
 

 

Oos-Kaap   

    

                                                      
    

SAWA Saamtrek:    
15 – 17 Mei 2015 
Geheime Kamp 
 
Liewe Sawanante 
  
VOLGENDE SAAMTREK: 

Ons geheime kamp vind plaas die naweek van 15 – 17 Mei 2015 te….. wel dis 
‘n geheim! Ons is bewus daarvan dat baie skole sport, debat en ander 
byeenkomste aan het die Saterdag. Dit is juis daarom dat ons ‘n kampterrein 
gekies het wat naby genoeg is vir die lede wat sal moet heen en weer ry. Die 
afstand na die kampterrein vir almal (Uitenhage, Despatch en PE) is onder 
30km. Die koste verbonde aan die kamp is R40 p/persoon per nag. Kinders 
onder 5 jaar is gratis en dan die gewone kampfooi van R10. Ter wille van die 
lede wat nie mooi verstaan hoe ‘n geheime kamp werk nie, wil ons graag die 
volgende uiteen sit:  

  

1.      Slegs Jacques en Zelda Swanepoel weet waar die kamp gehou word en dit is 
juis die idee van ‘n geheime kamp. As u spesifieke probleme het – kontak asb 
vir Zelda by 084 294 8427.   

2.      Die kampterrein is ‘n klein terrein in ‘n pragtige deel van ons natuur. Dit gaan 
‘n rustige, wegbreek naweek wees voor die stress van die eksamen begin!  

3.      Mense wat in Uitenhage en Despatch woon kan hulle boekies met 
rigtingaanwysings Vrydag by KVBP garage gaan afhaal – dit is Kenneth Botha 
se garage net voor die brug waar jy uit Uitenhage uit ry op die Rocklands pad. 
Mense wat in Port Elizabeth woon kan hulle boekies Vrydag gaan afhaal by 
die Engen garage in Kaapweg (hy is tussen 4de en 5de laan reg oorkant 
Citroën Pugeot, en voor Builders Express.) 



 

 

4.      Die idee is juis om alleen te ry en die boekie te lees soos jy verder ry, sodat 
die hele gesin kan help kyk vir die leidrade langs die pad. Moet asb nie die 
pret vir ander bederf deur vooruit in die boekie te lees of jou vriende te laat 
weet waar dit is nie. Ons almal hou mos van ‘n geheim!!  

5.      Ons wil asb vir almal vra om vir hulle gemaklike stapskoene saam te bring - 
 daar is pragtige staproetes en hopelik ook ‘n nagroete wat ons as ‘n groep 
gaan stap.  

6.      Vir die fietsryers – julle is welkom om fietse saam te bring – daar is ook fietsry 
roetes. Geen motorfietse of “quad bikes” asb.  

7.      Vir die vissermanne – julle kan maar die stokke saambring.  

8.      Ons gaan Sondag oggend kerk in die terrein bywoon – nie nodig vir kerkklere 
nie.  

9.      Dit is dalk raadsaam om vir elkeen ‘n ekstra stel klere saam te bring.  

10.   Daar is ‘n beperkte aantal kragpunte – dit kan gebeur dat ons dalk meer as 1 
karavaan op ‘n kragpunt moet wees. Bring asb ‘n  verlengkoord saam en los 
maar die verwarmers en elektriese komberse tuis. 

11.   Daar is wel ‘n winkeltjie wat die belangrikste dinge te koop aanbied. Dit sluit 
ook braaihout in.  

12.   Daar word GEEN HONDE op die kampterrein toegelaat nie.  

13. Almal moet asb. flitsligte onthou vir die nagstap.  

 

Hoop ons sien almal daar!!  

Zelda Swanepoel 

 
PEARSONPARK SONDAGSRIVIER: 
 
Die kamp vind plaas vanaf 12 – 14 Junie 2015. 
Meer inligting sal nader aan die tyd deurgegee word. 
 
