
   WAPAD 
SUID-AFRIKAANSE WOONWA ASSOSIASIE STREEK OOS-KAAP 

Jaargang 29    Nommer 5   September 2011 
 

 
 
 

Inhoudsopgawe 
 

BESTUUR VIR 2012 
 

Bestuur                    1 Voorsitter Ondervoorsitter 

Uit die Woord                2 - 3 

Uit die pen van die Voorsitter  4 

Redaksioneel      4 - 5 

Kampverslae:- 

Jakkie Barnardo 
Maritzstraat 29 
Despatch 
Tel: 041-933 2088 
Sel: 083 417 3812 
jakkiebarnardo@telkomsa.net 

Johan Steynberg 
(Senior Burgers) 
Dunveganstraat 7 
Kunene Park 
Tel: 041-371 1980 
Sel: 084 632 9881 
jard@501.co.za 

Streek Klein-Karoo AJV  5  
Sekretaresse 

 
Penningmeester 

Geheime kamp      5 - 6 

Bestuursvergadering          6 - 7 

Lief en Leed       7 - 8 

Voorraad    8 

Sandra Fourie 
Tongaatstraat 11 
Uitenhage 
Tel: 041-966 2113 
Sel: 082 771 5745 
sandrafourie@telkomsa.net 

Dina Claassen 
Coralweg 6 
Coral View, Seaview 
Tel: 041-378 1352 
Sel: 082 318 7651 
dina@dcacc.co.za 

Tussen hakies     8 – 9  
Addisionele lede 

Die lede sê….                   9 - 10 

Verjaarsdae                  11 

Jaarprogram                                      12 

Resepte                                             13 

 
Tania Deyzel (Redaktrise) 
Jakarandasingel 36, 
Uitenhage 
041-922 0666 
082 445 6356 
taniadeyzel@telkomsa.net 

 
Richard Heyman (Voorraad) 
Jeffreystraat 16, Uitenhage 
041- 994 2280 
084 588 6278 
Ferdinand.Grobler@transnet.net 

Foto's                     14 -16 

 

 
Karen Rautenbach 
(Skakelbeampte) 
Koringblomsingel 7, 
Uitenhage 
041-966 2634 
082 781 1585 
karen_rautenbach@goodyear.co.za 

Zelda Swanepoel (Jeug) 
Pongolaweg 32, Uitenhage 
041-966 2768 
082 322 9903 
zlswanepoel@npa.gov.za 
 
Johan Van Vuuren 
(Webwerf) 

  
Linda Van Staden (Foto's) 
Posbus 24076, Sherwood 
041-371 1292 
082 748 2158 
lindavanstaden@vodamail.co.za 

Rinastraat 14, Despatch 
041-933 4466 
082 825 0396 
johanvanvuuren@telkomsa.net 

 
 



 
2 

UIT DIE WOORD 
 
 
 
 
 
1. Maak jouself vry van bekommernisse:  
 
"Die Lewe het jou met 'n slag geslaan en al wat jy doen is jouself bekommer en bejammer.  Het 
jy vergeet wie EK is en dat EK hier is om jou laste te dra?  Alternatiewelik,  geniet jy dit om jou te 
verknies oor al die kleinighede in die lewe wat jou kant toe kom?" 
 
2.   Sit dit op die lys:  
 
"Iets moet gedoen word of voor gesorg word.  Sit dit op die l.Lys    Nee, nie JOU lys nie.  Sit dit op 
MY lys.   Laat EK die een wees om die probleem uit te sorteer.  EK kan jou nie help as jy dit nie vir 
MY gee nie.  Al is MY lys lank; EK is per slot van rekening....GOD!  EK kan alles doen wat in MY 
hande gelaat word.    Weet net,  die waarheid is,  EK sorteer van jou probleme uit sonder dat jy 
dit eers besef,  sonder dat jy eers vra." 
 
3. Vertrou MY:  
 
"Sodra jy jou laste vir MY oorhandig het, hou op daaroor kwel, en hou op om dit weer te 
probeer terugvat.  Vertrou MY.  Hê Geloof in MY dat EK na al jou benodighede, jou probleme 
en beproewinge sal omsien.   Probleme en beproewinge met die kinders?  Sit dit op MY 
lys.  Probleme met jou finansies?  Sit dit op MY Lys.  Probleme met jou emosionele welstand?  Sit 
dit op MY lys.  Probleme met jou lewensmaat?  Sit dit op MY lys..     Vir MY onthalwe, sit alles op 
MY lys want EK wil jou help.  Al wat jy moet doen is vra!" 
 
4. Los dit uit:  
 
"Moet nie een oggend wakker word en sê,  "Wel ek voel nou baie sterker en ek kan alles van 
nouaf weer alleen aanpak"  Hoekom dink jy,  voel jy nou weer sterk ?  Dit is eenvoudig.  Jy het 
al jou laste en bekommernisse vir MY gegee en ek hanteer alles.  EK het ook jou krag hernu en 
jou omdek met MY vrede.  Weet jy nie as EK die laste weer vir jou moes teruggee, sal jy weer 
wees waar jy was nie?  Los dit met MY en vergeet daarvan.  Vertrou jy MY nie?" 
  
