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mobile 

how it works? 
arctouchmouse.com 
justmcd.com/arc 

bluetrack 

... don't miss it 

Microsott~ 

MC.D shop 9 1 oaks centre 1 middelburg 
t 013 2821273 1 f 013 2821274 
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SEKRETARIS 

Judith Cilliers 

Posbus 13294 

Leraatsfontein 

1038 

Tel:  084 036 5696 

VOORSITTER 

Hennie Cilliers  

Posbus 13294 

Leraatsfontein 

1038 

Tel:  082 570 7681 

ONDERVOORSITTER 

Jan de Wet 

Posbus 12355 

Leraatsfontein 

1038 

Tel:  082 822 2428 

SKAKELBEAMPTE 

Elize van der Merwe 

Posbus  

Witbank 

1050 

Tel:   

PENNINGMEESTER 

Johnny Botha 

Posbus  

Leraatsfontein 

1038 

Tel:   

REDAKTEUR 

Judith Cilliers 

Posbus 13294 

Leraatsfontein 

1038 

Tel:  084 036 5696 

VOORRAADBEAMPTE 

Susan Wilsenach 

Posbus  

Leraatsfontein 

1038 

Tel:  083 654 7265 

SENIOR BURGERS 

Vakant 

 

 Redaksie en  Bestuurslede 

 

 

IN HIERDIE UITGAWE: 
 

WYSHEID VIR DIE WEG 

 

ONSE KAPTEIN HENNIE AAN DIE WOORD ….. 

 

REDAKSIONEEL 

 

NUUS UIT ONS  KONTREI 
 VERJAARSDAGWENSE, HUWELIKSHERDENKINGS EN KRUKKELYS  

 KOM ONS LAG ‘N SLAG 

  

SAAMTREKFOKUS 

 BARHAMSBAY  - JANUARIE 2015 

 OOP NUB - SOETDORING FEBRUARIE 2015 

  

 

PRETBLAD VIR OUD EN JONK 

  

KUIERKOS EN WENKE 

 

SLOTGEDAGTE 
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VOL FOUTE, MAAR VIR GOD WAARDEVOL! 

 

Die Bybel sê: 'Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek, die 

krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie' (NV). Party mense lees nie 

die Bybel nie omdat hulle dink dit handel net oor heilige mense wie se lewens glad nie 

op die werklikheid betrekking het nie. As jy so voel, lees dan die boek Genesis. Die 

disfunksionele families daarin sal joune normaal laat lyk! Kain was jaloers op sy broer 

Abel, toe vermoor hy hom. Lameg het die wêreld aan poligamie bekend gestel. Noag, 

die regverdigste man van sy tyd, het dronk geword en op sy kinders gevloek. Toe die 

mans van Sodom die twee engele wou hê, het Lot in plaas daarvan vir hulle seks met 

sy dogters aangebied om homself te red. (En nogtans verwys die Bybel na hom as 

'goddelik'! (2 Petrus 2:7 NV) Abraham het met sy vrou se slavin geslaap, haar swanger 

gemaak en toe haar en haar seun na die woestyn verban omdat sy vrou Sara oor die 

'ander vrou' gekla het. Jakob se eersgebore seun, Ruben, het met een van sy pa se 

vrouens geslaap. Die lys gaan ad infinitum aan. Die vraag is: waarom sou God hierdie 

tipe karakters in die Bybel insluit? Om te beklemtoon dat ons almal op die een of ander 

manier foute het! Ons dink graag dat ons normaal is, maar volgens God se definisie 

skiet ons ver tekort. Ons het almal gewoontes waarmee ons sukkel, foute in ons 

verlede wat ons nie ongedaan kan maak nie en inherente geneigdhede wat ons nie 

sonder Sy hulp te bowe kan kom nie. God het gesê: 'My krag kom juis tot volle werking 

wanneer jy swak is' (2 Korintiërs 12:9 NV). Jy sê: 'Maar moet ek dan nie daarna strewe 

om beter te wees nie?' Ja, maar as God net volmaakte mense gebruik het, sou sy 

werk nooit gedoen word nie. 

2 Korintiërs 4:7 NV  

Hallo Olifante, 

Sjoe ek kan nie glo dit is al weer tyd vir nog ‘n uitgawe nie, die tyd snel voort en ons lewens vlieg 

soos blits verby! 

