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SEKRETARIS 

Susan Wilsenach 
Posbus 225 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  076 963 7205 

VOORSITTER 

Jan De Wet  
Posbus 12355 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  082 822 2428 

ONDERVOORSITTER 

Pierre Wilsenach 
Posbus 225 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  079 994 8171 

SKAKELBEAMPTE 

Elize van der Merwe 
Posbus 504 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  071 977 9930 

PENNINGMEESTER 

Johnny Botha 
Kiepersol str 16 
Leraatsfontein 
1038 

Tel:  083 666 1355 

REDAKTEUR 

Vossie Vosloo 
Posbus 3165 
Middelburg 
1050 

Tel:  083 462 3225 

VOORRAADBEAMPTE 

Elize van der Merwe 
Posbus 504 
Rivercrescent 
1042 

Tel:  071 977 9930 

SENIOR BURGERS 

Pietrus van Rooyen 
Posbus 64111 
Tasbetpark 
1040 

Tel:  013 697 0124 

 

WYSHEID VIR DIE WEG 

 

KONSEP JAARPROGRAM  

 

REDAKSIONEEL 

 

ONSE KAPTEIN AAN DIE WOORD …..      

 

NUUS UIT ONS  KONTREI 
 VERJAARSDAGWENSE, HUWELIKSHERDENKINGS EN KRUKKELYS  
 KOM ONS LAG ‘N SLAG 
  
SAAMTREKFOKUS 

 ADANTE 
  
TIENERS 
  
PRETBLAD VIR OUD EN JONK 

 

SENIOR BURGERS 

  

KUIERKOS EN WENKE 

 

SAWA ERERKODE, MISSIE & WAARDES 

 

SLOTGEDAGTE 

 
 

Inhoudsopgawe 

Bestuur 2017/2018  
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Konsep Jaarprogram 

Wysheid vir die weg 

 

12/13 OKTOBER 2018 

Weesgerus 

Kongres 

23/24 NOVEMBER 2018 

35ste Verjaarsdag 

Streekkamp 

Triomf van die geloof 

 
“.... nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.”- Ha-
bakkuk 3:18. 
 
Die profeet Habakkuk sê dat, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die 
wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en 
die saailande geen voedsel sal oplewer nie, die kleinvee uit die kraal sal verdwyn 
en geen beeste in die stalle sal wees nie, hy nogtans sal jubel in die Here; sal 
juig in die God van sy heil.  
 
Hier hoor ons die stem van triomferende geloof. 'n Geloof wat hom nie blind 
staar op die dinge om hom heen nie, maar 'n geloofsoog wat verby die aardse 
op Jesus Christus en op die eindbestemming gerig is; 'n geloof wat bou op die 
beloftes van God en wat uitsien na die vervulling daarvan! Hierdie geloof word 
nie gedemp deur die stryd van die dag nie, maar dit sien met reikhalsende ver-
lange uit na die koms van die Here. 
 
Dít is die ware lewe. 
 
Kyk dus op na Jesus Christus! Hý is die Lewe. Aan Martha het Hy gesê: “Ek is 
die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen 

wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.” (Joh 11:25-
26).  Dan sal ons in ons donkerste nag, wanneer smart en pyn dreig om ons te 
oorweldig, lofliedere kan sing tot eer van God soos Paulus en Silas in die gevan-
genis van Filippi. 
Jesus Christus het oorwin en met die geloofsoog op Hom gevestig, is ons meer 
as oorwinnaars; ja, ons sal jubel in die Here, ons sal juig in die God van ons 
heil. 
“Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” (Hab 2:4; 53-vertaling). 
Uit: Lig en Lewe; 1959 (verwerk). 

JULIE 2018 

Geen Kamp 

 

24/25 AUGUSTUS 2018 

Seekoeigat (AJV) 

Streekkamp 

21/23 SEPTEMBER 2018 

Kaia Manzi 

Nasionaal   

26/27 OKTOBER 2018 

Diamante 

Streekkamp 
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Gegroet is die Olifante 

 

Die laaste paar saamtrekke vir die jaar is op hande waarvan die Kongres en natuurlik die grootste 

van almal die 35ste verjaardag van die Olifante gevier gaan word. ‘n Makietie soos net die Olifante 

kan reel en fees gevier gaan word. 

