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te begin, dus ǹ stukkie uit die woord as voeding 
vir die siel

Al ooit gewonder wat so lekker ruik op jou 
buurman se braai? Ons deel ons lede se 
lekkerste resepte.

30

30

06 LIEF, LEED EN SIEK

02

05

VOORSITTER VERSLAG

09 CANNON ROCKS

WYSE WOORDE

WAAR HET ONS GEKAMP?

30 RESEPTE

31 GRAPBLAD

Ons lede presteer gereeld in verskeie velde 
terwyl ander deur moelike tye gaan, vind uit wie 
lief, leed of siekte het.

10 WINTERTOER

17 NIESHOUTSKLOOF
18 GAMTOOS

32 SAWA JEUG / KLEUTERS

35 SENIOR BURGER BLAD

37 SAWA LEDE-INDELING

39 SAWA EREKODE

40 VERJAARSDAE

29 AANKONDIGINGS / VOORRAAD

18

29

23

KRY JOU KAR IN RAT26

SLEEP JY WETTIG?

41 SAWA JAAR PROGRAM

40

JU
N

IE
 2

0
17

 | 
U

IT
G

A
W

E 
3

01

22 RIVERREEDS- BESTUURSKAMP

17

32



VOORSITTER VERSLAG
Die Algemene Jaar Vergadering (AJV) van 2017 is agter die rug en ek dink 

elkeen wat die saamtrek bygewoon het, het dit geniet. Dankie aan elke 

bestuurslid wat so hard gewerk het om van die AJV 'n sukses te maak. Geluk aan 

almal wat toekennings ontvang het  by die AJV.  Streek Oos-Kaap is darem 'n 

trotse spannetjie, welgedaan. 

Tydens hierdie saamtrek was ons weer bevoorreg om ons Gebiedsvoorsitter 

Willem Nel en sy vrou Alet, asook die Labuschagne egpaar van Klein Karoo as 

ons gaste te kon hê. Dit is vir ons altyd lekker om julle te ontvang en ons 

waardeer julle kuiers.                                               

Sterkte aan elke leerling wat begin voorberei vir hulle eksamens. Elke kwartaal se rekenskap is baie 

belangrik. Ek glo die ouers is net so hard besig om hulle aan te moedig om net hulle beste te lewer. 

Geluk aan elke leerling wat tot die leerlingraad van hulle skool verkies is, asook die wat op ander 

gebiede as leiers moet optree. Ongelukkig kan ons nie almaI leiers wees nie, maar ons kan dit vir die 

leiers maklik maak deur ons optrede. 

Baie dankie weereens aan ons lede wat gereeld hulle bedryfsfonds betaal, ons ondersteun tydens 

verkopings en alle donasies. Die wintertoer was weereens 'n groot sukses en ons het goeie terugvoer 

gekry. Baie dankie Steve & lschke Lambrechts asook Jakkie Barnardo wat as leiers opgetree het. 

Tersia Le Roux, een van ons bestuurslede en Andre Muller gaan onder die mes deurloop. Ons wens 

hulle volkome genesing toe. Baie dankie aan die persone wat vir Tersia sal instaan terwyl sy aansterk. 

Oom Reitz Kruger, een van ons Erelede het ons ook ontval. Hy het sy kampe altyd baie geniet en tot op 

'n hoë ouderdom nog sy woonwa gesleep. Sterkte aan sy familie.

Geluk aan die nuwe bestuur. Ek glo die lede sal elkeen van die bestuur mooi ondersteun. Ek weet 

sommer dat ons lekker gaan saamwerk en as 'n span die wa deur die drif gaan trek. 

Die jaar staan einde se kant toe en ons dank ons Hemelse Vader vir Sy groot genade. Voor ons, ons oë 

uitvee en ons gespaar bly, is dit weer ons Kerskamp. Kan jy glo! Geniet maar die paar saamtrekke van 

2017 wat nog oor is. 

Wapad groete 

Tjaart 
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UIT DIE WOORD
(www.heuning.co.za)

In die Griekse mitologie is daar ‘n verhaal van ‘n karakter genaamd Achillis. Achillis was ‘n Griekse 

held in die Trojaanse oorlog, en die ou was letterlik onaantasbaar – niemand kon niks aan hom 

doen nie. Daar was egter een plek op sy liggaam wat nie beskerm was nie, en dit was in sy 

hakskeen. Volgens die mite was die rede hiervoor dat sy ma hom as baba in die Styx rivier gedruk 

het. Sy het dit gedoen sodat hy onsterflik sou wees. Maar waar sy ma hom aan die hakskeen 

vagehou het met haar twee vingers, was daardie twee kolle op sy hakskeen nie beskerm nie, en 

dit het die swakplek in sy liggam gebly. En toe kom iemand en skiet hom met ‘n giftige pyl, 

presies deur daardie twee plekke op sy skeenvel, en hy sterf…. So gaan die mite.   

Vandag word die term, “achillis heel” gebruik om die een of ander swakheid wat ‘n mens het, dit 

wat jou kan lamlê, te beskryf. Daardie “iets” wat ten spyte van goeie fisiese welstand jou kan 

onderkry. Gewoonlik is dit ‘n swakte waaraan jy niks kan doen nie. 

Miskien het jy ook so ‘n achillis heel, ietsie wat jou terughou in die lewe. Miskien is dit iets wat ‘n 

permanente stremming vir jou is. Iets wat swaar is om mee saam te leef, iets waaroor jy nie ‘n 

keuse of ‘n invloed het nie, iets wat jy alleen moet verwerk en dra. Miskien is dit ‘n siekte, dalk die 

een of ander gestremdheid, dalk ‘n kind of ander familielid wat jou lewe swaar maak, dalk is dit 

jou finansies. Miskien is dit trauma uit jou verlede, dalk molestering of ‘n  sonde waarmee jy 

sukkel. 

‘n Achilllis heel, ‘n ondraaglike las, ‘n doring in die vlees… so het Paulus ook een gehad:  

2 Kor 2:1-10 

Om te roem, het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en 

openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar 

gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, 

weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe of dit 

met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde 

gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor 

myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat 

ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my 

meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid 

van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring 

in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Drie maal het ek die 

Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: "My genade is vir jou 

genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my 

swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor 

swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek 

swak is, is ek sterk.   SE
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Hier lees ons van Paulus se doring in die vlees – en dit klink vir my nogal na sy weergawe van ‘n achillis 

heel. Mense bespiegel baie oor wat dit kon wees. Sommiges sê dit was kanker, ander dat hy 

gesiggestrem geraak het – dis alles maar net bespiegelings en afleidings. Dit moes vir Paulus baie sleg

gewees het, want Hy noem dit  ’n boodskapper van Satan wat hom met vusite slaan. Klink erg, en dit

klink of hy ernstig gely het daaronder. Hy sê nogal : daar is vir my ‘n doring in die vlees “gegee” – deur 

wie, weet ek nie. Interessant dat daar net een maal melding gemaak word van sy achillis heel, en dat 

daar nooit ‘n verduideliking is van wat dit kon gewees het nie. Maar wat my tref is dat die Bybel sê dis vir 

hom gegee sodat hy nie hoogmoedig sal wees nie. Miskien kan ons aflei dat aangesien Satan hou van 

hoogmoedige mense, dit nie hy is wat vir Paulus die doring in die vlees gegee het nie. Dalk kom dit dan 

wel van die Here af? … sodat Paulus nederig moet bly.   