Ek wil elkeen van julle bedank vir wat jy ookal doen om ons kampe vir almal aangenaam te maak, 

julle maak dit vir my lekker om die boekie te doen.  Met al die fotos en alles wat gebeur op ‘n kamp 

is dit nogal moeilik om te kies wat in die uitgawe moet kom en wat nie. 

Ons volgende kamp is op Badplaas en ons kamp gewoonlik so lekker daar dat ek noual bekommerd 

is oor wat ek gaan gebruik vir daardie uitgawe! 

Ons het lekker gekamp saam met SAWA almamater en sien uit om dit weer saam met hulle te 

kamp.  Hulle was wel baie stil maar dit het nie die kamp minder lekker gemaak nie.  Die oop NUB 

was net so lekker.  Julle almal moet probeer om dit op ‘n volgende keer by te woon, mens leer nogal 

baie en maak nuwe vriende. 

Hoop julle geniet hierdie uitgawe en onthou asseblief om vir my artikels te stuur as julle het, om dit 

vir my  makliker te maak. 

Olifant groete 

Judith 

https://www.bible.com/bible/6/2co.4.7.afr83
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Hennie aan die woord………..  
 
Mens kan dit nie glo die jaar het met n “bang” weg gespring . Ons eerste kamp vir die nuwe jaar het met 

n groot bywoning begin. 

 

 Ons was 10 waens met ons kamp by Barhamsbay. Was dit nie lekker  nie. Die kampkommandante het dit 

baie aangenaam vir elkeen gemaak. Oosvaal het saam gekamp, is maar n stil groep! 

 

Aan elke Olifant wat by die Oop NUB was, baie dankie vir jul opoffering. Die naweek by Soetdoring was 

voorwaar baie lekker gewees.  

 

Die volgende kamp is by Badplaas en hier gaan ons saam met n paar ander streke kamp. Die Luiperds 

gaan die kampkommandante wees! 

 

Mag die jaar 2015 vir julle almal net vreugde en voorspoed inhou. 

 

 Olifant groete  

 

Hennie & Judith 
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VOOG - Johnny & Esme - 013 647 6914 

 

J Bronkhorst - 013 692 3884 

F van der Merwe - 082 464 0345 

C Fisher - 082 393 2922 

 

VOOG - Manie & Elize van der Merwe 

 

JH van der Walt - 017 634 6612 

HJ van Tonder - 013 234 5293 

JL Kruger - 083 250 5938 

JH Stoforth - 013 247 2616 

C Venter - 079 969 3953 

B  Korff - 079 035 9346 

T Venter - 082 891 4807 

VOOG - Jan & Helen d- 082 570 7684 

 

DCP Badenhorst - 013 246 7760 

T Booysen - 013 245 1749 

G Wolmarans - 083 282 1415 

JJ de Jonge - 013 245 3449 

H Cilliers - 082 570 7681 

 

 

VOOG - Pierre & Susan - 083 654 7265 

 

  JD de Buin - 013 692 7557 

K Prinsloo - 013 697 1643 

PJ Minnie - 013 296 1109 

L de Jager - 013 245 3514 

 

VOOG - Hennie en Judith 

 -082 570 7681 

S Wilsenach - 083 654 7265 

Jan de Wet - 013 697 2428 

M van der Merwe - 082 923 4245 

J Botha - 013 647 6914 
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April 2015 
2de Willie Bronkhorst 
3de Leonie de Jager 
4de Nico Spaumer 
6de Driekie van der Merwe 
11de Manie van der Merwe 

19de Koos Prinsloo 

24st Alet Meyer 
Mei 2015 
9de  Pierre Wilsenach 
12de  Hannatjie Vosloo  
25ste  Anelynn Korff 
      
Junie 2015 
7de  Marie Fischer 
18de  Judith Cilliers 
24ste   Nico Hattingh 
     Jannie Meyer 
 
 
 

Huweliksherdenkings 
April 2015 

Hennie & Judith Cilliers - 28ste 

 
 
  

 
 

Op die krukkelys ... 
Driekie van der Merwe ernsitg siek, bid asseblief 
dat ons Hemelse Pappa haar styf in sy hande sal 

hou en haar gesin sal dra in hierdie moeilike 
tyd. 
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My suster en haar man besluit een Sondag dat 

hulle seuntjie nou groot word en dat sy nie in 

die moeder-kamer gaan sit met die seun nie. 

