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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 

Antonie Venter 
Posbus 14470 
Leraatsfontein 
1038 
Tel:  0828914807 

 
SKAKELBEAMPTE 

Elize van der Merwe 
Posbus 504 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  0719779930 

PENNINGMEESTER 

Johnny Botha 
Kiepersol str 16 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  0836661355 

REDAKTEUR 

Judith Cilliers 
Posbus 13294 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  084 036 5696 

VOORRAADBEAMPTE 

Susan Wilsenach 
Posbus 225 
River Crescet 
1038 

Tel:  083 654 7265 

SENIOR BURGERS 

Vakant 

 

 

IN HIERDIE UITGAWE: 
 

WYSHEID VIR DIE WEG 
 
KONSEP JAARPROGRAM 
 
ONSE KAPTEIN AAN DIE WOORD ….. 
 
REDAKSIONEEL 
 
NUUS UIT ONS  KONTREI 
 VERJAARSDAGWENSE, HUWELIKSHERDENKINGS EN KRUKKELYS  
 KOM ONS LAG ‘N SLAG 
  
SAAMTREKFOKUS 
AJV 2015  
  
PRETBLAD VIR OUD EN JONK 
  
KUIERKOS EN WENKE 
 

 

Inhoudsopgawe 

Bestuur 2016/2017 
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 31 OKTOBER  - 1 NOVEMBER 2015 

Badplaas 

Gebiedskamp 

 27/29  NOVEMBER 2015 

Seekoeigat 

Kersboom - Bring ‘n Maatjie 

 29/30 JANUARIE 2016 

Olifantsrivier 

Streekkamp 

5/6/7 FEBRUARIE 2016 

Sal bevestig word 

Oop NUB 

25/28 MAART 2016 

Klipdraai 

Presidente 

29 APRIL - 2 MEI 2016 

Adante 

Streekkamp 

19/20 AUGUSTUS 2016 

Riverside Lodge 

AJV 

21/22 OKTOBER 2016 

De Voetdpadkloop 

Streekkamp 

23/24 SEPTEMBER 2016 

Koppisol 

Nastionalekamp 

Konsep Jaarprogram 

Vergewe en vergeet, is soos bitter en soet.  

Die soet laat jou hart klop en die bitter  vergiftig jou bloed. 

Om kwaad te bly maak niemand dood behalwe jou nie.  

Dis nie die moeite werd om dinge teen mense te hou nie. 

Leer om te lewe en ander te laat leef, Leer om na die goeie 
in die lewe te streef. 

Daar’s net een van jou, en net 
een kort kans , 

om op die ritme van jou ge-
luk, in  die lewe te dans. 

Wysheid vir die weg 

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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Hallo Olifante 
 
Sjoe, tyd vlieg!  Kan nie glo dat dit al weer tyd is om almal te bedank vir hulle hulp en insae tydens ons 
2015  AJV nie, maar dit is waar, ons AJV is verby! 
 
My hartlike dank aan elkeen van julle se bydrae en positiewe gesindheid tydens die afgelope AJV.  Alles 
het goed verloop.  Baie geluk aan 2016 se nuwe bestuur, weet sommer julle gaan ‘n sukses van die nuwe 
jaar maak.  
 
Hiermee bedank ek ook elkeen wat ‘n bydrae gelewer het met artiekels of fotos vir die Trompetter.  
Met julle hulp het ons dit reggekry om vyf Trompetters hierdie jaar te kon uitgee, dit bring ons in aan-
merking vir beoordeling by die Kongres.  Ek wil spesiaal vir Esme en Manie bedank vir hulle bydraes, 
sonder julle twee sou ek nie kon regkry wat ek reggekry het nie.  Ek waardeer julle twee ongelooflik 
baie.  Dan wil ek voorlopig vir Susan bedank vir haar hulp wat sy aangebied het om die Trompetter 
hierdie jaar na nog hoër hoogtes te neem.  Ek wil ook vir Hennie dankie sê vir sy hulp met die proeflees 
van elke Trompetter en ook vir sy positiewe insette, dit help baie. 
 
