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BESTUUR VIR 2011 
 
Voorsitter  Ondervoorsitter  
Jakkie Barnardo Seniorburgers  
Maritzstraat 29 Gert Scheepers 
DESPATCH 
Tel: 041-9332088 

Posbus 79, 
Fitchets Corner, 6021 

Sel: 083 417 3812 Sel: 082 748 2158 
jakkiebarnardo@telkomsa.net gertl@vodamail.co.za 

 
Skakelbeampte  Jeug  
Karen Rautenbach 
Koringblomsingel 7 
UITENHAGE 
041-9662634 
karen_rautenbach@goodyear.co.za 

 

Johan Steynberg 
Dunveganstraat 7 
KABEGA PARK 
Tel: 084 632 9881 
jard@501.co.za 

Sekretaresse  Voorraad  
Sandra Fourie Richard Heyman 
Tongaatstraat 11 Jeffreystraat 16 
UITENHAGE UITENHAGE 
Tel: 041-9662113 
Sel: 082 771 5745 

Tel: 084 588 6278 

sandrafourie@telkomsa.net Webwerf  
 Linda van Staden 
Penningmeester  Posbus 24076 
Dina Claassen Sherwood, 6034 
Coralweg 6 Tel: 041-3711292 
Coral View, Seaview Faks: 041-391 5702 
Tel: 082 318 7651 Sel: 082 748 2158 
dinac@aerosat.co.za lindavanstaden@vodamail.co.za 

 
 

Sondagskool  Redakteur Wapad  
Zelda Swanepoel  Tania Deyzel 
Pongolaweg 20 Jakarandasingel 36 
UITENHAGE UITENHAGE 
Tel: 041-9662678 Tel: 041-9923456 
Faks: 041-5021437 Faks: 041-9220857 
Sel: 084 294 8427 
zlswanepoel@npa.gov.za 
 

Sel: 082 445 6356 
taniadeyzel@telkomsa.net 
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  UIT DIE WOORD 
 

“’n Mens kan slim word van ander se kennis, maar 
nie wys van ander se ervaring nie...”  ~ Michel de 
Montaigne  

Jakobus 1:5 
“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God 
bid, en Hy sal dit aan Hom gee, want God gee aan almal 
sonder voorbehoud en sonder verwyt...” 
  
Job 12:12-13 
“Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie 
jare...  By God is wysheid en krag, by Hom is raad en 
insig...” 
  
“Here, gee my kalmte om die sake waaraan ek niks kan 
verander nie te aanvaar, moed om die sake te verander 
wat ek kan, en wysheid om die verskil te ken...”  ~ 
Franciscus van Assisi 
  
“’n Wyse man neem sy eie besluite; ‘n dwase man volg 
die opinie van massas...”  ¬ Chinese Spreekwoord 
  
As ek jou vanoggend voor die volgende uitdaging stel, 
watter uitweg sal jy kies...  Ons speel ‘n speletjie, ten 
einde groot pryse te wen...  JOU KEUSE:   
1. Jy kan deel vorm van ‘n span wat groot risiko’s 
 loop, maar vir die groot risiko is daar 
 VERSEKERDE GROOT en lewensveranderende 
 belonings, of  
2.  Jy kan in die span wees wat bietjie risiko loop, 
 en klein belonings ontvang, of  
3.  Jy kan deel vorm van die groep wat die 
 toeskouers is van die spel, en daarmee saam 
 geen risiko loop nie... 
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Risiko is ‘n woordjie wat baie mense klaar benoud maak 
nog voor hulle die feite oorweeg het, of die reëls van die 
spel gelees het...  Risiko is egter iets wat so 
onlosmaaklik deel is van ons lewens – dis in alles wat 
ons aanpak...  Met elke besluit wat ons neem, loop ons 
die risiko dat dit die verkeerde besluit kan wees, en dat 
ons sodoende skade daardeur kan lei...  'n Dosent op 
Universiteit het altyd gesê:  “How bigger the risk, how 
greater the reward...”  Dis dieselfde met die lewe...  Al 
hoe ons die lewe voluit kan lewe, is om besluite te 
maak...  Jy sal nêrens kom deur op die kantlyn te sit, en 
te wag dat iemand anders die “calls” vir jou maak 
nie...  Om die lewe te leef, beteken om dinge te 
ervaar!  As jy ‘n toeskouer is, sal jy kan sien hoe ander 
die spel of omstandighede ervaar, maar jy sal nie self 
daardie gevoel van oorwinning, of teleurstelling in jou 
binneste kan voel nie...  Wanneer jy jou besluite neem, 
deur te bid en God se wil daarvoor te vra, het jy reeds ‘n 
“buffer” om die risiko te verminder, as dinge nie volgens 
plan verloop nie...   
  