Hulle gaan sit toe in die agterste bank van die 

kerk en wag vir die dominee om in te kom. Toe 

die dominee met sy swart toga verskyn, spring 

die seuntjie opgewonde op die bank en sê: "Kyk 

pappa daar is liewe Jesus."  

 Die dag daarna gaan Oom Koos en Tant Sannie 

dokter toe vir sy jaarlikse check-up. Behalwe die 

vergeetagtigheid, het hy meer probleme as 'n 

tweedehandse Alpha. 

Die dokter ondersoek hom en sê vir hom, "Oom 

Koos, kom volgende week weer dan bring oom 

vir my 'n bloedmonster, 'n urienemonster, 'n 

stoelgangmonster en 'n spermmonster." 

"Hoe sê, dokkie?" 

Tant Sannie gee Oom Koos so 'n stampie en sê, 

"Koos, die dokter sê jy moet jou onderbroek vir 

hom los!" 

Gatiep soen soos gewoonlik vir Meraai goeienag voordat 
hy omdraai en binne 5 minute aan die slaap raak. Na 'n 
uur of twee skrik hy skielik helder wakker en sien 'n ou 

man langs sy kant van die bed staan, wit kleed en al. 
Meraai se lover? Hy kyk oor sy skouer maar dis pik-

donker. 
 

"Hey, wie's jy? Wat soek jy in my kamer?" 
 

"Dis nie jou kamer nie, Gatiep, ek en jy is in die hemel." 
 

"Waaat? Wil djy vir my kom vertel ek is dood Jy moet 
djou kop laat lees, ek is nog te jonk om te dood, ek wil 

dadelik teruggaan, NOU!" 
 

"Dissie ..... ek meen, dis nie so maklik nie, sê die 
witgeklede engel, al die vacancies ........ ag shit, ek meen, 
jy kan net teruggaan aarde toe as 'n hond of 'n hoender-

hen. wat sal dit wees?" 
 

Gatiep oorweeg die saak so 'n bietjie, hoenderhen of 
hond? 'n Hoenderhen klink beter, hy het tog nie krag om 

rond te hardloop en vir al wat kar is te blaf en saans te 
wag vir sy bak kos nie, dan liewer 'n hoenderhen wat 
heeldag niks doen nie.  Beter as niks, dan is hy darem 

terug op die aarde. 
 

"Okei, ek wil 'n hoender wees", en woeps, is hy in 'n 
hoenderhok iewers in die Vrystaat, so 'n mooi rooibruin 
hoendertjie, maar mense, sy gat brand soos vuur! Die 
haan kom kennis maak en sê "Haai, jy is mos die nuwe 
hoendertjie, die ou wat van die hemel af teruggekom 

het, hoe laaik jy om 'n hoender te wees?" 
 

"Ag, dissie so bad nie, beter as om dood te wees." sê 
Gatiep, "maar ek voel ek gaan ontplof." 

"Jy moet 'n eier lê, dan is alles oor, kekkel net twee keer 
en dan druk jy dat dit bars." 

 
Gatiep maak toe soos die haan sê, kekkel twee keer en 
druk, en wraggies, plop, daar lê 'n eier op die grond. Dis 
so lekker dat hy dit sommer weer 'n keer doen. Die der-

de keer toe stamp iemand hom dat hy so trek en hy hoor 
Meraai skree: "Gatiep, word wakker, jy skyt die hele bed 

vol!"  
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 Gooi ‘n kombers wat as ‘n mat kan dien in jou tent, dit sal nie net ekstra 

gemak oor boom-wortels bied nie, maar sal ook die skoonmaak voor jul 

vertrek soveel makliker en vinniger maak. Skud dit bloot uit en siedaar! 
 

 Dames dié een is vir julle: ontdek die wonder van DROë SJAMPOE! Jip, 

die oulike poeier sjampoe word in jou hare gevryf, dan los jy dit vir so ‘n 

paar minute en kam dit dan uit. Die poeier absorbeer die lastige olies en 

sal jou hare weer tydskrif-mooi laat lyk. 
 

 As jy nie muskiet-room het nie, vryf die binnekant van lemoen-skille oor 

jou lyf om die nare peste weg te hou. 
 