Sien uit om julle by Dube te sien.  Tot dan ‘n hartlike Olifant groet 

Judith Cilliers 

Redaksioneel 

Ons borg vir hierdie uitgawe 
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Hallo al die Olifante 
 
So vlieg die tyd verby, hier staan ons weer by die jaar se AJV, die 32ste een vir die Olifante! 

 

Ons was 10 waens met die AJV kamp by Riverside Lodge. Was dit nie lekker nie. Eregaste was die Na-
sionale Penningmeester Vossie en Hannetjie en ons gebiedsvoorsitter Lance. Lance het net vir die 
vergadering deur gekom. Baie dankie daarvoor. 

 

Die AJV het in n goeie gees plaasgevind. Na die vergadering is die pryse uitgedeel’.  Baie geluk aan 
Pierre Wilsenach wat met die Olifant van die Jaar troefee weggestap het. Jan en Helen de Wet is as die 
Olifantegesin van die jaar bekroon. 

 

Aan die nuwebestuur vir 2015/16, baie geluk en sterkte. Toni Venter wat as ondervoorsitter verkies is 
baie welkom, aan jou  en Marie, glo julle gaan dit geniet! 

 

Aan Jan de Wet, wat van bestuur af is,  baie dankie vir alles wat jy gedoen het vir die Olifante, gaan rus 
jy en Helen lekker.   

 

Aan elke Olifant wat die AJV bygwoon het, baie dankie vir jul opoffering. Die naweek was n groot 
sukses.  

 

Die volgende kamp is by Dube en twee van ons lede verjaar ook hierdie naweek.  

 

Mag die jaar 2015/16 vir julle almal net vreugde en voorspoed inhou. 

 

 
Olifantgroete 
Hennie  

 

 

 

 

Hennie aan die woord 
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VOOG - Johnny & Esme  

J Bronkhorst  
C Fisher  

G Vosloo  

 

VOOG - Manie & Elize van der Merwe 
C Venter  

F van der Merwe  
G Roos  

P van Rooyen  
 

VOOG - Tonie Venter   
Jde Wet  
B Korff 

K Prinsloo 
H Cilliers  

 

VOOG - Pierre & Susan  

  JD de Buin  
H van Tonder  

L de Jager  

VOOG - Hennie & Judith Cilliers 

S Wilsenach  
T Venter 

M van der Merwe  
J Botha  

 

Voogdelys 2016 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLsqdi92scCFcpdFAodePcGBg&url=http%3A%2F%2Fchristianmotivations.weebly.com%2Fchristian-motivations-blog%2Farchives%2F02-2014%2F14&psig=AFQjCNF0sQtle5M3aH
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Huweliksherdenkings 
Oktober  2015 

Manie en Elize van der Merwe - 8ste 
Jan en Tessa de Bruin - 14de 
Jan en Helen de Wet - 23ste 

 

 
 
  

 
 

Op die krukkelys … 

 
Gelukkig het ons geen Olifante op krukke op 

hierdie stadium nie.  Baie dankie Hemelse Vader 
vir U Genade. 

 

Verjaarsdae ... 

Julie 2015 

Johnny Botha 4de 

Augustus 2015 

Andre Knoetse 5de 
Retha Batts 12de 

Juliana Knoetze 31ste 

September 2015 
Gys Roos 3de 

Annemarie Bronkhorst 4de 
Hennie Cilliers 6de 

Antonie Venter 27ste 
Carl Fischer 29ste 

Oktober 2015 
Helen de Wet 2de 
Bobby Korff 4de 

Frik van der Merwe 22ste 

Uit ons kontrei 
 

NB!  Indien jou naam nie hier verskyn nie of dit 
is foutief, skakel my asseblief onmiddelik. 
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Ek hou nog steeds daarvan om die liefde 
van my lewe te bederf! As sy laat werk 
in die aand, dan bel sy my en sê sy is 

oppad! Dan tap ek lekker warm water 
met skuim solank in, sodat, as sy instap, 
sy dadelik kan begin om die skottelgoed 