God belowe in Jakobus 1:5 om aan jou die wysheid te 
gee om besluite te neem wat volgens Sy wil is, as jy 
Hom vra daarvoor...  Moenie te bang wees om die 
verkeerde besluit te neem, dat jy op die ou end, geen 
besluit neem nie...  Moet ook nie net die opinie van die 
meerderheid volg omdat jy nie weet wat jy moet doen 
nie...   AS jy nie weet wat om te doen nie, BID, BID en 
BID...  As jy op jou knieë bly, SAL God antwoord...  Jy 
moet net geduldig wees en wag tot jy jou antwoord 
kry...    Moenie jou lewe deur ander mense se lewens 
probeer lei nie...  Neem jou eie besluite, maak jou eie 
geleenthede, en ervaar jou eie oorwinnings...  Kies om 
risiko te loop, met God wat jou hand vashou – die hele 
pad. 
 

Tania 
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Die Voorsitter sê  
 

So stap die tyd maar aan en elkeen kry maar eerder nou 
‘n warm plekkie, want die winter het ons met mening 
getref.  Gelukkig is ons bevoorreg om rondom ‘n warm 
vuur te kan sit en so ietsie soets te kan geniet om die 
innerlike ook te kan versterk.  Mens is so dankbaar vir 
die warm geleenthede op ons pad.  Daar is so baie wat 
nie ons voorregte het nie.  Daarom moet ons as 
Sawanante dit geniet en bydra waar ons kan om ander 
ook gelukkig te kan maak. 
 
Ons dink alweer aan die AJV en alles wat daarmee 
gepaard gaan.  Ons glo dat dit ‘n wonderlike ervaring vir 
almal sal wees en dat ons lede by die duisende sal 
opdaag en lekker saam sal kuier.  Ons gee al die 
reëlings binnekort aan u deur.  Maak solank reg vir die 
groot geleentheid. 
 
Ons soebat ook ons lede om bestuurslede te 
nomineer.  Dit is baie belangrik dat elkeen so ‘n 
nominasielys sal voltooi.  Dit help nie om agterna te sê, 
julle is nou moeg vir dieselfde voorsitter jaar na jaar 
nie.  Dit is tog ‘n groot taak en elkeen wat op die bestuur 
dien, doen dit met liefde.  So vra maar rond.  Al die 
bestuurslede is ook bereid om nog ‘n jaar te werk, maar 
u moet hulle nomineer en ook so ‘n paar ander wat 
graag wil help. 
 
Daar is ‘n paar koue saamtrekke wat voorlê, maar ons 
weet die harte is warm.  So geniet dit.  Ons kyk maar 
nog wat sal aangaan met die toer.  Dit sal maar bitter 
wees om hierdie jaar nie die koue te gaan soek nie!!! 
Sterkte aan al ons leerders wat eksamens skryf.  Mag 
die wintervakansie opmaak vir al die harde werk die 
afgelope tyd. 
 
Mooi saamtrekke aan elkeen van u. 

JAKKIE 
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Uit die Redakteur se oogpunt  …….. 
 
Skaars was paasnaweek agter die rug, of ons kamp 
alweer almal lekker saam op Plet. Dit was voorwaar 'n 
heerlike langnaweek.  Kyk gerus na die foto's op die 
webwerf. Dit maak mens weer opnuut bewus van die 
voorreg wat ons het om in hierdie pragtige natuur te kan 
uitspan én ontspan saam met vriende en familie.  Dit 
was lekker om saam met die ander streke te kuier terwyl 
daar jaffles gemaak en pannekoek gebak was.  Daar het 
'n heerlike atmosfeer onder die klomp geheers tydens 
die verkope, en met al die geskerts en gelag het die 
middag in 'n ommesientjie verbygevlieg. 
 
Die winter kruip nou stadig maar seker nader.  Die 
aandluggie het skielik 'n byt en ons word nou geforseer 
om nader aan die vure te skuif.  Ai, maar dis lekker om te 
leef!!  Ons het soveel om voor dankbaar te wees! 
 
Daar is nie veel plek in die Wapad vir foto's nie.  Kyk 
gerus op die webwerf, daar is heelwat foto's van die 
afgelope saamtrekke.   
 
Nou lê die AJV voor die deur.  Onthou tog om julle 
nominasielyste te voltooi en in te handig.  Dis baie 
belangrik. 
 
Veilig sleep en lekker kamp tot volgende keer. 
 
 
Tania 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ouer ek word, hoe minder weet ek. –  
 

Stef Bos 
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GAMTOOS FERRIE : MEI 2011 

Die Seniors begin al Woensdag hulle saamtrek net na 
die stemmery.  Vier woonwaens woon die kamp 
by.  Donderdag kom daar nog so enkele woonwaens by 
en Vrydag maak die res die plek vol.  Daar is 44 
woonwaens teenwoordig en almal geniet die heerlike 
weer. 

Vrydagaand hou Jakkie die Boekevat en daarna kuier 
almal heerlik in die bittere koue.  Saterdag is dit die 
visvangkompetisie en al die aas en geraas sorg vir die 
groot vangs van net gramme.  Gelukkig is daar darem op 
die ou einde ‘n wenner in elke kategorie.  Die Boekevat 
word gehou deur Gerhard Momberg en daarna brand die 
vure hoog en die televisies blêr die rugby uit.  Gelukkig is 
dit nie so koud soos die vorige aand nie. 

