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  UIT DIE WOORD 
 
*Jou Pa hou oor jou die wag...* 

 

2 Tessalonisense 3:3 

 

"Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die Bose 

bewaar..." 

 

Psalm 91:4 

 

"Hy beskut jou onder Sy vleuels en is vir jou 'n veilige 

skuilplek.  Sy trou beskerm jou aan alle kante..." 

 

"Ons word dalk opgeroep om deur baie beproewings en 

gevare te gaan, maar die beskermende hand van die Here sal 

altyd oor ons wees..."     

 

James Stewart Thomas 

 

"Wanneer 'n trein deur 'n tonnel gaan, en dit word donker 

rondom jou, gooi 'n mens nie jou treinkaartjie weg en spring 

van die trein af nie...  Jy sit stil en vertrou die masjinis..."   

Corrie ten Boom 

 

Daar word die storie vertel van die seun wat 'n nuwe motor 

persent gekry het.  Hy en sy pa moes na die motorhandelaar 

in die stad gaan om die motor te gaan optel.  Hulle het op 'n 

plaas in die platteland gebly.  Die seun het na die tyd vertel 

hoe bang hy was al die pad huis toe, dat die motor iets sou 

oorkom oppad huis toe.  Hy het sommer in sy 

bestuursvermoë ook getwyfel, 

omdat hy nog net op die plaaspaaie gery het.  MAAR, wat 

hom die versekering gegee het dat alles "OK" sal wees, was 

elke keer wat hy in sy tru-spieëltjie gekyk het, en sy pa direk 

agter hom gesien ry het.  Hy het geweet sy pa hou die heel 

pad oor hom die wag, en sal hom op koers hou, al die pad 

huis toe...   
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Dis 'n storietjie wat ek baie lank gelede gehoor het... 

 

Ons lewens is presies soos hierdie storie...  As ons in ons tru-

spieëltjies kyk, kan ons sien dat God se hand ons heelpad 

behoed en bewaar...  Ons kan verseker wees, dat Hy met elke 

tree wat ons gee, by ons is, en ons seën.  Hy sal ons help om 

op koers te bly, en Hy sal ons die pad wys as ons dalk bietjie 

verdwaal het.   

 

Jy kan vandag met selfvertroue tegemoet gaan, met 

die wete - God is reeds daar!  En Hy sal jou bewaar en behoed 

van ALLE gevaar. 

 

Blessings!               Tania 

                                                     
NUWEJAARSGEBED  
 
Hier aan die begin van 'n nuwe jaar, kom ek na U toe, 
die Almagtige en Alwyse, wat van die begin af ook die 
einde kan sien. 
 
Voordat ek op die nuwe onbekende pad gaan, moet ek 
bely dat ek alleen veilig sal wees, as U met elke tree my 
hand vashou. As die pad voor my donker lyk, laat my in 
die lig van die geloof verder gaan.  
 
As te veel vir my oog verborge is, laat my getrou bly aan 
dit wat ek wel kan sien.  As ek nie my bestemming in die 
verte kan sien nie, laat my dankbaar wees vir die enkele 
tree wat ek wel kan sien.  
 
As ek U wese nie kan begryp nie, laat my kinderlik-
vertrouend vashou aan U beloftes. As dit my soms aan 
geloof ontbreek, laat my nooit die liefde en die hoop 
verloor nie en, Here, kom my ongeloof tot hulp.  
 
As ek nie insig in U plan met my het nie, laat my dit in 
gehoorsaamhied nie bevraagteken nie.  As ek hierdie 
jaar suksesvol is, hou my dankbaar, nederig en 
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ootmoedig.  
 
As teleurstelling en mislukking op my wag, bewaar my 
van wanhoop.  Of my drome en ambisies bewaarheid 
word en of my ideale tot as word in my hand - dierbare 
Vader, hou my vas in liefde en leer my dat alles ten 
goede meewerk.  
 
Maak my blymoedig in die nuwe jaar.  
 
Ek bid dit in die Naam van Hom wat deur Sy dood dit vir 
my moontlik gemaak het om die lewe te kies - Jesus 
Christus, my Here en Verlosser.  
AMEN  
 

Charmaine Barnard 
 
 
 
 
 
 
 
DIE VOORSITTER Sê 
 
Nuwejaarsdag 2011 val daar toe ‘n lekker bui reën.  Is dit 
‘n teken van die nat jaar van 2011?  Ek hoop met my 
hele hart so dat die droogte nou een of ander tyd 
gebreek sal word.  Mag die jaar ook ‘n geseënde jaar vir 
al die Sawanante wees. 
 