Natuurlik is daar nog die AJV wat afgehandel moet word en dit is bloot ‘n formaliteit en dan word  

daar tot laat gekuier. Baie geluk aan die nuwe “bestuur” en die aansluiting van Petrus van Rooyen. 

Dankie vir almal se hulp al is jy nie op die bestuur nie is ons een groot familie. 

 

Voorspoed vir die jaar en lekker kamp. 

 

 
Olifantgroete 

 

Vossie 

Redaksioneel 

Ons borge vir hierdie uitgawe 

CYCAD PLACE, SHOP NO: 5 

LILIAN NGOYI  STREET 

MIDDELBURG 1050 

TEL:013;282 1273 
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    Jan aan die woord 
 Jan aan die woord……. 
 

So is die jaar 2018 al in die laaste helfte. Ons groot mylpaal, ons 35ste verjaarsdag kom 

nou vining nader. Die reelings vir ons 35ste verjaarsdag vorder baie goed, ek begin al op-

gewonde raak want ek weet die Olifante gaan weer n groot sukses daarvan maak. 
 

Die kwartaal is normaalweg maar ‘n stil een. Gedurende die winter is die kampe maar min. 

Die hoogtepunt is die AJV wat in hierdie kwartaal plaasvind. Dit is iets waarna met groot 

afwagting uit gesien word elke jaar, omdat ons lanklaas gekamp het en ook om die volgende 

jaar se beplanning gedoen word. Die jaar was ook nie anders gewees nie. Ons was 8 Oli-

fant gesinne en 2 SAWA besoekers.  Baie dankie Lance en Retha Batts (ons gebiedsvoorsit-

ter) en Andre en Juliana Knoetze ( ons gebiedsvoogde) vir julle besoek aan ons. Die weer 

was baie lekker, wat bygedra het tot die lekker kuier. Baie dankie aan almal se bydra tot die 

sukses van die naweek. Die AJV het baie goed verloop sonder enige verrassings. Die bes-

tuur is verkies: welkom Petrus van Rooyen by die bestuur, of moet ek se welkom terug op 

die bestuur. Baie dankie Pine Pienaar vir jou bydraes die afgelope jaar, geniet jou pensioen. 
 

Die Senior Burger getalle groei, omtrent 46% van ons lede is senior burgers. Hoewel die 

meeste van hulle nog werk, kamp hulle gereeld saam met ons. 
 

Die Olifante sal die kampkommandante wees by die Januarie 2019 gebiedskamp. Dink so-

lank aan n geskikte naweek program. 
 

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om almal te bedank vir die vertroue wat 

julle in my en Helen gestel het om weer die voorsitterspaar te wees vir die volgende jaar. 

Baie geluk aan die bestuur wat verkies is, Baie dankie dat ons weet ons kan weer op elkeen 

staat maak om ons te ondersteun. As dit nie vir julle was nie sou die Olifante nie van krag 

tot krag gegaan het nie en was ons nie so lekker groep mense nie.  
 

Daar is van ons lede wat siek was maar dit gaan nou weer goed met almal. Judith se opera-

sie het goed afgeloop, Hannatjie sterkte vir jou operasie. Die Here was baie goed vir die 

Olifante en deur Sy genade kon ons die beproewinge te bowe kom. 
  

Olifant groete 
 

Jan & Helen.  
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VOOG - Johnny & Esme Botha 

A Bronkhorst  
C Fisher  
G Vosloo  

 

VOOG - Jan & Helen de  Wet 

C Venter  
F van der Merwe  

G Roos  
P van Rooyen  

 
VOOG - Manie en Elixe van der Merwe  

Jde Wet  
B Korff 

K Prinsloo 
H Cilliers  

 

VOOG - Pierre & Susan Wilsenach 

  JD de Buin  
H van Tonder  
L de Jager  

VOOG - Vossie & Hannetjie  Vosloo 

S Wilsenach  

T Venter 

M van der Merwe  

 

 

Die nartjie (Citrus tangerina)[1] is 'n oranjekleurige sitrusvrug 

wat nou verwant is aan die mandaryn (Citrus reticulata). Takso-

nomies, kan dit as 'n subspesie of variant van Citrus reticulata 

beskou word.[2][3][4] Nartjies is kleiner as gewone lemoene, en is 

gewoonlik makliker om te skil en in segmente te verdeel. Die 

smaak op die tong word as minder suur ondervind, sowel as 

soeter en skerper as dié van 'n lemoen.[5] 

