
 
 
 
 
 
 
Nuusbrief van Streek Oos-Kaap 
Jaargang 28 Nommer 5 
September 2010 
 
Inhoudsopgawe  
 
1. Bestuur 

2. Uit die Woord 

3. Uit die pen van die Voorsitter 

4. Redaksioneel 

5. Kampverslag: Willows (AJV 2010) 

6. Klein-Karoo AJV 2010 

7. Geheim 2010 

8. Uittreksels uit Ooskaap vergadering 

9. Lief en Leed 

10. Baie dankie 

11. Voorraad 

12. Tussen hakies 

13. Die lede sê…. 

14. Resepte 

15. Verjaarsdae (November & Desember) 

16. Voorlopige saamtrekke vir 2011 



 
2 

BESTUUR VIR 2010/2011 
 
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 
tania@prisec.co.za 

  
    

mailto:karen_rautenbach@goodyear.co.za
mailto:jard@501.co.za
mailto:sandrafourie@telkomsa.net
mailto:dinac@aerosat.co.za
mailto:lindavanstaden@vodamail.co.za
mailto:zlswanepoel@npa.gov.za
mailto:tania@prisec.co.za


 
3 

  UIT DIE WOORD 

Almal het 'n mat  

 Ons het almal 'n mat: 'n swakplek, feilbaarheid, 
broosheid ... 'n kwesbaarheid in ons mondering wat ons 
lam lê. En soos die verlamde man in Markus 2, het ons 
almal ander omgee-mense nodig om ons matte vir ons te 
help dra. So vasbeslote was hierdie man se vier vriende 
om hom by Jesus uit te bring sodat Hy hom kan genees, 
dat hulle bereid was om die dak van die huis waar Jesus 
was, oop te breek. Ja, toe die mense se samedromming 
hulle verhinder om hul vriend voor Jesus se voete neer 
te sit, klim hulle letterlik met hul vriend bo-op die dak, 
breek dit oop en laat sak sy mat tot reg voor die Meester 
se voete. Hoe wonderlik dat Jesus toe die kans kry om 
die verlamde — danksy sy ware vriende se 
vasberadenheid — wonderbaarlik te genees! 

Ware vriende ken mekaar se matte. Hulle weet wat hul 
maats se swakplekke, foute en weerloosheid is en dan ... 
het hulle hul steeds lief. So lief dat hulle bereid is om hul 
maat se mat te help dra en dit aanhou sal dra ... totdat 
daar 'n uitkoms is, dinge verander, genesing intree en 
hul maat weer heel is. Ware vriende is diegene wat deur 
die "dak"-beperkings van 'n gejaagde lewe, hul eie 
selfsug, blindheid vir die nood van ander en 
ongeërgdheid breek omdat hulle wérklik 'n verskil wil 
maak; régtig vir hul vriende wíl opoffer en hulle met 
oorgegewe eerlikheid liefhet. 

Miskien moet ons onsself twee vrae vra: 

1. Is ek bereid om tyd opsy te sit om werklik die 
ekstra myl vir my vriende te loop? Sal ek my eie 
gerief, tyd en voorregte opoffer om ander te help? 
Net jy weet of jy 'n mat-draer is. 
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Onthou: Ware mat-draers is skaars. Want mat-
dra vra opoffering. Dit vra veral van jou tyd! Tyd 
om na 'n ander se hart te luister, tyd om die pad 
saam met hom/haar te loop, tyd ... en geduld met 
sy/haar swakheid ... tyd om hom/haar voor Jesus 
se voete neer te sit. 

2. Miskien het dit tyd geword dat jy moet erken dat 
jy nie self jou mat kan dra nie en dat jy ander 
nodig het om dit vir jou te doen. Dat jy God en jou 
medemens nodig het om jou met jou feilbaarheid 
en swakheid te help. Dalk moet jy ophou om jou 
mat weg te steek, jou afhanklikheid voor God 
verklaar en toelaat dat ander jou daarmee help. 
 
Wees vandag eerlik: Wat is jou mat? En ... laat jy 
toe dat ander jou mat vir jou dra? Vra jy ander om 
jou voor Jesus se voete neer te sit? Of is jy ook 
maar soos die meeste van ons te trots en te 
"onafhanklik" om jou matwees-menswees met 
ander te deel?  

Miskien het dit tyd geword dat jy moet erken dat 
jy nie self jou mat kan dra nie en dat jy ander 
nodig het om dit vir jou te doen. Dat jy God en jou 
medemens nodig het om jou met jou feilbaarheid 
en swakheid te help. Dalk moet jy ophou om jou 
mat weg te steek, jou afhanklikheid voor God 
verklaar en toelaat dat ander jou daarmee help. 

Liewe mat-maat, kom ons bid dat die Vader ons vandag 
weer diep onder die besef sal bring dat ons almal maar 
net brose mense is wat op hierdie aarde probeer oorleef, 
dat nie een van ons perfek is nie en dat ons mekaar se 
opregte liefde juis daarom so bitter nodig het. Kom ons 
bid dat ons Vader ons oë, ore en harte sal oopmaak om 
ware mat-draers vir ander te wees. 
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 Maar kom ons dank ook die Vader vir ons eie mat-dra-
vriende: vir dié mense om ons wat ons kwesbaarheid 
aanvaar en bereid is om steeds die pad van liefde saam 
met ons te loop. Mag ons Vader aan ons die genade en 
grootsheid gee dat ons sal toelaat dat ander ons 
stukkend-getrapte matte vir ons help dra. Dis mos 
immers waarom Hy ons vir mekaar gegee het! 

Here, toe ons onsself nie kon red nie, het U die dak van 
die hemel oopgebreek en na ons toe gekom om ons 
matte te dra. 

So, dankie dat U van ons as gebroke menslinge geredde 
hemelinge kom maak het!  Maak my asseblief 'n ware 
vriend.  Iemand wat bereid is om ander se 
hartsbehoeftes te dra vir so lank en so as wat dit nodig 
is. 

Dankie dat U ook aan my mense gee wat my ten spyte 
van mat-wees-menswees steeds liefhet! Maak my ook 
bereid om soms deur ander gedra te word, om te 
aanvaar dat U juis ook ander vir my stuur wat saam met 
my die pad tot op die einde sal loop. 

Ja, Here, maak ons 'n gemeenskap wat wérklik omgee 
en wat u soort hemelse liefde aan en aan en aan gee! 

Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat 
die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van 
Hom ontvang. Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke 
geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op 
ons pad kom, maar veral aan ons broers en susters in 
die Here. Hulle is ons bloedfamilie. 
 
(Ingestuur deur Estelle Ferreira) 
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DIE VOORSITTER Sê 
  
En so is die SAWA jaar van 2010 verby en die nuwe een 
van 2011 is voor ons deur.  So as ons vir die een ding 
totsiens sê, verwelkom ons weer die nuwe 
dinge.  Gelukkig is die kringloop gedurig aan die gang. 
 
Maar eers…Baie dankie aan ieder en elk wat deel was 
van die AJV van 2010.  Om te dink so baie van ons lede 
het gekom en deel geneem aan die naweek 
se  verrigtinge.  Julle bly maar die top Sawanante. 
 
Baie geluk aan almal wat toekennings ontvang het.  Ek 
weet ek het seker ‘n paar vergeet, maar glo my ek gaan 
weer opmaak daarvoor.  Baie geluk aan ons trofee 
wenners.  Ek vertrou die bestuur se stemmery het almal 
se goedkeuring weggedra. 
 
Nou is daar weer ‘n nuwe Sawajaar voor ons deur.  Ons 
het reeds die saamtrekke vir die nuwe jaar bespreek en 
glo dat 100 verskillende lede tevrede sal wees met die 
keuses van die jaar.  Dit is so dat almal nie by elke 
saamtrek tevrede kan wees nie, maar so deur die jaar 
gaan ons binneland toe, maar ook by geleentheid see 
toe.  So ons vertrou dat almal tevrede is. 
 
Ons geheime saamtrek is ook iets van die verlede en 
ons glo dat almal wat weer by Van Stadens was, ook 
gevoel het dat ons huis toe gekom het.  Dit lyk of die 
bestuur daar nou meer positief is teenoor klublede.  So 
ons gaan die oord beslis meer kere besoek.  Dit was so 
lekker om die afdraand af te kom en die duin en die see 
te sien.  Regtig gevoel of ons huis toe gekom het.  Baie 
dankie aan almal wat hulle hele naweek aan ons 
toevertrou het. 
 
Ons verwelkom ons nuwe bestuurslede naamlik Zelda 
Swanepoel en Linda van Staaden.  Ons glo dat die lede 
hulle volle samewerking sal gee aan die twee ywerige 
dames.   
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Ons heet dan ook die twee families welkom in die 
bestuur en glo dat julle dit sal geniet om SAWA te 
dien.  Sterkte met die groot taak. 
 
Aan die span wat aangaan, julle is tops en dis so lekker 
om weer saam met julle te kan werk.  Mag dit ‘n 
besonderse jaar wees vir elkeen van julle ook.  Sterkte 
met die harde werk. 
 
Ons wens graag ons matrieks sterkte toe met die 
voorbereiding van die eksamens.  Ons weet dat dit met 
julle elkeen goed sal gaan, want ons weet dat julle hard 
gewerk het die afgelope 12 jaar.  Sterkte aan die ouers 
wat nou moet toesien hoe hierdie kinders ‘n nuwe fase 
betree. 
 
Ons ander kinders gaan ook eksamens skryf.  Sterkte 
aan julle en mag dit baie goed gaan. 
 
Ek wil elke lid vriendelik vra om asseblief vir Tania te 
ondersteun met die Wapad.  Stuur asseblief vir haar 
enige nuus of resepte of wenke of idees of wat ook 
al.  Dit is baie belangrik dat elke lid sal weet julle is deel 
van die nuusbrief en moet dit ondersteun.  Groot dankie 
aan almal wat haar altyd help.  So moet julle ook gereeld 
die webwerf besoek en ook nuus stuur wat geplaas kan 
word. 
 
En nou is die belangrikste om te kamp.  Kamp sommer 
baie lekker en geniet dit en kuier elke maand saam met 
u vriende.  Dit is tog hoekom u aangesluit het.  Vergeet 
van al die redes hoekom u moet wegbly en pak u 
woonwa en kom kyk waar ons elke maand saamtrek. 
 

Jakkie 
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Uit die Redakteur se oogpunt  …….. 
 
Die lente is in die lug, ai dankie tog, die winter is verby!  
Dis asof buurman se voëltjies vroliker fluit en tjirp 
soggens.  Die velde is vol blommetjies en die plantjies se 
gesiggies draai almal son se kant toe.  Ai, dis heerlik om 
te leef!    
 
Met die AJV nou agter die rug kan ons so ‘n bietjie 
ontspan en weer volstoom werk aan die besige 
jaarprogram wat vir ons voorlê.  Baie geluk en baie 
welkom aan die nuwe bestuur.  Ek weet julle gaan 
sommer gou tuis voel tussen die “ou hande”.  Onthou, 
ons kamp om dit te geniet. 
 
Die naweek van die AJV was heerlik, net jammer van die 
wind wat almal vanaf Sondag huistoe gewaai het.   
Dankie tog dat dit ‘n lang naweek was, anders sou ‘n 
paar van ons maar gesukkel het om Maandagoggend op 
te staan om te gaan werk!!!! 
 
Die geheim was werklik ‘n baie aangename verrassing.  
Dankie, Jakkie & Johan.  Julle is voorwaar die beste.  
Toe ons so teen die kronkelpad afry dink ek by myself, 
hoe heerlik is dit nie om “huistoe” te kom nie.  Van 
Stadens is vir ons as gesin soos 'n tweede tuiste.  Vir 
meer as 20 jaar het ons elke jaar hier kom uitspan en dit 
bly steeds ons gunsteling oord.  Die ablusiegeriewe is 
nie van die beste nie, maar die omgewing maak definitief 
op daarvoor. 
 
Nou is die jaar se uurglas besig om uit te loop.  Een van 
die dae is dit alweer Kersfees.  Die jaar het ongesiens by 
ons verbygevlieg.  Sterkte aan ons matrieks.  Hou moed, 
die einde is in sig.    Ek glo dat dit met julle net goed sal 
gaan, want julle het mos goed voorberei, of hoe? 
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Ek het onlangs in ‘n tydskrif gelees dat dit gebruik is in 
Brasilië om ‘n mooi sonsondergang met applous te 
begroet.  ‘n Dankie-sê vir nog ‘n perfekte dag.  Hoe mooi 
is dit nie!  Met lente en somer nou op ons voorstoep is 
ons applousdae hier.  Wonderlike dae wat sommer net ‘n 
dankie vra.  Ons as Sawanante het soveel om voor 
dankie te sê.  
 