Huis Minette het weer ‘n pragtige briefie geskryf om 
elkeen te bedank vir die wonderlike bydraes.  Julle is 
sowaar ‘n puik span en ons is dankbaar dat ons die 
geleentheid het om vir hulle ook ietsie te kan bydra. 
 
Hartlik geluk aan ons matrieks wat so goed geslaag 
het.  Ons is saam met julle ouers trots op julle prestasies 
en is dankbaar dat die lang wag nou verby is.  Mag daar 
vir julle elkeen ‘n plekkie in die son wees.   
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Sterkte aan ons kleintjies wat nou vir die eerste keer 
skool toe gaan.  Dit is ‘n lang pad wat voorlê, maar dit is 
ook ‘n lekker pad al lyk dit nie altyd so nie.  Sterkte ook 
aan al die ander leerders wat na ‘n nuwe graad toe gaan. 
 
Hierdie jaar is daar buiten ons gewone saamtrekke ook 
so ‘n paar spesiale saamtrekke.  Ons skop af met ons 
100+ saamtrek by Gamtoos Ferrie en diegene wat dit 
kan bywoon, is alreeds uitgenooi en nou val die reëlings 
in plek vir die geleentheid.  Ons hoop dat dit ‘n 
aangename saamtrek sal wees.  Onthou van die 
koerant-uitrusting! 
 
Dan is daar ons Paasnaweek en 
Gebiedsaamtrek.  Sommer so ‘n lange week van kamp 
as mense nog vakansiedae oor het.  Paasnaweek se 
reëlings sal  nog deurgegee word.  Die gebiedsaamtrek 
is weer by Keurbooms Lagoon en ons sal u later meer 
inligting gee.   Die koste is R100 per nag. 
Ons wintertoer word deur Tjaart Snyman gereël en die 
plan sal binnekort aan almal gegee word.  Ek weet dit sal 
weereens iets besonders wees. 
 
En SAWA Oos-Kaap is hierdie jaar 35 jaar oud.  Die 
verjaarsdag sal by ons kerssaamtrek by Van Stadens 
gevier word.  So kry maar solank die kersies reg vir die 
verjaarsdagkoek. 
 
Ons wil ook graag ‘n marktafel hou by ons saamtrek by 
Jeffreysbaai.  So kry maar solank julle bydraes reg en 
val in by een of ander tafel en neem deel aan 
die  verrigtinge.  Ons maak geld bymekaar vir ons AJV 
partytjie en die 35 jarige fees.  Groot dankie solank.  
 
Daar is intussen ook nog ander saamtrekke en ons sien 
daarna uit om elke Sawanant daar te sien.  So sterkte 
met die inpakkery!!! 
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Mag dit nou vir elkeen ‘n besonderse jaar wees met baie 
liefde en geluk.  Mag ons werklik vir mekaar omgee en 
mekaar ondersteun en verdra.  En kom ons hou maar by 
die paar  belangrike reëls:  ons raak stil so van 11uur 
af,  ons woon elke Boekevat by, ons woon die Erediens 
by, ons hou maar die hondjies aan lyn as hulle dan moet 
saamgaan (waar hulle wel toegelaat word) en ons maak 
sommer lekker  groot braaivleisvure. 
 
Sterkte aan u elkeen en in die besonder die bestuurslede 
wat weer getrou op hulle pos is. 

Jakkie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit die Redakteur se oogpunt  …….. 
 
2010 Is nou verby en vorm deel van die verlede.  Alles 
wat sleg en ook lekker was, word agtergelaat en ek hoop 
dat almal, soos ek, 2011 begin het met 'n nuwe skoon 
bladsy, met 2010 presies waar dit hoort, in die verlede.   
 
Ek skop hierdie jaar af deur 'n ieder en elk 'n 
voorspoedige 2011 toe te wens.  Mag dit werklik vir 
almal 'n baie besonderse jaar wees.  Dit is my gebed dat 
ons elke dag bewus sal wees van Sy wonderlike genade 
en Sy teenwoordigheid sal ervaar.   
 
Baie geluk aan ons matrieks en finale jaar studente wat 
so goed geslaag het.  Ons is saam met julle ouers trots 
op julle puik prestasies.  Mag daar nou vir elkeen van 
julle ‘n pragtige en suksesvolle loopbaan voorlê.   



 
8 

Aan diegene wat nog verder gaan studeer, wens ons 
alles van die beste toe.  Daar is ook van ons ou kleintjies 
wat nou vir die eerste keer skool toe moet gaan. Aan 
hulle en al ons kinders wens ons graag alles van die 
beste toe. 
 