'n Ryp nartjie is oranje van kleur, ferm tot effe sag, swaar vir sy 

grootte, met 'n geplaveide skil en geen diep groewe. Nartjies 

word gewoonlik afgeskil en met die hand geëet. Die vars vrugte 

word ook gebruik in slaaie, nageregte en hoofgeregte. Die skil 

word soms gedroog en gebruik in Sichuan-kookkuns. Vars nart-

jiesap asook bevrore sapkonsentraat is algemeen beskikbaar in 

die handel. Die aantal sade in elke segment (vrugblaar) wissel 

baie. Die nartjieseisoen duur vanaf herfs tot lente. 

Voogdelys 2018 

Nuus uit ons kontrei 
Feite en geite ... 
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Huweliksherdenkings 
JANUARIE 

FEBRUARIE 

MAART 

APRIL 

11  JOHNNY & ESME BOTHA 

MEI 

JUNIE 

JULIE 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 
8    MANIE & ELIZE VAN DER MERWE 
14   JAN & TESSA DE BRUIN 
23   JAN & HELEN DE WET 
 

NOVEMBER 
 

DESEMBER 
2    NICO & LEONIE 
13   VOSSIE & HANNETJIE VOSLOO 

Op die krukkelys … 

Sien Jan aan die woord 

Verjaarsdae en herdenkings 

NB!  Indien jou naam nie hier verskyn nie of dit is foutief, skakel my asseblief onmiddelik. 

VERJAARSDAE 
JANUARIE 
27 Vossie Vosloo 
 

FEBRUARIE 
15 PINE PIENAAR 
18 SUSAN WILSENACH 
 

MAART 
3   PIENAAR 
 

APRIL 
3   LEONIE DE JAGER 
11  MANIE VAN DER MERWE 
19 KOOS PRINSLOO 
 

MEI 
6  JAN DE BRUIN 
9  PIERRE WILSENACH 
12 HANNETJIE VOSLOO 
25 ANALYNN KORFF 
 

JUNIE 
7   MARIE FISCHER 
18   JUDITH CILLIERS 
24 NICO HATTINGH 
 

JULIE 
2    SUSAN VAN ROOYEN 
4    JOHNNY BOTHA 
20 PETRUS VAN ROOYEN 
27 KEVIN OPPERMAN 
 

AUGUSTUS 
23 ESME BOTHA 
 

SEPTEMBER 
4   ANNEMARIE BRONKHORST 
6   HENNIE CILLIERS 
27 OPPERMAN 
     ANTONIE VENTER 
29 CARL FISCHER 
 

OKTOBER 
2    HELEN DE WET 
3    BOBBY KORFF 
22  FRIK VAN DER MERWE 
 

NOVEMBER 
1    CHARLOTTE VENTER 
2    JAN DE WET 
22 ELIZE VAN DER MERWE 
25 RIET PRINSLOO 
 

DESEMBER 
1 TESSA DE BRUIN 
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 Kom lag ‘n slag! 

.Jip-jip vir wilde afrikaanse woordeskat 

Een van die woorde wat veral gewild is, is vloermoer. Dit is die Wilde 

Woordeboek se antwoord op die Engelse “to throw a tantrum”. Onder 

die nuutste Wilde Woordeboek-werpsel is selfs ‘n Afrikaanse verklaring 

vir die “raves” waar jong mense hul lywe rondpluk. Van die voorstelle 

sluit in ‘n raaswals, ‘n zombidans, ‘n maltrap, ‘n kopspin of ‘n hot-

tentotsgoddans. ‘n Oplossing word ook gebied om die Engelse 

“longdrop” te beskryf. Noem dit liewer ‘n besoek aan die plonsput, die 

dieptroon, die gemakgat of die plaaspardoems. Wanneer u volgende 

keer “spare ribs” wil bestel, verras die kelner met ‘n versoek vir eva-

beentjies, vleiskitaartjies of otgenot. Hoe gemaak met die lekker Engelse woord “stapler” waar-

mee ‘n mens papiere bind? Probeer draadjiedrukker of papiervampier. Wat van iemand wat on-

geskik verklaar word vir werk? Pleks om te sê hy is “geboard”, laat die man liewer sagte plankies 

kap, sê hy werk by die suikermyn, hy is onklaar verklaar of hy is gerak. 