5. Praat met MY:  
 
"EK wil hê jy moet baie dinge vergeet.  Vergeet wat jou kop laat raas....  Vergeet die 
bekommernisse want jy weet EK is in beheer.  Nieteenstaande, daar is een ding wat EK hoop jy 
nooit sal vergeet nie; dit is om met MY te praat asseblief - ELKE DAG!  EK is lief vir jou!  EK wil jou 
stem hoor!  EK wil hê jy moet MY insluit by alles in jou lewe.    EK wil hoor hoe jy van jou vriende 
en familie goed praat, van jou kinders, van jou lewensmaat.  Gebed is 'n manier om met MY te 
praat.  EK wil jou beste vriend wees asseblief! " 
  
  6. Luister na MY :  
 
"Onthou MY liewe kind -  EK kan nie self fisies met jou praat nie maar luister na jou hart en EK 
maak meestal gebruik van MY kinders op aarde in die vorm van vriende of familie om die 
praatwerk namens MY te doen.  EK het jou stem en pleidooie gehoor!  Nou wil EK hê jy moet vir 
MY luister deur MY kind op aarde.   As jy genooi word om oor jou laste en bekommernisse te 
praat, weet dit is EK wat jou nooi want EK wil vir jou antwoorde gee.  EK hoop dat jy dit nooit sal 
vergeet nie,  EK is altyd daar vir jou al dink jy nie altyd so nie.  EK weet wat in jou hart aangaan 
en EK luister na jou gebed!  EK is lief vir jou!  GEBED is 'n manier om met MY te praat en EK praat 
met jou deur MY volgelinge op aarde." 
  

Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.  Die oue is verby, 
die nuwe het gekom.    *  2 Kor. 5:17  * 
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7. Vertrou :  
 
"EK sien baie dinge van hierbo wat jy nie kan sien van waar jy is nie.  Vertrou in MY dat EK weet 
wat ek doen.  Vertrou MY; Jy sal nie die aangesig in die lewe deur MY oë wil sien nie.  EK sal 
aanhou vir jou omgee en oor jou waak, al jou benodighede laat geld.  Al wat jy moet doen is 
op MY vertrou.    Al het EK 'n baie groter taak as jy, dit wil voorkom asof jy sukkel om jou bietjie 
te doen.    Hoe swaar kan dit nou wees om op MY te vertrou?"  
  
8. Wees mede-deelsaam:  
 
"Jy was deur jou ouers,  wat ek vir jou gestuur het,   geleer om te deel toe jy maar slegs 2 jaar 
oud was.  Wanneer het jy vergeet?  Daardie reel is nogsteeds van toepassing.  Deel met die 
wat minder bevoorreg is as jy.  Deel jou vreugde met die wat bemoediging nodig het.  Deel jou 
glimlag en lag met die wat dit lank laas gesien of gehoor het.  Deel jou trane met die wat 
vergeet het hoe om te huil.  Deel jou geloof met die wat dit nie meer het nie."   
  
9. Wees geduldig:  
 
"EK het daarin geslaag om alles heel te maak in slegs een leeftyd.  Jy het soveel etlike ervarings 
gehad.  Jy het gegroei vanaf 'n kind na 'n volwasse, jy het dalk kinders gehad, miskien van werk 
verander, ambagte geleer, gereis, duisende mense ontmoet en soveel ervaar.  Hoe kan jy dan 
so ongeduldig wees as dit MY net 'n bietjie langer vat as wat jy verwag het,   om al jou laste en 
bekommernisse te hanteer wat op MY lys is.  Vertrou my TYD.  Net omdat EK die heelal in slegs 
ses dae geskep het,  dink jy EK moet altyd haastig wees.  Nee MY tyd is perfek, glo dit en wees 
geduldig." 
  
10. Wees Vriendelik :  
 
"Wees vriendelik en behulpsaam aan ander,  want EK is net so lief vir hulle as wat EK lief is vir 
jou.  Hulle mag miskien nie mooi aantrek nie.  Hulle mag dalk nie soos jy praat nie.  Hulle mag 
dalk nie soos jy leef nie, maar EK is ewe lief vir almal.  Asseblief, vir MY onthalwe, probeer met al 
MY kinders oor die weg kom.   EK het ieder en elkeen verskillend geskep want dit sou darem 
baie vervelig gewees het as almal identies was.  Weet net asseblief, EK is lief vir elke verskillende 
eienskap van al MY kinders, want EK het hulle geskep." 
  
11. Wees Lief vir Jouself :  
 
"Soveel soos wat EK lief is vir jou,  hoe kan jy jouself dan nie liefhê nie ? EK het elkeen geskep vir 
een rede alleen  -  om liefde te vind en in ruil ook om liefde te gee.  EK is die GOD van 
LIEFDE.  Wees lief vir MY, wees lief vir jou naaste, maar te alle tye, wees lief vir jouself.  Dit maak 
MY baie hartseer as ek jou so kwaad sien as dinge nie volgens jou verwagtinge gaan nie.  Jy is 
baie kosbaar vir MY.  Moet dit asseblief NOOIT vergeet nie ... " 
 
Raak vandag iemand aan met jou LIEFDE ... 
 