As ek kyk na ons jaarprogram, is ek verseker daarvan 
dat daar weer ‘n jaar van lekker kamp vir ons voorlê.  Ek 
weet dat ons in ons hordes sal opdaag en dat al die 
aktiwiteite wat gereël word baie goed ondersteun gaan 
word.   
 
Sterkte aan die bestuur en die kampkommandante vir 
die harde werk wat voorlê.  Ons wens graag ook ons 
streke  in die gebied ‘n gesëende jaar toe.  Mag elke lid u 
ondersteun en lekker saamkamp.  Sterkte aan ons 
gebiedsvoorsitter met die taak wat op sy skouers rus, 
asook ons nasionale bestuur.   
 
 Mooi loop en lekker kamp tot ons weer gesels 
 
Sawagroete  
 
Tania 
 
Mangoldspool   3 - 5 Des 2010  
 
As ek met een woord die kamp  
moet beskryf:  WIND!!! 
Is daar nog ‘n plek buiten PE  
waar die wind so kan waai? 
Is daar nog dapper mense  
buiten SAWA wat die WIND sal  
trotseer en gaan kamp,  
TEEN die see??! 
 
Dankie vir die dapper mense wat daar was, dit was 
sowaar lekker, en sover ek weet, het niemand 
weggewaai nie, ten minste nie heeltemal nie.  En die see 
is darem mos altyd mooi. 
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Ons kon darem boekevat hou, die kerk het Sondag 
uitgereën(en -waai), maar ons kon lekker braai en lekker 
kuier. Sommige het sommer tot in die pad gekuier....! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Van Staden  
 
Uittreksels uit die bestuursvergadering : 28 Januar ie 2011 
 

100+ : 4 – 6 MAART 2011 : GAMTOOS FERRIE 
 
Ons glo dat almal wat die saamtrek kan bywoon, dit baie 
sal geniet.  Bring asseblief vir ons ‘n bordjie eetgoed vir 
die Sondag na kerk.  Dit sal baie waardeer word.  Ons 
wil ons gaste van die ander streke bietjie onthaal. 
 
JEFFREYSBAAI : 18 – 21 MAART 2011 
 
By hierdie saamtrek wil  
ons weer ‘n marktafel hou.   
Asseblief ons vra u groot  
asseblief vir donasies of  
bydraes of artikels of wat ookal.   
Ons gaan pannekoek, wors-        
broodjies, jaffels, poeding en ‘n   allerlei tafel 
hê.  Kyk maar waar u ‘n bydrae   wil maak en 
kontak u bestuurslid.  Groot dankie daarvoor.  Dit is ‘n 
langnaweek en ons sien daarna uit om lekker te kamp. 
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GEBIEDSAAMTREK: 29 APRIL – 1 MEI 2011 
 
Die koste is R100 per nag.  Ek wag nog vir terugvoering 
indien u voor die tyd wil gaan.  Oos-Kaap moet die 
Saterdagmiddag vir die jonger geslag iets 
aanbied.  Bring vir ons idees en hulp as julle kan.  Ons 
gaan ook weer die Sondag jaffels bak.  Ons weet ons 
kan weer op ons lede staatmaak.  Ons sal later meer 
besonderhede deurgee. 
 
WAPAD EN WEBWERF 
 
Asseblief Tania kan nie alles alleen uitdink nie.  Stuur vir 
haar die nodige nuus en foto’s.  Stuur ook inligting vir 
Linda vir die webwerf.   Die Wapad gaan van nou af per 
e-pos gestuur word, maar as u nog ‘n harde boekie  wil 
ontvang, moet u vir dadelik vir Tania laat weet.  Dit gaan 
ons uitgawes aansienlik verminder as ons meer as 50 
luglangs kan stuur 
 
LEDEGELD EN BEDRYFSFONDS  
 
U moet groot asseblief  u ledegeld betyds by 
Hoofkantoor inbetaal.  Kyk watter maand u aangesluit 
het en handel dit dan af.  Ons moedig graag 
debietorders aan.  Dit vergemaklik die taak baie en u het 
nie weer probleme nie.  Ledegeld is vanaf 1 Desember 
verhoog.    Eenmalige intreefooi = R150; Gewone lede : 
kontant = R230; Senior Burgers : kontant = R220; 
debietorders is R10 minder by elke groep. Die ledegeld 
styg dus 1 Desember 2010 met R25.  Dit is so by die 
kongres besluit!            Die bedryfsfonds vir die nuwe 
jaar moet nou al weer betaal word.  Dit is slegs R80 per 
jaar en u moet dit asseblief VOOR DIE EINDE VAN MEI 
2011 BY DINA CLAASEN INBETAAL.  Moenie vergeet 
nie.  U gaan nie ‘n Wapad ontvang as u nie betaal 
nie.  Daar is heelwat lede wat nog agterstallig is vir 
2010.  Betaal dit asseblief so gou as moontlik in.   
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Baie dankie aan almal wat dit alreeds inbetaal het.  Ons 
waardeer u samewerking. 
 