Paulus besluit toe genoeg is genoeg, hy het nou lank genoeg gesukkel met die doring in die  vlees, en 

hy gaan gee die saak vir die Here – en hy doen dit drie maal. Net drie maal. Hy het die saak REGTIG vir

die Here gegee, en toe vra hy nie verder nie. Toe antwoord die Here hom – heeltemal anders as wat 

Paulus dit wou hê. Die Here vat toe nie die doring in die vlees weg nie, maar gee hom die krag om 

daarmee saam te leef, EN Hy gebruik die doring in die vlees om te keer dat Paulus hoogmoedig word. 

Daarby sê die Here vir hom: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer 

jy swak is”. Dan Sê Paulus hy is eintllik bly oor sy swakhede! Hy gaan aan met sy lewe, doen sy werk met 

oorgawe, ten spyte van sy achillis heel. Ek sien nêrens dat Paulus die Here beskuldig, of kwalik neem 

nie, en nog minder dat hy sy achillis heel as verskoning gebruik nie. “My genade is vir jou genoeg” – so

sê die Here. 

Wat is jou achillis heel vandag? En hoe hanteer jy dit?   

1)     Dit lyk my ons kan vra dat die Here dit wegneem. As Hy wil, sal Hy, maar as Sy wil iets anders is, sal 

ons maar daarmee moet saamleef. Vra, maar moenie neul nie. 

2)     Soek na die doel wat die Here daarmee het in jou lewe. Paulus het ‘n nugter uitkyk oor die ding 

gehad en dit gedwee aanvaar. Partykeer probeer ons vreeslike geestelike en hoogdrawende goed aan 

so iets toedig – vir Paulus is dit bloot maar net om nie hoogmoedig te wees nie. 

3)     Die doring in die vlees is nie ‘n straf wat die Here vir Paulus gegee het nie. Inteendeel! Hy het Sy 

genade vir hom gegee in hierdie situasie. Miskien kan ek vir myself vra: wil ek eerder ‘n gemaklike, 

probleemvrye lewe hê, of liewer God se genade? 

4)     Paulus het dit aanvaar. Ons kan ook. Hierdie vermoë om te aanvaar is wat maak dat gestremde 

mense kan oorloop van lewensvreugde, en blindes in iets kan vasloop, en kan giggel daaroor, of dat 

iemand in ‘n rolstoel my kan moed inpraat as my bene lam is. 

5)     Paulus het steeds sy werk voluit gedoen, ten spyte van sy swakheid. Hy het niemand daarvoor 

verwyt nie, nie verskonings daarvoor uitgedink nie, net vorentoe gekyk en aangegaan. 

Kyk met ‘n nuwe, positiewe gesindheid na die doring in jou vlees, jou achillis heel, en gaan vorentoe. 

Die Here se genade is genoeg.
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WYSE WOORDE



LIEF

LIEF, LEED EN SIEK
Ons lede presteer gereeld in verskeie velde terwyl ander deur moelike tye gaan, vind hier uit wie lief, 

leed of siekte het.

Leon en Marina Reynierse het oupa en ouma geword. 

Jacques Visser neem deel aan ñ kompetisie by Spar. Hy maak  peri-peri hoenderlewertjies, 

behaal die 2de plek en wen R10,000. 

Storm Noack van DF. Malherbe skool het 2de plek behaal in Meneer Heinz kompetisie. 

Ruan Hall en Christiaan van Tonder is verkies tot die leerlingraad vir 2018. 

Zelvonè Swanepoel is verkies tot die Junior stadsraad. 

Kallie Kaltenbrunn het `n kursus in ammunisie voltooi. 

JC Bothma het sy matriek afskeid bygewoon. 

Willie & Jackie Conradie gaan  oupa n ouma word. 

Baie geluk aan al ons Sawanante se kinders 

wat so mooi presteer. Sterkte aan al die 

matrieks en ouers vir die laaste kwartaal en 

eksamens wat voorlê. 
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SIEK
Nelia Snyman kry chemo behandeling. Tjaart bedank almal vir hul ondersteuning, liefde, oproepe 

en boodskappe met Nelia se behandeling. 

Gaan maar sukkel-sukkel met tannie Bettie en oom Pieter Venter. 

Tannie Alna Steenkamp sukkel met haar hand. 

Sam Ankiewicz se ma het water op die longe – gaan nie so goed nie. 

Veronica Boshoff het geval en haar wangbeen gebreek. 

Andrê Muller sterk tuis aan – Gaan nie so goed nie. (Nog baie pyn). 

Emsie du Plessis kry chemo behandeling. 

Markus en Riana Pottas se dogter Riëtte was in die hospitaal. 

Regardt Momberg was in die hospitaal weens n kat byt. 

Jacques Strydom het die 8ste September `n skoueroperasie ondergaan. 

Ischke Lambrechts was in ñ motorongeluk. 

Hou Spikkels in jul gebede dat dit gou beter sal gaan. 

Met tannie Marie Weitz gaan dit goed. 

Benna Weitz het weer vir sy oë gegaan. 

Gaan nie te goed met Steven Meyer se pa nie. 

-Sterkte aan ieder en elk. 
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Tersia le Roux se pa is oorlede. 

Charmaine Barnard se ma is oorlede. 

Jacques Strydom se ouma is oorlede.

LEED

Daar  is  geen  hartseer  en  leed  so  groot  en  seer  dat  

God  dit  nie  beter  kan  maak  nie.  Hy  ken  die  kamers  

van  jou  hart  waar  jy  die  hartseer  wegpak.  

Hy  weet  van  elke  oomblik  dat  jy  dit  uithaal  omdat  jy  

dink  dit  sal  jou  troos.   

Nee...  

laat  jou  hartseer  daar,  weggepak  in  die  laai.  

Vertrou  op  God  om  jou  heel  te  maak.  

Hy  genees  elke  hartseer,  vee  elke  traan  af  en  gee  

vrede,  as  jy  dit  vir  Hom  gee.  

Sterkte  as  jy  vandag  hartseer  iewers  in  `n  laai  het.  

-Anne

Daar is van ons lede wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het, ons vra dat julle hierdie 

lede in jul gebede hou.

Reitz Kruger is oorlede. 

Gerhard Moggee se pa is oorlede. 

Liana Labuschagne se oom en tannie is 

oorlede. 
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CANNON ROCKS

Die Cannon Rocks kamp het plaasgevind vanaf 15 tot 18 

Junie 2017.

‘n Lekker lang naweek is op hande.  Enkeles gaan alreeds 

Donderdag en die laastes sluit Vrydag aan.  Die eerste stop 

is egter Nanaga en daarna is daar nou oulike padstalletjies 

tussen Cannon Rocks en P.E.  Almal kuier net lekker rond 

die naweek en die besienswaardighede in die omgewing 

word besoek.  Saans word die dag afgesluit met Boekevat 

en daarna verkeer almal maar net rustig. 

Saterdag tref die koue ons en almal sit maar naby mekaar. 

 Later word daar lekker vuur gemaak in die Lapa en van die 

lede braai lekker saam.  Sondag luister ons na ‘n treffende 

boodskap en daarna is dit maar oppaktyd. 

Jakkie
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KOOKWATER WINTERTOER

Die Kookwater Wintertoer het vanaf 8 tot 16 Julie 2017 plaasgevind.

Miskien sien ons hierdie jaar die sneeu…   Dit is die rede waarvoor ons 

elke jaar weer gedurende die winter die weeklange toer aanpak.  Tog, 

al sien ons nie die sneeu nie, is die wonderlike voorreg om so met die 

woonwaens te kan ry, net een groot gebeurtenis in elke toerganger se 

lewe.  Dit is iets wat elke Sawanant een keer (of baie kere) moet 

aanpak. 