Al voel dit        vir ons of ons elke dag deur gevaar bedreig 
word en        raak nos geloof soms maar min, kan ons altyd 
weet dat U       ons nooit verlaat nie.  U bystand is altyd aan 
ons toe-       gesê.    Amen 
 

Die Stem Agter jou – Solly Ozrovech 
 
 
 

 – 
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Die Voorsitter sê… 

Ons SAWA-jaar het begin en ons saamtrekke lê voor ons.  Die oorde is bespreek en die 
kampleiers is ingedeel.  Alles is dus in plek vir nog ‘n klomp wonderlike saamtrekke.  Nou hang 
dit net van ons lede af of dit ‘n sukses gaan wees.  Dit help nie dat alles reg is, en daar daag nie 
lede op om dit te kom geniet nie.  Dink maar net hoeveel moeite doen die kampleiers om die 
naweek lekker te maak en dan is daar niemand om dit te geniet nie.  Ek nooi dus elke 
Sawanant uit om deel te kom neem aan die naweek se verrigtinge.  Kom kuier gerus saam. 

Gaan kyk gerus weer ‘n slag na u Erekode.  U het beloof om deel te neem aan verskeie 
goed.  Een daarvan is om getrou die Here te loof tydens Boekevat en die Erediens.  Asseblief 
ons maak staat op u samewerking. 

Ons bestuurslede is vuur en vlam om van hierdie SAWAjaar ‘n kokende jaar te maak.  Daar is 
baie idees en planne gemaak en hulle is baie opgewonde.  Kom laat ons hulle ondersteun en 
ons samewerking gee. 

Begin solank dink aan ons kerskamp.  Dit is werklik ‘n belewenis vir elkeen.  Sterkte aan almal 
wat daar betrokke is. 

Ons wil dan ook ons matrieks alles van die beste toewens.  Mag dit baie goed gaan en mag 
julle ouers julle goed bederf.  Sterkte aan al die ander kinders wat ook binnekort met eksamens 
gaan begin.  Mag dit baie goed met elkeen gaan. 

Ons wil ook graag ‘n slag vir ons Senior Burgers sê dat julle lekker moet kamp tydens julle 
spesiale saamtrekke.  Dankie aan ieder en elk wat by geleentheid iets reël en vir Johan 
Steynberg die taak so maklik maak.  Dit is so dat ons werkendes nie julle saamtrekke kan 
bywoon nie, maar ons weet ook dat julle ‘n klomp mak skape is en dat julle mekaar sal 
ondersteun. 

Die jaar 2011 begin nou stadigaan sy einde nader trek.  Sterkte met al die take wat nou 
afgehandel moet word en al die afsluitingsfunksies wat bygewoon moet word.  Geniet dit. 

JAKKIE 
 
Uit die pen van die Redaktrise 
 
Man, ek weet nie van julle nie, maar by my huis loop die rugbykoors baie hoog!!  Almal volg die 
rugbywedstryde en die praatjies soos 'n klomp verslaafdes.  Mense, dis erger as die sokker!!!! 
 
Gelukkig kry ons darem nog tyd vir kamp ook.  Dit was 'n voorreg om saam met 'n groep van 
ons Ooskaap vriende die AJV van Kleinkaroo by te woon.  Voorwaar 'n heerlike naweek en 'n 
klomp pragtige mense. 
 
Die geheim was ook 'n baie aangename verrassing.  Afgesien van die wind en koue het ons dit 
terdeë geniet. 
 
Nou lê die nuwe SAWAjaar voor die deur en ons is reeds besig om baie interessante dinge vir 
die nuwe jaar te beplan.  Ons hoop egter dat almal so opgewonde soos ons daaroor sal wees 
en dat die lede in hulle hordes by die saamtrekke sal opdaag.   
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Baie dankie aan almal wat die Wapad so getrou ondersteun het met julle berigte en foto's.  Dit 
word opreg waardeer.  Moet asseblief nie nou ophou om my te ondersteun nie.  Daarsonder 
kan daar nie 'n Wapad wees nie.  
 
Ons hoop van harte dat almal 'n poging sal aanwend om die Kerskamp by te woon.  Dit is ons 
verjaarsdag en ons wil 'n groot makietie hou. 
 
Mooi bly tot volgende keer. 
 
Tania 
 

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

KLEIN KAROO AJV 

Dit is elke jaar ‘n voorreg om hulle AJV te gaan bywoon en ons word lekker bederf daar.  Dié 
jaar was geen uitsondering nie.  Vrydagoggend het ‘n paar woonwaens vertrek en later die dag 
het nog aangesluit.  Ons was ag gesinne vanaf Oos-Kaap.  Sommer net ‘n groot dankie 
daarvoor. 

Op Hartenbos was alles gereed.  Die aand is daar Boekevat gehou en daarna is almal gevoed 
met worsbroodjies en slaai.  Koud, ja baie koud het ons in die warm bedjies gaan 
inklim.  Saterdagoggend was die weer effens beter en ons het hulle vergadering gaan 
bywoon.  Dit het sommer in ‘n wonderlike gees geskied en is vinnig afgehandel.  Die middag 
was dit so bietjie rus en die omgewing is ook verken.   

Die aand was omtrent ‘n wonderlike aand. Die toekennings is uitgedeel en die nuwe bestuur is 
aangewys.  Daarna het ons omtrent gesmul aan die heerlike kos.  Later het ons maar weer 
gaan inkruip en die dag is afgesluit. 

Sondag was weer ‘n wintersoggend met so bietjie son tussen-in.  Ons het die Erediens gaan 
bywoon en is natuurlik versoet met al die lekkernye na die diens.  Die padda het ook gepraat en 
party se verbasing was groot toe die padda op hulle tone getrap het!  Toe het ons maar so 
stadigaan die woonwaens gehak, daar is gegroet en toe is daar maar weer die pad huis toe 
aangepak. 