'n Egpaar sit met 'n groot probleem. Die enigste ma-

nier om op 'n Sondagmiddag hul huwelik in sy volheid 

te geniet, is deur hul seuntjie met 'n groot suigstokkie 

op die balkon van hul woonstel uit te stuur, met die 

versoek dat hy oor die omgewing, bure en straatakti-

witeite moet rapporteer.Die knaap begin sy kommen-

taar terwyl Pa en Ma hul plan van aksie in werking 

stel. "Daar word 'n kar uit die parkeerterrein 

uitgesleep. 'n Ambulans is nou net hier verby. Die 

Andersons het kuiergaste gekry. Marius het 'n nuwe 

fiets. Dit lyk of die Standers besig is om te trek. Jason 

ry alweer op sy skateboard." Na 'n rukkie kondig hy 

aan: "Die Petoorse is besig met seks." Geskok vlieg 

Ma en Pa regop in die bed en die pa vra versigtig: 

"Hoe weet jy hulle het seks, Boetman?"Die knaap 

antwoord: "Anton staan op hulle balkon met 'n su-

igstokkie." 

Wiskunde deur die jare!! 
 

* Wiskunde in die 1960's :'n Boer verkoop 'n bakki-

evrag vol brandhout vir R100. Sy produksie-koste is 

4/5 van die prys. Wat is sy profyt?  

* Wiskunde in die 1970's : 

'n Boer verkoop 'n bakkievrag vol brandhout vir 

R100. Sy uitgawes is 4/5 

van die bedrag, of R80. Wat is sy profyt? 

* Wiskunde in die 1980's : 

'n Boer verkoop 'n bakkievrag vol brandhout vir 

R100. Sy uitgawes is  

R80. Het hy 'n profyt gemaak?  

* Wiskunde in die 1990's :  

'n Boer verkoop 'n bakkievrag vol brandhout vir 

R100. Sy uitgawes is R80 en sy profyt is R20. 

Opdrag: Onderstreep die syfer 20. 

* Wiskunde in die 2000's: 'n Boer kap 'n pragtige 

woud af sodat hy 'n 

profyt van R20 kan maak. Voordat hy dit egter kan 

verkoop, word hy geskiet 

en sy bakkie gekaap. Die kaper verkoop die hout vir 

R50 en die boer se 

bakkie vir R800 en maak dus 'n wins van slegs 

R850.  

Opdrag: Verduidelik hoekom dit Apartheid se skuld 

is. 

Oupa ‘n goeie dobbelaar of net baie slim? 

 

Die ontvanger besluit om ‘n oudit op Oupa te doen en 

dagvaar hom om die belastingkantoor te besoek. Die 

ouditeur was glad nie verras toe Oupa se prokureur hom 

vergesel nie. Die ouditeur sê, “Wel meneer, u het 

‘n uitspattige lewenstyl en geen voltydse betrekking nie, 

wat u verklaar deur te beweer u wen baie geld met dobbel. 

Die belastingkantoor vind dit nie geloofwaardig nie” 

 

Ek is ‘n goeie dobbelaar en ek kan dit bewys sê Oupa. 

Wat van ‘n demonstrasie? Huiwerig sê die ouditeur, Nou 

maar goed. Oupa sê, Ek wed jou ‘n duisend Rand ek kan 

my eie oog byt. Die ouditeur dink ‘n oomblik. Dis ‘n wed-

denskap. Oupa haal sy glasoog uit en byt dit, tot onstel-

tenis van die ouditeur. Nou wed ek jou twee duisend Rand 

ek kan my ander oog ook byt. Die ouditeur kan sien Oupa 

is nie blind nie, so hy neem die weddenskap. Oupa haal 

sy valstande uit en byt sy ander oog. Die verstomde 

ouditeur besef hy het pas drie duisend Rand verloor met 

Oupa se prokureur as getuie, en hy raak senuagtig. Wat 

van dubbel of niks? vra Oupa. Ek wed jou ses duisend 

Rand dat ek dié kant van jou lessenaar kan staan en in die 

snippermandjie aan die anderkant kan piepie sonder om ‘n 

druppel tussenin te mors. 