Op Saterdag, 8 Julie, begin Jakkie dus die toer met Psalm 10 en weet 

dat ons in goeie hande sal wees.  Daar is 15 opgewonde toergangers 

wat gereed is om die onbekende in te ry.  Heerlik word daar langs die 

pad gesels oor die radios en spoedig stop ons by Joubertina.  Tafels 

vol van die heerlike padkos word voorgesit en nadat die magies gevul 

is, word daar verder gery - eintlik gesleep. Gelukkig is daar genoeg 

helpers en Johan Fourie se bakkie se band word vinnig reg gemaak 

nadat dit ‘n papwiel gekry het. By Oudtshoorn word die voertuie se 

magies gevul en die laaste stukkie pad naamlik die sementpad word 

aangedurf.  En so bereik ons die eerste staanplek naamlik Karoowater. 

 Wat ‘n aangename oase met die springbokkies wat so tussen die 

woonwaens deur loop.  Sommiges geniet die warm water en ander 

kuier net rustig of besoek die wilde voëls en diertjies in die hokkie. 

 Ischke sluit die aand af met Boekevat en ‘n kamp sonder ‘n vuur is nie 

‘n kamp nie.  Al is dit eintlik te warm vir winter, kuier almal maar so om 

die vure.  En toe gaan ons slaap. 
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Sondag breek aan en die grade daal van 28 tot 18 oor nag.  Natuurlik 

moet die papwiel eers reggemaak word.  Frans en Liana is die keer die 

ongelukkiges.  Deur  Calitzdorp en toe ry ons in lekker reëntjies verder. 

 Die aarde het dit so nodig en niemand kla nie.  By Ronnies Sex Shop 

word vinnig gestop vir….. ‘n warm koppie koffie en toe is Barrydale aan 

die beurt met ‘n heerlike ontbyt.  En waar is die volgende stop?  By 

Baden in die winter.  Miskien ‘n verrassing vir party en ander is by hulle 

Kersfeeskamp.  Winter is hier en ons braai lekker saam onder die afdak. 

Gelukkige trekkings word gedoen en daar word sommer net lekker 

gekuier, gesels en geskinner.  Diegene wat vir die eerste keer saamtoer 

word hartlik welkom geheet met die horinkie.  Selfs die kinders word 

bederf deur Nelia se handewerk.  (Baie dankie)   Dankie tog vir elke 

warm kombers waarin ons later kon gaan inkruip.   

Maak wyn warm?    Traag word daar tussen die warm komberse 

uitgeklim en die nuwe dag word aangepak.  Na Boekevat vat ons die 

koers wynplase toe.  Dis hier proe en daar koop en hier smul en daar 

loer en gou-gou is die dag verby.  Jammer Maandag, jy het so  vinnig 

verbygegaan tussen die wingerde.  Dis nog steeds koud en die vure 

probeer hulle bes om ons warm te kry, want wyn maak nie genoeg 

warm nie!  So kom nog ‘n heerlike dag tot sy einde en is deel van die 

foto-album van die wintertoer van 2107. 
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Ronnies Sex Shop, R62

Platform 62

Baden



Brandewyn het nie brieke nie…. Sommiges gaan kyk Dinsdag of dit so 

is, anders gaan kyk of die voëls nog al hulle vere het by Robertson en 

ook  ander besienswaardighede word besoek.  Ver langs kan mens die 

sneeu op die berge se toppies sien.  Ja, wat ‘n voorreg om soveel van 

die dinge te kan beleef.  Gelukkig nooi Willie en Jackie ons vir hulle 

huweliks herdenking die aand.  Heerlike lasagne potte en roosterkoek 

word voorgesit en nadat Annemarie vir ons Boekevat gehou het, word 

daar lekker gesmul.  Koud, ja koud, maar die vure brand hoog en die 

warm komberse vou ons toe in hulle warm arms.  Hoeveel genade 

ontvang ons nie elke dag nie? 

Woensdagoggend groet ons Baden se sterreprag nadat Jakkie die 

Boekevat gehou het.  Spoedig is almal op spoed en op Swellendam 

word die voertuie se magies gevul.  By die padstal word vinnig gestop. 

 Die groot stop is egter by Riversdal.  Wat ‘n belewenis.  Daar is so baie 

om te sien, dat mens eintlik nie weet waar om te kyk nie.  Die magies 

word gevul en die geldsakkies word leeg gemaak en toe pak ons die 

laaste skof aan vir die dag.  Orals word daar aan die paaie gewerk – dit 

is sulke goeie nuus.  Ons stop ten einde laaste by Stilbaai.  Almal kry 

hulle plekkie en toe word daar gekuier, geloop en gery.  Later brand 

die vure – gelukkig is dit nie so koud nie.  En toe word daar maar 

komberse toe gekruip.  Lekker. 
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Robertson

Baden



Birds Paradise, Robertson

Swellendam
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Gedurende die nag val daar so ‘n paar druppels.  Dit is maar koud 

toe ons roer.  Ons gaan kyk hoe die palings gevoer word.  Dit is 

nogals ‘n tydsame proses om hulle onder die klippe te laat uitkom. 

 Die oulike voorbeeld van ou skoolgoed is ‘n treffer.  Toe gaan proe 

ons Kaselhof se kase.  Sommiges is smaaklik en ander is nie so 

smaaklik nie.  Daarna besoek ons die ginbrouery en ruik aan al die 

bossies en snaakse goed wat hulle gebruik.  (Dankie tog alle 

drinkgoed is nie so sleg nie.)  Vir middagete word verskillende 

eetplekke opgesoek.  Dis lekker om so rond te ry en al die pragtige 

plekke te besoek.  Nadat Patrys vir ons die Boekevat gehou het, is dit 

tyd vir nasionale tyd…. Dis nou om rondom ‘n lekker vuur te kan sit 

en kuier.  En toe word ons vaak. 

Nou ja, dan moet mens seker maar oppak vir die laaste aand se 

toerslapie.  Kan nie glo ons week het met so ‘n spoed gehardloop 

nie.  Ischke open die oggend met ‘n dagstukkie en toe vertrek ons. 

 By George word daar so bietjie vertoef en gekoop en geëet en toe 

durf ons die laaste stukkie pad aan na Sedgefield.  ‘n Pragtige groen 

oord begroet ons.  Sommiges gaan besigtig die dorp met sy 

pragtige winkeltjies.  Net bitter hartseer om al die brandskade te 

sien.  Die ry motors wat uitgebrand het, staan sommer so by mekaar. 

 Ai, mens se hart is seer as jy so na die swart gebrande dele rondom 

jou kyk.  Snaaks, die weer is ook nie so koud nie.  Die vure brand 

hoog en almal gesels vir oulaas lekker saam.   Maar, dan moet ons 

maar vir oulaas in ons woonwaens gaan slaap vir die wintertoer van 

2017. 
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En die dag van die laaste breek ook aan.  Nadat 

Sandra vir ons krag gegee het met haar 

boodskap, word die stalletjies (duisende, 

honderde, tiene en ene) besoek.  Sjoe, daar is 

nou net mooi van alles en nog wat.  Dis hier proe 

en daar kyk en hier koop en daar bewonder.  En 

toe hak ons… 

Ai, dis net genade om so te kan ry en so te kan 

kyk en so te kan ontdek.  Groot dankie aan ons 

Hemelse Vader vir al die genade wat ons elkeen 

ontvang het.  Dankie aan elke toerganger wat 

dit so lekker gemaak het en vir die lekker lag en 

gesels.  Dankie aan die toerleiers vir die vooraf 

reëlings en al die moeites.  En dankie aan ons 

Vader wat ons elkeen beskerm en bewaar het 

op die pad.   