SENIOR SAAMTREK SE VERSKUIWING 
 
Die lede het gevra om die senior saamtrek wat sou 
plaasvind 28 –  30 September by Mangoldspool te 
verskuif na 16 – 18 November by Van Stadens.  Ons 
bestuur sal dit so verander. 
 
KASKAR PRET BY KAMP : 2011 
 
Ons gaan by een saamtrek bietjie kaskar resies hou.  Dit 
is baie groot pret.  So die ontwerpers moet asseblief 
begin om “Shoprite/Spar” karretjies aan te pas sodat ons 
lekker pret kan hê.  Ons daag van ons groot manne uit 
om solank een te begin bou of een saam te 
prakseer.  Daar is mos baie talentvolles in die klub! 
 
HONDE BY SAAMTREKKE 
 
Dit is ‘n baie moeilike onder- 
werp, maar een wat maar  
van tyd tot tyd aangespreek  
moet word.  Indien ‘n oord sê  
dat geen honde toegelaat  
word nie, dan bly ons by daar- 
die reël.  Dit is die oord se reël en ons gehoorsaam dit 
so.   
 
Indien ‘n oord wel honde toelaat, doen ons ‘n baie 
vriendelike beroep op u om maar eers te kyk of u nie die 
dierbare bloedjie by iemand kan los vir die naweek 
nie.   Ons is seker dat u genoeg vriende het wat dalk vir 
u kan uithelp. 
 
Indien u egter die hondjie moet saambring, moet die 
hondjie die hele tyd aan ‘n bandjie wees.  Ons wil u groot 
asseblief vra om nie u hondjie in die oord te laat 
rondhardloop nie.   
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U moet ook sorg dat elke “hopie bemesting” dadelik 
opgetel word.  Dit is regtig nie lekker as ander lede  in 
die “vars bolletjie” trap nie.  U moet ook toesien dat die 
hondjie nie teen die ander lede se tente hulle been lig 
nie.   
 
U moet dus die hele tyd die hondjie onder u wakende 
oog hou!!!  Kyk veral as die kinders dalk met die hondjie 
gaan stap vir al die “mishopies” langs die pad.  U is 
verantwoordelik vir u hondjie se gedrag. 
 
Ons hoop regtig u het  begrip vir die saak.  Diegene wat 
nie hondjies saambring nie, is ook geregtig op ‘n 
“landmynvrye” grasperk.  Baie dankie vir u samewerking. 
 
PAASNAWEEK 22 – 25 APRIL 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons het baie gewik en geweeg en toe maar besluit op 
“Die Kaia” by Somerset-Oos.  U kan gerus op die 
webwerf gaan kyk hoe dit daar lyk.   
Die koste is R60 per woonwa en R30 per persoon per 
nag.  As ons heelwat is, kan ons dalk die persoon se arm 
draai.  Kyk gerus op die webwerf na die plekkie.  Dit lyk 
baie oulik en die eienaars is baie gaaf.  U kan stap, 
visvang en op die rivier rond baljaar.  Daar is ‘n lapa, 
krag en ander aktiwiteite wat u aan kan deelneem.  Ons 
vertrou dat diegene wat gaan, dit baie sal geniet.  Ek 
moet egter name voor 15 Februarie kry.  Sal u vir my laat 
weet indien u wil saamgaan.   
 

BESTUUR:  OOSKAAP  
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LIEF EN LEED 
 
LIEF 
 
Dit gaan goed met almal. 
 
LEED 
 
Zeldri Strydom se ma moet gaan vir ‘n rug-
operasie.  Daar lê vir hulle ‘n moeilike tyd voor.  So 
sterkte aan julle. 
 
Elmar Steyn se swaer is skielik oorlede.  Sterkte aan 
julle. 
 
Gertruida Smit, een van ons ouer lede, het ‘n hartaanval 
gehad. 
 
Net om dankie te sê  
. 
SAWANANTE gee (om vir mekaar) WATER!      
 
Aan Oom Willie en Tannie Jackie wil ons net baie dankie 
sê dat julle bereid was om julle water met ons te deel. 
Nie een keer nie maar twee keer het julle tot ons redding 
gekom, gestop en ons gehelp toe ons bakkie waterloos 
langs die pad gestaan het. 
 