Ons opregte dank aan almal by Klein Karoo wat ons altyd so met ope arms ontvang.  Julle laat 
ons altyd so tuis voel.  Dankie ook aan Wouter en Elna, Johan en Sandra, Johan en Wanda, 
Johan en Alida, Eddie en Tania, Frans en Liana asook Richard en Poppie  wat die lang pad 
saam met ons aangepak het en die naweek daar saam met ons geniet het. 

JAKKIE 

GEHEIME KAMP 2011 

Hierdie jaar was dit Johan se beurt om ‘n keuse te maak waar die geheim sou wees.  Ons ry die 
roete en langs die pad word al die nonsens uitgedink en die merkers word aangedui.  Die oord 
word besoek en die bestuurder kom ooreen dat ons R90 per nag sal betaal.  Alles lyk goed en 
reg.  Terug by die huis word alles getik en ek hoop maar net dat my links- en regshandjie nie 
deurmekaar geraak het nie.   
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Die inligting word betyds by die aangewese stasies afgelewer en toe moet ons maar geduldig 
wag om te sien wat gebeur.  Dit is ons geheim om te sien wie daag op en wat het verkeerd 
gegaan… 

Die Vrydagoggend breek aan en die wind waai vreeslik.  Die bestuurder van die oord skakel en 
sê dat ons enige ander naweek kan kom, maar alles is gereël en op plek. Dit kan nie skuif 
nie.  Ons mikpunt is toe net 20 woonwaens.  Later pak ons ook maar die tog aan en die wind 
waai ons veilig tot by Oceanview.  Lag, lag kom die ander lede ook daar aan tot die vier en 
twintigste woonwa Saterdag daar aankom.  (Hulle lees seker bietjie stadig…) 

Vrydagaand hou Tobie Botha vir ons die Boekevat, die inbetaling word afgehandel en almal trek 
maar vure toe in die bittere koue.  Sommiges kruip maar vroeg by die warm komberse in. 

Saterdagoggend waai die wind maar nog steeds en die pannekoekpanne begin sing.  So 300 
pannekoeke word vinnig gebak en almal kuier heerlik saam.  Sommiges stap so bietjie in die 
natuur in en ander kuier net lekker saam. Die aand hou Jakkie die Boekevat.  Daarna is dit 
maar weer vure toe.  Ander klim weer vroeg in die bed en sommiges sing die winterkoue weg. 

Sondag breek windsterkte aan.  Jakkie praat so bietjie deur middel van springmielies oor die 
wedergeboorte.  Die paar plaatjies word uitgedeel en die nuwe lede word bekend gestel.  Toe 
pak ‘n klompie op en ander maak eers weer vuur.  Die tjoppies word maar so tussen die wind 
deur gebraai en later pak die laaste woonwaens op.   

En so kom die geheime saamtrek van 2011 op ‘n end.  Sommer net ‘n lekker groot dankie aan 
die groepie bittereinders wat die naweek vir ons spesiaal gemaak het.  Wees verseker dat ons 
dit opreg waardeer. 

JOHAN EN JAKKIE 

UITTREKSELS UIT DIE BESTUURSVERGADERING 
GEHOU TE WILLOWS OP 17 SEPTEMBER 2011 
 
DIE SON HET GESIEN 

Ons het die afgelope klompie jare die truksvyplaatjie aan lede uitgedeel wat so bietjie oorboord 
gegaan het, of die klits kwyt geraak het tydens ‘n saamtrek.  Die plaatjies is nou gedaan en om 
nuwes te laat maak is by die R30 elk.  Ons het so bietjie by die ander streke gekoekeloer en 
gaan ook nou die “SON HET GESIEN” boek maak.  Tydens die saamtrek gaan al die flops 
aangeteken word.  Sondag na die Erediens gaan “BRANDERS DAN DAAROOR ROL”.  Die 
skuldiges gaan R2 betaal en die geld gaan spesifiek hierdie jaar vir ons Wapad.  Dit kos 
geweldig baie om die foto’s in kleur te druk.  Papier is duur en baie lede verkies die harde 
boekie.  

Asseblief ons doen ‘n vriendelike beroep op ons lede om die saak te ondersteun.  Ons gaan dit 
nie ‘n langdradige besigheid maak nie.  So bring in die vervolg jou R2 saam kerk toe as jy dink 
jy het so bietjie geflop.  Ons waardeer elke lid se ondersteuning. 

KERSKAMP 2011 

U is nou al bewus dat ons tydens die besonderse kamp baie aandag gee aan ons 
kinders.  Hierdie jaar is geen uitsondering nie.  Ons kamp by Van Stadens en ons het die lieflike 
saal daar om te gebruik.  Dit is baie belangrik dat u voor 1 November vir u wyksbestuurslid in 
kennis stel van hoeveel kinders daar gaan wees.   
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Die bestuurslede maak items gereed om te versier en hulle moet getalle hê.  U koop ook een 
geskenk van so R50 vir u kind, merk dit duidelik en gee dit in by Dina Claasen.  Dit sal 
Kersvader dan die Saterdag kom aflewer.  Die kinders versier ook hulle kersversierings van die 
jaar.  Daarna kry hulle so ietsie te ete.   

Die groot mense moet ook elkeen ‘n bordjie eetgoed bring sodat ons daarna saam tee kan 
drink.  Die naweek eindig nie daarna nie.   