Ek groet tot volgende jaar… 

Jakkie 
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Bo, Regs: Gin proe by Inverroche 

Onder: Kasselshoop se kaas proe

Kasselshoop, Stilbaai

Inverroche, Stilbaai

Lake Pleasant



NIESHOUTSKLOOF

Die Nieshoutskloof kamp het plaasgevind vanaf  21 tot 23 Julie.

Sjoe, maar die belangstelling was maar yl.  Gelukkig is die 

weer ons so goedhartig en ons 9 woonwaens geniet die 

naweek van rustigheid en die pragtige natuur.  Die aande 

word afgesluit met Boekevat en die Sondag hou die uwe die 

kort diens.  Die brawes pak die 4X4 roetes aan en die ander 

besoek die wildlewe in die omgewing.  Dis sommer net ‘n 

naweek van rus voor die derde kwartaal afskop. 

Groete 

Jakkie
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GAMTOOS

Die Algemene Jaar Vergadering het plaasgevind vanaf 4 tot 6 Augustus by Gamtoos.

So kom ons al weer aan die einde van die 

SAWA-jaar 2016/2017. Dis mos Sawa Oos- 

Kaap se AJV naweek. Willem die 

Gebiedsvoorsitter sowel as Carl 

Labuschagne, Gebiedspenningmeester, 

en hul gades kuier die naweek saam met 

ons. Sommige lede wat gelukkig is kom al 

die Donderdag saam met die Senior 

burgers kamp. 

Vrydagoggend verskyn die karavane so 

een na mekaar oor die bulte n wat ‘n 

verfrissende, geseënde dag toe die 

hemele oopmaak en broodnodige reën 

begin neerdaal op ons. Na boekevat die 

Vrydagaand het almal heerlik 

saamgekuier met sop en brood. Wat meer 

 het jy nodig op so koue nat Vrydagaand 

(old brown sjerrie)? Sommige 

sportbyeenkomste  is uitgestel weens die 

reën die Saterdagoggend. 

Strelitzia se AJV was gehou by Big Fish 

om 10:00h en Willem, Carl, Tjaart, Jakkie 

en Liana het dit bygewoon. Oos-Kaap se 

AJV het om 14:00h begin en dit was ‘n 

groot sukses. Die bestuur word gekies en 

Tjaart wens almal hartlik gelukvir die 

komende jaar. Die vergadering verloop 

seepglad. SE
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Die nuwe Bestuur vir 2017/2018 is as volg: 

Voorsitter: TjaartSnyman 

Ondervoorsitter: JakkieBarnardo 

Sekretaresse: Liana Labuschagne 

Penningmeester: IschkeLambrechts 

Addisionele Lede: Tersia Le Roux 

                                         Richard Heyman 

                                         Ds. Rudi van Tonder 

                                         Zeldri Strydom 

Redaktrise: Clarise Steenkamp 

Senior  Burger Verteenwoordiger: 

Sandra Fourie 

Willem Nel het ook gedurende die AJV‘n 

spreek beurt gehad en het met ons lede 

gedeel wat die stand van sake huidiglik is 

en waarheen Sawa oppad is. 

Die aand is daar gereed gemaak vir die 

toekenning van die trofees en die vure 

word aangesteek vir ons AJV braai.Jakkie 

hou vir ons boekevat. Daar word steak 

gebraai met heerlike slaaie wat voorsien is 

deur van ons lede. Baie dankie aan ieder en 

elk. 

Sondagoggend het Ds. Ben Fourie vir ons 

die diens gelei en daarna het ons heerlike 

koek en koffie saam geniet. 

SAWA Groete 

Liana 
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TROFEES
Man van die Jaar: Martin Botha  Vrou van die Jaar: Tersia le Roux 

Jeug van die Jaar: Doré Weitz  Gesin van die Jaar:  Ischke & Steve Lambrechts 

Senior Burger: Bettie Venter Flopper van die Jaar:  Lize Strydom 

Toegewydheid:  Zeldri Strydom 
Die Flopper storie:  Gedurende 

die Kookwater wintertoer in 

Julie, het ons by vele padstalle 

gestop tussen die Wes- en Oos- 

Kaap. Dit was by een van dié 

padstalle, Ronnies Sex Shop, 

waar `n mooi hemp met R62, 

verwysend na "Route 62" op 

gewaar is. Daar was nie `n prys 

sigbaar op die hemp nie, maar 

Lize was oortuig dit kos R62, 

want waarom anders sal daar 

dan lewens groot R62 staan. 



Mario & Vicky Weitz 

Buitengewone dienste 

Anton & Rozelle  Von Mollendorff 

100% Bywoning 

Johan & Sandra Fourie 

100% Bywoning 

Buitengewone dienste 

5x Kampkommadant 

2 jaar op die Bestuur 

300 Algemene kampe 

Pieter & Bettie Venter 

200 Streek 

Mario & Clarise Steenkamp 

100% Bywoning 

Japie & Corné Snyman 

Buitengewone Dienste 

Alria Standford 

200 Streek 

Stienie Grobler 

Buitengewone Dienste 

Rudi & Natasha van Tonder 

Buitengewone dienste 

5x Kampkommadant 

Streek Meriete 

Jan & Tanyia Hugo 

Streek Meriete - Wiel is vol 

Ben & Marie Weitz 

200 Streek 

Willie & Jackie Conradie 

Buitengewone Dienste 

Eric & Wilna Noack 

50 Streek 
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Tobie & Judie Botha 

Buitengewone dienste 

5x Kampkommandant 

Markus & Riana Pottas 

100% Bywoning 

Jacques & Zeldri Strydom 

Buitengewone dienste 

5x Kampkommadant 

2 jaar op die Bestuur 

Streek Meriete 

Frans & Liana Labuschagne 

100% Bywoning 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

100 Algemeen 

Streek Meriete 

Streek Ere 

Steve & Ischke Lambrechts 

100% Bywoning 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

Streek Meriete 

Tjaart & Nelia Snyman 

100% Bywoning 

Buitengewone dienste 

300 Algemeen 

Cecile Meyer 

200 Streek 

Deon & Tersia le Roux 

100% Bywoning 

Buitengewone dienste 

Streek Meriete 

Elzaan le Roux 

Buitengewone Dienste

Johan & Jakkie Barnardo 

100% Bywoning 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

Gerhard & Leonora Moggee 

100% Bywoning 

5x Kampkommandant 

Buitengewone dienste 

Theo & Mariana Pozyn 

Buitengewone dienste 

100 Streek 

Johan & Alida Steynberg 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

Streek Meriete - Wiel is vol 

Johan & Karen Rautenbach 

200 Streek 

Richard & Poppie Heyman 

100% Bywoning 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

400 Algemeen 

Jacques & Zelda Swanepoel 

2 jaar op bestuur 

5x Kampkommadant 

Buitengewone dienste 

Wouter & Alna Steenkamp 

Buitengewone dienste 

Paul & Lindie Stander 

100% Bywoning 

Louis & Anemarie Swanepoel 

Buitengewone Dienste 

Kenneth & Lizelle Bothma 

100% Bywoning



RIVER REEDS: BESTUURSKAMP

Die Bestuurskamp het plaasgevind vanaf 1 tot 3 September 2017 by River Reeds buite Kirkwood.