Sondagoggend maak almal gereed om die diens by te 
gaan woon by Loerie kerk.  Die dominee gee ons weer 
nuwe moed en die nagmaal word bedien.   Sommiges 
gaan geniet ‘n middagmaal by Spekboomlaagte en die 
res kuier om die braaivleisvure. 

Later moet almal maar weer oppak, want die naweek is 
verby en die werk moet maar weer aangepak word. 

Jakkie  
 
 

 

Feite is hardnekkige goed. 
–  

Ronald Reagan  
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LIEF EN LEED 
 
LIEF 
 
Chandré Barnard se gradeplegtig- 
heid aan die NMMU op 14 April 2011 (Siviele 
Ingenieurswese).  Baie geluk aan hom & sy trotse ouers, 
André & Jennifer Barnard. 
 
LEED 
 
Ons dink aan Alida Steynberg wat 'n  operasie 
ondergaan het.  Sterkte vir julle –   hoop dit 
gaan sommer gou weer beter. 
 

 
 

VOORRAAD 
 
Die volgende voorraad is beskikbaar en/of kan bestel 
word by Richard Heyman:- 
 
Slaprand hoede 
Reenbaadjies 
Sangbundels (A5) 
Sangbundels (A4) 
SAWA Dasse 
Windjakkers 
 

 
 
STUKKENDE TENT? 

Vra maar vir diegene wat al iets by Santie Minnie 
reggemaak het.  Sy is regtig baie goed en doen dit met 
liefde.  Kontak haar gerus by 0848060802.  Sy woon op 
Despatch en sal graag vir u wil help.  
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KARAVAAN TE KOOP  

 
Gypsey Caravette 6 en sluit die volgende in: 
 
VOLLE tent, rally tent, added room, grondseile, tafels, 
dubbeldeur yskas, mikrogolfoond, windskerm seile, 
gasbottel 
 
Die karavaan is in 'n baie netjiese toestand - 
Prys : R 25 000-00 
 
Selno. 0832725070.* Huisno. 041-3711813 
 E-posadres: lkleu@vodamail.co.za 
 
Alternatiewelik kan my vrou gekontak word by 
0832725339. 
 
LOUIS KLEU. 
 
TUSSEN HAKIES 
 
A driver is stuck in a traffic jam on the motorway. Nothing 
is moving.   Suddenly a man knocks on the window. The 
driver rolls down his window and asks, "What's going 
on?"  "Terrorists have kidnapped Jacob Zuma, Winnie 
Mandela, Julius Malema and Jackie Selebi. They're 
asking for a R310 million ransom, otherwise they're 
going to douse them with petrol and set them on fire.  
We're going from car to car, taking up a collection." 
 
The driver asks, "How much is everyone giving, on 
average?" 
 
"About a litre."  
 

*********************************************** 
 

mailto:lkleu@vodamail.co.za
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Die nuwe predikant besoek sy gemeentelede. By een 
huis hoor hy dat die mense tuis is, maar hulle maak nie 
die deur oop nie. 
 
Hy haal toe 'n kaartjie uit sy sak en skryf daarop "Openb. 
3:20" en skuif dit onder die deur in. Openb 3:20 lees:  
"Kyk ek staan by die deur en ek klop..." 
Die volgende Sondag kry hy die kaartjie in die kollektebord 
met 'n boodskap onderaan gevoeg: "Gen 3:10" 
Die predikant trek sy Bybel nader om die gedeelte op te 
soek en toe hy dit kry, bars hy hardop uit van die lag. 
Gen. 3:10 lees: "...Ek het U hoor wandel in die tuin en ek 
het bang geword, want ek was kaal."  
 