By hierdie wonderlike naweek dink ons ook aan al die gestremdes by Huis Minette en vul hulle 
kerskous met so ietsie.  Dit is net om dankie te sê vir al die voorregte wat ons geniet.  Kan ons 
hulle nie een naweek nooi vir ‘n Saterdagmiddagete nie??? 

Streek Oos-Kaap vier hulle 35ste jaar daardie naweek.  Daar is so paar manne wat vir ons die 
potte aan die kook gaan sit…  Die vrouens gaan rys en stampmielies kook en dan gaan ons die 
aand saam eet.  Asseblief, ons doen moeite, kom almal die aand saam.   

Ons wil ook 1 November weet wie gaan almal saam kom kamp vir die voorbereiding van die 
kos.  Die Sondag sal ons dan ook ons Erediens hou.   

BLOMMETOER 2012 

Daar was ‘n versoek om in 2012 gedurende die September skoolvakansie so bietjie te gaan 
blomme kyk.  Ons sal net so bietjie verder op ‘n dag moet ry om betyds daar te kom.  Eddie en 
Tania Deyzel gaan vir ons die moontlikheid ondersoek en as u wil saamgaan, begin solank u 
Vyfrande spaar, want dit gaan so bietjie meer kos as gewoonlik.  Sit solank jou naam op die lys 
as jy belangstel.   

FEESTAFELDOEKE 

Wie het by Fanie Jordaan van die feestafeldoeke bestel?  Ek het vier gekry, maar ongelukkig 
nie name van wie bestel het nie.  Kontak asseblief vir Jakkie indien jy een bestel het. 

KONGRES 2011 

Hierdie jaar gaan Jakkie Barnardo en Tania Deyzel die vliegtuig aandurf en die eindbestemming 
is Buffelspoort daar ver.  Ons glo dat alles goed sal gaan. 

BESTUUR 
 

♠♠♠♠♠♠♠ 
LIEF EN LEED 
 
Ouma Bettie en Oupa Pieter Venter wil graag met trots noem dat hul Oumagroetjie en 
Oupagroetjie geword het. Hul seun se dogter het 'n babadogtertjie gehad. 
  
Wilna en Eric Noack se seun Storm het OP o12 Rugby verwerf. 
 
Sterkte aan ons matrieks met die groot dinge wat nou voorlê.  Mag dit baie goed met elkeen 
van julle gaan. 

Richard en Poppie Heyman gaan weer oupa en ouma word.  Mag alles baie goed afloop. 

Ons dink aan Neil Wait, Leonora Moggee, en DeVilliers Rossouw wat siek was en besig is om te 
herstel. 
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Sterkte aan Alida Steynberg en Gert Scheepers met die lang pad wat nog voorlê. 

Naas Terblanche se stiepa is oorlede asook Gary Oelofse se ma is oorlede.  Sterkte aan die 
gesinne met die nuwe aanpassings. 

Zelda Swanepoel se ma word elke dag net sterker na die groot operasie.  Sterkte met die 
versorging. 

Ons is bly die winterkwale begin nou minder raak.  Sterkte aan almal wat nog sukkel om die 
nare hoes en proes af te skud. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

TUSSEN HAKIES 
 
Die eend loop by die kroeg in en vra die kroegman: " Het jy brood?"  Kroegman: 
Nee 
Eend: Enige brood? Kroegman: Nee 
Eend: niks brood nie? Kroegman: Nee, ons het nie enige &*^%$ brood nie!!! 
Eend: Nie eers ou brood nie? Kroegman: Is jy doof of wat? Ons het nie &*^%$ 
brood nie!!  As jy my weer vra, gaan ek jou &*^%$ bek aan die kroegtoonbank 
vasspyker 
Eend: Het jy spykers? Kroegman: Nee 
Eend: En brood?                                                         Steven Meyer 

 
Melissa droom nou die aand die volgende:- 

Ek en Johan wil skei en nou moet sy besluit by wie wil sy gaan bly.. Raai wat is haar 
antwoord?.... 

"Wie gaan die karavaan kry?..."                 Karen Rautenbach 
 
 
'n Klein Dogtertjie bid een aand......... 
Sy bid: "Jesus dankie vir die kos amen. " 
Haar ma sê "maar wat van pappa & mamma? " 
Sy bid: "Jesus dankie vir die kos en vir mamma & pappa amen." 
Haar ma sê "maar wat van boetie & sussie?" 
Sy bid: "Jesus dankie vir die kos en vir mamma & pappa, en vir boetie en sussie amen." 
Haar ma sê "en wat van jou klere? " 
Sy bid: "Liewe Jesus hou net aan, my ma wil met Jou praat.... "              Anton Willemse 
 



 
9 

 
LETTER TO DAD 
Dear Dad, 
$chool i$ really great.  I am making lot$ of friend$ and $tudying very hard.  With all my $tuff, I $imply 
can't thing of anything I need.  $o if you would like, you can ju$t $end me a card, a$ I would love to hear 
from you.  Love, Your $on. 
 
THE REPLY 
Dear Son, 
I kNOw that astronomy, economics, aceaNOgraphy are eNOgh to keep even an hoNOur student busy. 
Do Not forget that the usuit of kNOwledge is a Noble task, and yuou can never study eNOugh. Love, 
Dad.                                                                                                                       Wouter Steenkamp 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Die lede sê…….. 
 