Wat ‘n voorreg om deel te wees van die SAWANANT-
familie. 
 
Weereens baie dankie! 
SAWANANT-GROETE 

Tommy , René, Juandré en Ruan Hall         
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Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om al die 
SAWA lede opreg te bedank vir die grootste Kersgeskenk 
wat u moontlik gemaak het vir die inwoners van HUIS 
MINETTE. 
 
Dit is waarlik vir ons eer en voorreg om te weet dat  die 
SAWA  lede so ‘n teer plek het vir die inrigting, en ons 
gereeld bederf, veral in ‘n tydperk in ons geskiedenis waar 
almal gebuk gaan onder die finansiele nood in ons land. 
 
Die 32 hemel kinders kan ongelukkig nie self hulle 
persoonlike dank oordra nie, daarom wil die trustees, van 
Huis Minette, Estelle Pentz, Petro Jacobs, Hennie van Zyl, 
Gerrie & Isabella Bezuidenhout persoonlik almal van SAWA 
Woonwa Assosiasie weereens bedank.  Mag ons Hemelse 
Vader sy hand van beskerming oor elkeen van die 
Assosiasie hou en u almal behoed en bewaar gedurende 
hierdie Kerstyd. 
 
Liefde en Groete 
 
Gerrie Bezuidenhout 

Gerrie Bezuidenhout 
Voorsitter van Trustees en al die Huisminetters 
 
NUWEJAARSWENSE  
 
Aan al ons geliefdes 
 
Hiermee wil ons solank ons geseënde wense vir julle, vir 
die nuwe jaar stuur. 
 
ONS GEBED VIR JULLE ELKEEN KLEIN EN GROOT 
 
"Vader stort U seën oor elkeen uit 
Vergroot elkeen se grondgebied 
Neem elkeen onder U beskerming en 
Weerhou elkeen van onheil sodat geen smart julle sal 
tref nie." 
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Weet ons bid vir julle elkeen. 
 
Geniet die tye wat julle af is en saam kuier in hierdie tyd. 
Baie liefde 
 
GERT & LUZIE SCHEEPERS.  
 
AS die môreson sy verskyning maak, Het God klaar ons 
legkaart vir die nuwe Jaar gebou.  Geen blokkie sal uit sy 
plek skuif sonder Sy medewete. 
 
Voorspoedige Nuwe Jaar. 
 
Markus & Riana Pottas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORRAAD 
 
Die volgende voorraad is beskikbaar en/of kan bestel 
word by Richard Heyman:- 
 
Slaprand hoede 
Reenbaadjies 
Sangbundels (A5) 
Sangbundels (A4) 
SAWA Dasse 
Windjakkers 
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TUSSEN HAKIES 
 
Matilda, so word ons hier beskerm.  Dalk moet die 
Reenboog nasie ook hierdie stelsel instel. 
  
GEVAAR OP WINDHOEK REHOBOTH PAD!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luzie Scheepers 
 
 
 

Tania 

Koos vat sy gesin KAAP toe. Sy seun Jannie maak 
vriende met n coloured laaitie.  "Jy is seker n Local" vra 
Jannie, "want ek sien jou voor tande is uit?" 
 
Die coloured sien Jannie se braces in sy mond en vra, 
"en Jy is seker van Gauteng né?"  "Hoe het jy dit 
geweet" vra Jannie.  
  
"Want ek sien jy het burglar bars in jou bek!!" 
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DIE LEDE Sê….. 
 
Iets om elke dag te onthou!  
 
As jou tong te skerp is, kan jy dalk jou eie keel afsny.  As 
jy jou drome wil bewaarheid moet jy nie te lank slaap nie.  
Die geringste daad is beter as die grootste voorneme. 
Van alles wat jy dra is jou uitdrukking die belangrikste.  
Die beste medisyne vir goeie vriende maak, is om een te 
wees.  Die 10 gebooie is nie 'n veelvoudige keuse nie.  
Die geluk in jou lewe hang af van die kwaliteit van jou 
denke.  
Jou gemoed werk soos 'n valskerm -  slegs as dit oop is.  
Jou idees sal nie werk as jy dit nie ook doen nie.  
Die swaarste ding om rond te dra, is wraakgedagtes.  
Moenie veiligheidsreels per ongeluk leer nie.  
Ons grootste leuens is die wat ons vir onself vertel.  
Om tot gevolgtrekkings te spring, is 'n gevaarlike 
oefening. 
  
 

Drie susters: 92, 94 en 96 woon saam in een huis. 
 