 Nog ‘n manier om muskiete weg te hou is deur knoffel te eet voor jul 

weggaan. Dit gaan dalk die ander mense ook weghou maar as almal saam 

eet, sal almal ook saam stink en boonop hoef niemand dan muskiete weg 

te waai nie. 
 

 

 

 

 

 

 

KONSEP JAARPROGRAM VIR 2015 

23/25 JANUARIE 2015 

Barhamsbay 

6/8 FEBRUARIE 2015 

Soetdoring 

Oop NUB 

 20/22 MAART 2015 

Badplaas 

Saam met Luiperds 

 3/6 APRIL 2015 

Klipdraai 

Presidente 

 1/3 MEI 2015 

Tamboti Vreugde 

21/23 AUGUSTUS 2015 

Riverside Lodge 

AJV 

4/6 SEPTEMBER 2015 

Dube 

24/27 SEPTEMBER 2015 

Sal nog bevestig word 

Nasionaal 

16/18 OKTOBER 2015 

Sal nog bevestig word 

Kongres 

27/29  NOVEMBER 2015 

Seekoeigat 

Kersboom - Bring ‘n Maatjie 

31OKTOBER  - 1 NOVEMBER 2015 

Badplaas 

GEBIEDSKAMP 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.visitsoutherngrampians.com.au%2Fcaravan_camping%2FNewFiles%2Fcandc_banner.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.visitsoutherngrampians.com.au%2Fcaravan_camping%2Fcaravan_camping.html&docid=RrYoGPIVh7kaAM&t
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SAWA Olifantsrivier - Barhamsbay kamp oorsig - 23 tot 25 Januarie 2015 

Wat 'n voorreg is dit nie om so geseend te wees dat ons gespaar is om die eerste kamp vir 2015 te kan bywoon, al die 

dank en lof prysing kom ons Skepper toe. 

Van ons lede wat siek was het saam kom kamp en ook Koos en Riet wat weer van die geleentheid gebruik het om te 

kom kamp, ons dank ook aan ons Vader wat vir hulle so goed is en wat hulle deur moeilike tye gedra het. 

Die oord se toegangs paaie is nie van die beste nie, maar die kamp plekke met mooi groen gras en ablusie geriewe is 

uitstekend, net jammer van al die dag besoekers wat Saterdag ook die oord besoek het en al die swembaddens oor 

geneem het. 

Sawa Oosvaal met vier waens het die naweek saam gekamp, hulle het lekker ingeskakel en ook soos Andre gese het, 

het hulle ons gasvryheid baie geniet en sal beslis weer saam met die Olifante gaan kamp. 

Die Olifante was ook goed verteenwoordig, met tien waens en ook 'n paar gaste en kinders.  

Amper het ons Vrydag aand honger gaan slaap, die vetkoeke het later as wat beplan was hulle opwagting gemaak, 

gelukkig het Elize die maalvleis klaar reg gekry en die warm vetkoeke bedien. Dit was baie lekker en ook was dit 

baie moeilik om twee te kan eet, al was jy baie honger gewees. 

Die weer was ons ook goed gesind die hele naweek met lekker warm dae, Saterdag middag het die reen amper ons 

braai ontwrig, maar dit was toe net 'n paar druppeltjies wat vinnig oor beweeg het, maar wat darem die hitte gebreek 

het. Ondanks die reen druppels wat vinnig oor beweeg het, het almal vinnig ingespring en die groot tent opgeslaan. 

Johnny, Esme en Nico het lafenis in die swembad by die oord se kroeg gaan soek. 

Ja, toe kry ons lekker koek en terte vir die herdenking van Vossie se verjaarsdag, baie dankie Hannetjie almal het dit 

ter dee geniet. 

Na boeke vat om die dag af te sluit het almal lekker saam gebraai en gekuier om die braai vure. Wat is dan nou lek-

kerder as braai vleis en warm pot brood, al was dit al agt uur die aand. Een vir een het die dag gegroet en in die bed 

gaan inkruip. 