Steven Meyer 
'n Briefie aan Pa en Ma 
 
Liewe Pa en Ma, 
Dit voel glad nie soos 'n week wat julle weg was nie, 
want ek en Jannie geniet ons baie. Ek het eintlik vir Pa 
baie slegte nuus. Ou Anna, wat in die huis sou inslaap 
het, terwyl Pa-hulle oorsee is, se Tannie is dood en ek 
het toe maar vir haar gesê sy kan die hele tyd wat Pa-
hulle oorsee is by haar familie in New Brighton kuier. 
Dalk het Pa haar Tannie geken en nou is ek die een wat 
die slegte nuus moet oordra. Pa en Ma moet nie worry 
nie want ons is OK. Ek het pa se nuwe suit vir haar man 
geleen vir die begrafnis, Pa gee mos nie om nie. Ek het 
pa se kruisboog uitgehaal sodat ons onsself kan 
verdedig. Jis, mar die ding skiet hê? Ons het cowboys en 
crooks gespeel en toe skiet ek na daai bank van Ma wat 
Oumagrootjie nog vir haar gegee het. Die pyl gaan deur 
hom. Jannie het nogal baie bloed in hom. Ons het per 
ongeluk swembadsuur op die eetkamer stoele laat kom 
toe ons die houer laat omval, nadat ons daarvan op die 
bloedkolle gegooi het. Daai kolle sit nog maar nie so erg 
nie. Die dokter wat vir Jannie steke in sy boud in gesit 
het, het gesê ons moet liewers dit nie meer doen nie.  
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Ek het toe maar die bank vir die mense gegee wat die 
vuilgoed wegry, want ons moes hom stukkend sny om 
die pyl uit te haal. Gelukkig is dit die oue wat Ma altyd sê 
kom uit die ark uit. Ek het my perongeluk raak gesny en 
moes toe ook 'n paar steke kry.  
Die dokter sê Pa gaan ons bliksem, maar ek weet Pa sal 
nie, want ons kyk mos mooi na Pa se goed nê?  
Pa, ek het toe daardie stellasie wat aan die dak van die 
garage hang wat Pa altyd bang was op die kar sal val, vir 
Pa afgehaal. Ek weet Pa dink nou dit het op die 
Mercedes geval, maar dit het nie, want ek het gedink dit 
sou 'n helse skade wees en toe trek ek en Jannie hom 
eers uit. Ongelukkig het die rak toe geval, maar net op 
die vloer en van die blikke verf het toe omgeval, 
uitgespuit en geloop. Van dit het teen Ma se nuwe BMW 
gespat, maar ons het dit dadelik met paint remover 
afgehaal. Ek weet nie hoekom nie, maar dit het meer 
verf afgehaal as wat gespat het. Ek het Pa se kar toe 
weer ingetrek, maar die vloer was toe so glad van die 
verf en toe wil hy nou nie gou genoeg stop nie en nou 
staan 'n gedeelte van sy bonnet in die kombuis waar  die 
stoof gestaan het. Die stoof is nou naby die yskaste 
waarvoor Ma dalk bly sal wees. Sy sê mos altyd sy loop 
haar gedaan tussen die stoof en die yskaste. Die kar se 
boot lyk darem nog mooi. Die stoof het ons aan vergeet 
op high en toe brand daai nuwe AMC pot so aan dat ek 
dit saam met die ou bank weggegooi het. 
Ons het gister vir ons lekker vleis in die kaggel gebraai, 
want dit het gereent buite en die hout was ook alles nat. 
Jis, en het Pa geweet petrol ontplof as jy 'n blik vol oor 
die hout gooi!? Pa s'n het nog nooit ontplof nie, maar 
Jannie sê hy dink pa gooi diesel oor. Shame, die hond 
en ma se persiese kat het groot gesrik en die hele big 
screen TV omgehardloop. Hulle mae het ook sleg 
gespuit. Ek dink dit was van skrik. Dit stink so effens in 
die studeerkamer. Die hond se maag het sleg gegaan op 
Pa se leer stoel in die studeerkamer. Die noodhulp lesse 
het nogal goed te pas gekom, want ek het hulle dadelik 
in die swembad gegooi om die vlamme dood te maak.  
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Ek dink hulle hou meer daarvan nou in die hitte noudat 
hulle nie meer hare het nie. Oordat die big screen 
gebreek is en ons nie kan TV kyk nie slaap ons sommer 
nou in julle kamer en kyk daar TV. Die kaggel lyk nou 
kaal oordat die Persiese mat nie meer daar is nie.  
Pa en Ma moet julle nou oor niks bekommer nie. Ek het 
die versekering gebel en hulle het kom kyk na wat 
gebeur het. Hulle sal binnekort kom regmaak, omdat Pa 
gereeld betaal het. Die ou wat hier was, het gepraat van 
repireer oor die nodige voorsorg wat Pa getref het. Hy 
kan egter nie te goed spel nie, want in die brief staan 
repudieer weens onnodige voorsorg. 
Nou ja, ek is al moeg geskryf en ons wil nog gaan kyk of 
ons nie die molle wat in die tuin besig is, te kan uitrook 
nie. Wagter het die oom, wat water en ligte lees, gebyt. 
Hy het uit die jaard gekom toe Jannie met die grassnyer 
deur die elektriese hek gery het. Die sprinklers werk nie 
meer so lekker nie, want Jannie het dit ook raakgery. Dit 
spuit nou mooi regop in die lug. Nogal mooi! Die dokter 
dink nie die oom is te erg gebyt nie. Die steke en klim in 
die tak inspuiting was R 4500 en Pa sal nog die rekening 
kry. Die oom het gepraat van Pa sue en dat Pa geen 
klere aan jou gat sal hê nie, maar ek dink hy's 
deurmekaar. Dis seker familie van hom, tannie Sue, 
soos Pa se sussie. Ek verstaan nie waarom hy so kwaad 
is nie. Ons het die swembad leeggetap en nou skaats 
ons lekker. Daai pomp by die swembad het toe sulke 
rook gemaak en nou werk dit nie meer nie.  
Ma weet, daai skildery by die familiekamer, van die ou 
met die lap om sy kop, van Gom of iets. Jannie het het 
dit 'n bietjie meer kleur gegee. Hy het die lap weggeverf 
en 'n oor opgeteken. Lyk sommer stukke beter. Hy het 
gesê hy gaan die een in die studeerkamer, laaste maal 
of what ever, so 'n bietjie renovate nadat hy daai Mona 
Liza in die voorportaal blond gemaak het. Ek het regtig 
nie geweet dat Jannie so mooi kan teken nie.Julle kan 
regtig trots wees op hom, eks bly my boetie is so slim, al 
het hy die DVD speler laat val en die ding werk nou nie 
meer nie. 
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Julle moet glad nie worry nie. Geniet die 5 weke wat julle 
nog oorsee is en ek skryf volgende week weer. Ek kan 
ongelukkig nie bel nie. Jannie het die selfoon per 
ongeluk in die toilet laat val en dit vang nou niks op nie. 
 