Die omie kom gebukkend, skuifelend die pad afgestap, sy verkreukelde hoed styf in sy hand  vasgeklem. Die plooie trek 
donker dongas oor sy gesig, en sy oë is dof en blou.  Sy klere hang soos ŉ meelsak om hom, sy skoene het al beter dae 
gesien.  Sy hare wapper in drie slierte om sy voorkop, sonverbrand. 
 
"Boetie! Boetie!" roep hy na my. Ek gee hom een kyk en kyk dan anderpad. Net nog 'n boemelaar, net nog 'n bedelaar. 
"Boetie! Boetie!" roep hy weer.   Ek draai my rug op hom en sluit die motordeur oop. "Boetie, boetie! Wag, ek wil met jou 
praat." Sy stem is skor.  "Seker van al die drank," dink ek, klim in die motor en sluit die deur.  Hy struikel van die sypaadjie af, 
kom krom, oud en verwaarloos na my aangestap.   Ek skakel die motor aan, kry trurat en verlaat hom, eensaam en alleen.  "Kry 
vir jou werk. Maak soos ek maak, dit bring geld, dan kan jy suip tot jy omval," gaan deur my gedagtes.  Ek kry eerste rat, 
wikkel die petrolpedaal en laat hom in ŉ stofwolk agter. Ek sien in die truspieël hy beduie, hande omhoog."Ja, joune ook," sê 
ek hardop, "net soos jou soort is - as jy nie iets kry nie, is ek altyd die skuldige." 
  
 By die huis vertel ek vir Vroulief van die voorbarige bedelaar, wat ek gesien het. 
Vroulief is dadelik Moeder Hen : "Waar slaap die arme man vanaand? Dit lyk asof dit gaan reën."  "Moenie oor hom worrie 
nie, sy soort het altyd 'n plan, hy wurm hom met 'n sak wyn iewers in 'n kombers toe en verdrink die dag van môre. Plaas dat 
hy karre oppas, dit sal daai drankgeldjies meer kosbaar maak."  "Swerwer, jy is ŉ harde man. Wat daarvan as hy drink? Hy is 
ook net ŉ mens, net soos jy," berispe Vroulief.  "Wat, 'n man soos ek? As hy ŉ man was, het hy 'n manier gesoek om 'n geldjie 
te verdien vir sy lustigheid. Nou wil hy my geld bedel, dit waarvoor ek gewerk het, met my sweet, my arbeid ... Se dinges, 
vrou! Kom ons vergeet nou die episode, ek is klaar spyt ek het jou vertel." Vroulief stap kop onderstebo kombuis toe, ek maak 
my gemaklik op die stoep, bier in die hand. " Kan ook nie jou mond hou nie," mompel ek.  My hond kom lê onder die stoel en 
ek voer hom ŉ stukkie biltong. Hy lek my hand dankbaar.  Eensklaps staan vrou in die deur.  "Swerwer, ek het vir die man 'n 
pakkie kos gepak, ons vat dit nóú vir hom. Een van die kinders se komberse is ook oor die muur, ons vat dit ook." Ek ken die 
stemtoon, onverbiddelik.  "Vrou, is jy gek? Die man is seker lankal weg. Gaan skep op, ek is honger," probeer ek walgooi.  
 
"Swerwerrrrrr ... as jy nie wil ry nie...... sal ek," druk sy dit uit.  Ek weet teëpraat gaan nie help nie, my mooi van môre se dag 
hang hiervan af.  Ek staan op, vat die motorsleutels, en draai half vermakerig na haar: "Nou kom, as jy hom wil kos gee, doen 
dit self." 
  
Ons ry in stilte, met slegs die geruis van bande. Vroulief klou die pakkie op haar skoot vas.  Voor die koöperasie stop ek 
op dieselfde plek. In die lig van die voertuig sien ek hom  op die sypaadjie sit, sy kop op sy knieë, hande wat hang tot op die 
grond. 
"Sien jy, wat het ek jou gesê? Klaar dronk."  Vrou ignoreer my, maak die deur oop en skud die omie aan sy skouers.  Stadig lig 
hy sy kop; trane stroom oor sy wange. "Nog dronkverdriet ook", dink ek. 
  
"Omie, ek het ietsie gebring om te eet", praat Vroulief sag en vat sy hande in hare. Die omie se lyf begin ruk, hy huil nou 
openlik, trane stroom deur die plooi-dongas.  "Nooientjie, dis nie ek nie. Die tannie by die huis het in die bad geval. Sy kan nie 
opstaan nie. Ons foon werk al twee weke nie meer nie. Ek het asma, ek kon nie verder nie. Ek het ŉ kêrel probeer stop, maar 
hy het weggejaag ... sonder om te luister. Al wat ek kon doen, was om te bid. God het vir my 'n engel gestuur. Asseblief, gaan 
help die tannie ... asseblief, gaan help haar." 
  
Ek sit met ŉ knop in my keel, trane wil oor die walle stroom, die hartseer is diep en skerp.  My gemoed is stukkend, my siel 
in opstand. Waar en wanneer gaan ons besef: "Ek is my broer se herder"? 

Swerwer 
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Liewerste Kamperjollers,      September 2011 
 
 Ja, na al die Royal weddings van amper die koning van Engeland tot die so te sê koning 
van Monaco. Ook al wat princess is wat trou is ons vrouens se beurt voor die T V nou verby. 
Gelukkig het ek dit alles getape, so as julle weer wil kyk en julle het dit nie weet julle waar om te 
soek. Ek sal nou ’n KLEIN fooitjie vra, maar moenie dat dit julle afsit nie - dit is alles vir ’n goeie 
doel. Ek soek so ’n paar rand om vir my Ouma te gaan kuier. 
 