 Mooi loop en lekker kamp tot ons weer gesels 
 
Sawagroete  
 
Tania  
 
Gesamentlike Algemene Jaarvergadering  

Gebied Kaap Middellande: 4 – 9 Augustus 2010  

Ons tweede gesamentlike AJV’s van die drie streke in 
die Oos-Kaap het weereens almal se verwagtinge 
oortref.  In die neëntig woonwaens trek oor die 
langnaweek saam by Willows en almal is in die bui om 
fees te vier. 

Reeds vanaf Woensdag daag enkele van die Senior 
Burgers op en hulle hou saans die 
Boekevat.  Donderdag sluit daar nog lede aan en hulle 
kuier lekker saam.  Vrydag sien jy net woonwaens inskuif 
en gou-gou is al die gaatjies toegestop.  Gert Scheepers 
hou vir ons die Boekevat en almal betaal die nodige 
fondse in en toe word daar gekuier. 

Saterdagmôre vroeg word die saal gereed gemaak.  Die 
gesamentlike vergadering van Oos-Kaap, Strelitzia en 
Seemeeu vind plaas onder leiding van die 
gebiedsvoorsitter, Daan Schoeman.  Daarna vind die 
drie streke se AJV’s afsonderlik plaas.  Sommiges gaan 
tente toe en ander bly in die saal agter.  Die jaar se 
beplanning word gedoen en die kleiner toekennings word 
uitgedeel.  Dit verloop beslis in ‘n goeie gees. 
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Daarna is dit so bietjie rus en regmaak vir die aand se 
funksie.  Die tafels word gedek met die heerlikste 
eetgoed en brode en die groter toekennings word 
uitgedeel.  Die nuwe bestuurslede word voorgestel en 
die wat nou uittree word bedank.  Die trofees word 
oorhandig en ons glo dat diegene wat dit gekry het, dit 
verdien.  Ons jeuglid is Ernest Beneke, ‘n ware SAWA 
baba wat nou al ‘n seun geword het.  Ons treffertrofee is 
net vir Tania Deyzel bedoel, want die Wapad is beslis ‘n 
treffer en so ook die bydraes vir die web.  Die beste 
nuusberigte is deur Matilda ingestuur alias Luzie 
Scheepers en ons is jammer dat sy nou bietjie gaan 
rus.  Elmar en Elsabé Steyn het al so baie vir ons jeug 
gedoen, dat ons beslis die gesinstrofee vir hulle moes 
gee.  En dan is daar Nelia Snyman.  Sy is nie net die 
vrou van die jaar nie, maar ook die vrou van die “berugte 
Tjaart”. Sy is een van die stille werksters, maar is bereid 
om altyd meer as haar deel te doen.  Die SAWA man se 
trofee het hierdie jaar aan Johan Barnardo gegaan.  Vir 
14 jaar al piekel hy saam met Jakkie vergaderings 
toe.  Die geheime saamtrek word ‘n paar keer deur hom 
gery en verder maak hy gereeld ietsie vir die 
kampe.  Baie geluk aan almal wat ‘n toekenning ontvang 
het.  Daarna kuier ons lekker saam en die jonges van 
gees geniet die vrolike musiek. 

Sondagoggend besoek ds. Ben Fourie van die 
Bybelgenootskap ons en nadat hy vir ons ‘n treffende 
boodskap gelewer het, word die streke se kerkbydraes 
aan hom oorhandig.  Sommiges geniet ‘n koppie tee en 
koeksisters en die res gaan maak vuur. 

Boeta, toe begin die wind waai soos hy net in die Baai 
kan waai.  Die aand is almal sommer vroeg al in die 
woonwaens en word daar heerlik gerus.  Maandag is die 
weer nie veel beter nie en feitlik almal pak maar vroeg 
op.  Ja, so kom daar weereens ‘n saamtrek tot sy end. 
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Hierdie jaar was ons bevoorreg om ook ‘n paar lede van 
Klein Karoo te ontvang.  Ons is dankbaar dat hulle so ver 
gery het om saam met ons te kom kamp. 

Baie dankie aan ieder en elk vir die wonderlike 
samewerking en harde werk.  Dit was ‘n treffer 
naweek.   Ons sien uit na die nuwe SAWA jaar saam 
met sulke pragtige lede en ‘n puik bestuur.   

JAKKIE 

KLEIN KAROO  
 
Ons het weereens die voorreg gehad om die AJV van 
Streek Klein Karoo te gaan bywoon.  Ons het sommer 
die Vrydagoggend vroeg in die pad geval.  Dit was nou 
die Barnardo’s, Heymans, Tannie Cecile en die 
gebiedsvoorsitterspaar.  Later het Kobus en Brenda 
Bouwer en Johan en Sandra Fourie ook 
aangesluit.    Langs die pad is daar natuurlik gestop en 
so bietjie bene gerek.  By Steytlerville is die padkos 
oopgemaak en die magies is eers gevul.  Julle kan gerus 
daar ‘n stop maak as julle daar verby ry.  Oulike dorp. 
 
Ons het nou al so baie wintertoere gedoen en nog nooit 
die sneeu rerig gesien nie. Hoe pragtig het dit nie op die 
berge gelyk nie soos ons Oudtshoorn nader. 
 
So teen twaalfuur het ons by Oudtshoorn aangekom en 
gou-gou is die laer getrek en toe is daar heerlik gegroet 
en gekuier.  Die aand is daar natuurlik lekker vuur 
gemaak en gekuier. 
 
Saterdagoggend is die vergadering bygewoon.  Hulle het 
hulle pratery gepraat en hulle toekennings 
oorhandig.  Dit het in ‘n baie goeie gees geskied.  Die 
middag is daar maar weer lui lekker gekuier. 
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Saterdagaand het die vure hoog gebrand en daar is 
heerlik gesmul aan sosaties, slaaie en brode.  Natuurlik 
is die aand afgesluit met nagereg. 
 
Sondagoggend het ons die erediens bygewoon en 
daarna is daar vinnig tee gedrink en toe is dit tyd om te 
groet.  Ai, dit is jammer dat ons so ver van mekaar 
is.  Dan kon ons meer kere saam gekuier het.  
 
In elk geval, die pad huis toe is aangepak en ons het 
almal weer veilig tuis gekom.  Aan almal van Streek 
Klein Karoo kan ons maar net ‘n veertjie gee vir ‘n 
wonderlike naweek.   
 