 

 

 

Die ware rede hoekom maatskappye hul 

werknemers elke jaar verlof gee, is om hulle te herinner dat die 

firma eintlik heel goed sonder hulle kan klaarkom. 

 

 

 

Baas van die huis 

'n Man wat voel hy het sy plek aan die hoof van sy huis verloor gaan koop 

vir hom een van daai selfhelpboeke met die titel "Die Hoof van jou Huis". 

Nadat hy die boek gelees het, stap hy heel vol vertroue by die sitkamer in. 

"Vrou, van nou af is ek die hoof van hierdie huis", vertel hy haar terwyl 

sy sit en Egoli kyk. "Jy gaan nou opstaan en vir ons 'n lekker maaltyd 

voorberei. 

"Ná ete gaan jy die skottelgoed was en vir my 'n lekker warm bad 

intap. As ek uit die bad klim, was jy hom skoon. Ek verwag my nagklere klaar 

uitgesit op die bed en die bed mooi netjies skoon oorgetrek. 

"Moreoggend as ek opstaan, soek ek my ontbyt gereed. En as ek klaar geeët 

het, weet jy wie gaan my klere aantrek en my hare vir my kam?" 

Sy kyk ongeërgd op en sê, "Die mense van AVBOB?" 
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NUTTIGE WENKE 

Hier is 'n  kleur kode vir die  elektriese koppelstuk vir jou  

sleepvoertuig en woonwa 

 

 

 

 

 

Hierdie is die belangrikste koppeling van woonwa na sleepvoertuig. 

Hou dit byderhand jy kan dit dalk nodig kry. 
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Kampverslag …. 
Opsomming van kommentare ontvang   
    

            Aantal                  Ja               Nee  

1. Verander van SAWA  se naam  18 6 12 

2. Verander net SAWA se embleem  15 6 9 

3. Behou die naam met nuwe embleem  3 1 2 

4. Bly soos ons is  6 5 1 

5. Streke moet saam kamp  8 5 3 

6. Vrywillige konsolidering van streke  4 2 2 

7. Verander verteenwoordiging by Kongres  8 5 3 

8. Verander struktuur om by nuwe SAWA aan te pas  6 3 3 

9. Hou die kongres net elke 2 jaar  13 9 4 

10. Bring gespesialiseerde kampe in bv. 4 X 4  4 1 3 

11. Identifiseer opvolg bestuur  12 8 4 

Ander kommentaar  

1. Wees minder formeel (kleredrag)  

2. Hersien die Webwerf (Beeld)  

3. Sosiale Media moet gebruik word.  

4. Moet nie saamtrekke oor organiseer nie.  

5. Bestuurslede moet net 3 jaar in 'n pos dien  

6. Kongres moet totaal geskrap word.  

7. Hiersien die sangbundel.  

8. Aantal boekevat geleenthede moet beperk word.  

9. Stel vraelys op wat gemik is op jong mense  

10. Verander die formele aanslag tydens vergaderings en funksies  

11. Ou verstokte metodes skrik jong mense af.  

 

 

 

 

12. Doen weg met gebiedsbesture en brei Dagbestuur uit om Kaapse verteenwordiging in te sluit  

13. Ondersoek die moontlikheid om oorde ge-afilieerde lede van SAWA te maak.  

14. Stel kundiges van buite SAWA aan om totale struktuur te ontleed en 'n voorstel te formuleer.  

15. Maak voorsiening vir midweek of winter maande kampe.  
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Olifantsrivier AJV toekennings 
 

 

Johnny en Esme Botha  met die 

Olifant van die jaar toekenning 

Jan en  Helen de Wet met die  “Gesin 

van die jaar” toekenning 

Hannetjie Vosloo met die  ruiker 

wat deur die Olifante bestuur haar 

oorhandig is, 
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Die witkruisarend (Aquila verreauxi) is een van die opvallendste 

arende in ons land en word dikwels met 'n bergagtige of heuwelagtige 

omgewing geassosieer. Die witkruisarend het 'n baie wye verspreiding 

in ons land en in Tanzanië, Kenia en noordwaarts tot in die Midde-

Ooste. Hierdie groot voel maak veral jag op dassies, maar gryp ook 

partykeer 'n tarentaal, 'n klein bokkie of 'n jong bobbejaan en voer dit 

die bloutes in. Die witkruisarend word beskerm. Onder abnormale 

omstandighede vang hulle partykeer lammers, maar dit is uitsonderlik. 