Soos een van SAWA se grond beginsels om ons Christelike waardes uit te leef het ons almal saam na 'n diens op TV 

gekyk wat 'n mens weer bemoedig en verkwik. Daar is ook baie lekker saam gesing. Na die diens was ons Voorsitter 

aan die woord om die trofees vir die naweek uit te deel, party was maar moeilike keuse om die regte kandidate te kry 

vir elke trofee. Aiden en Anneke het die Trompettertjie gedeel. Louis en Trieks du Toit het die Spotrs trofee gekry 

vir die vissies wat hulle gevang het en raai wie kry toe die Bollie trofee? ons voorsitter. Die Olifant van die naweek 

is vir Johan en Annemarie gegee om rede hulle opoffering om te kamp met Johan se siekte toestand. Ons bid hom 

spoedige beterskap toe. Jan,Helen, Elize en Manie was die kamp Kommadante vir die naweek. Oosvaal se voorsitter, 

Andre het ook 'n afsluitings woord gespreek. So word die verrigtinge met lekker roomys horinkies afgesluit.  

Elkeen het stadig begin oppak en gegroet en huiswaarts gekeer, almal het ook veilig by hul tuiste aangekom. Ons wil 

ook vir Johan en Annemarie se kinders baie dankie se vir die hulp met die oppak en die wa huis toe sleep, ons het 

hulle nodig om aan te sluit by die Olifante. 

Geseende groete 

Kamp Kommadante. 
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Wat ‘n lieflike oord!! Lower groen sagte grasperke 

…. Die meeste van ons het die naweek kaalvoet 

aangepak en het dit ons nie weer soos kinders laat 

voel nie!  Die pragtige natuur het almal sommer ‘n 

huppel in die stap gegee. 

Manie, Elize, Jan en Helen was kampkommandan-

te en het ons behoorlik bederf.  Ons het 

Vrydagaand heerlike vetkoek, maalvleis, konfyte 

en kaas gehad om te eet. Dit was heerlik, dankie! 

Die Olifante en die Oosvalers het heerlik saam 

gekamp en gekuier.  Almal het lekker saam geeet 

en later die naweek gebraai en elke aand in die 

kring sit en kuier. 

Hulle sê van lekker lag kom lekker huil, maar op 

so ‘n lekker lag naweek is daar nie tyd vir trane 

nie, lekker bly lekker en ‘n grap ‘n grap! 
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Hannatjie en Vossie (Nationale Penningmeester) 

het ook saam met ons gekamp.  Ons was ook so 

bevoreg om Vossie se verjaarsdag saam met 

hom te vier.  Dankie vir die heerlike en pragtige 

koek.  Julle skoondogter San-Mari kan ons maar 

meer male so lekker bederf! 

Die weer het begin opsteek en dit was ‘n ges-

karrel om die afdak se pale te sorteer en so gou 

moontlik te laat staan.  Almal het hand bygesit 

en soos jy kan se mes het die afdak gestaan en 

almal kon ontspan en weet ons sal nie nat reën 

met ete nie. 

Ons het ook besoekers gehad vir die naweek.  

Louis en Trix du Toit het kom saamkamp en 

hulle twee het hulle lywe visserman gehou.  Van 

ons het net staan en kyk!  Hulle het ‘n paar 

vissies gevang en ook die jongspan opgelei en 

aangespoor om vis te vang. 
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Sondagoggend het ons heerlike roomys gehad vir 

voorgereg.  Almal het dit en die oorskiet koek 

van Vossie se verjaarsdag terdeë geniet en daarna 

die hoofgereg, ontbyt pizza geniet! 

Almal is ingespan om te help met die 

voorbereiding van die pizza. Na ‘n baie 

mooi erediens en ‘n heerlike ontbyt is ons 

“dik” vriende uitmekaar. 
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Sawanante van reg oor die land 

het hier bymekaar gekom vir die  

Oop NUB.  Dit was ‘n baie lek-

ker naweek en almal het heerlik 

saam gekuier en vergader…... 

 

Sportspersoon - Louis en Trix du Toit Kampkommandante 

Jan, Helen, Manie & Elize 

Trompettertjie -  Aneke &  Mcyla Bolliemaker - Hennie 

Olifante van naweek 

Johan Bronkhorst 
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Sawanante van reg oor die land 

het hier bymekaar gekom vir die  

Oop NUB.  Dit was ‘n baie lek-

ker naweek en almal het heerlik 

saam gekuier en vergader…... 
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Lus vir 'n lekker Bybelse Blokkiesraaisel? Jy is by die regte plek! Hieronder volg  dit. 