JAKKIE 
 
GEHEIME SAAMTREK: 3 – 5 SEPTEMBER 2010  
 
Dit was vir ons so lekker om te hoor dat Van Stadens 
verlang na die woonwaklubs dat ons besluit het om weer 
‘n slag daar te gaan kamp. 
 
Die roete is gery en die baie nonsens is uitgedink om die 
geheime gangers se  rit so bietjie korter te maak.  Dit 
was nogals moeilik om by die AJV te maak of ons jare 
laas by Van Stadens was.   
 
Al was dit vir sommiges nou seker nie ‘n groot verrassing 
nie, was dit tog lekker om dit te kon reël.  Daar het 37 
woonwaens opgedaag en die naweek was sommer net 
‘n naweek van rus en ontspan.  Ons was bly dat Ben en 
Ann Barnard en Basie en Reinette Mallinson van 
Strelitzia dit ook bygewoon het.   
 
Vrydagaand het die uwe die storie vertel oor die seuntjie 
wat “wolf, wolf,” geroep het.  Dit het ons geleer dat ons 
nie mag jok nie.  Daarna het almal heerlik saam gekuier 
om die vure. 
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Saterdagoggend het sommiges gaan probeer vis vang 
en ander het net heerlik in die son gekuier.  Die kinders 
het die duinklimmery geniet en die heerlike koue water in 
die lagoon.  Daar is lekker vars mossels uitgehaal wat 
die aand in verskeie vorms opgedis is. 
 
Die aand se storie was van die herder met sy 
besonderse fluit en hoe hy sy dogter weer gaan roep het 
tussen die vyande.  Ons moet maar self besluit of ons 
hoor wanneer ons Vader ons roep.  Ai, tog en toe moet 
ons maar weer kyk hoe die arme Springbokke die spit 
moet afbyt. 
 
Gelukkig is ons by SAWA nie verloorders 
nie.  Sondagoggend het ons bietjie gekyk na sondes en 
tot die besef gekom dat dit wat uit my uitgaan is die 
sonde en nie dit wat ingaan nie.   
 
Daar is plaatjies uitgedeel en later het almal weer lekker 
gekuier.  Dit was eintlik nie ‘n lekker gevoel om huis toe 
te gaan nie.    Dit het gevoel of ons nog moes 
kuier,  maar… 
 
Baie dankie aan almal wat dit bygewoon het.  Dankie vir 
die saamspeel en die lag.  Dankie vir julle meelewing en 
samewerking.  Volgende jaar… sal maar sien. 
 

JOHAN EN JAKKIE 
 

Uittreksels uit die bestuursvergadering : 11 Septem ber 2010 
 

MINI GEBIED : 22 – 24 OKTOBER 2010 : 
 JEFFREYSBAAI 
 
Ons drie streke kamp weer lekker saam dié naweek by 
J.Bay.  Die koste is R106 per nag vir 4 persone.  Ons sal 
u volgende keer meer besonderhede gee.  Hou net die 
naweek solank oop. 
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KERSKAMP 2010 : WILLOWS 
 
U kan maar solank begin dink aan geskenke vir die 
kinders.  Asseblief net een per kind.  Ons groot mense 
gaan weer ons “geskenke” in die vorm van ‘n geldjie vir 
Huis Minette gee.  Ons wil ook die aand bietjie 
Kersliedjies by Kerslig sing en saam braai.  Asseblief 
ondersteun ons in die projek. 
 
100+ : 4 – 6 MAART 2011 : GAMTOOS FERRY 
 
Almal wat al 100 keer gekamp het, moet solank reg 
maak vir die besonderse kamp.  Ons gaan daar groot 
fees hou.  Meer inligting volg later. 
 
SAAMTREKKE 2011 
 
Ons het tans ‘n probleem met die saamtrek van 18 – 20 
Februarie 2011 by Willows.  Hulle het nie plek vir ons 
nie.  So ons het dit geskuif na 11 – 13 Februarie 2011.   
Die naweek van 20 – 22 Maart 2011 gaan ons Gamtoos 
Ferry toe.  Ons wil ook daardie naweek ons groot 
marktafel hou.  So begin solank goed bymekaar maak vir 
die groot makietie.  Ons soek tombola artikels en verder 
sal daar eetgoed verkoop word.  Ons gee later meer 
besonderhede.  Ons het ook ‘n probleem 16 – 19 Junie 
2011 by Kabeljous en het dit verskuif na Van 
Standens.  Die ander klubs was die jaar baie vinnig met 
besprekings.  Ons AJV van 2011 gaan ook by Van 
Stadens wees en ons het die saal tot ons beskikking. 
 
WAPAD EN WEBWERF 
 
Asseblief Tania kan nie alles alleen uitdink nie.  Stuur vir 
haar die nodige nuus en foto’s.  Stuur ook inligting vir 
Linda vir die webwerf.   Die Wapad gaan van nou af per 
e-pos gestuur word, maar as u nog ‘n harde boekie wil 
ontvang, moet u vir ons laat weet.   
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Dit gaan ons uitgawes aansienlik verminder as ons meer 
as 50 luglangs kan stuur.  Baie ander streke doen dit ook 
so.  So ons volg die tendens. 
 
LEDEGELD EN BEDRYFSFONDS  
 
U moet groot asseblief u ledegeld betyds by Hoofkantoor 
inbetaal.  Kyk watter maand u aangesluit het en handel 
dit dan af.  Ons moedig graag debietorders aan.  Dit 
vergemaklik die taak baie en u het nie weer probleme 
nie.  Die bedryfsfonds vir die nuwe jaar moet nou al 
weer betaal word.  Dit is slegs R80 per jaar en u moet dit 
asseblief VOOR DIE EINDE VAN MEI 2011 BY DINA 
CLAASEN INBETAAL.  Moenie vergeet nie.  U gaan nie 
‘n Wapad ontvang as u nie betaal nie.  Daar is heelwat 
lede wat nog agterstallig is vir 2010.  Betaal dit asseblief 
so gou as moontlik in.  Baie dankie.  Ledegeld is vanaf 1 
Desemeber verhoog asook die 
aansluitingsfooie.    Eenmalige intreefooi = R150; 
Gewone lede : kontant = R205; Senior Burgers : kontant 
= R195; debietorders is R10 minder by elke 
groep.                                  
 