Die arend bou sy nes op rotslyste of in 'n skeur in die loodregte wand 

van 'n berghang en dit is gewoonlik heeltemal onbereikbaar. Dieselfde 

nes word dikwels weer gebruik, hoewel die voel verskeie neste naby 

mekaar kan bou en hulle om die beurt gebruik. Gewoonlik word slegs 

een kuiken grootgemaak. 

WITKRUISAREND   
(Aquila verreauxii)  
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Saamtrek fokus…... 

 
  

Die kampkommandante van die naweek 

wat al die reelings behartig het 

 

Tydens die vergadering 

Daar word ernstig gesels tydens rookbuurt Die Olifante se  aksie kommitee met die versnapperinge 

Lance Batts Gebiedsvoorsitter, Jan de Wet  Streekvoorsitter 

en Andre Knoetze Dagbestuurslid en  Gebiedsvoog 
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Fotoblad 

 

 

Juliana en Andre Knoetze ons Gebiedsvoog 

Ons geruislose  stemgeregte wat heelwat  belangstelling  

uit gelok het. 

Daar word druk gesels  en ons wonder wat hulle in die 

mou voer. 
En toe word daar gekuier 

Die Olifante lyk so goed want hulle eet so lekker 

Die braaivleisvure is aan die brand 
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“. 

 

Die Olifante 

lyk so goed  

want hulle 

eet so goed 

 

 

Daar word ‘n kampvuur gemaak en gekuier tot laat Vrydagaand 

Daar word kopstukke gesels in die twee kampe wie die eerste skuif moet maak en almal is goed verteenwoordig. 
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Fotoblad 

 

 

 

Vossie met ‘n geestelike boodskap vir die dae wat kom Almal wat teenwoordig was het ‘n kans gekry 

om saam met die voorsitter afgeneem te word 

Lance Batts en Jan de Wet dink diep Petrus en Susan van Rooyen besig met die groot ontbyt 

Die panne 

word op 

gepas en  

elkeen met sy 

Spesialiteit 

Manie met 

die uie 

Petrus met 

die eiers 
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Jan met die worsies  

 

Vossie Vosloo en Jan de Wet deel die naweek die “Bollie” beker. Ek wonder wat het daar gebeur.  

Johnny en Esme Botha Olifant van die naweek Manie van der Merwe “Sports” persoon van die  

Almal is besig om hulle gereed te kry vir groot ontbyt 

en later die groot trek terug na die soutmyne. 
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Tieners 
 

Simptome van ‘n Leesprobleem 
 

Lees word beskou as die belangrikste vaardigheid wat ‘n kind op skool moet bemeester, omdat hy 

moet leer om te lees sodat hy kan lees om te leer. Die implikasie hiervan is dat die kind wat ‘n goeie 

leser is ook ‘n goeie leerder sal wees. 

Ongelukkig is daar miljoene kinders dwarsoor die wêreld wat sukkel om te leer lees, en die realiteit is dat 

‘n groot deel van hierdie kinders volwassenes met leesprobleme word. 

Leesprobleme kan reggestel word  

Die eerste stap is om ‘n leesprobleem te identifiseer. ‘n Ouer wat enige van die simptome, wat hieronder 

beskryf word, in sy of haar kind opmerk, behoort te weet dat die kind hulp nodig het: 

1.) Die heel eerste simptoom, wat baie maklik is om raak te sien en algemeen voorkom, is omkerings: let-

ters soos b en d of p en q wat verwar word, of woorde wat heeltemal omgekeer word, wat in spieëlskrif 

gelees en geskryf word, soos kinders wat ‘tak’ lees as daar eintlik ‘kat’ staan.. 

2.) Die tweede een is weglatings – wanneer ’n kind ‘staf’ lees of skryf terwyl die woord eintlik ‘straf’ is.. 

3.) ’n Volgende een is kinders wat letters in verkeerde volgorde plaas: kinders het die regte letters beet, 

maar plaas hulle in die verkeerde volgorde. Hulle skryf of lees bv. ‘snik’ vir ‘niks’.. 