 Ja en nou kry die mans ’n BEURT. 
 Dit is net bokke, bokke en bokke. Nou nie boerbokke of wildsbokke nie, maar RUGBY 
SPRINGBOKKE. 
 Dis hoog vat, laag vat, LAAT vat en watse vatte nog. Maar hopelik sal ons onkundiges al die 
reëls ken voor die rugby verby is. Dit moet nou net nie met julle manne gaan soos met Oom 
Oubaas, nadat hy van N.Z. af teruggekom het nie, julle ken mos vir Oom Oubaas van 7de laan? 
Ek hoor die arme bokke, die span is te swak gekies. Hoekom is die ou uitgelos of daardie een 
ingesit. Die ou is te oud daardie ou kan nie tackle nie en wat nog. Ook daardie ou van W.P. is 
baie beter, kyk net hoe het hy Saterdag gespeel hoekom los hulle hom uit,. Kan hulle nie sien 
nie, maar nee hulle wil nou net hulle manne BLOU ?? kies en sien niemand anders raak nie.  

 
Ek wil ook net weet hoe dink die keurders hoe skree ondersteun jy vir die Springbokke? 

Dit sou baie makliker gewees het om VRYSTAAT te skree en dit is tog so eg Suid-Afrikaans of 
dan nie? 

Nou hoor ek ook hulle wil vir John Smit uitlos, maar ek wat nou ’n egte Shark 
ondersteuner is sê dit is ’n movie se fout. Ons haaie weet van rugby. Maar as hulle vir ou Victor 
uitlos dan ondersteun ek ook nie meer die Springbok rugby nie. 

 
Wat is nou lekkerder as om VIC, VIC EN VICKIE, VICKIE, VICTOR in volle bors te skree sing 
nie. Ek skree vir hom al speel hy nie eers daardie dag rugby nie. Julle moet sy spiere sien 
WHOEW ? Sy plakkaat hang bokant my bed. 
Maar ek hoor as ons bokke wil wen moet hulle, dis nou die keurders vir ou Jewels kies. Hy sal 
nie net die ANC jeug tot oorwinning lei nie maar die bokke ook. Sy twee uitlaatkleppe, dis nou 
sy praat mond gat en die onderste gat is glo omgeruil. Daar kom glo nie net swak woorde en 
gedagtes uit nie, maar ook allerhande reuke, seker omdat die verkeerde gat toe praat. 
  
Nou wel as hy in die skrum druk en      hy maak net sy mond oop, 
die verkeerde mond natuurlik wat      nou bo sit, en laat ’n wind 
sal die opposisie so tree of twee       reïtereer. So dink net as hy 
dit genoeg doen druk ons nog ’n drie      of twee voordat ons 
opposisie eers weet wat gaan aan. 
 
Ons sal seker een of ander wêreld      rekord opstel met die 
meeste dries in wêreld rugby. Wat      sal al die antie (teen), nie 
my Antie nie, springbok span onder-     steuners dan daaroor sê.  
 
BOKKE, BOKKE, BOKKE, BOKKE, BOKKE...............ONS GAAN WEN. ........... Sê nou weer 
iets teen hulle laat ek nou sien!! 
 
Lovies. Matilda. 
 
 
 
 
 
 

Wouter Steenkamp soek 'n "Add a Room" te koop (moet op Gypsy 
Raven kan pas). 

Bel Wouter by 0721930744 
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VERJAARSDAE 
 

 
 
 
 

                   November                             
Desember 
 
1 DU PREEZ Ettienne  1  VAN EEDEN Melandri 

 2 STEENKAMP Wouter 2 DEYZEL Eddie 

2  HALL Ruan  3 WILLEMSE Theresa  

3 VAN DER  
WESTHUIZEN Michelé 4 CLAASEN Anton 

5 BARNARD Jennifer 5 VAN VUUREN Johan 

5 ROBERSON Mariana 11 VENTER Veronica 

9 WAIT Andy  18 KNOETZE Karen 

12 DU PLESSIS Duppie 18  ROBERSON Shené 

15 VERMAAK Gesina 19  VIVIERS Amy-Lee 

22 POTTAS Riana 19 STEYN Elmar 

26  SWANEPOEL Zelvoné 21 VISSER Werner 

28 BENEKE Brenda 27 HEYMAN Poppie 

30  VICTOR Kristen 27 KNOETZE Anton 

30  BENEKE Francois  27 VAN DER 
WESTHUIZEN Mario  

   28  VAN DER WESTHUIZEN Ruan  

   28  WEITZ Doré 

   30 FOURIE Ettienne 

   31 POZYN Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien jy jou ledegeld op 'n kampnaweek betaal, maak seker dat jy 'n 
kwitansie ontvang, om enige verwarring te vermy. 

