort daarna opgeneem in die hospitaal en op die 
26e Desember het hy ‘n hartomlynings operasie gehad. Hy was vin-
ing weer op die been en sterk nou tuis aan. Ons wens hom alle 
sterkte toe en hoop om hom gou weer te verwelkom by ons kampe. 
 
Nico Groenewald het ‘n ligte beroerte gehad, en hy sterk nou aan by 
die huis. Ons wens hom alle sterkte toe en hoop om hom gou weer 
te verwelkom by ons kampe. 
 
Annika Kilian was die 16e Januarie geopereer, die dokters was 
tevrede dat die operasie ‘n sukses was, en sy sterk nou aan by die 
huis. Annika kyk mooi na jouself, en ons sien uit om jou ook eers-
daags by die kampe te verwelkom. 
 
Dillan Gray was in ‘n motorfiets ongeluk, sy gewrig gefraktuur en on-
tsluit, na ‘n suksesvolle operasie sterk mooi aan. 

Ons is geseend om geen leed te raporteer, die Vader is 
goed vir ons almal!! 

NOVS GEBEDE: 

 Jan Swanepoel 

 Nico Groenewald 

 Annika Kilian 

 Dillan Gray 
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Oord Provinsie Datum Maand Kommedante 

Westvaal Vrystaat -  
Parys 15-17 Febr Februarie Roef en He a 

Tava Lingwe 
Gebiedskamp 

Vrystaat -  
Parys 20-24 Mrt Maart Rita & Marlize 

PRESIDENTE Gauteng -  
Meyerton 19-22 Apr April Dagbestuur 

OUTDOOR X 
Malonjeni 

Gauteng -  
Vereeniging 31 Mei-2 Jun Mei Annika en Wink 

Weesgerus Limpopo - 
Modimolle 14-16 Jun Junie Bennie en Andre 

Limpopo Toer Limpopo -  
Polokwane 

Moet nog 
beves g word 

Junie/Jule Gavin en Marlize 

AJV -  River Side 
Beach Club 

Vrystaat -  
Sasolburg 8-11 Aug Augustus Bestuur 

Kongres Weesgerus—
Limpopo 6-8 Sep September Dagbestuur 

Agterstevoor  
Geheime Dudi Kamp 

Vaaldriehoek - 
TBC 20-22 Sept September Koos & Elize 

Na onaal 
Malonjeni 

Gauteng—
Vereeniging 11- 13 Okt Oktober Gebiedsbestuur 

Kerskamp 
Bloekompoort 

Gauteng -  
Vereeniging 29 Nov-1 Des November Bestuur 

Rita  Annika 

Thysse Lawrence Karien  Turnbull Burgert   

Koekemoer Gert Rina  Van der Westhuizen Wink Driekie 

Topham Corrie Johnette  Van der Westhuizen Wink Jnr Samantha 

Harmse Roelf Hetta  A van Pletsen Andre Ronel 

Greeff Tjaart Annette  R Louw Robbie Imarie 

Van den Berg Johan Joke  N van Tonder Nico Nicoleen 

       Marx Wynand Diana 

    Lessing Izak Henda 

       

Elize  Marlize 

Laubscher Mike Annemere  Swanepoel Anton Heleen 

Groenelwald Nico Nooi  Van der Berg JP Chiquitta 

Du Toit Awie Madelene  Swanepoel Jan Esme 

M Joubert Martin Dezi  Delport JH Sas   

Matthysen Marnus Elizma  De Swardt Jaco Laurika 

De Beer Johan  Magda  Roos Nick Gerty 

Loots Susan Terrien  Van Schalkwyk Piet Jes 

Pretorius Arend Nelie     
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03 Feb Arend Pretorius 

13 Feb Hetta Harmse 

13 Feb Andre van Pletzen 

16 Feb Nicolene van Tonder 

22 Feb Nelie Pretorius 

27 Feb Diana Marx 

  

Mag God se liefde 
En genade julle 

Op jul verjaarsdae dra 
Mag julle ‘n 

rustigheid hê 
Sodat julle enige 
Iets wat vandag 
Oor jul pad mag 
Kom kan hanteer 
Bly gefokus op 
Hom en plaas 

Alles by die altar 
Gaan hierdie dag 

In met ‘n lied 
in jou hart!! 
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Lid No Van Name  Lid No Van Name 