 

Die ouditeur is nou baie versigtig, maar hy bekyk die ou 

man en besluit daar is nie ‘n manier wat hy so iets gaan 

regkry nie, en hy stem in. Oupa gaan staan langs die 

lessenaar, kreun en steun van inspanning maar hy kan nie 

die straal oor die lessenaar kry nie en piepie die hele 

lessenaar papnat. Die ouditeur spring van blydskap toe hy 

besef hy het ‘n verlies in ‘n reuse wins omskep. Oupa se 

prokureur laat sak sy kop al kermend in sy hande. 

 

Die ouditeur is nou baie versigtig, maar hy bekyk die ou 

man en besluit daar is nie ‘n manier wat hy so iets gaan 

regkry nie, en hy stem in. Oupa gaan staan langs die 

lessenaar, kreun en steun van inspanning maar hy kan nie 

die straal oor die lessenaar kry nie en piepie die hele 

lessenaar papnat. Die ouditeur spring van blydskap toe hy 

besef hy het ‘n verlies in ‘n reuse wins omskep. Oupa se 

prokureur laat sak sy kop al kermend in sy hande. 

 

Is alles reg? vra die ouditeur. Nee sê die prokureur, 

vanoggend het Oupa vir my gesê hy is gedagvaar vir ‘n 

oudit, en toe wed hy my vyf en twintig duisend Rand hy sal 

jou hele lessenaar nat maak en jy sal verheug wees daa-

roor! 

Kom lag ‘n slag! 
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MR. CARAVAN” SE  WOONWA WENKE: [DEEL 1] 
LEKKER WOONWA SLEEP: 
Die lekkkker kan ons maar uitrek, want dit is regtig lekker.  Onthou, dat die week of twee wat jy 
weggaan se voorbereidings net so lekker is as die vakansie self.  Maak ‘n lysie van wat jy gaan nodig 
hê. Dit sluit in die kos, kampgoed en drinkgoed. Tydens die vakansie is klere ‘n bysaak, solank jy 
net ‘n warm baadjie het.  Die woonwa moet ordentlik versien wees voor jy vertrek, die onderstel, so 
ook die binnekant. As jy jou tent lanklaas gebruik het en jy hom nou nodig gaan hê vir die 
vakansie, is dit beslis ‘n goeie ding om hom uit te haal, op te slaan en te kyk dat al jou tentpale, 
toue, ankerpenne en elmbogies daar is. Kyk ook dat jou tent nie geskeur of deurgelê het nie, laat 
maak reg wat verkeerd is. Dis altyd handig om ekstra toue en ankerpenne saam te neem, asook ‘n 
paar tentpale, ‘n mens weet nooit wat op vakansie verkeerd kan loop nie en dis ‘n beslommernis 
om rond te soek na ‘n Handelaar wat jou kan help. Kyk ook dat jou Rally al sy pale ens. het en dat 
jou sykante daar is en nie beskadig is nie.  Maak seker dat jou gasbottels almal vol is en dat daar 
geen lekasies is nie.   Loop om en deur jou woonwa binne en buite en kyk dat alles in orde en 
werkende toestand is. Maak ‘n lysie van moontlike foute en gee dit aan jou diensverskaffer om na 
te gaan wanneer jou woonwa ingaan vir sy diens. Maak seker dat as jy ‘n warmwaterstelsel in jou 
woonwa het, dat hulle dit toets om te sien of alles reg is. Laat hulle ook kyk na die battery dat dit 
nog reg werk, asook jou yskas en dat die elektiese-bedrading in goeie kondisie is. Wanneer jy jou 
woonwa gaan haal na sy diens, maak seker dat hulle gedoen het wat jy gevra het en gaan saam met 
hulle deur dat alles nou in orde is. Check en double check, want dis al hoe jy gaan weet alles is reg 
om die reis aan te pak.  As ‘n ou kampeerder kan alles verkeerd gaan, solank die yskas werk. Dan is 
die Kaap Hollands.  Pak alles sodat die woonwa se neus nie te swaar is nie. Gewoonlik gebruik  ek 
die ou stelsel, nl. 10% van die bruto masssa geweeg op die haakpunt. Let wel, nie op die neuswiel 
nie. Sit ‘n plankie op die badkamerskaal en ‘n stok tussen die skaal en die haakpunt. Nie so of so 
nie, dit werk!!  Probeer om nie bottels in die yskas te pak wanneer jy sleep nie, dit sal die yskas 
beskadig. Slegs sagte goed moet gepak word.  Vir baie mense is dit nie belangrik nie, maar ‘n mooi 
skoon woonwa, oud of nuut, skep ‘n pragtige indruk op die pad en by die kampplek.  Sorg dat die 
bande voor vertrek gepomp is met die korrekte druk. Woonwawiele op ‘n  enkel as, is dieselfde as 
die sleepvoertuis se agterwiele plus minus 30kpa. ‘n Dubbelas is so 5kpa minder, want daar is vier. 
Moenie van die spaarwiel vergeet nie!  Jy kan nie wiele op die pad pomp nie, want die sleephitte 
verhoog die druk en is dus onnodig. Wat egter gedoen moet word, is om elke 300km te kyk dat 
die wielmoere behoorlik vas is. Veral die manne wat “mags” op hulle woonwaens het.  Loop ter-
selfderyd om die woonwa om seker te maak die “jacks” en vensters is nog vas en toe. Onthou die 
“popups” se dakke binne in die woonwa moet behoorlik ingehaak wees.  Sleep teen so plus minus 
100 km per uur. Nie net is dit veilig nie, maar dan kan jy nog die natuurskoon ver van die huis be-
wonder.  Sou jy baie ver sleep, is dit goed om so elke 400km bene te rek en ‘n halfuur te rus. Dit 
verrig wondere en moenie as jy in Gauteng woon probeer om regdeur na Mosselbaai te sleep nie. 
Rus by die dam of Karoo Nasionale Park.  Teen die tyd wat jy by jou oord aanland is almal so op-
gewonde dat die volledige kampplek binne ‘n halfuur opgeslaan is en pa en ma kan rus.  Nou begin 
die vakansie ! 