4.) Hulle mag klein woordjies verkeerd lees, byvoorbeeld ’n vir nie, vir i.p.v. van. Hulle het dikwels geen 

probleem met groot woorde nie, kan selfs die woord ambulansbestuurder lees, maar sukkel met klein 

woordjies. 

5,) Kinders wat hulle plek verloor, wat gedisoriënteerd raak en dan reëltjies mis, of herhaal wat reeds ge-

lees is.. 

6.) Hardoplees is hakkelrig, stadig, woord-vir-woord, monotoon.. 

7.) Kinders probeer die letters van die woord klank, maar kan dan nie die korrekte woord sê nie; sal by-

voorbeeld die letters ‘k-a-t’ klank, maar dan ‘koud’ sê.. 

8.) Hulle lees met swak begrip: kinders lees somtyds goed, hulle woordherkenning is fantasties, maar 

hulle weet nie wat hulle gelees het nie. 

9.) Hulle lees-geheue is swak: hulle onthou nie veel wat hulle gelees het nie.. 

10.)Hulle ignoreer gereeld leestekens, laat punte en kommas uit; alles word net aaneen gelees en die sin 

het geen begin of einde nie.. 

Daar is natuurlik ander simptome, maar hierdie 10 is waarskynlik van die algemeenste. 

Partymaal neem dit lank voordat iemand bewus raak van ‘n leesprobleem. Sommige kinders slaag daarin 

om vir ‘n lang tyd hul onvermoë om te lees weg te steek. Hulle vra die ouer om vir hulle ‘n bladsy voor te 

lees, en dan “lees” hulle dit daarna. Wat in werklikheid gebeur, is dat hulle die stukkie memoriseer terwyl 

die ouer dit lees, en dan herhaal hulle dit eintlik volgens geheue. Dit is eers later, wanneer die leeswerk 

wat hulle moet doen, te veel word om suksesvol te memoriseer, dat hulle onvermoë om te lees openbaar 

word. 

Om sulke situasies te voorkom is dit belangrik dat opvoerders – ouers en onderwysers – op die uitkyk is 

vir die simptome van ‘n leesprobleem.  
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Vir die jongspan 

 

Kleur  

My 

In 

Asseblief 
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Senior Burgers 

As die Desembervakansie net te ver voel en jou krag te min, het ons goeie raad. 

Dit wat jy drink, maak dat jy moeg óf energiek voel. So, dink mooi voordat jy 

daardie eerste sluk vat. 

Drink koffie vir beter breinfunksie 

As jy na middagete lomerig begin voel, drink ’n koppie filterkoffie of ’n skeut es-

presso, maar sonder melk en suiker. Studies toon dat koffie help om jou breinfunksie 

te verbeter. Dit verhoog nie net jou energievlak nie, maar verbeter ook jou bui, ge-

heue en reaksietyd. 

Dié voordele word toegeskryf aan kafeïen, wat, as dit in matige hoeveelhede in-

geneem word, ’n positiewe uitwerking op jou gesondheid kan hê. Die neuroweten-

skaplike dr. Gary Wenk, skrywer van Your Brain on Food, meen dat jy tot vyf kop-

pies koffie ’n dag kan drink om jou brein teen siektes soos Parkinson en Alzheimer 

te beskerm. Moet net nie alles op een slag drink nie! 

Drink water vir kwynende energie 

Somtyds is ’n gewone glas kraanwater al wat jy nodig het om weer ’n huppel in jou 

stap te sit. Wanneer jy ontwater is, kan dit jou energie dreineer en jou vermoë om 

fisies te presteer, aantas. Navorsing toon dat ontwatering dit moeiliker maak vir 

sportlui om ’n oefensessie te voltooi. 

Dit sal ook ’n uitwerking hê op gewone mense wat alledaagse take probeer verrig. 

As jy voel jou konsentrasie begin afneem, drink ’n glas water. Wanneer jy gede-

hidreer is, kan jou waaksaamheid ook verslap. Hoe weet jy of jy genoeg water 

drink? Jou urine moet ’n ligte geel kleur wees, soos strooi. 