 

Leidrade 

Dwars: 
1. Die afkorting vir die Ou Testament  
2. Die vrou van Abram en moeder van Isak 
6. Broerskind van Abram wat saam met hom uit Haran getrek het  
8. Abram kom oorspronklik uit . van die Galdeers 
10. Die seun van Adam en Eva wat 'n veeboer was 
11. Die vaartuig wat God Noag beveel het om te bou 
12 Die eerste drie letters van die plek, noord van Damaskus, tot waar  Abram en sy manne die konings agtervolg het  
13. "Die Here het hulle toe van daar . verstrooi oor die hele aarde 
15. Die naam van die vrou wat in Genesis 'mannin' genoem word (ou vertaling)  
17. Nadat Moses en Aaron by die farao was om hulle te laat trek, het hy die Israeliete beskuldig en vir hulle gese: "Julle is ..!"  
18. Die berg of bergreeks waarteen die ark tot stilstand gekom het na die sondvloed  
20. Die seun van Noag uit wie Abram later gebore is  
22. "Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele .. (eerste twee letters) 
23. Die eerste twee letters van dit wat Noag vir God gebou het net nadat hy die ark verlaat het 
24. Lameg se dogter by Silla. Sy was ook die suster van Tubal-Kain. 
25. Die seun van Adam en Eva uit wie Noag later gebore is 
27. Die eerste twee letters van die persoon uit die nageslag van Set wat 969 jaar oud was toe hy gesterf het  
30. God het aan hom die opdrag gegee om die ark te bou  
32. Die soort hout waarmee die ark gebou moes word 
33. Die Pisonrivier in die tuin van Eden loop rondom die hele Gawila. Daar is goud, balsem en .. 
Af: 
1. Die soort plantmateriaal wat die duif in sy bek gehad het nadat Noag hom vir die tweede keer uit die ark losgelaat het 
3. Die eerste drie letters van die oudste seun van Jakob 
4. Dit wat Rut opgetel het in Boas se land 
5. Dit wat Noag moes gebruik het om die ark waterdig te maak 
7. Die naam van die rivier in die tuin van Eden wat oos van Assirie verbygeloop het  
9. Een van die seuns van Noag 
10. Die aartsvader met wie God 'n verbond gesluit het t.o.v. sy nageslag  
14. Die seun van Adam en Eva wat 'n saaiboer was  
16. .. en Silla, die twee vroue van Lameg, uit die geslag van Kain  
19. Die eerste mens wat God geskape het  
21. Die naam van die tuin waarin God Adam en Eva laat woon het voor die sondeval  
22. Seun van Noag, uit wie later Nimrod,'n dapper jagter en eerste maghebber van die aarde, gebore is  
29. As ons .. sal ons die ewige lewe beerwe 
31. Abram het 'n altaar daar gebou, tussen Bet-El en ..  
33. Nie die Nuwe Testament nie, maar die .. Testament  
34. Afkorting vir die Nuwe Testament 
  
  



17 

 

Lus vir 'n lekker Bybelse Blokkiesraaisel? Jy is by die regte plek! Hieronder volg  dit. 

 