Liefde 
 
Pietie       

Wouter Steendkamp 

 

Ek kyk my vrou op 'n dag so en sê:  "Liefie, toe ons 
30 jaar gelede getroud is, het ons 'n goedkoop 
woonstel en 'n goedkoop kar gehad.  Ons het op 'n 
sofabed geslaap en na 'n swart en wit TV stel 
gekyk.  Maar ek het elke aand by 'n vuurwarm 
brunet in die kooi geklim.  Nou het ons 'n  mooi huis, 
'n mooi kar en 'n plasma TV skerm.  Maar ek slaap 
elke aand by 'n vrou van amper 55.  Ek dink nie jy is 
besig om jou kant te bring nie." 

 
My vrou is 'n baie redelike mens.  Sy sê toe ek moet 
gaan en vir my 'n warmbloedige 25-jarige blondine 
soek.  Dan sal sy wat my vrou is, seker maak dat ek 
weer in 'n goedkoop woonstel bly, in 'n goedkoop kar ry, 
op 'n sofabed slaap en na 'n klein swart en wit TV 
kyk.  Ouer vroue is briljant.  Hulle weet presies hoe om 
jou middeljare krisis op te los.  

Tania 
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Die lede sê:  

AFRIKAANS – ONS PRAGTIGE MOEDERTAAL!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Very good Household tips  

Bed Sheets  
After drying my sheets, put both sheets and one pillowcase in 
the other pillow case. Fold neatly in a square. Next time you 
change sheets, you just take the one pillow case and all the 
sheets and pillow case are inside. No need to look for 
matches.  
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Reheat Pizza  
Heat up leftover pizza in a non-stick skillet on top of the stove, 
set heat to med-low and heat till warm. This keeps the crust 
crispy. No soggy micro pizza. I saw this on the cooking 
channel and it really works. 
 
Reheating refrigerated bread   
To warm biscuits, pancakes, or muffins that were refrigerated, 
place them in a microwave with a cup of water. The increased 
moisture will keep the food moist and help it reheat faster.  
 
Broken Glass  
Use a dry cotton ball to pick up little broken pieces of glass - 
the fibers catch ones you can't see!  
 
Easier thank you's  
When you throw a bridal/baby shower, buy a pack of thank 
you cards for the guest of honor. During the party, pass out 
the envelopes and have everyone put their address on one. 
When the bride/new mother sends the thank you's, they're all 
addressed!  
 
Proof it's your Kids Bike  
If you purchase a new bike for your child, place their picture 
inside the handle bar before placing the grips on. If the bike is 
stolen and later recovered, remove the grip and there is your 
proof who owns the bike.  
 
Flexible vacuum  
To get something out of a heat register or under the fridge add 
an empty paper towel roll or empty gift wrap roll to your 
vacuum. It can be bent or flattened to get in narrow openings.  
 
Reducing Static Cling  
Pin a small safety pin to the seam of your slip and you will not 
have a clingy skirt or dress. Same thing works with slacks that 
cling when wearing panty hose. Place pin in seam of slacks 
and -- voila -- static is gone.  
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Measuring Cups  
Before you pour sticky substances into a measuring cup, fill it 
with hot water. Dump out the hot water, but don't dry the cup. 
Next, add your ingredient, such as peanut butter, and watch 
how easily it comes right out.  
 

Sandra Fourie 
 

SPOKE 
 
Ek weet nie of julle aan spook stories glo nie, maar ek 
het nog nooit daaraan geglo nie, al sê Ouma ons al twee 
is met die helm gebore (ek hoop julle weet wat dit is, 
want ek weet nie?). 
  