Die 92 jarige tap vir haar n bad water, toe sy haar voet 
insit, vra sy:  "Was ek besig om in te klim of uit te klim?" 
 
Die 94 jarige sê: Wag, ek kom nou op, dan sal ek jou 
sê. Maar toe sy opgaan met die trappe, steek sy in 
haar spore vas: "Was ek besig om op te gaan of af te 
kom?" 
 
Die 96 jarige sê: "Ai, ek's so bly ek is nie so 
vergeetagtig soos julle nie. Touch wood", en sy klop op 
die tafel. "Ek sal julle nou kom help, ek wil net eers 
gaan kyk wie klop aan die deur!" 

Anton Willemse 
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Selfs 'n skilpad maak vordering as hy net sy kop 
uitsteek. Iets wat jy kan gee en nog steeds hou is jou 
woord. 
  
Vriende loop in, as al die ander uitloop.  

Estelle Ferreira 
 
Januarie 2011 
 
Liewerste Kamperjollers, 
Ja, en so het ons toe die nuwe jaar ingegaan. Party bly 
oor die uitslae van die eksamens, maar vir ander sal ons 
nie te hardop vir almal vertel wat verkeerd gegaan het 
nie. Wie van ons het nie so ’n terugslag of twee al gehad 
nie, maar uithou en aanhou dan sal ons almal wen. Baie 
geluk en ’n mooi toekoms aan julle, mag julle drome 
waar word. 
 
 Om nie eers van my Ouma te vertel nie. Ek het my al 
weer mos doodgeskaam vir haar. Sy het mos ’n manier 
om haar uit ’n situasie uit te draai, soos nou die dag toe 
die verkeerskonstabel haar voorgekeer het toe sy oor ’n 
rooi robot gery het. Eers kon sy nie verstaan wat die 
probleem was en toe sy sien sy sal nie so haar uit die 
storie kan wikkel nie probeer sy iets anders. 
 
Glo dit of nie, sy vra hom toe om haar te begelei na die 
stasie toe, want sy is laat vir die trein. Dit is as jy nog in 
jou positiewe verstand trein ry. Ek moet glo die trein 
haal. Hy was natuurlik so geskok dat die ou dame so iets 
kon vra dat hy maar sê dat sy maar kan ry maar dat sy 
versigtiger moet wees, of dalk het hy my gesien? Hy het 
seker baie oor die versoek gedink en gewonder of dit die 
waarheid was. 
 
Ek het vir Oupa en Ouma gaan kuier en natuurlik weer 
so ’n paar kilo’s opgetel. Hoe sal ons nou sê te veel van 
enige iets is nie gesond nie, te veel lekkernye, te veel 
party (kan dit ooit te veel word?) te veel son ens.  
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Ouma het ook ’n paar keer alles oorskry, maar ek sal 
nou nie daaroor klik nie. 
 
Ek het vir Vader Kersfees vir ’n boyfriend gevra, maar ek 
dink nie hy het my brief gekry nie, want ek het nie ’n 
boyfriend gekry nie. My niggie wou my aan ’n Engelse ou 
voorstel, maar vir die thee & thou het ek nie kans gesien 
nie. Oupa sê mos altyd dat dit baie lekker is om in 
Engels te vry, want as die girl “No” sê dink jy sy sê nou 
(now) en nie nee nie. 
 
Noudat ons weer vol stoom die nuwe jaar moet invaar 
hoop ek julle het lekker uitgespan en dat julle weer 
uitsien na al die uitdagings van die nuwe jaar.  

 
Voorspoed en liefies, Matilda van Ooskaap. 
 
Hier is 'n foto van my Ouma.  Na die nuwe jaar sal ek 
julle 'n foto van my stuur.  Ek sal so bly wees as julle vir 
my fotos en ook van julle manewales stuur. 
 
Lekker Kersfees vir julle almal. Ek het vir vader kersfees 
'n kaartjie gestuur. 
 
Ek hoop net ek kry darem iets van my lys presente.  
 Lovies,    Matilda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Jammer ek plaas die berig nou eers, maar 
ongelukkig het ek dit te laat ontvang vir die laaste 
uitgawe vir 2010 - Redaksie)
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Onthou jy nog JOU EERSTE KAMP? 
 
Ek is mal oor foto's en onthou jy nogs.  So die week 
gaan ek bietjie vertel van ons eerste kamp.  Ek nooi 
almal uit om ook julle storie oor julle eerste kamp in te 
stuur.  Volgende uitgawe dan word dit by ons "Onthou jy 
nog?" rubiek ingesluit. 
 