11941 Boshoff, JN Koos & Elize  2766 Pretorius, AJ Arend & Nelie 

12586 De Beer, J Johan & Magda  9741 Roos, NJ Nick & Gerty 

12719 De Swardt, GJ Jaco & Laurika  10626 Sgaminni, P Pino & Hester 

12823 Delport, JH Sas  9595 Swanepoel, AC Anton & Heleen 

8706 Du Toit, AHJ Awie & Madelene  3907 Swanepoel, JP Jan & Esme 

12230 Gothe, SK Sean & Monica  11190 Thysse, L Lawrence & Karien 

12756 Gray, G Gavin & Marlize  6015 Topham, C Corrie & Johnette 

10175 Greeff, TN Tjaart & Annette  6027 Turnbull, B Burget &  

12262 Groenelwald, N Nico & Nooi  10923 Van den Berg, JPJ Johan & Joke 

5688 Harmse, RHJ Roelf & Hetta  9596 Van der Berg, JP JP & Chiquitta 

12896 Hattingh, K Karel & Rita  4245 Van der Walt, GC Lieb & Martie 

13007 Joubert ,  Martin & Dezi  6014 Van der Westhuizen, W Wink & Driekie 

12842 Kilian, RS Bennie & Annika  13103 Van der Westhuizen, W Wink (Jnr) & Samantha 

9919 Koekemoer, G Gert & Rina  13021 Van Pletzen, A Andre & Ronel 

9353 Laubscher, MC Mike & Annemere  12784 Van Rooyen, SHA  

12244 Lessing, I Izak & Henda  13072 Van Schalkwyk, PJ Piet & Jes 

12612 Loots, S Susan & Terrien  13001 Van Tonder, N Nico & Nicoleen 

13094 Louw,  Rob & Imarie  9673 Van Wyk, AD Andrè & Fransie 

10671 Marx, W Wynand & Diana  10427 Viljoen, CJ Christo & Elmarie 

12792 Matthysen, MC Marnus & Elizma     
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Bankbesonderhede 
   
Bank: FNB 

Rekening Naam: SAWA NOVS 

Tak: Vaal Mall 

Rekening No: 51290039010 

Tak Kode: 250945 

Tipe Rekening: Tjekrekening 

Bewys:  novs.sawa@gmail.com of 

Elize : elizengkoppies@vodamail.co.za  

Alle deposito’s na die SAWA NOVS rekening moet 

gepaard gaan met volledige beskrywing op die verwysing 

gedeelte van die deposito strokie.  - (Lid No, Van & 

Kamp naam) 

Indien moontlik faks of e-pos deposito  

strokie aan die Penningmeester  of Sekretaresse 

AMP NAAM & VAN  KONTAK BESONDERHEDE ADRES 

Voorsitter Koos Boshoff S 082 335 5359  Posbus 557 

  H 056 777 2990  Koppies 

  M koos.boshoff@draglobal.com 9540 

Onder- Marlize Gray S 082 554 6734 Adam Tas Straat 10 

Voorsitter  M marlize.gray@sasol.com Sasolburg 

Redaksie  M2 mgray@telkomsa.net 1947 

Penningmeester Rita Hattingh S 074 119 5135 Defoe Straat 18 

  H 016 931 2407` Vanderijlpark 

  M Hatting.rita@gmail.com 1900 

Sekretaresse Elize Boshoff S 082 455 8591  Posbus 557 

  H 056 777 2990  Koppies 

  M elizengkoppies@vodamail.co.za 9540 

Kampkomitee Annika Kilian S 082 807 2671  77 Hatting Straat 

Jeug Ouer  H 016 971 2685  Vaalpark 

  M Annika.kilian@sasol.com 1947 

M ieliepitte is ‘n “boete” sisteem en ‘n 

klein fonds insamelings proses. Om ‘n 

tiepiese voorbeeld van meriete te verstaan verwys na bladsy 8, waar redes aange-

voer word hoekom plaatjies uitgedeel word. Let wel dat dit nie ‘n straf is nie, maar 

meer as ‘n gees bou beginsel. 

Reëls om die mieliepit, vir elke pit wat ontvang word, word ‘n R5 “donasie” 

gedoen, so samel elkeen sy pitte in, sodra die 6e pit ontvang word, ruil die lid 

5 pitte plaatjies in vir ’n Mieliestronk, dieselfde word gevolg met ’n (5 Stron-

ke) Mielieplant, (5 Plante) ’n Land, en  daarna (5 Lande) ‘n Strooper.Oom 

Jan Swanepoel was die eerste lid wat ’n Plantasie ontvang het, 

baie geluk oom Jan, dit is voorwaar ’n lewendige deelnemer in 

ons streek. Ou Bennie jy werk hard om oom Jan in te haal!! 

Streek Mieliepit Reels 

Mieliepit 

M
ieliestronk 

M
ielieplant 

Die goue plaatjies word aan lede wat 
kampe bywoon en betaal vir  die 
plaatjie gegee as bewys van bywoning  

Kamp Plaatjies 

Tentbewonertjie plaatjies word 
toegeken aan almal wat met tente 
saam lede kamp die naweek. 

Met die goedkeuring van 

ons embleem en omrede 

SAWA 50 is vanjaar is daar 

net vir hierdie jaar “unieke” 

plaatjie laat maak vir kamp 

bywoning. Vir nuwe lede en 

toekomstige lede deel ons 

graag hoe ons plaatjies sis-

teem werk en hoe hulle lyk. 

NOVSIE van die naweek plaatjies word as 
erkenning aan lede gegee. Gewoonlik uitgegee 
deur die kamp kommandante en voorsitter. 
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Kontak ons: 
 

NOVS Redaksie -  Marlize 082 554 6734, marlize.gray@sasol.com / mgray@telkomsa.net 
 

NOVS Sekretaress - Elize , 082 455 8591, elizengkoppies@vodamail.co.za 

NOVS Jeug / Kampkommitee - Annika,  082 807 2671, annika.kilian@sasol.com 

NOVS Penningmeester - Rita, 074 119 5135, hattingg.rita@gmail.com 

Die SAWA kantoor kan gekontak word by: 
011 918 0699 

Of 
Sawa@absamail.co.za 

 
Onthou om al julle kampvuur stories vir ons aan te stuur. 