Die naweek van 1-3 September was dit weer tyd vir ons jaarlikse bestuurs- 

kamp. Van die lede is Vrydagoggend reeds vroeg deur na River Reeds Lapa 

by Kirkwood. Die res van die lede het so deur die loop van die middag 

aangesluit. Sandra Fourie het Vrydagaand boekevat gedoen; waarna ons 

heerlik gebraai het. Dit was ’n koel aand; maar niks wat ’n ou soetwyntjie nie 

kan regmaak nie. Saterdagoggend was ons lekker rustig. Ons het lekker 

ontbyt gemaak en die manne het visgevang. Die res van die bestuurslede het 

by ons aangesluit en om twee uur het die vergadering begin. Dis altyd groot 

werk om die jaar se beplanning te doen; maar met die Here se hulp en lyding 

help dit ons om die regte besluite vir die lede te maak. Sulke harde dinkwerk 

maak mens mos honger. Oom Tjaart het heerlike platters en koek gebring om 

daai honger te stil. Na afloop van die vergadering het oom Tjaart Tersia le 

Roux se vrou van die jaar trofee aan haar oorhandig. Saterdagaand het 

Ischke & Stefani Lambrechts boekevat gedoen. Ons het heerlik saam steak 

gebraai en die tafels het behoorlik gekreun onder die slaaie, souse en 

broodjies. Natasja van Tonder het so tussendeur die gedruis haar skoolkinders se langvrae gesit en merk. 

Ons almal het met vol magies gaan slaap.  

Sondagoggend het Zeldri lekker ontbytrolletjies gemaak. Dit was werklik heerlik. Ds Rudi het die 

oggend diens behartig en vir ons van Moses en ons elkeen se roeping in die lewe vertel. Na kerk het 

oom Tjaart plaatjies oorhandig. Kenneth & Lizelle Bothma kry hul 100% bywoning van die AJV en 

Richard & Poppie Heyman kry vir 320 streekkampe. Toe het ons weer koek geëet. Dit was ’n heerlike 

warm dag en ons het behoorlik soos dassies in die son gesit en bak. Stadig het ons begin om op te pak, 

terwyl sommige nog lekker gebraai het. Baie dankie aan almal vir ’n heerlike kamp. Ons is regtig ’n 

lekker klomp en met sulke goeie gesindhede kan ons nie anders as om ’n sukses te maak van die take 

wat ons aanpak nie. 

Veilig sleep tot volgende keer, Ischke Lambrechts
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KRY DIE REGTE RYBEWYS!
Deur Dirk Kok, Dinsdag, Augustus 22, 2017 12:20 vir  WegSleep

Moenie dat verkeerde inligting oor 

sleeprybewyse jou verwar nie. Die antwoord is 

eenvoudig en staan swart op wit op jou 

rybewyskaart én in die Padverkeerswet. 

Jou vriend Frik meen jy kan jou Sprite Splash 

met jou ou kode 10-swaarvoertuigrybewys 

sleep. Die ou by die bestuurskool sê as jy ’n 

hedendaagse C1-rybewys het, is jou kop deur. 

In die Spar loop jy vir Harry van die 

verkeerskantoor raak, en net om doodseker te 

maak vra jy vir hom ook, want as geregsdienaar  

behoort hy mos te weet. Harry sê dit is in die haak om jou Splash met jou C1-rybewys te haak, want hy 

het gehoor iewers in die toekoms gaan jy wel daarmee kan sleep. Dit is nie heeltemal wat jy wil hoor 

nie, en nou twyfel jy weer. Maar jy kies om vir Frik, die bestuurskooleienaar en vir Harry te luister, want 

jy kan mos groot goed bestuur en wil nie van voor af ’n leerlingrybewys kry en die sleeptoets doen nie. 

Die slegte nuus is: Jy is verkeerd ingelig en gaan in die sop beland. Een of ander tyd gaan jy langs die 

pad jou rieme styfloop met ’n wetstoepasser in ’n verkeersuniform, want jy mag nié jou Splash met jou 

kode C1-rybewys sleep nie. Die sleepregulasies in die Padverkeerswet (Wet nr. 93 van 1996) stippel 

dit duidelik uit, al is daar mense wat vir jou ’n ander storie vertel. Dis ook nie net die boete waaroor jy 

jou moet bekommer nie. Jou versekering gaan nié uitbetaal as jy op pad ’n ongeluk maak en jy het nie 

die regte sleeprybewys nie.  

Waar lê die moeilikheid? 

Die padvervoerkonsultant Alta Swanepoel van Alta Swanepoel & Associates in Pretoria sê die 

voortdurende debatte, onsekerheid en verwarring is onnodig. Jy hoef maar net die sleepregulasies in 

die wet na te kom. Dit is nie te moeilik om te verstaan nie. Sy skryf die probleme en verwarring toe aan 

moedswilligheid en hardkoppigheid, en sê mense moet die ou rybewyskodes van jare gelede uit hulle 

kop kry en dit heeltemal vergeet. “Die wetgewing is eintlik heel duidelik. Mense is soms moedswillig. 

Hulle praat steeds van ’n kode 8 en kode 10, wat al 16 jaar nie meer bestaan nie. Dit dra by tot die            

   verwarring.” Alta sê daar is ook mense wat nie die sleeptoets wil doen nie en dit liewer probeer              

   wegpraat. 

  Die Wet is egter duidelik, en die feit bly staan: As jy nie ’n sleeprybewys het nie, moet jy vir lief neem    

    daarmee dat jy weer die K53-ding moet doen. Jy gaan die leerlingrybewystoets weer skryf en 

daarna    die sleeptoets vir jou sleeprybewys moet aflê. 
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Die antwoord lê in die E 

Op die agterkant van jou rybewyskaart is ’n basiese uiteensetting van die verskillende rybewyskodes. 

Die lank en die kort van woonwasleep lê in die onderste drie kodes wat ’n E vooraan het: EB (ligte 

voertuig), EC1 (swaar voertuig) en EC (ekstraswaar voertuig). Hierdie rybewyse is die enigstes 

waarmee jy ’n sleep- of woonwa met ’n bruto voertuigmassa (BVM) van meer as 750 kg mag sleep. 

Onder die boonste groep rybewyse agterop jou rybewyskaart kry jy die gewone motorrybewys (kode 

B) waarmee jy ook mag sleep, maar niks met ’n BVM van meer as 750 kg nie. Jy kan dus ’n Venter of 

klein tweemanwoonwa sleep mits daar op die wa se plaatjie staan dat hy ’n BVM van 750 kg of 

minder het. 

Onder die boonste groep is ook twee swaarvoertuigrybewyse: daardie C1 (of ou kode 10) wat 

sommige mense verkeerdelik as ’n algemene sleeprybewys beskou, en die C-rybewys vir ekstraswaar 

voertuie. Met hierdie twee swaarvoertuigrybewyse mag jy, net soos met die kode B vir motorvoertuie, 

slegs ’n wa met ’n BVM van 750 kg of ligter sleep en niks swaarder nie. 

Maar waarom nie? 

Waarom mag jy dan nie jou Sprite met die B-, C1- of C-rybewys sleep nie, maar net met die EB, EC1 en 

EC? Die B, C1 of C is vir niegelede of vastebakvoertuie wat nie uit ’n perd en wa bestaan nie. Al doen 

jy nie ’n sleeptoets vir niegelede voertuie nie, word jy wel toegelaat om ’n wa met ’n BVM van 750 kg 

of minder te sleep. Die EB-, EC1- en EC-rybewys is spesifiek vir gelede voertuie en groter 

sleepkombinasies, en vereis ’n sleeptoets. As jy enige wa of woonwa met ’n BVM van meer as 750 kg 

wil sleep, dan moet jy die sleeptoets doen. As jy jou ou kode 8-rybewys voor Maart 1998 gekry het, 

het jy wel ’n sleeplisensie (EB), al het jy nooit ’n sleeptoets gedoen nie. 