Ek het mos met Kersfees vir Ouma gaan kuier. Sy en 
Oupa besluit toe om my na die Frowning Mountain Hotel, 
’n beroemde of berugte spook hotel van die omgewing, 
toe te neem as ’n verassing. Hier moes ek die 
onheilspellende, geheimsinnige gevaartekens gesien 
het, veral na daar 13 was, maar ek het verkies om dit te 
verontagsaam. 
1ste gevaarteken;  Ouma kon toe net op Vrydag die 
13de, by die hotel vir ons plek kry. Dit klink nou vir jou 
soos regte spook stories. 
2de; op die laaste minute kon Oupa toe nie saamgaan 
nie. 
3de; toe ons wil ry is die voertuig morsdood. "But never 
fear when Oupa is near." Nie lank nie of Ouma vat toe 
die pad Bulwer toe. 
4de; ons is net uit die dorp toe die motor vrek en ek 
bedoel DOOD. Maar Oupa stuur die werktuigkundige 
(mechanic) om te kom help en daar gaan ons weer. Dit 
word al laat maar ons ry voort. 
5de; ja, glo dit of nie daar kry ons toe ’n pap wiel omtrent 
10 km van die hotel. Hulle stuur iemand om ons te help. 
Wat sou ons sonder selfone gedoen het. 
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6de; ek voel toe grillerige toe ons die hotel binnegaan, 
maar ek vertel toe nie vir Ouma nie, want netnou word sy 
bang en dan hoe hanteer ek die situasie of moet ek 
liewers sê Ouma? 
7de; met die inskryf in die besoekers boek het daar toe 
alreeds voor ons ’n Matilda ingeskryf, maar sonder haar 
van.  
Dit gaan toe nou nog goed totdat ons met die trappe 
begin opstap. 
8ste; ek hoor toe iemand roep my naam, “Matilda”.   
Ek vra toe vir Ouma of sy dit ook gehoor het? 
“Nee, wat kind” sê sy “daar is mos niemand hier wat jou 
ken nie.” 
9de;maar toe ons die draai, boop op die trap neem hoor 
ek dit weer duidelik “Matilda”. Nou wat kan dit wees, 
maar sê toe ook weer niks nie. 
10de;na ete toe ons kamer toe is gril ek weer. Ouma wil 
toe weet wat is verkeerd. Maar ek sê toe net ek weet nie. 
Dat ons nog nie die pad huistoe gevat het nie verstaan 
ek nie, maar ons byt nog vas. 
Die aand besluit Ouma om die spieëlkas, wat baie swaar 
is voor die deur te stoot, en ons gaan toe slaap. 
11de; maar die volgende oggend toe ek wakker word, is 
die spieëlkas op sy plek. Ouma vra toe of ek die kas 
terug gestoot het, maar ek het nie. Nou wie kon dit 
gedoen het? Maar ek laat dit toe daar, want ek voel toe 
ook nie baie gerus oor die saak nie.  
12de; later die oggend toe ons die ou tuinier sien vra hy 
of ek “Okay” is. 
Ja, sê ek verbaas, dat hy my so iets moes vra, want ek 
het mos goed geslaap, niks het my mos gepla nie. 
13de; wel hy het glo gesien, hoe ek laat die vorige aand, 
by die hotel se voordeur uitgaan. Hy sê toe het my 
agtervolg, want hy wou sien waarheen gaan ek. Hy sien 
toe hoedat ek in die donker, veld toe stap. Hy was skoon 
verbaas want hy het nie gedink dat ek die wêreld hier 
ken nie. 
Terwyl hy wag hoor hy toe ’n klomp kinders lag en toe 
sien hy hoe ek met ’n seuntjie en dogtertjie hotel toe stap 
en ons het baie gelukkig gelyk. 
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Ons het later navraag gedoen en is vertel dat Matilda glo 
’n dogtertjie was, wat saam met haar boetie jare tevore 
daar vermoor is. 
Mense het haar daar gereeld gesien ronddwaal, asof sy 
op soek was na iets. 
Maar na ons daar was, het niemand haar nog weer 
gesien nie. Sy het glo ook nog nooit weer by die hotel 
ingeboek nie. Ook hoekom hulle dit onthou het was 
omdat dit die eerste keer was dat 3 Matilda’s gelyktydig 
in die hotel ingeboek het.  
Glo julle aan spoke wel ek nie, want ek het niks gesien 
nie. 
Ook in Lukas 23 v 43 staan daar geskryf dat die 
moordenaar wat saam met Jesus gekruisig is vandag 
saam met Hom in die paradys sal wees. 
 
Wat ek nie kan verstaan nie is dat as Ouma ook met die 
helm gebore is hoekom het sy nie iets gehoor nie? Ek 
sal haar daaroor moet uitvra as ek weer gaan kuier. 
 
Laat maar weet of julle aan spoke glo. 
 
Lovies uit Namibia.      Matilda van Ooskaap.  
 
My Hondjie 
  
My Tannie het mos vir my ’n hondjie gegee, 
soos Oupa nou sal sê ’n opregte Mungarel. 
Hy lyk soos ’n poedel, maar blaf soos ’n kat. 
Sy naam is Lord Einstein, 
hy gedra hom soos ’n Lord, 
maar is so slim soos Einstein. 
  
Hy is die lig in my lewe 
en is al sonstraal wat ek het. 
Ons lag, speel en huil saam, 
julle moet sien hoe oulik is hy. 
Met sy pootjie kan hy ook wys wat hy wil hê. 
Partykeer kan hy baie STOUT wees. 
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Nou die dag vat ek hom toe saam bazaar toe. 
Maar stouter los toe ’n bollie op die stoep. 
Ja, glo dit of nie, Mev. Dr. Prof. Hoogenmoet, 
trap toe in die slaggat en wat ’n petalje, 
sy trap en skree en wil vir Lord net skop. 
Hy hap haar toe, en daar is bloed.  
  
Ja, ek stem nou maar saam, 
hy moes seker nie saamgegaan het nie, 
maar hy het tog so mooi gevra, 
hoe kan en nou nee sê, 
en wie gaan hom nou oppas. 
Maar saam, dit sal hy nie weer nie. 
  
Maak ons nie maar almal die fout om ons diertjies, wat 
so oulik vir ons is, te wil saam met ons neem as ons vir 
die naweek of wat wil gaan kuier. Ons dink nie daaraan 
dat hulle ander mense dalk kan irriteer. 
  