Rautenbach's se  eerste kamp: 
 
Ons het soos gewoonlik Desember vakansies op Van 
Stadens gekamp. ( Chantel het as dogtertjie dit haar see 
genoem).  Daar ontmoet ons toe vir Johan en Sandra 
Fourie met sy welbekende horinkie. Die horinkie dink ek 
het Johan finaal laat besluit om tog maar die klub ding te 
laat probeer.   
My Johan was GLAD nie ten gunste van die klubstorie 
nie en ons moet maar mooi praat om hom te oorreed. 
 
 Daar trek ons toe maar Kabeljous toe Januarie 
2003.  Natuurlik waai die wind ons weg en voor die 
Saterdag is daar gereel vir n sykant vir ons tent om te 
keer vir die wind. Toe is ons "gehoek".  Net daar besluit 
ons dit is vir ons en sluit net daar aan. 
 
Wil toe niks mis nie en gaan kuier toe ook sommer saam 
met die 100 Plusser die volgende naweek op Van 
Stadens..  (Ai Ai).  Vandag kan ons al wettig die 100+ 
kamp bywoon. 
 
Wat n voorreg om aan SAWA te kan behoort.  Dankie 
aan al ons SAWA vriende en Johan dankie vir daai 
horinkie op Van Stadens wat Johan Rautenbach laat 
aansluit het. 
 
Johan , Karen, Chantel en Melissa Rautenbach. 
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ONTMOET ONS NUWE LEDE 

 
        
       Die Bothmas het by Westview by ons  
       aangesluit, nadat hulle 'n paar keer saam 
                  met ons as gaste gekuier het.  Die gesin 
       woon op Uitenhage en is baie lief vir 
       kamp en die buitelewe. 
 
       Kenneth en Lizelle is werksaam by die 
        SAPD. Kenneth is 'n Adjudant 
Offisier by         die honde eenheid en 
Lizelle is 'n klerk.            JC is in Gr 6 en  Lee-Ann 
in Gr 3 by                    Laerskool Handhaaf. 

 

RESEPTE 
 

GROEN MAMBA TERT  
 
Melissa Rautenbach en Lize Strydom wou ons beïndruk 
met 'n cremoratert, maar het nie al die bestanddele 
gehad nie.  Toe moes hulle maar improviseer. Dit was 
heerlik!! 
 
Tennis beskuitjies 
250 ml Room 
Kondensmelk 
125 ml suurlemoensap 
Pakkie groen Jellie 
125 ml kookwater 
125 ml koue water 
 
Pak tennis beskuitjies in tertbak en strooi kookwater oor 
om sag te maak.  Meng jellie met water en klits room 
styf.  Gooi Kondensmel en suurlemoen sap by.  -- Klits 
goed. Voeg jellie by en meng deur.  Gooi oor beskuitjies 
en plaas in yskas om te stol. 
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SPINASIETERT 
 
Kors: 
1k koekmeel 
2ml sout 
125ml margarine 
1k chedderkaas 
bietjie rooi peper 
 
Vryf alles tot krummelrig en druk liggies vas in 
gesmeerde bak 
 
350g fyngekapte rou spinasie 
205 bracon, fyn gekap 
2 uie, fyn gekap 
250g sampioene, grof gekap 
Braai alles en gooi bymekaar 
Voeg by: 
Soute, peper en aromat volgens smaak 
250g gladde maaskaas 
4 eiers, geklits 
200ml room 
 
Gooi in kors en bak vir 30min. teen 180°C 

 
Stienie Grobler 

 

God beveel nie dat ons groot dinge 
doen nie, net klein dingetjies in 
groot liefde. 

 
Moeder Teresa 
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VERJAARSDAE  
Maart 

1 �JERLING Cassandra 
2 BENEKE Adrian 
2 BEZUIDENHOUT Adele  
4 MOGGEE Gerhard 
4 DU TOIT Bets 
8 � j v RENSBURG Mia 
8 � LE ROUX Marli 
9 � v JAARSVELD Suzette 

9 JERLING Philna 
11 v BROUWERSHAVEN Susan  
11 VIVIERS Christa 
12 JOUBERT Morné 
13 v MöLENDORFF Rozelle 
14 J v RENSBURG Claude 
17 � OELOFSE Joanéll 
18 COERTZE Magda 
21 RAUTENBACH Johan 
22 ENGELBRECHT Adele 
23 KRUGER Danie 
23 KRUGER Lienie 
23 � VISSER Divan 
25 � MATTHYSEN Ryno 
25 � DU PREEZ Anja 
25 BLUMENTHAL Belinda 
27 VAN ECK Elmarie 
27 � CROUS Corné 
28 BOTHA Bennie 
29 STRYDOM Jacques 
29 v MöLENDORFF Anton 
30 � VAN AARDT Nadia 
31 POTGIETER Lynette 
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April  