Loop lig vir sport- en vitamiendrankies 

Boereraat: Gebruik op eie risiko 

 

< 
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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 
kultuur 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 onderhan-
deling 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 

Kuierkos & Wenke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POETOE PAP (KRUMMELPAP) 
2 koppies water 

knippie sout 

3-4 koppies mieliemeel 

Bring water en sout tot kookpunt en 

voeg mieliemeel by.Verlaag hitte tot 

normaal. Sit deksel op. Roer na 3-4 

minute met die agterkant van ‘n houtle-

pel sodat krummels in die pap vorm. Sit 

weer deksel op. Roer weer 1 of 2 keer 

goed deur. Sit klontjies botter bo-op pap 

en roer vir ‘n laaste keer deur. Laat vir 

sowat 10/20 minute kook totdat pap 

goed gaar is 

By die resep gooi ‘n blikkie sweetcorn 

mielies by en so groot eetlepel botter. 

Dit is heerlik !!!!!  

 

 

 

Mate en gewigte 

Algemeen 

1 koppie = 250 g 

1 eetlepel = 12,5 g 

1 teelepel = 5 g 

1 wynglas = 106 mℓ 

1 sjerrieglas = 71 mℓ 

Afkortings 

g, gram 

kg, kilogram 

mℓ, milliliter 

l, liter “Ons vir jou Suid-Afrika” 
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Slotgedagte 
Psalm 48 – God sal ons altyd lei 
Hierdie Psalm besing met passie die berg van die Here in Jerusalem, Sion, soos ook in ‘n hele paar ander Psalms gedoen 

word (76, 84, 87, 122). Op ’n dieper vlak gaan dit egter natuurlik oor God self wat lofwaardig oor die hele aarde is.  Dit 

is Sy teenwoordigheid wat met Sion geassosieer word waardeur Sion ’n simbool van God self geword het.Die Psalm het 

4 dele: 

 

1, God se grootheid word besing soos dit gesimboliseer word deur Sion – vers 2-3.  Let op dat die grootsheid daarvan 

nie net bedoel is vir die volk van God nie, maar as vreugde vir die hele aarde.  Jesus het in die Bergrede ’n frase uit vers 

2 gebruik om God se verbintenis aan Jerusalem te beskrywe: ”die stad van die groot Koning” (Matt. 5:35). 

 

2. God se beskerming vanaf Sion word geloof aan die hand van konkrete ervarings daarvan, beide in die verlede as in 

die hede – vers 4-9.  Die effek van God se beskerming op die nasies word met twee metafore geteken, dié van ’n vrou in 

barensnood en dié van die skepe van Tarsis wat met die oostewind vergaan.  Die wonder van persoonlike ervarings wat 

die stories uit die verlede rugsteun val ’n mens op.  Let ook op hoe verskillend gelowiges se ervaring is as hulle Sion 

sien.  Hulle is bly as hulle Sion sien, terwyl die nasies bang word by dieselfde ervaring. 

 

3. God se trou word oordink in die tempel op Sion as ’n getuienis vir die nasies van die aarde en almal aangemoedig 

om daaroor bly te wees – vers 10-12. 

 

4. God se leiding word bewonder as getuienis vir die volgende geslag van God se mense – vers 13-15.  “Dié God is ons 

God vir altyd; Hy sal ons altyd lei.” 

Daarmee word vier van God se belangrikste eienskappe geteken wat ook vir ons in ons gebede en lewe voor God kan 

inspireer: God is groot, God beskerm, God is betroubaar, God lei sy mense. 

Neem vandag genoeg tyd om God vir sy grootheid te loof, Hom te dank vir sy beskerming, na te dink oor sy betroubaar-

heid en leiding in verskillende situasies waardeur jy al gekom het en jou verbintenis aan Hom in die woorde van vers 15 

te bevestig:  “Dié God is ons God vir altyd; Hy sal ons altyd lei.” 
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Bronne 

Hiermee gee ek as redakteur van die Trompetter erkenning aan die vol-

gende: 

 

⇒ Sarie 

⇒ Internet  

⇒ Facebook  

⇒ Deo Gloria Gemeente 

⇒ Sanlam 

⇒ Huisgenoot 

⇒ Google 

⇒ Rooi Rose 

⇒  

 

Die Trompet word uitgegee deur Streek Olifantsrivier. Plasing van berigte, artikels 

of enige ander bydraes of adertensies impliseer nie dat dit noodwendig die 

standpunt van Streek Olifantsrivier is nie. Kommentaar en ander redaksionele ar-

tikels word deur die redakteur verantwoord.  