Lovies Matilda van Ooskaap. 
 
Swem in God se genade  
 
Die Klein vissie swem, duidelik gestres, op en af in die 
middel van die oseaan.  Hy swem by die groot vis verby, 
en die ou kan sommer dadelik sien daar's fout.  Hy roep 
die Klein vissie terug en vra hom waarna hy so ernstig 
opsoek is.  Die vissie sê toe dat hy dringend opsoek is 
na water, want hy't iemand hoor sê dat 'n vis doodgaan 
sonder water . 
 
Die groot vis, duidelik al 'n "old campaigner", antwoord: 
"Maar Vissie, jy Swem nog jou hele lewe lank in die 
water.....!"   Wat 'n openbaring vir die Klein vissie! 
 
 
Hy kon nie gou genoeg terugswem na sy vriende toe om 
vir hulle die goeie nuus te gaan vertel nie!   As ons maar 
elke dag kan besef ons swem in die seën van God, 
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Swem in voorspoed,  
Swem in geluk en blydskap en 
Swem in die liefde van ons almagtige Vader!  
Dit is somtyds net nodig dat ons stop en dit raaksien! 
Dit is selfs nodig dat ons so 'n tydjie afknyp om God te 
bedank daarvoor.  
 

Estelle Ferreira 

SUDOKU
Voltooi die rooster sodat elke ry dwars, elke kolom afwaarts en 

elke vierkant van 9 blokkies die syfers 1 tot 9 bevat - sonder dat
een van die syfers herhaal of uitgelaat word in die ry, kolom of
vierkant.

6 8 4

7

4 8 7 1

9 6 2

8 3 9

6 4 9 3 8

5 4 2

7 4 8 9 6

7

 
 

(Oplosing op laaste bladsy van die Wapad )
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RESEPTE 
 

KLAPPERTAND HOENDERKERRIE  
 
Bestanddele  
 
4 hoenderborsies, sonder vel of been 
1 eetlepel grondboontjiebotter 
1 blik klappermelk 
1 brandrissie 
vars koljander 
basmati rys 
sout en peper 
 
Metode  
 
Sny die hoender in repies en marineer dit in die 
grondboontjiebotter en klappermelk, wat jy goed meng, 
vir minstens 4 ure. 
Voeg die brandrissie by (opsioneel) 
Plaas in oop oondbak en rooster vir 15 minute teen 
180 grade. 
 
Alternatief  
 
Braai hoenderrepies in pan tot amper gaar. 
Voeg grondboontjiebotter by en roer vir 30 sekondes. 
Voeg die klappermelk by en laat dit prut vir 10 minute. 
Bedien op basmati rys met vars koljanderblare. 
Sout en peper na smaak. 
 
 
 

Wys my 'n tevrede redakteur, en ek 
wys jou 'n swak publikasie. –  

Ton Vosloo  
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WES-BRILIAANSE WATERBERGSKILPAD   
 
Bestanddele  
 
4 klein pers koolkoppe 
botter 
2 pakkies bruinuie-soppoeier 
 
Metode  
 
Sny die pit van die kool uit. 
Voeg 'n halwe pakkie bruinuie-soppoeier in. 
Plaas 'n eetlepel botter in elke koolkop. 
Maak toe in foelie en bak op kole saam met braaivleis 
 

Kenneth Bothma 
 

 
KORAALRIFHEERLIKHEID   
(Garnale en Kasslerkarmenaadjies op rys) 
 
Bestanddele  
 
1 pak gevriesde garnale 
4 Kasslerkarmenaadjies, in blokkies gesny (gerookte 
varktjops) 
2 koppies rou rys 
1 teelepel borrie 
¼ kg botter 
2 + 1 uie, opgekap 
1 koppie ertjies 
1 pakkie vars sampioene, opgekap 
½ glas witwyn 
hoenderspeserye 
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Metode  
 
Gooi borrie by die rys en kook tot gaar. 
Braai 2 uie en sampiorne. 
Voeg die gaar rys en ertjies daarby. 
Laat die garnale bietjie ontdooi en braai dit saam met 
die ander ui en vleis in botter. 
Gooi alles bymekaar, met die wyn, en laat dit vir 'n uur 
staan en stadig stoom. 
Geur na smaak. 
Bedien met slaai. 
 
 
LIZELLE SE HAAS UIT DIE HOED (Gekrummelde 
biefstuk)  
 
Bestanddele  
 
500g biefstuk 
½ koppie broodkrummels 
½ koppie parmesaankaas 
2 eetlepels sprietuie, opgekap 
2 eetlepels vars pietersielie, opgekap 
½ teelepel paprika 
sout en peper 
½ koppie meel 
2 eiers, geklits 
 
Metode  
 
Meng alles behalwe die meel en eiers. 
Bedek die biefstuk met die mengsel. 
Plaas in yskas vir 'n halfuur. 
Doop biefstuk in eier en dan meel. 
Bak in oond of braai in 'n pan. 
 