Ryhuise en bakkies 

Die owerheid gebruik drie gewigmaatstawwe vir rybewyse en voertuiglisensies: Die gewig van die 

leë voertuig (tarra); die bruto voertuigmassa (BVM); of die bruto kombinasiemassa (BKM). Met ryhuise 

het hulle skietgegee. Al word hy op die onderstel van ’n paneelwa of goedere- of vragvoertuig 

omgebou, word hy as ’n gewone voertuig beskou en is die voorskrif vir jou rybewys en 

voertuiglisensie sy leë gewig (tarra). Daarom het jy net ’n gewone motorrybewys (B) nodig om hom te 

bestuur. 

As jy jou Jimny of enigiets anders met ’n BVM van meer as 750 kg met hom gaan sleep, is die B- 

rybewys nie meer goed genoeg nie en jy moet ’n sleeprybewys kry. Met bakkies word nie skietgegee 

nie. Al is jou bakkie jou enigste ry- en sleepding, word dit steeds as ’n vragvoertuig beskou en nie as 

’n gewone motorvoertuig nie. Die gewigmaatstaf vir ’n bakkie is, net soos in die geval van ’n bus of 

vragmotor, die BVM. As jy bevoorbeeld ’n Ford F250 met sy BVM van meer as 3,5 ton aanskaf, het jy 

’n C1-rybewys nodig om hom te bestuur en ’n EC1 om jou woonwa met hom te sleep. Maar dis nie al 

nie: Jy moet ook ’n professionele bestuurspermit hê omdat dié voertuig ’n BVM van meer as 3,5 ton 

het. 
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KRY JOU KAR IN RAT
Deur Dirk Kok, Donderdag, September 14, 2017 14:56 vir  WegSleep

Daar’s ’n paar goue reëls vir praatjies om die kampvuur: Jy sê byvoorbeeld nie vir ’n man watter 

rugbyspan hy moet ondersteun nie en ook nie watter kar hy moet koop nie. En as jy hou van jou vriende 

(en jou voortande), dan roer jy ook nie die debat oor outomatiese ratkaste teenoor handratkaste aan nie – 

ook nie die kwessie van sleep in vyfde rat nie. 

DIE WRINGKRAGKURWE 

Sleep is nie net ’n kwessie van voet in die hoek sit om op dreef te kom nie. Nog voor jy in die kar 

spring, is dit eers tyd vir huiswerk: Kyk hoe lyk die wringkragkurwe van jousleepvoertuig. (As jy nie ’n 

grafiese voorstelling van die kurwe in jou motor se handleiding kry nie, gaan loer op die internet.) 

As jy praat van wringkrag, moet jy weet teen watter toere 

(r.p.m.) jou kar se enjin optimaal funksioneer. Daarvoor kry 

jy ’n generiese wringkragkurwe wat lyk soos ’n koepel 

met die twee bene na onder. 

Probeer om altyd só te sleep sodat jou enjin se 

werkverrigting in die boonste 20% van dié kurwe val. 

Dit is ook in dié persentasiedeel waar die enjin koeler 

loop en ekonomieser is. In die ander 80% van die kurwe 

kry die enjin op een of ander manier swaar; hetsy in die 

versnelling of omdat die toere te hoog of te laag is. 

(Terloops, as jy nie sleep nie, moet jy kyk na die boonste 

30% van die kurwe.) 
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WAT VAN VYFDE? 

Wanneer ’n mens kyk na ’n vyfspoedratkas (skets), is die vierde rat gewoonlik die rat wat ’n 1:1- 

ratverhouding het (of die naaste daaraan). Met ander woorde, die ratkas kon net sowel nie daar gewees 

het nie, want die enjin se omwentelinge en dié van die dryfas is dieselfde. Om die een of ander rede 

bestaan die mite dat dit nie goed is vir die ratkas om in vyfde te sleep nie.  Daar is egter geen rede om 

so te dink nie. Die vyfde rat kan nie sommer net breek nie. ’n Rat breek wanneer hy sonder olie werk en 

warm word. 
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Die vyfderatstorie kom 

waarskynlik van die dae in 

die jare sewentig en vroeë 

tagtig toe gewone 

 gesinsmotors net met vier 

ratte gebou is. Die vierde rat 

was toe ook die 1:1-rat en 

die rat waarin jy gesleep 

het. Daarna het ’n vyfde rat 

bygekom wat bekend 

gestaan het as overdrive. 

(Van eerste tot derde rat is 

die enjin se omwentelinge 

meer as die dryfas s’n. In 

vierde is dit dieselfde, maar 

in vyfde rat draai die dryfas 

vinniger as die enjin –  

vandaar die benaming.) Vyfde rat was nie bedoel as ’n kragrat nie, maar eerder om jou voertuig 

ekonomies te laat ry. Vandag se enjins is egter so ver gevorder en so kragtig dat jou kar sonder moeite in 

vyfde sal kan sleep.  In van die sesgangratkaste kan die vyfde die 1:1-rat wees; maar dis ook nie meer 

noodwendig dat ’n ratkas ’n 1:1-rat het nie. Dit kan wees dat dié rat se verhouding net-net groter of 

kleiner is. 

WISSEL EGALIG 

Jy hoef nie ’n meganiese ingenieur te wees om te weet jy moet so egalig as moontlik deur die ratte gaan  

 om by jou uiteindelike ryspoed uit te kom nie. Onthou, Lewis Hamilton se brandstof word geborg. Om 

soos hy te ry maak dalk van jou ’n goeie bestuurder, maar dit gaan nie baie ekonomies wees nie. Dis 

dus belangrik om te weet teen watter toere jy van rat moet verander voor jy die ratkas beskadig. Dis 

hier waar jou huiswerk ter sprake kom. Neem byvoorbeeld ’n dieselenjin waarvan die optimale 

wringkraglewering argumentsonthalwe by 1 900 r.p.m. lê. Die boonste 20% van die wringkragkurwe 

val derhalwe tussen 1 520 r.p.m. en 2 280 r.p.m. 

Jy moet dus die ratkierie wikkel om die toere binne hierdie spektrum te hou. Wanneer die toere tot by 

1 520 r.p.m. val, is dit tyd om af te rat, en wanneer hulle 2 280 r.p.m. bereik, moet jy na ’n hoër rat 

oorskakel. Só hou jy aan tot jy jou gekose spoed bereik, ongeag in watter rat jy is. 



OUTOMATIESE RATKASTE 

In beginsel werk ’n outomatiese en ’n handratkas presies dieselfde. Buiten dat jy by die handratkas die 

koppelaar moet trap (’n outomatiese ratkas het ’n meganisme binne-in wat presies dieselfde doen), is 

die ratte presies dieselfde. Van die vervaardigers beveel wel ’n outomatiese ratkas aan wanneer jy iets 

swaars wil sleep. ’n Outomatiese ratkas help ook onervare slepers om te konsentreer op hoe hulle 

bestuur, want hulle hoef hulle nie oor ratte te bekommer nie. 

AFDRAANDES 

’n Afdraande is vrylooptyd, maar in rat. Mense maak die fout om teen steil afdraandes teen die ratte te 

ry. Die slytasie op die ratkas is dan net soveel as wanneer jy versnel. Gebruik eerder die remme om die 

spoed te beheer, want dis immers waarvoor hulle daar is. Hou die enjin se toere steeds in die 20%-sone 

as jy afdraande ry, en as dit baie steil raak, verminder spoed deur rem te trap en stelselmatig af te rat. 