Leidrade 

Dwars: 
1. Die afkorting vir die Ou Testament  
2. Die vrou van Abram en moeder van Isak 
6. Broerskind van Abram wat saam met hom uit Haran getrek het  
8. Abram kom oorspronklik uit . van die Galdeers 
10. Die seun van Adam en Eva wat 'n veeboer was 
11. Die vaartuig wat God Noag beveel het om te bou 
12 Die eerste drie letters van die plek, noord van Damaskus, tot waar  Abram en sy manne die konings agtervolg het  
13. "Die Here het hulle toe van daar . verstrooi oor die hele aarde 
15. Die naam van die vrou wat in Genesis 'mannin' genoem word (ou vertaling)  
17. Nadat Moses en Aaron by die farao was om hulle te laat trek, het hy die Israeliete beskuldig en vir hulle gese: "Julle is ..!"  
18. Die berg of bergreeks waarteen die ark tot stilstand gekom het na die sondvloed  
20. Die seun van Noag uit wie Abram later gebore is  
22. "Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele .. (eerste twee letters) 
23. Die eerste twee letters van dit wat Noag vir God gebou het net nadat hy die ark verlaat het 
24. Lameg se dogter by Silla. Sy was ook die suster van Tubal-Kain. 
25. Die seun van Adam en Eva uit wie Noag later gebore is 
27. Die eerste twee letters van die persoon uit die nageslag van Set wat 969 jaar oud was toe hy gesterf het  
30. God het aan hom die opdrag gegee om die ark te bou  
32. Die soort hout waarmee die ark gebou moes word 
33. Die Pisonrivier in die tuin van Eden loop rondom die hele Gawila. Daar is goud, balsem en .. 
Af: 
1. Die soort plantmateriaal wat die duif in sy bek gehad het nadat Noag hom vir die tweede keer uit die ark losgelaat het 
3. Die eerste drie letters van die oudste seun van Jakob 
4. Dit wat Rut opgetel het in Boas se land 
5. Dit wat Noag moes gebruik het om die ark waterdig te maak 
7. Die naam van die rivier in die tuin van Eden wat oos van Assirie verbygeloop het  
9. Een van die seuns van Noag 
10. Die aartsvader met wie God 'n verbond gesluit het t.o.v. sy nageslag  
14. Die seun van Adam en Eva wat 'n saaiboer was  
16. .. en Silla, die twee vroue van Lameg, uit die geslag van Kain  
19. Die eerste mens wat God geskape het  
21. Die naam van die tuin waarin God Adam en Eva laat woon het voor die sondeval  
22. Seun van Noag, uit wie later Nimrod,'n dapper jagter en eerste maghebber van die aarde, gebore is  
29. As ons .. sal ons die ewige lewe beerwe 
31. Abram het 'n altaar daar gebou, tussen Bet-El en ..  
33. Nie die Nuwe Testament nie, maar die .. Testament  
34. Afkorting vir die Nuwe Testament 
  
  

-I • 
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Hier volg die antwoorde: 
 Dwars: 
  

1. OT 

2. Sarai (Gen 12:11) 

6. Lot (Gen 13:1) 

8. Ur (Gen 11:31) 
Abel (Gen 4:2) 

11. Ark (Gen 6:14) 
12. Gob (Goba [Nuwe vertaling] of Hoba [Ou 

vertaling]) (Gen 14:15) 
13. af 
15. Eva (Gen 2:23) 

 lui (Ex 5) 

18.      Arararat (Gen 8:4) 
20. Sem (Gen 11:10-32) 
22. Gawila ( kan ook vertaal woord as Hawila) 

(Gen 2:11) 
23. Altaar (Gen 8:20) 
24. Naama of Naema (Gen 4:22) 
25. Set (Gen 5) 
27. Me (Metusalag) (Gen 5:27) 
30. Noag (Gen 6:14) 
32.      Goferhout (Gen 6:14) 
33. Oniks (Gen 2:12) 

  

  
Af: 
 Olyfblaar (Gen 8:11) 

Rub (Ruben Gen 35:23) 

4.   Are ( Rut 2:8) 
5.   Pik (Gen 6:14) 
7.   Tigris (Kyk op kaart agter in Bybel) 
9.   Jafet (Gen 5:32) 
10. Abram (Gen 12) 
14. Kain (Gen 4:2) 
16. Ada (Gen 4:19) 
19. Adam (Gen 4:25) 
21. Eden (Gen 2:8) 
22. Gam (Gen 6:10) 
29. glo 
31. Si (Sigem Gen 12:6) 
33. Ou 
34. NT 

  

Antwoord op blokkiesraaisel 
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Suid-Afrikaanse-Woonwa-Assosiasie 

EREKODE 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die 

Reëls en die Gedragskode van die S.A.W.A. 

 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

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

waar en uit te lewe; 

2. Ek sal SAWA dien sovêr 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 ander gaste dit sonder ongerief kan 

gebruik; 

5. Ek sal poog om in alles 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 is die leier in woonwa-kampering 

MISSIE 

 Vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders ‘n tuiste te bied 

waar hulle binne ‘n Christelike konteks hul beginsels en kultu-

ur kan uitleef; 

 Vir kampeerders die geleentheid te bied om saam met 

geesgenote so bekostigbaar as moontlik te kampeer; 

 Die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling 

en samewerking met ander instansies; 

 Die balans tussen die belange van die mens en die natuur te 

handhaaf; 

  In alles die hand van die Skepper te sien en Hom daarvoor te 

huldig. 