ADDO: 
 
Die Addo kamp vind plaas vanaf die 17 - 19 Julie 2015. Die reëlings vir die 
kamp word behartig deur Johan Steynberg (Voorsitter).  
Ons vra dat die lede hom asb. direk kontak so gou as moontlik om te bevestig 
wie die kamp gaan bywoon. Epos: jard@501.co.za - Selfoon: 084 632 9881     
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WINTERTOER – VAN HIER TOT 7 DAE VERDER 

TEMA: “ART AROUND THE WORLD” 

Klee soos wie of wat jy wil voorstel. 

Ons vertrek as alles goed gaan Saterdag 4 Julie om 7vm vanaf Nanaga. 
Elkeen sal daardie oggend ‘n program kry voor ons vertrek. 

Nag van 4 en 5 Julie: Pynappellande. Koste: R200 per staanplek en R50 p/p. 

Nag van 6 en 7 Julie: Die Donkie. Koste: R60 per staanplek en R60 p/p. 

Nag van 8,9 en 10 Julie: Put Sonder Water. Koste: R70 p/p. 

‘n Jag is gereël vir die manne wat belangstel. 

Daar word tussen verblyfplekke 160km gery en die laaste dag 240km. 

Daar is wel ‘n park wat ons ‘n beter prys beloof het. 

ALMAL WAT GAAN TOER, MOET ASB. PROBEER OM BY PEARSON PARK 
SAAMTREK TE WEES: DIT IS NOGAL BELANGRIK! 

Groete 

Tjaart Snyman 

NOODHULP TYDENS SAAMTREK 

Hierdie is ‘n baie belangrike aangeleentheid.  Ons vra dat mense na vore sal 
kom wat noodhulp het. Sê asb. Vrydagaand by Boekevat of u opgelei is en vir 
ons kan help gedurende die naweek.  Dan weet die lede waar hulle kan gaan 
vir hulp indien daar ‘n krisis oor die naweek is. Ons het ‘n goeie noodhulpsak 
aangekoop vir gebruik.  Dit is by die kampleiers van die naweek beskikbaar. 

WAPAD EN WEBWERF 
 
Stuur asb. u nuus/foto’s vir Ischke Lambrechts vir die Wapad en Webwerf en 
kyk gerus na Facebook vir nuwe inligting. Epos: ischke@yahoo.com 
 
Baie van ons lede se kinders het ook mooi presteer en ons vra dat julle dit ook 
asb. sal aanstuur dat ons so vir hulle ook die nodige erkenning kan gee. 

Die Wapad word per e-pos gestuur, maar as u nog ‘n harde boekie wil 
ontvang, moet u dadelik vir Ischke laat weet. Dieselfde geld ook vir die 
jaarprogram van 2015 en julle kan julle bestuurslid laat weet. 
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Daar is ook nou n nuwe kalender uit teen R30 elk en kan ook by julle 
bestuurslid of direk van Ischke af bestel en betaal word. 

 

LEDEGELD 

U moet groot asseblief u ledegeld betyds by Hoofkantoor inbetaal.  Kyk 
watter maand u aangesluit het en handel dit dan af. Aansluiting en eerste jaar 
se ledegeld moet kontant betaal word. Debietorders sal eers van jaar twee af 
in werking tree en ons moedig dit graag aan.  Dit vergemaklik die taak baie en 
u het nie weer probleme nie.  Eenmalige aansluitingsfooi van R120 is 
betaalbaar. Ledegeld: Kontant = R325; Senior Burgers: Kontant = R315: 
Debietorders is R10 minder by elke groep. Agterstallige lede sal gekontak 
word om reëlings te tref vir betalings. 

BEDRYFSFONDS 

Die bedryfsfonds vir die nuwe jaar moet nou ook betaal word. Dit is slegs 
R150 per jaar en vir Senior Burgers R120 per jaar en u moet dit  VOOR DIE 
EINDE VAN MEI 2015 by Tessa Bessinger in betaal.    

SAWA KENTEKENS 

Indien u belangstel in ‘n nuwe plakker vir u woonwa, kan u by Karen 
Rautenbach een koop.  Dit is egter baie belangrik dat wanneer u, u woonwa 
verkoop, MOET U DIE SAWA KENTEKEN EN SNOR AFHAAL.   

 

Groete 

BESTUUR VAN SAWA OOS-KAAP 

 