AJV 
 
Baie dankie aan ieder en elk vir die wonderlike naweek 
tydens ons AJV.  Dankie vir u bywoning en 
meelewing.  Dit was ‘n groot sukses.  Dankie vir u harde 
werk en u liefde teenoor ons.  Dit was lekker. 
 
KASKAR PRET BY KAMP : 2011 
 
Ons gaan by een saamtrek bietjie kaskar resies hou.  Dit 
is baie groot pret.  So die ontwerpers moet asseblief 
begin om “Shoprite” karretjies aan te pas sodat ons 
lekker pret kan hê.  Ons daag van ons groot manne uit 
om solank een te begin bou of een saam te 
prakseer.  Daar is mos baie talentvolles in die klub! 
 

BESTUUR:  OOSKAAP  
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LIEF EN LEED 
 
LIEF 
 
Hi daar 
 
Net so brokkie trotse nuus van ons kant af: 
 
Monrè het die week OP gekry vir tennis (0/14).  Hy neem 
hierdie Vrydag deel aan 'n "EP vs Border Despatch Cup" 
Merissa het ook vroeër die jaar  (Maart) OP gekry in 
Karate (Kumute).  Ons gaan Oktobermaand Pretoria toe, 
sodat sy daar aan 'n kompetisie kan deelneem en dan 
haar OP klere kan kry (amptelik). 
 
Groetnis 
Anneke & Duane Lerm 
 
Van ons lede kamp so lekker dat hulle nou sommer elke 
kamp in ‘n ander woonwa wil gaan kamp.  Baie geluk 
aan Johan en Sandra Fourie en Johan en Wanda van 
Vuuren met die nuwe waens.  Mag dit vir julle net plesier 
bring.  Dalk is daar ook ander lede met nuwer 
waens.  So julle moet dit baie geniet. 
 
Ettienne du Preez is beslis ‘n man om mee rekening te 
hou.  Hy het 4de gekom in kleiduif skiet in die 
wêreld.  Baie geluk.  Dit is beslis ‘n groot prestasie. 
 
Francois Beneke kan vir jou brue bou.  Hulle span was 
7de by ‘n kompetisie.  Baie geluk en sterkte met jou 
skoolloopbaan verder. 
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LEED 
 
Karen Rautenbach was in die hospitaal en sterk nou 
goed aan.  Ons glo dat jy spoedig heeltemaal gesond sal 
wees. 
 
Ben Weitz was ook siek, maar herstel nou 
goed.  Sterkte. 
 
Brandon Oelofse sukkel maar nog met sy 
gesondheid.  Ons glo dat julle probleme opgelos sal 
word.  Sterkte aan Gary en Juliana. 
 
Net om dankie te sê  
. 
BAIE DANKIE 
 
So ‘n klompie dankies na die gesamentlike 
AJV’s.  Eerstens aan al die lede wat kom kamp 
het.  Sonder julle sou die naweek nie so ‘n sukses kon 
wees nie.  Baie dankie aan die bestuurslede wat baie 
hard gewerk het, want elkeen het ‘n klomp take 
gehad.  Baie dankie en wees verseker dat ons dit opreg 
waardeer.  Baie dankie aan almal wat gehelp het 
Saterdagoggend en ook Saterdagaand tydens die 
funksie.  Dit was wonderlike geleenthede.  Dankie ook 
aan almal wat Sondag vir ons reg gestaan het.  Ek gaan 
nie name noem nie, want ek gaan iemand vergeet soos 
ek so baie dinge in die laaste tyd vergeet… 
 
So dankie aan ieder en elk vir u bywoning en 
samewerking.  Dankie vir die deelname tydens die 
vergaderings en die heerlike samesyn. 
 
Ek gaan egter vir Adrian en Brenda Beneke en Tjaart en 
Nelia Snyman uitsonder.  Hulle gaan nou eers bietjie rus 
na die harde werk op die bestuur.  ‘n Groot dankie vir die 
wonderlike wyse waarop ons op julle kon staatmaak.   
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Dankie dat julle altyd bereid was om te help en dankie vir 
die voorreg wat ons gehad het om saam te kon 
werk.  Julle moet nou lekker rus en dit baie 
geniet.  Kamp en kla is nou julle voorland! 
 
Baie dankie aan ander lede wat bereid was om te staan 
op die bestuur, maar nie ingekom het nie.  Dit is ‘n goeie 
teken dat daar meer lede is wat bereid is om hulle deel 
te doen.  
 
Dankie vir alles wat u gedoen het om van die naweek ‘n 
sukses te kon maak.  Ons weet ons kan staatmaak op 
ons lede en ons glo ons bou volgende jaar voort daarop. 
 
Groot dankie aan u elkeen. 
 
JAKKIE   
 
 

VOORRAAD 
 
Die volgende voorraad is beskikbaar en/of kan bestel 
word by Richard Heyman:- 
 
Slaprand hoede 
Reenbaadjies 
Sangbundels (A5) 
Sangbundels (A4) 
SAWA Dasse 
Windjakkers 
 
Liewerste Kamperjollers,                    Vanuit Windhoek.  
 
Vandat my Ouma nou die target is van my skerp skryf- 
styl het ek besluit om Windhoek toe te trek. Ek is nog nie 
gesettle nie en ek verlang baie na julle. Maar ek troos my 
maar daaraan dat julle darem ’n plek het om, as julle 
kom kuier, te bly hier in Namibië. Julle moet nou net nie 
te lank vat om te kom nie. 
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Ek sal seker vir die wat nie die laaste kamp by Willows 
bygewoon het vertel van wat Lord Charles Du Plessis 
probeer doen het. Maar noudat ek daaraan terugdink, 
moet sy vrou my net laat dink of dit dalk vir haar was wat 
hy wou vergiftig het.  
 
Maar in elk geval, hier by braai- en drinktyd die aand 
gooi Lord vir haar ’n drankie in. Dalk met die opdrag om 
vir Ouma te laat proe, dit weet ek nie. Maar sy gee dit 
toe vir ouma om te proe en sê dit is baie lekker. 
 
Maar wat ’n storie. Ouma proe en hou ewe haar pose en 
sê “Ja, dit is ’n smaak wat jy aan sal moet gewoond  
raak.” Hy kan maar bly wees dit was nie ek nie, want ek 
sou dit net daar uitgespoeg het dalk nog oor hom. Maar 
sy hou haar pose, dit is nou net iets wat jy van my Oumie 
kan verwag.  Hierna proe sy vrou en sy roep uit 
“Duppie“(sy vergeet skoon om Lord te sê, waarop hy 
altyd aandring dat sy hom noem). Hy hoor toe hier is nou 
fout. Maak toe asof hy proe en sê “Hier is iets drasties 
verkeerd met hierdie wyn. Hulle sal dit moet terugvat 
winkel toe en sê hulle het vergeet om die druiwe by te 
gooi.” 
 