Wat sê bestuur 
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 Die winter van 2015 is verby en die Olifante kan nie wag vir hulle eerste kamp na die winter nie, almal 
sien uit om die naweek te kan gaan geniet. Party Olifante het nie eers kans gesien om vir ‘n uur by die 
“Stop en Ry” op die Loskopdam pad tyd te mors nie en ry die Verena, Denilton pad om. Ongelukkig 
het die laastekampeerder eers na 19:00 opgedaag as gevolg van werksure, nie almal is so gelukkig om 
Vrydae af te wees nie. Tien waens het opgedaag. 

Die Olifante het die naweek soos dit betaam met boekevat begin en ons Hemelse Vader geloof en prys 
omdat HY ons geseën en gespaar en beskerm het. Niemand het gedink dat dit so lekker warm gaan 
wees nie, want op die spyskaart was “Sop en Sherrie”. Die sop is lekker warm gemaak en almal het lekker 
saam geëet en sherrie gedrink en lekker gekuier. Die Cilliers se hulle gaan koffie maak en sommige 
voorbarigemense nooi hulleself om saam te gaan koffie drink, hulle het so lekker om die koffiepot 
gekuier en nie meer kansgesien om die AJV verslag te lees nie. So het dit rustig geword en die nag 
ingegaan onder die lakens, droom land toe. Na ‘n lekker nagrus het almal so een vir een uit die kooi 
gekruip en die pragtige dag tegemoet gegaan.  

Die Oos Transvaal gebiedsvoorsitter Lance het ook by die Olifante aangesluit om die AJV by te woon. 
Die 2015 AJV is ge-open met skriflesing en gebed deur Pierre. Die vergadering het baie goed afgeloop 
en die beplanning vir die volgende jaar is gedoen. ‘n Nuwe ondervoorsitter is verkies nl. Toni Venter. 
Ons ou grote, Jan het nou vir eers ‘n blaaskansie gevat na agt jaar se leiding van die Olifante. Na afloop 
van die vergadering het ons lekker gesmul aan die lekker broodjies en vingerete. 