Moet onder geen omstandighede teen ’n afdraande die kar uit rat haal nie. ’n Voertuig van 2 ton versnel 

oor 100 m teen ’n 30º-helling vinniger ’n renmotor. 

As daar ’n opdraande ná ’n afdraande is, wil jy op die regte tyd oorskakel na die laer rat om teen die bult 

uit te kom. Skakel aan die onderpunt van die knik oor sodat jy in die laer rat die maksimumtoere in die 

20%-sone van die wringkragkurwe bereik (byvoorbeeld 2 280 r.p.m. in die vorige voorbeeld). 

Soos jy spoed verloor teen die bult, kan jy aanhou afrat op die 20%-beginsel. 

KIES DIESELFDE BANDE 

Die grootte van jou kar se bande het ’n regstreekse invloed op die ratverhouding van die ratkas relatief 

tot die spoed wat jy ry. As jy bande verander, is dit belangrik om die bandomtrek binne 10% van die 

oorspronklike mate te hou. (Maar verkieslik dieselfde.) 

As jy byvoorbeeld van ’n 17”-velling verander na ’n 18”, en die 17”-band het ’n 75 mm profiel op, moet 

jy nou ’n 60 mmprofiel-band op die 18”-velling sit. Party vervaardigers se waarborg verval as jy bande 

opsit wat nie aan hulle spesifikasies voldoen nie, en sommige versekeringsmaatskappye sal ook nie 

uitbetaal as iets as gevolg hiervan skeef loop nie. 

BLY KOEL 

Onthou, ’n kar word nie noodwendig ontwerp om te sleep nie. Wanneer jy sleep, is daar ’n ekstra las op  
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28die ratkas wat hom warmer kan laat word. Dit is goed vir die olie én ratkas as die olie koel bly. As jy 

reken jou ratkas word te warm, kan jy altyd ’n olieverkoeler op die ratkas laat installeer. 

Dis ook belangrik om te onthou olie kan oud word. As jy dikwels jou wa haak, behoort jy ná elke 5 

000 km die olie in jou ratkas te vervang. 



AANKONDIGINGS

Die volgende SAWA Oos-Kaap voorraad is 

beskikbaar: 

Daar sal weer Kalenders beskikbaar wees 

volgende jaar teen R35 elk. Kontak Clarise 

Steenkamp per epos clarise.kruger@ms- 

it.co.za of per sms/whatsapp 083 500 0903 

om jul bestellings te plaas.

VOORRAAD

Sakwapens R25 

SAWA Groot R30 

Snor Oos-Kaap R30 

Hoede R70 

Pette R50 

Peaks R50 

Sangbundels R30 

GR Sangbundels R60 

Plastiek Oortreksel R5 

Tafeldoek R130 

Wiele R30 

Kontak asseblief Richard Heyman vir navrae 

of om bestellings te plaas:

Epos: richardheyman211@gmail.com of 

Telefonies: 084 588 6278. 

31
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      Daar is baie van ons lede wat met ekstra 

kamp toerusting opgeskeep sit of dalk iets 

soos `n "add-a-room" nodig het, daarom sal 

ons vanaf die volgende uitgawe van die 

Wapad, `n gedeelte beskikbaar maak waar 

ons lede hul ekstra kamp toerusting kan 

adverteer. 

Kontak asseblief vir Clarise Steenkamp per 

epos clarise.kruger@ms-it.co.za of per 

sms/whatsapp 083 500 0903 om jul 

advertensies in die volgende Wapad te plaas.

Bedryfsfonds betalings:  
Dit sal waardeer word as bydryfsfonds

fooie vir die jaar by kampleiers inbetaal

kan word in plaas van in Oos-Kaap se

rekening as gevolg van die bankkostes

wat baie hoog beloop vir kontant

depositos. 

Boekevat:  
Dit is vir baie van ons lede moeilik om

betyds te kom vir boekevat om 6 uur op

'n Vrydag aand.  Boekevat sal dus op 'n

Vrydag aand om 6:30 plaasvind om

almal 'n kans te gee om by te woon.

Boekevat vir die res van die aande sal

steeds om 6 uur plaasvind.  

Boekevat en die Erediens is verpligtend

en Lede word versoek om die

geleenthede asseblief by te woon waar

moontlik.  



KERRIE HOENDER RESEP
KERRIE HOENDER PANNEKOEKE 

Op daai koue kampdae is daar net ’n paar dinge wat ’n mens rêrig warm maak, en ’n geurige kerrie is 

een van hulle. 

JY BENODIG (vir 4-6 mense) 

•6 pannekoeke Vir die hoenderkerrie 

•3 eetlepels olie 

•1 middelslag-ui, gekap 

•1 knoffelhuisie, gekneus 

•1 eetlepel kerriepoeier 

•1 eetlepel masala 

•4 hoenderborsies, in repies gesny 

•1 blik (400 g) Rhodes- Indiese tamaties 

•1 blik (400 g) kekerertjies, gedreineer 

•’n hand vol vars koljanderblare, gekap

Vir die sous (’n Indiese raïta) 

•4 eetlepels ongegeurde jogurt 

•1 komkommer, gerasper 

•1 knoffelhuisie, gekneus 

•’n handvol vars pietersielie, gekap 

•sout en peper na smaak 

SO MAAK JY: 

Verhit 2 eetlepels olie in ’n pan en braai die ui en knoffel oor lae hitte tot sag. 

Sprinkel die kerrie en masalapoeier oor, roer alles deur en braai dit vir ongeveer 5 minute. 

Gooi die res van die olie by en verhit dit. Voeg dan die hoenderrepies by en braai dit vinnig tot 

goudbruin 

Voeg die tamaties en kekerertjies by en laat dit vir 5 minute saam kook. 

Draai dan die hitte laer en laat dit vir nog 15-20 minute prut. Hou dit eenkant. 

MAAK DIE SOUS: 

Meng die jogurt, komkommer, knoffel en pietersielie goed saam. Geur dit met sout en peper en hou 

dit eenkant. 

Skep van die hoenderkerrie in die middel van elke pannekoek en rol dit op. 

Sprinkel vars koljanderblare oor en sit dit voor saam met ’n skeppie van die  sous 

WegSleep sê: Die sousie is ekstra moeite, maar hy balanseer die hitte van die kerrie. 

Bron: Weg se Werf 

Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK  SE
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`N IETSIE VIR DIE JEUG

Oktober 

1  Jeandré Kinghorn 

20 Janke Rens 

20 De Wet Steynberg 

Daar sal weereens `n Kers 

partytjie vir die jong klomp 

gehou word. Laat weet 

asseblief jou bestuurslid 

so gou moontlik of jou 

kinders die kamp/partytjie 

gaan bywoon sodat ons 

kan seker maak dat ons 

genoeg pakkies opmaak 

vir elke kind.

November 

12 Janko Stander 

26 Zelvoné Swanepoel 

30 Kristen Victor 

Desember 

17 Tiaart Fourie 

28 Ruan van der Westhuizen 

28 Doré Weitz 
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KINDERHOEKIE
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Om die blok te voltooi, vul in elke ry, 

kolom en 3×3 rooster nommers 1-9 in, 

maar let wel enige syfer mag slegs een 

maal voorkom.

Instruksies:

SENIOR BURGER BLAD

Stuur asseblief enige stories in oor van 

julle eerste kampe, kampe deur die jare 

wat uitgestaan het of "op ons dag" 

stories aan clarise.kruger@ms- 

it.co.za sodat dit hier geplaas kan word.