Nou enige iemand wat iets weet van wyn maak sal mos 
weet jy gooi nie die druiwe later in nie.  Hierna gooi hy ½ 
van die drankie in die een vuur en die ander ½ in die 
ander vuur en per ongeluk die glas ook. Daar was net 
een WOEP met ’n groot vlam en weg is die gif. Hy (dis 
nou die Lord) gaan toe ewe vroom na oom Reitz, wat hy 
ook glo vroeër ’n bottel wyn gegee het en wil toe die 
bottel terug neem. Oom Reitz sê toe nee, maar hy sal 
hom ’n ½ bekertjie (en dit is ’n kleintjie) vol gee. 
 
Terug by die woonwa kyk hy toe kastig wat het hy in 
geskink, “Whisky” sê hy toe. Nou weet ek nie of iemand 
al skoon whisky gedrink het in plaas van wyn en of daar 
iets met hulle daarna gebeur het nie?  Nou wil ek net vra 
wat sou gebeur het as my Oumie die drankie klaar 
gedrink het en vuur toe gestap het? 
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Ek weet nie wat Oom Lord al in die verlede gedoen het 
nie, maar as dit nou nie die grootste flater van die jaar is 
nie dan wil ek sien watter een gaan groter wees. Ou 
glasoog het seker verlede jaar se flater van die jaar 
gewen?  Maar die turksvyplaatjie moet darem syne wees 
vir hierdie naweek. 
 
Noudat Oumie weer veilig is, kan ek maar met ’n geruste 
hart hier in Windhoek woon. 
 
Lovies, met Windhoek groet.     
Matilda Van Ooskaap 
 

TUSSEN HAKIES 
 

'n TELRAAM?  
 

Onlangs moes ek toekyk hoe die eienaars van J & J 
Dienste 50 sakke hout moes aflewer by altesaam drie 
verskillende adresse. 
 
Maar o wee, waar was die telraam?... 
 
By hul eerste bestemming het hulle 23 sakke afgelaai, by 
die tweede 10 sakke en toe hulle hulle laaste 
bestemming bereik, het hulle nog 20 sakke oorgehad!!! 
 

Richard Heyman 
 

DIE ROOI POSBUS 
 

Soos vertel deur tannie Elria Stanford: 
 
Tannie Alna het by tannie Elria se woonplek aangegaan 
om haar Wapad af te lewer.  Ongelukkig was tannie Elria 
nie tuis nie en tannie Alna besluit toe maar om die 
Wapad in die posbus te laat. 
 
Later doen sy navraag om te verneem of tannie Elria toe 
haar Wapad gekry het in die posbus.   
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Tannie Elria bevestig dat sy nie die Wapad gekry het nie, 
en met verdere ondersoek sou sy vasstel dat tannie Alna 
die Wapad nie in haar persoonlike posbus gelaat het nie, 
maar dat sy dit in die poskantoor se rooi posbus gegooi 
het, gerig aan Elria Stanford, geen koevert, geen adres!!! 
 

Johan Steynberg 
 
"My sister, Margaret and hubby, Angus, were on their 
way to Addo this week.  They had stopped at one of the 
many  " stop/go's"  when a truck didn't stop!  Margaret 
and Angus were very lucky to climb out of this mess with 
relatively minor injuries.   Thought you might like to see 
these photos  -   Nissan X Trail and Gypsey Romany." 
 
Bewys dat ons slepers maar altyd vir voor en agter 
paraat moet wees. 
Groete 
Wouter Steenkamp 
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DIE LEDE Sê….. 
 

Die Geheim  
 
Eendag vra die een vriend vir die ander:  "Hoe is dit 
moontlik dat jy altyd so gelukkig is?"  Jy het soveel 
energie, en ek het jou nog nooit af of moeg gesien nie." 
Met 'n glimlag in sy oë sê hy: "Ek ken die geheim!" "Wat 
se geheim is dit?"  Hy antwoord: 
 
"Ek sal jou alles van die geheim vertel, maar jy moet my 
belowe, dat jy die geheim met almal sal deel. Die geheim 
is dat: 
 
Ek het geleer dat daar min is in my lewe wat ek kan doen 
om myself werklik gelukkig te maak.  Ek moet op God 
vertrou om my gelukkig te maak en te voorsien in my 
behoeftes. Wanneer 'n behoefte in my lewe ontstaan, 
moet ek op God vertrou om dit te voorsien 
ooreenkomstig Sy besluit.  Ek het geleer dat meeste van 
die tyd het ek nie die helfte nodig van dit wat ek wil hê 
nie.  Hy het my nog nooit teleurgestel nie.  Vandat ek 
hierdie geheim geleer het is ek gelukkig." 
 
Die vriend se eerste gedagte was:  "Dit is te simpel en 
eenvoudig!"  Maar nadat hy sy eie lewe oordink het 
besef hy hy het gedink 'n groter huis sal hom gelukkiger 
maak, maar nee dit het nie!  'n Meer betalende werk sal 
hom gelukkiger maak, maar dit het nie.  Wanneer het hy 
besef was hy op sy gelukkigste? 
 
Toe hy saam met sy kleinkinders op die mat gesit het, 
speletjies speel, pizza eet en vir hulle 'n storie gelees 
het, 'n geskenk van God. 
 
Nou weet jy dit ook!  Mens kan nie op mense vertrou om 
jou gelukkig te maak nie.  God en Sy wysheid alleen kan 
dit doen.  Vertrou op Hom!   

Estelle Ferreira 
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NAG VAN VERSKRIKKING  
 
Die langnaweek van 6 – 9 Augustus het opgewonde voor 
ons gelê. Die inpakkery is weereens tot nr 99 uitgestel 
en daar is knorrig oor en weer woorde van beskuldiging 
geslinger, want wie het nou weer die pot uitgehaal wat in 
die woonwa moes bly en wie se verantwoordelikheid was 
dit om die handdoeke terug te sit na die vorige kamp? 
Ag, so gaan dit elke keer, maar as die wiele rol is alles 
vergete. 
 