Die middag was verder lekker warm en rustig en almal het langs die rivier onder die droeë bome gesit en 
kuier en ontspan, die dames het hulle eie gesprekke gehad en die mans hulle eie. Saterdagaand is af-
gesluit met ‘n ete by die restaurant aan ‘n lang tafel waar daar weereens lekker gekuier is. Daar is besluit 
dat almal Sondagoggend ‘n rukkie later kan slaap. 

Ons Sondagdiens was ‘n baie goeie en eerste ervaring waar ons saam ook nagmaal gebruik het, soos 
geleideur die Prediker wat die diens op CD aan ons gebring het. Soos gebruiklik word die trofees 
uitgehandig na die diens. Jan en Helen het die Olifant van die naweek ontvang en Leoni die Bolliebek-
er. Danie en Mina het die sports trofee ontvang en klein Jandre het die trompettertjie gekry. Daar was 
ook ‘n paar geskenkies uitgedeel wat geborg is  deur GC Garavans Witbank.  Ander jaarlikse trofees is 
aan Pierre met die Olifant van die jaar toegeken en Jan en Helen die Olifantgesin van die jaar. Die 
manne het so middagete aanmekaargeslaan terwyl die dames vir oulaas saamkuier met uitsondering van 
die wat gehelp het om die eiers voor te berei vir die roereier voor dit in die pan gegooi word. Na almal 
weer lekker saam geëet het, het die oppak begin vir die uittog huis toe. 

Tannie Charlotte se sleepvoertuig se sleepstang was los en kon nie haar wa terug sleep nie, die moere 
enboute wil nie vas draai nie. Deur genade was die van der Merwe’s gelukkig om die wa terug te sleep 
Witbank toe, hulle het mos nie met die woonwa gekamp nie, maar hoog in 
die take op hulle”motorhome”se daktent gekamp. 

So kom nog ‘n baie lekker en geseënde kamp ten einde.  Baie dankie vir 
almal wat kom kamp het by Riverside Lodge, sien julle by die volgende 
kamp. 

Kampgroete 

AJV 2015 - Riverside Lodge 
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Wat ‘n lieflike oord!! Die uitsig, natuur en 
rustigheid hier is onbeskryflik.  Jy voel so na 
aan jou Skepper as jy so oor die rustige water 
na die weerkaatsing van die oorkanste oewer 

sit en kyk.  God is so groot! 

Hier is ‘n ietsie van alles op die oord. Van gewone 
donkies tot die met pajamas aan en dan ook ‘n 

rare soort, die wit en blou mensagtige spesie.    

Sjoe die skepping is wonderlik.  Kyk net 
die pragtige kapokballe van die Kapok-
boom.  Wie van ons sal so iets volmaak 

kon maak? 

Manie en Elize se nuwe “motorhome”, baie geluk julle twee, 
glo die laat werkery gaan nou nie meer ‘n probleem  wees en 

julle verhinder om saam te kamp nie. 

 

Van die kleinste akkedissie, bontste donkies en pragtige kapok 
aan die bome, kan mens nie anders as om die natuur te bewon-

der nie.  Dit maak kamp so spesiaal en dan is daar nog mense 
wat wonder hoekom ons so baie van kamp hou. 
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Almal ken die Olifante en weet dat hulle alles in styl doen, so vergader die Olifante ook.  Ons 32ste 
Jaarlikse Vergadering is ook in styl gedoen.  Elke Olifant het kans gehad om instette te gee en elkeen 
het sy kant gebring om die vergadering ook een van die bestes te maak.  Die vergadering het stemmig 

verloop en die bestuur vir die volgende jaar is onbestrede verkies.  Baie sterkte aan elkeen van julle.  Ons 
het ons kampterreine vir volgende jaar gekies en daar is ook ‘n paar nuwes tot ons lysie gevoeg.  Hier is 

‘n paar fotos om julle te wys hoe die ou grootvoete dit doen. 

Lekker eet was nog nooit ‘n probleem vir die 
Olifante nie en hierdie nie ‘n uitsondering nie. 