WAARDES 

*  Christenskap  *  Lojaliteit *  Verantwoordelikheid 

 *  Integriteit  *  Eerlikheid 

*  Diensbaarheid  *  Verdraagsaamheid *  Respek 

 

 

 

 
 

 

AGTERPLAASPAP: - LOCHNER DE KOCK: 

 

 

Pap verkieslik krummelpap. 

Room 

Heuning 

Brandewyn 

Droë Biltong   

 

Skep 'n stewige porsie pap in. 

Strooi 'n halwe eetlepel biltong oor pap. 

Sit 'n lekker blerts geklopte room op pap. 

'n Druppel of twee heuning. 

En 'n knerts of twee brandewyn kan nou oor die pap 

gegooi word.[opsioeneel]   

 

SOUSKLUITJIES: 

 

Kluitjies 

250 ml koekmeelblom 

10 ml bakpoeier 

2 ml sout 

50 ml margarien/botter 

1 eier 

100 ml melk   

Sous 

500 ml kookwater 

25 ml margarien/botter 

kaneelsuiker  

  

Sif droë bestanddele saam. 

Vryf 50 ml margarien in tot mengsel soos brood-

krummels lyk. 

Klits eier en melk saam, roer by meelmengsel in en 

meng tot 'n sagte deeg. 

Voeg nog melk by indien nodig. 

Verhit water en 25 ml margarien tot kookpunt. 

Skep lepelsvol deeg in kokende water. 

Sit deksel op en laat kook 15 minute. 

Moenie deksel oplig terwyl kluitjies kook nie. 

Skep kluitjies met 'n gleuflepel uit in 'n diep 

opskepskottel. 

Strooi kaneelsuiker oor. 

Kook water waarin kluitjies gaar gemaak is weer. 

Voeg kaneelsuiker by en giet oor kluitjies. 

Jy kan nog water byvoeg indien nodig. 
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'n POT VOL LEWE 
 

Dis 'n lieflike somer oggend. Ek draf vinnig by die kwekery in om 'n klient se vet-

plante bestelling op te laai. Die pragtige groen spekboompies trek my aandag en ek 

fluit vir Marius om 'n ekstra een te laai vir my tuintjie.  

Later die middag is my spekboompie egter iets van die verlede. Een van die werk-

ers het die kan diesel agter op die trokkie oopgelos en die diesel het bo-oor die 

spekboompie gespat. Haar blaartjies het reeds begin verkleur en die grond is pap-

nat van die diesel. Vies, sommer baie vies sit ek die vernielde spekboompie agter 

die Wendy huis waar 

ek haar later sal weggooi. 

 

Dis twee weke later. Ek soek na die blou gieter, en loer agter die Wendy huis in. My 

mond val oop. 'n Klein stukkie van die dooie, diesel-deurdrenkte spekboompie, het 

oorleef! Ek tel die potjie op en kyk na die natuurwonder.  

Net een takkie van die spekboompie het gras groen gebly en is besig om nuwe 

blaartjies te stoot. Ek vat onmiddellik die snoeisker, knip die gesonde takkie af, 

maak 'n pot vol kompos, gooi 'n miswurm en 'n ekstra erdwurm in vir geluk en 

plant die takkie. As hierdie plantjie so graag wil leef, verdien sy ekstra liefde en 

aandag. 

 

Sommer so op my knie , voor die blompot, dink ek aan die vrouens wat my omring. 

Baie van ons oorleef ten spyte van die diesel wat soms op ons gemors word. Ons 

klou vas, hou uit, stoot selfs nuwe blare in doodgaan tye. Al is die grond waar ons 

geplant is dood en sonder enige waarde, bly ons groen en lewendig, net soos hierdie 

spekboompie. 

 
My gebed vir jou is, dat jy met jou oë  op God gerig, sal vasbyt. 

Jouself sal inwurm in Sy liefde.  Sal aanhou dankbaar wees vir die son 

wat oor goed en sleg skyn.  Nooit sal ophou bid en droom van 'n 

uitplant-dag in beter grond nie. 

 

Ek weet God beplan vir elkeen van ons 'n pot met vrug-

bare grond en 'n 

ekstra erdwurm net vir die liefde!  (Jer. 29:11) 