SUDOKU

Senior 
Stories

Daar word jaarliks drie Senior Burger 

saamtrekke gereël vir die Senior Burgers van 

SAWA Oos-Kaap.  Hierdie Saamtrekke vind 

gewoonlik plaas gedurende Augustus met 

ons AJV, November met ons Kerskamp en dan 

ook in Februarie.  Die saamtrekke strek vanaf 

‘n Woensdag tot Vrydag waar die ander lede 

dan by ons aansluit vanaf die Vrydag tot 

Sondag.   

Die vereistes om te kwalifiseer vir ‘n Senior 

Burger Saamtrek is dat die lid voor 12:00 op 

die Donderdag reeds by die kampterrein sal 

wees en dat die lid dan ook aan die aktiwiteite 

wat gereël word sal deelneem. 

Die aktiwiteite is gewoonlik ‘n middagtee om 

15:00 op ‘n Donderdag en dan Boekevat om 

17:00 met ‘n bring en braai net daarna. 

Groete 

Sandra
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BLOKKIESRAAISEL

Stuur asseblief enige voorstelle/vrae/raaisels vir die volgende 

blokkieraaisel aan clarise.kruger@ms-it.co.za sodat dit in die 

volgende Wapad geplaas kan word.
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LEDE INDELING

Lede: 

•André & Jennifer Barnard                        •Bossie & Ronnie Boshoff 

•Louis & Rene Botha                                    •Tobie & Judie Botha 

•Kallie & Denise Kaltenbrunn                   •Gerrie & Vanessa Rens 

•Shaun & Madelyne Victor                        •Grant & Sonette Willet 

Tjaart Snyman 

Sel: 084 580 5818                                       Epos: tjaarts@webmail.co.za

Lede: 

•Mario & Clarise Steenkamp                      •Ettienne & Marohessa Du Preez 

•Barend & Lenie Swanepoel                     •Tommy & Rene Hall 

•André & Rika Muller                                     •Paul & Lindie Stander 

•Eben & Maryka Weitz                                  •Mario & Vicky Weitz                                              

•Ben & Marie Weitz 

Jakkie Barnardo 

Sel: 083 417 3812                                       Epos: jakkiebarnardo@telkomsa.net

Lede: 

•Jacques & Patrys Anker                            •Craig & Esmerelda Bradley 

•Kenneth & Lizelle Bothma                        •Gato & Estelle Ferreira 

•Johan & Ronel Gouws                               •Johan & Wanda van Vuuren                                

 •Anton & Theresa Willemse                     •Andre & Samantha Ankiewicz 

                         

Liana Labuschagne 

Sel: 072 873 3900                                         Epos: labuschagne46@telkomsa.net

Lede: 

•Theo & Moniques Buchner                         •De Wet & Yolandi Fourie 

•Louis & Annemarie Swanepoel                 •Andries & Elaine Hanekom 

•Sybrand & Anna Strydom                            •Gerrie & Marinda Roesstorf 

•Jan & Tanyia Hugo 

Ischké Lambrechts

Sel: 072 800 8723                                           Epos: ischke@yahoo.com

Lede: 

•Werner & Charmaine Barnard                    •Casper & Philna Jerling 

•Paul & Juanita Van Aardt                              •Martin Botha                           

•Anton & Karin Knoetze                                   •Charl & Lynette Potgieter 

•Elsabe Pattinson                                               •Mario & Michelle van der Westhuizen

Richard Heyman 

Sel: 084 588 6278                                            Epos: richardheyman211@gmail.com
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Lede: 

•Johan & Alida Steynberg                            •Anton & Dina Claasen                          

•Eric & Wilna Noack                                         •Elmar & Elsabe Steyn                                    

•Stan & Marguerite Vermeulen                    •Duppie & Emsé du Plessis                        

•Japie & Corné Snyman 

Tersia le Roux 

Sel: 084 654 2010                                           Epos: leroux.tersia@gmail.com

Lede: 

•Jason & Charlotte Bekker                           •Adele Engelbrecht                                          

•Werner & Chantel Koen                               •Johan & Karen Rautenbach                        

•Steven & Sandra Meyer                                •Jacques & Zelda Swanepoel                       

•Jaco & Elsabe le Roux                                   •Regardt & Tarryn Momberg

Zeldri Strydom 

Sel: 082 920 4090                                            Epos: zstrydom@justice.gov.za
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Lede: 

•Cecile Meyer                                                    •Elria Stanford 

•Wouter & Alna Steenkamp                         •Pieter & Bettie Venter 

•Johan & Gesina Vermaak                           •Susan Smith

•André Venter                                                    •Andy Wait 

•Willie & Jackie Conradie                             •Markus & Riana Pottas 

•Stienie Grobler 

Sandra Fourie 

Sel: 081 533 1883                                          Epos: sandrafourie@telkomsa.net

Lede: 

•Theo & Elize Engelbrecht                           •Peter & Leonie van Rensburg 

•Gerhard & Leonora Moggee                     •Theo & Mariana Pozyn 

•Anton & Rozelle von Mollendorf             •Terray & Raymond Newcombe 

•Johan & Kobie Rossouw                            •Hannes de Beer 

Ds Rudi van Tonder 

Sel:083 255 2535                                              Epos: dsrudivt@gmail.com

LEDE INDELING



Vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders die geleentheid te bied om binne ‘n Christelike 

konteks, ‘n tuiste te bied waar hulle hul beginsels en kultuur kan uitleef. 

 

Vir kampeerders die geleenthede te bied om saam met geesgenote so bekostigbaar as 

mootlik te kampeer. 

 

Die belange van SAWA-lede te bevorder deur onderhandeling 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. 

 

SAWA onderskryf die volgende waardes: 

Christenskap 

Lojaliteit 

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

 

Uit die SAWA Webblad 

SAWA STREEF 
DAARNA
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VERJAARSDAE

1 Louis Swanepoel 

3 Theresa Willemse 

4 Anton Claasen 

5 Johan van Vuuren 

17 Steve Lambrechts 

18 Karen Knoetze 

19 Elmar Steyn 

20 Ronel Gouws 

20 Kallie Kaltenbrunn 

26 Louis Botha 

27 Poppie Heyman 

27 Anton Knoetze 

27 Mario van der Westhuizen 

30 Ettienne Fourie 

31 Werner Koen 

31 Mariana Pozyn 

31 Paul Stander 

O
k
to
b
e
r

1 Ettiene du Prees 

2 Wouter Steenkamp 

3 Michelle van der Westhuizen 

5 Jennifer Barnard 

6 Elaine Hanekom 

9 Andy Wait

12 Duppie du Plessis 

15 Gesina Vermaak 

22 Riana Pottas 

24 Danie Zeelie

N
o
v
e
m
b
e
r

D
e
s
e
m
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e
r

3 Loutjie Heunis 

3 Bettie Venter 

4 Corrie van Vuuren 

6 Richard Heyman 

7 Clarise Steenkamp 

8 Corné Terblanche 

11 Andre Venter 

13 Johan Vermaak 

15 Jacques Anker 

15 Johan Barnardo 

19 Charl Potgieter 

20 Etienne Smit 

23 Ischke Lambrechts 

27 Eben Weitz

28 Patrys Anker 

30 Marohessa du Preez 

31 Anna Strydom
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SAWA JAARPROGRAM

Veilig sleep tot volgende keer!
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Uit die 9 kampe wat gemerk is, kan jy 7 bywoon om 100% 

bywoning te ontvang vir die jaar. 