AJV 2015 - vervolg ... 
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100% Kampbywoning 

90% Kampbywoning 

Toekennings 
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Streekmeriete 
Esme Botha 

Jan en Helen de Wet 

 

Olifant van die jaar 
Pierre Wilsenach 

 

Olifant gesin van die jaar 
Jan en Helen de Wet 

Toekennings vervolg ... 
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Nuwe Ondervoorsitterspaar 

Tonie en  Marie Venter 

Bestuur 

2015/2016 

Bestuur 

2014/2015 



Trompetter /Uitgawe 1 2016  Bladsy 16 

 

Na die vergadering is daar heerlik geëet, gekuier, 
verkope gedoen en die manne moes koppe bymekaar 
sit om die finanies te beheer. 

 

Johnny maak heerlike aartappels op ‘n stokkie om 
fondse te in vir die Olifante se kas.  Dankie! 
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Die Olifante het hulle deftig aangetrek en ‘n heerlike gesellige ete saam geniet, om die 
jaarlikse AJV af te sluit en fees te vier vir nog ‘n jaar wat ons Hemelse Vader aan ons 

gegee het om heerlik te kon kamp en die groter SAWA se naam uit te dra. 

Ons klein Sawanantjies het ons met vrolike danspassies trakteer! 

Saterdagaand dinee 
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Die Olifante maak gesamentlike ontbyt na die boekevat en prysuitdeling en sluit die na-
week so op ‘n heerlike en positiewe noot af ….. 

 

Esme en klein Janre het ook vandag verjaar, maar Jandre het aangedring dat sy Saterdag 
moes verjaar want Sondag is sy verjaarsdag en niemand anders verjaar op dieselfde dag as 
hy nie.  Ons het heerlik koek geeët ter viering daarvan. 

 

GC Caravans het ons ook geborg met ‘n 
paar handige artikels wat ons gedurende die 

Saamkuier 
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Sportspersoon  

Kampkommandante  

Bestuur 

Trompettertjie  

Bolliemakers  
Leonie de Jager 

Olifant van Naweek 

En die wenners is …... 
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Pretblad vir almal 
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Vir die jongspan 
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Antwoord op Soduko 

Vir die Jongspan vervolg ... 
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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 
bewaar 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 kul-
tuur 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 onderhande-
ling 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 

BRAAI PAAI 

 
BESTANDELE: 
2 Rolle  
Skilferkorsdeeg 
1 Pak Spinasie 
Gaar Hoenderborsies(Gerookte Hoender-
borsies kan ook gebruik word) 
1 Pakkie Gesnipperde Spek 
1 Ui 
1 Rooi Rissie 
1 Geel Rissie 
1 Pak Sampioene 
Feta 
Cheddar Kaas  
Chakalaka (die een met die sweetcorn in)  
METODE: 
Laat ontdooi die deeg en rol uit op 
snyplank.  
(Nie te  dun nie anders gaan vulself hom 
pap maak) 
Braai ui, rissie , spek sampioene saam 
Voeg Ina Paarman se Rosemary and Olive 
en peper by. 
1. Sit helfte van rou spinasie op deeg. 
2. Sny hoenderborsies in stukkies en plaas 
op spinasie. 
3. Sit uie en spek en sampioen mengsel op 
(maak seker dit is goed afgekoel)  
4. Sit Chakalaka (die een met die mielies 
in) op die vulsels. 
5. Strooi nou kaas oor 
6. Eindig met ander helfte van spinasie. 
7.Plaas deeg bo-op. Verf met eier/melk. 
8. Maak deeg oral toe, soos 'n pakkie (ek 
het myne met vurk toe  gedruk)  
Gebruik rooster wat toe knyp (ek stel voor 
pak vd begin af jou lae klaar op rooster wat 
gespuit is)  Braai hoog op vuur. Braai 15 
minute,draai gedurig om. 
Braai tot mooi goudbruin  

Kuierkos & Wenke 
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Ons almal is menslik, en almal kry seer.  Ons het 
almal ons lesse om uit die lewe te leer. 

Ons almal wil graag vergifnis hê, Maar dis soms 
so moeilik net om jammer te sê. 

Ons almal het stories, van trane en spyt, Ons 
almal het verhale van liefde en verwyt. 

Niemand is perfek nie, en nie almal is mooi nie, 

Maar onthou, die lekkerste appels is nie altyd 
rooi nie.  

Slotgedagte 
 