Niemand het veel ag geslaan op die weervoorspelling 
dat ‘n stormwind ons oor die naweek gaan tref nie, want 
ons weet mos hoe akkuraat daardie ouens is, dis mos 
hoekom dit ‘n “voorspelling” genoem word, want 
niemand het die werklike feite nie en moeder natuur kan 
enige tyd besluit nou swaai sy regsom en in plaas van ‘n 
wolklose dag, kry ons ‘n wintersdag en andersom. Ons 
almal weet ook mos dat die weer altyd lekker is as daar 
gekamp word, al het ons ook al 4 die seisoene in een 
dag…kamp bly lekker en die weer is altyd lekker! 
 
So breek Sondag die 8ste Augustus toe aan soos enige 
gewone Sondag in Port Elizabeth…die windjie stoot-
stoot so van vroegdag af maar niemand steur hulle veel 
daaraan nie want die wind is mos ons vriend, waai al die 
ou nare kieme en besoedeling in die lug weg. 
 
Toe dit tyd word om die vuur aan te steek vir die potjie, 
toe druk die windjie al lekker en daar word besluit dat dit 
dalk beter sal wees om maar vandag pot op die gas te 
maak, net om seker te maak die pot kom darem gaar, 
want met die windjie wat nou so druk gaan die vuur dalk 
knaend doodgewaai word. 
 
Pot kom toe gelukkig klaar maar intussen is ons bure se 
afdakkie al afgeslaan, want hierdie wind dreig om hom 
sommer met stormtou en al weg te waai.  
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Daar word vir die eerste keer in jare binne in die woonwa 
geëet en almal stem saam dat dit nogal ‘n lekker 
ondervinding is. Nou kan ons die wind nie meer ‘n “ligte 
briesie” noem nie, nee, nou voel dit soos ‘n lelike ding 
wat besig is om kop uit te steek…niemand is baie 
gemaklik met die woonwa wat so rondskud nie. Dit is 
mos nou maar die ding van ‘n vastedak woonwa en soos 
ons geparkeer was, het die wind ons die heeltyd teen die 
volle sy van die woonwa getref. 
 
Nadat almal ingekruip het (wat besonder vroeg was moet 
ek erken) kan ek net nie tot ruste kom nie, lê nog tot laat 
en lees, maar die nare gevoel dat hierdie woonwa enige 
oomblik die see ingewaai gaan word, wil my net nie los 
nie. 
 
Die tyd het nog nooit so stadig geloop nie. Ek was nog 
nooit so bang nie. Dit was aaklig om in die bed te lê 
terwyl die woonwa so rondgeruk word dat dit voel asof 
ons eintlik op ‘n trein is in plaas van veilig op moeder 
aarde. Ek het al begin drogbeelde sien van daardie 
storms wat Amerika so teister waar die storm ‘n tregter 
vorm en alles in sy pad opslurp en êrens op ‘n hopie 
gaan uitspoeg. Ag genade toggie, as hierdie wind ons 
nou hier moet optel sal niemand eens weet waar ons 
weer uitgespoeg word nie, AS ons ooit weer uitgespoeg 
gaan word. 
 
Teen 3 uur kry ek myself waar ek en Janke in die kamp 
ronddwaal. Ek wil gaan kyk of dit dan net ons is wat 
hierdie verskrikking beleef. Al die woonwaens staan vas, 
dit lyk nie asof enigiemand dieselfde ervaring as ons het 
nie. Kan dit wees, dit was mos nie my verbeelding nie, 
want Janke is net so bang soos ek! Gerrie slaap salig, 
onbewus van die benoudheid waarin ons twee verkeer. 
Danilo slaap êrens in ‘n tent, ek moet gaan kyk of die 
kinders nog is waar ons hulle laas gelos het…. 



 
25 

Daar gekom hoor ek hoe lekker hulle snork, maar die 
tentjie verduur erge houe van die wind, so daar is darem 
iemand wat môre sal kan beaam wat ons deurgemaak 
het. 
 
Toe die eerste lig verskyn is ons opgepak, ek was nie 
eens tydens enige van ons vorige toere so vroeg op en 
aan die gang nie. 
 
Toe ons bure, Madelein en Shaun, deur die slaap uit die 
woonwa strompel is ons al klaar gepak en gehaak. Hulle 
kyk ons aan asof ons van ‘n ander planeet is, kan nie 
verstaan wat aangaan nie. Hoekom op aarde is ons dan 
so vroeg aan die gang? Hulle het glad nie deurgemaak 
wat ons deurgemaak het nie, ons woonwa het die wind 
afgekeer en hulle opslaandak was al vroeg afgeslaan, so 
daar was geen teken van wind by hulle nie. 
 
Maar ek weet wat ek weet, ek wou gedurende die nag 
ten minste 10 keer van plot verander en ‘n plekkie met ‘n 
beter skuiling soek. Ek glo almal met ‘n vaste dak 
woonwa sal weet waarvan ek praat as ek verduidelik dat 
die wind “hardloop” op die dak en as jy ‘n ligte slaper is, 
hou hy jou wakker! 
 
Maar ons kamp maar weer, die ou windjie alklaar 
vergete. Die weer is mos altyd lekker op ‘n kamp…. 
 

Vanessa Rens 
                                                       
As Vriende mekaar nie dra nie, mekaar se probleme nie 
verstaan nie, mekaar moed inpraat nie, nie vir mekaar 
bid of saam kan skaterlag nie, dan staan hulle heel 
alleen.  
 
Hulle moet mekaar raadgee en aan die hand neem.  
Mekaar na die Kragbron lei waar almal garingdrade is . .  
Bid vandag vir alle vroue wat 'n verskil in jou lewe 
gemaak het, en dankie dat JY 'n verskil maak in my 
lewe!!!  
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Ek is lief vir jou.  Kyk vandag met nuwe oë na jou ma, 
jou dogter, jou suster...sy is 'n kunswerk, uniek geskape 
deur ons Hemelse Vader... almal met 'n spesifieke doel. 
Sê dankie, vir al die dinge wat ander vir ons doen  
wat ons as vanselfsprekend aanvaar!!!  
 
Dankie vriende, dat julle my help om my draadjie weer 
met was te smeer en sterk te maak!!  

Adele Engelbrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania 
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Love him or hate him he sure hits the nail on the head 
with this! Bill Gates recently gave a speech at a high 
school about 10 things they did not and will not learn in 
school. He talks about how feel good political correct 
teaching created a generation of kids with no concept of 
reality and how the concept set them up for failure in the 
real world. 