Tania 
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VERJAARSDAE  

 

JunieJunieJunieJunie 

1 � VAN STADEN Hannes  
3 GUMMOW Martie 
4 CLAASEN Tinus 
4 JERLING Casper 
4 � WILLEMSE Anri 
6 LABUSCHAGNE Leana  
9 TERBLANCHE Naas 
9 � v MöLENDORFF Adele 

10 � DEYZEL Armin 
10 ERASMUS Pieter 
10 RENS Vanessa 
11 NEL Gustav 
14 NOACK Wilma 
15 VISSER Lizelle 

18 � v 
BROUWERSHAVEN Zéne 

19 SCHEEPERS Gert 
20 SNYMAN Nelia 
21 STRYDOM Zeldri 
23 POZYN Theo 
24 � NEL Bianca 
26 RENS Gerrie 
27 DU TOIT Latella 
27 GILLSON Ruben 
27 � j v RENSBURG Celso 
27 � TERBLANCE Roann 
28 � KAPP Sanmari 
29 � v JAARSVELD Tiaan 
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JulieJulieJulieJulie 

2 CLAASEN Eurika 
2 � CROUS Sunel 
4 KRUGER Suzie 
5 � LERM Monré 
5 STEYNBERG Alida 
7 BARNARD Werner 
8 BüCHNER Audery 
8 � FERREIRA Nadia 
9 � BOTHMA Lee-Ann 

11 GELDENHUYS Adri 
11 HEUNIS Erika 
11 MATTHYSEN Johan 
11 � VENTER Attie 
13 � JONKER Jeané 
17 BüCHNER Freek 
17 WAIT Malcom 
19 POTTAS Markus 
21 VICTOR Shaun 
22 � ROBERSON Chanté 
23 NOACK Eric 
25 � CLAASEN Cayla 
25 � CLAASEN Christo 
25 ROBERSON Brian 
27 OELOFSE Gary 
29 BLIGNAUT Chris  
31 � POZYN Monique 
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AugustusAugustusAugustusAugustus 

1 BARNARDO Jakkie 
1 � FERREIRA Karla 
1 � JONKER Bianca  
2 MATTHYSEN Theresa 
3 BOSHOFF Bossie 
3 MOMBERG Annemarie 
6 � NOACK Björn 
6 � VENTER Vicky 
6 VENTER Floris  
9 � STEYNBERG Reinhardt 
11 GROBLER Stienie 
11 � VAN STADEN Leoné 
12 SLABBERT Charlene 
14 � JOUBERT Malan 
16 SWANEPOEL Lenie 
17 � KLUE Ewald 
19 � JERLING Wilma 
20 CLAASEN Dina 
21 HALL René 
23 VERMEULEN Flip 
23 LABUSCHAGNE Frans 
24 BOTHA Tobie  
27 � SWANEPOEL JJ 
27 SWANEPOEL Jacques 
27 DU TOIT Tertius 
27 ROSSOUW Jeannette 
28 SCHEEPERS Luzie  
28 � STRYDOM Lienke-Mari 
29 � VAN EEDEN Jason 
29 � VAN EEDEN Jonathan 
30 � HALL Juandré 
30 LE ROUX Jaco 
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VOORLOPIGE JAARPROGRAM : 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 14 - 16 KONGRES 

OKTOBER 21 - 23 MINI GEBIED / JEFFREYSBAAI 

NOVEMBER 18 - 20 VAN STADENS 

DESEMBER 02 - 04 MANGOLDSPOOL 

 
#  LANGNAWEEK 
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SUDOKU 1

6 3 5 1 8 2 7 4 9

9 1 2 4 6 7 5 8 3

4 8 7 9 3 5 6 2 1

5 9 3 8 1 6 4 7 2

8 4 1 2 7 3 9 6 5

2 7 6 5 4 9 3 1 8

1 5 8 6 9 4 2 3 7

7 2 4 3 5 1 8 9 6

3 6 9 7 2 8 1 5 4

OPLOSSING

 
 
Baie dankie aan Estelle Ferreira vir al die moeite wat sy gehad het 
om die Sudoku vir my saam te stel.  Jy is 'n ware staatmaker!!! 
 
Tania 



DIE KAIA : 22 – 25 APRIL 2011  
 
Pragtige omgewing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saans is daar heerlik gekuier so deur die koue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johantjie was gelukkig om 'n vis te kon vang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baie primitief – soos Jakkie kan illustreer!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEURBOOMS LAGUNE : 27 APRIL 2011 – 1 MEI 2011  
 
Oppad Keurbooms toe verloor die Bothmas hulle dak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar dit stuit nie 'n Sawanant 
nie!! Gou-gou "plak" ons 
& vier JC se verjaarsdag 
 
 
 
 
 
 
 



Sondag bak ons jaffles en pannekoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lee-Ann Bothma verdien 
'n "Kampkommandant 
plaatjie" vir haar hulp met 
die maak van die jaffles 

 



GAMTOOSFERRIE : 20 – 22 MEI 2011 
 
Die visvang kompetisie het baie belangstelling gelok – van groot tot 
klein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petro Slabbert het 'n nuwee tent (dalk "gesponsor"?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenners van die visvang kompetisie Besoek die webwerf vir meer) 
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