1 REYNIERSE Leon 
4 � GREYLING Shanell 
7 � NOACK Storm 
7 � WILLEMSE Anton 
7 SLABBERT Petro 

11 BOTHA Jacques 
11 WAIT Sandra 

12 � vd WESTHUIZEN Ischké 
13 MULLER André 
14 PATTINSON Elsabé 
14 STRAMPE André 
17 � BOTHA Elrika 
17 LE ROUX Elsabé 
17 � LE ROUX Leané 
19 � ENGELBRECHT Chené 
20 KRUGER Reitz 
22 j v RENSBURG Marius 
23 BOTHMA Lizelle 
24 BOTHA Salomie 
24 COERTZE Chris 
24 CONRADIE Jackie 
24 GREYLING Shannett 
24 � OELOFSE Brandon 
25 VAN JAARSVELD Teresa 
25 � BEZUIDENHOUT Tiaan 
26 � BOTHA Marcel 
26 BOTHA Judie 
26 ERASMUS Willem  (Rassie) 
27 DEYZEL Tania 
27 FERREIRA Estelle 
28 BLIGNAUT Christo 
29 OELOFSEN Aubrey 
30 STEYN Elsabé 
30 � BOTHMA Juan-Christo 
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FOTO'S INGESTUUR DEUR JOHAN VAN VUUREN  
 
Kerskamp November 2010  
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     WESTVIEW:  
     JANUARIE 2011
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VOORLOPIGE JAARPROGRAM : 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAAND DATUM OORD 

JANUARIE 12 - 16 WESTVIEW 

FEBRUARIE 11 - 13 WILLOWS 

MAART 04 - 06 100+ : GAMTOOS FERRY 

MAART # 18 - 21 JEFFREYSBAAI 

APRIL # 22 - 27  PAASNAWEEK / PRESIDENTE 

APRIL  # 29/4 - 2/5 GEBIEDSAAMTREK 

MEI 20 - 22 GAMTOOS FERRY 

JUNIE  # 16 - 19 VAN STADENS 

JULIE 02 - 10  WINTERTOER 

JULIE 08 - 10 ADDO 

AUGUSTUS  # 05 - 09 VAN STADENS  : AJV 

SEPTEMBER 02 - 04 GEHEIM 

SEPTEMBER 09 - 11 NAS.BLOEMFONTEIN 

SEPTEMBER 30/9 - 2/10 MANGOLDSPOOL 

OKTOBER 07 - 09 KONGRES 

OKTOBER 21 - 23 MINI GEBIED / JEFFREYSBAAI 

NOVEMBER 18 - 20 VAN STADENS 

DESEMBER 02 - 04 MANGOLDSPOOL 

 
#  LANGNAWEEK 



KERSKAMP : NOVEMBER 2010  
 
Oud & jonk het versierings gemaak vir die kersboom 



Kyk hoe lekker speel die kinders!!  En toe is dit s ulke tyd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WESTVIEW: JANUARIE 2011  
 
Groen wafels??? Die eindresultaat lyk nie darem nie  te sleg nie!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyk julle, Melissa kan ook kos maak!!  Almal het to u getrek & … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sakresies gehardloop, kruiwa gestoot ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommiges het die eier met wondergom aan die lepel g eplak. Wonder 
wie se slim plan was dit??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die waterbalonne het vir groot pleasie gesorg. Self s die toeskouers het 
'n paar nat oepse gekry!! 
 



Toe was dit "Jakkie se gat" teen die "raasgat" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almal baljaar in die swembad  Richard lyk bra skrik kerig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laatmiddag is daar saamgekuier en gebraai om die vu re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nuwe lede is ook "ingesweer" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Sondag se kerkdiens was baie besonders 



Baie dankie aan Jan Hugo wat die volgende paar foto 's ingestuur het 
van hul Desember vakansie by Baden  
 
Ek wonder wat gaan hier aan met Zunel en Renè, en l yk my Tommie wil 
die Stasiemeester (of is dit die Posmeester?) se kl ipdrift gaan deliver 
Met eish ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kostafel het weer gekreun vir die Kersmaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So Kuier 'n klompie Sawanante om die kampvuur by Ba den en Tommie 
doen die braai werk. 
 
 
 



Die Kloof roete moes aangedurf word.  Ettiene lyk m aar bietjie bang, 
en Jaques moes maar 'n dampie slaan na hy almal moe s help. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'n Paar malles het ook die see by Houtbaai in die w ind gaan aandurf 
 