1. Life is not fair – get used to it! 

2. The world won't care about your self esteem. The 
world will expect you to accomplish something 
BEFORE you feel good about yourself. 

3. You will not make 60000 Dollars a year right out 
of high school, you won't be a vice-president with 
a car phone until you earn it. 

4. If you think your teacher is tough, wait till you get 
a boss. 

5. Flipping burgers is not beneath your dignity, your 
Grandparents had a different word for burger 
flipping, they called it opportunity. 

6. If you mess up it's not your parents' fault, so don't 
whine about your mistakes, learn from them. 

7. Before you were born, your parents weren't as 
boring as they are now, they got that way from 
paying your bills, cleaning your clothes, and 
listening to you talk about how cool you thought 
you were. So before you save the rain forest from 
the paradims of your parents' generation, try 
delousing the closet in your own room. 

8. Your school may have done away with winners 
and losers, but LIFE has not. In some schools 
they have abolished failing grades, and they'll 
give you as MANY TIMES as you want, to get the 
right answer. This doesn't bear the slightest 
resemblance to anything in real life. 
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9. Life is not devided into semesters.  You don't 
get summers off and very few are interested in 
helping you FIND YOURSELF. Do that on your 
own time. Television is NOT real life, people 
actualy have to leave the coffee shop and go to 
jobs. 

10. Be nice to Nerds. Chances are you'll end up 
working for them. 

If you can read this, thank a teacher.  

Reinette Mallison 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Meyer 
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RESEPTE 
 

SKOONMA SE PASTA  
 
500g macaroni 
500g maalvleis 
1 groen soetrissie 
1 ui 
1 pakkie sampioene 
vars knoffel na smaak 
knypie koljander 
2 eetlepels worcestersous 
2 rou tamaties 
2 koppies witsous 
2 koppies gerasperde cheddarkaas 
sout en peper 
 
Kook macaroni gaar. 
Braai ui, maalvleis soetrissie, knoffel, koljander en 
sampioene saam, en voeg worcestersous by.  
Meng maalvleismengsel met pasta. 
Sit in bak, bedek met witsous. 
Rasper cheddarkaas oor. 
Sny tamatie in ringe, en pak bo-op. 
Sprinkel nog kaas oor. 
Bak teen 180°C vir 20 minute 
(Kan ook in swartpot op kole gemaak word). 
 
OUMA SE GOU-VROU HOENDERKERRIE 
 
1 Ui 
8 tot 10 hoenderstukke, met vel en been 
1 koppie water 
½ fles Mango atjaar 
4 groot aartappels, geskil 
 
Braai ui en hoenderstukke tot bruin.  Voeg die res by, en 
laat dit prut tot gaar.  Jy hoef nie eers sout en peper by 
te gooi nie, die atjaar bevat al die speserye en regte 
geure vir 'n outentieke Kerrie!  Heerlik in die swartpot!! 
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TANNIE ADRIANA SE SONVANGER-PASTA  
 
2 Blokke briekaas, gebreek in stukke 
6 Tamaties, grof gekap 
2 Hande vars basiliekruid 
Vars knoffel na smaak 
Olywe, ontpit (opsioneel) 
1 Eetlepel olyfolie 
Sout en peper 
 
Sit al die bestanddele in 'n bak, sit kleefplastiek op en 
plaas die bak die oggend in die son.  Laat dit heeldag so 
staan – die geure vermeng en dit ontwikkel in 'n heerlike 
brousel! Vanaand kook jy die pasta, en gooi die brousel 
oor.  Heerlik vir 'n kampnaweek – min moeite 

Tania 

VERJAARSDAE  

 

November  

1 DU PREEZ Ettienne  
2 STEENKAMP Wouter 
2 � HALL Ruan  
3 VAN DER WESTHUIZEN Michelé 
5 BARNARD Jennifer 
9 WAIT Andy  

11 JONKER Ilze 
12 DU PLESSIS Duppie 
15 VERMAAK Gesina 
22 POTTAS Riana 
26 � SWANEPOEL Zelvoné 
28 BENEKE Brenda 
30 � VICTOR Kristen 
30 � BENEKE Francois  
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Desember  

1 � VAN EEDEN Melandri 
2 DEYZEL Eddie 
3 WILLEMSE Theresa  
4 CLAASEN Anton 
5 FOUCHé Goofey 
5 VAN VUUREN Johan 
11 VENTER Veronica 
18 KLEU Louis 
18 KNOETZE Karen 
19 STEYN Elmar 
19 � VIVIERS Amy-Lee 
21 VISSER Werner 
27 HEYMAN Poppie 
27 KNOETZE Anton 
27 VAN DER WESTHUIZEN Mario  
28 � VAN DER WESTHUIZEN Ruan  
28 � WEITZ Doré 
30 FOURIE Ettienne 
31 POZYN Mariana 

Moenie die lewe sien as 'n probleem om op 
te los nie, maar eerder as 'n geskenk om 

oop te maak – Charles Vincent 
 

Lees is dieselfde vir die kop, wat oefening 
vir die lyf is - Annoniem 
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VOORLOPIGE JAARPROGRAM : 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAAND DATUM OORD 

JANUARIE 12 - 16 WESTVIEW 

FEBRUARIE 11 - 13 WILLOWS 

MAART 04 - 06 100+ : GAMTOOS FERRY 

MAART # 18 - 21 JEFFREYSBAAI 

APRIL # 22 - 27  PAASNAWEEK / PRESIDENTE 

APRIL  # 29/4 - 2/5 GEBIEDSAAMTREK 

MEI 20 - 22 GAMTOOS FERRY 

JUNIE  # 16 - 19 VAN STADENS 

JULIE 02 - 10  WINTERTOER 

JULIE 08 - 10 ADDO 

AUGUSTUS  # 05 - 09 VAN STADENS  : AJV 

SEPTEMBER 02 - 04 GEHEIM 

SEPTEMBER 09 - 11 NAS.BLOEMFONTEIN 

SEPTEMBER 30/9 - 2/10 MANGOLDSPOOL 

OKTOBER 07 - 09 KONGRES 

OKTOBER 21 - 23 MINI GEBIED / JEFFREYSBAAI 

NOVEMBER 18 - 20 VAN STADENS 

DESEMBER 02 - 04 MANGOLDSPOOL 

 
#  LANGNAWEEK 
 