Bestuur 
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Jaarprogam : 2011 & 2012 

   
Maand Datum  Kampterrein 

September 30/9 - 2/10 Mangoldspool 
Oktober 14 - 16 Kongres 
Oktober 21 - 23 Mini-gebied: Van Stadens 

November 16 - 20 Kerskamp : Van Stadens : Senior Burger 
Desember  02 - 04 Mangoldspool 
Januarie  04 - 08 Summerwood 
Februarie 17 -19 Willows 

Maart  02 - 04 100+ : Van Stadens 
Maart  16 - 18 Kabeljous 
April 06 - 09 Paasnaweek 
April 27/4 - 01/05 Gebiedsaamtrek 
Mei 18 - 20 Gamtoosferrie : Senior Burger 

Junie 15 - 17 Mangoldspool 
Julie 30/06 - 08/07 Wintertoer 
Julie 06 - 08 Addo & Sitrusoewer 

Augustus 09 - 12 AJV : Van Stadens 
September 31/08 - 02/09 Geheim 
September 21 - 24 Kongres 
September 28 - 30 Kabeljous 

Oktober 19 - 21 Mini-gebied: Willows 
November 16 - 18 Kerskamp : Van Stadens 
Desember  30/11 - 02/12 Mangoldspool 

   
   

Vakansiedae 2012 Skoolvakansie - 2012 
Nuwejaar 1 Januarie Natal/Noordkaap/Ooskaap/Weskaap 
Openbare 
vakansiedag 2 Januarie Open:   11 Januarie 
Menseregtedag 21 Maart Sluit:    23 Maart 
Goeie Vrydag 6 April Open:   10 April 
Gesinsdag 9 April Sluit:    22 Junie 
Vryheidsdag 27 April Open:   16 Julie 
Skoolvakansiedag 30 April Sluit:    28 September 
Werkersdag 1 Mei Open:   8 Oktober 
Jeugdag 16 Junie Sluit:    7 Desember 
Nasionale Vrouedag 9 Augustus   
Skoolvakansiedag 10 Augustus   
Erfenisdag 24 September   
Versoeningsdag 16 Desember   
Publiede vakansiedag 17 Desember   
Kersdag 25 Desember   
Welwillendheidsdag 26 Desember   
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RESEPTE 

 
ROOKGEBAKTE CORNIESE HENNE 
 
90ml gesmelte botter 
60ml bruin suiker 
60ml suurlemoensap 
60ml sjerrie of brandewyn 
2 Corniese henne 
Sout en vars gemaalde peper 
 
Meng botter, bruin suiker, suurlemoensap en sjerrie of brandewyn. Spoel hoenders skoon en 
druk droog.  Bind pote vas en geur liggies.  Plaas hoenders, borskant bo, op rooster oor matige 
kole.  Bestryk met sous en plaas deksel op rooster.  Verstel die trek sodat die vuur sonder 
vlamme brand met die houtskool langs die kante van die vuurrooster. Bak ongeveer 45 – 60 
minute en bedruip af en toe. 
 
 
 
 
 
PIESANGSOSATIES 
 
4 Groot, ferm piesangs 
4 Lemoene 
15ml bruin suiker 
1,2ml fyn kaneel 
30ml suurlemoensap 
 
Sny ongeskilde piesangs dwars in 2,5-cm-skywe. Sny ongeskilde lemoene in dik wiggies. Meng 
die bruin suiker en kaneel. Dompel die gesnyde punte van die pisangs eers in suurlemoensap 
en dan in die suikermengesel.  Ryg die piesang- en lemoenstukke om die beurt op stokkies. 
Prik die vel van die vrugte.  Braai oor matige kole.  Keer af en toe om totdat vrugte warm is en 
piesangsikl bruin word. 
 
Heinz en Geneste Kurth – Oor die Kole 
 
HEERLIKE MACARONI 
 
2 koppies Macaroni 
1 koppie gerasperde cheddarkaas 
½ teelepel bakpoeier 
1 blik gemengde groente of ½ kg vars groenbone, wortel en murgpampoentjies 
3 eetlepels mayonnaise 
sout en peper na smaak 
 
Kook Macaroni gaar in water. 
Meng die res van die bestanddele by met helfte van die kaas. 
Plaas dit in 'n gesmeerde oondpan en strooi die res van die kaas oor. 
Bak vir 30 minute teeen 180 grade. 
 
Tania Deyzel 
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VAN STADENS (AJV) : 5 – 9 AUGUSTUS 2011 
 
Tannie Luzie bedank die Voorsitter,  Lida Steynberg   Gert Scheepers 
Jakkie, vir haar harde werk   SAWAVrou van die jaar  SAWA Man van die jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooskaap - nuwe bestuur vir 2012 Jonk & oud neem deel aan die geselligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trish en haar "partner"geniet         Die tafels het 
hulself     So ook Benji & Yvette Erasmus  gekreun onder die  
           eetgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ds Ben Fourie van die 
Bybelgenootskap het ouder  Johan Van Vuuren en Gerhard       Al die harde werk…….  
gewoonte die erediens gelei  Momberg kuier om die kampvuur  SAWA maak my moeg!!! 
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KLEIN-KAROO AJV : 26 – 28 AUGUSTUS 2011 
 
     Brian & Hennie alweer op hulle beste!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'n Welverdiende toekenning vir    Sandra & Johan, het julle dalk te veel van die 
 grapjas Hennie Le Roux   "horinkie" gehad??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'n Hele klomp van SAWA Oos-Kaap het 
Klein-Karoo se AJV bygewoon    Kyk julle, Jakkie staan op haar eie 
        "site"!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEHEIME KAMP : 2 – 4 SEPTEMBER 2011 
 
Oceanview…… baie mooi uitsig     Saterdag word daar pannekoek gebak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

Johan Barnardo ken sy storie!!    JC Bothma trotseer die branders op 'n 
        skaatsplank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almal geniet die middagson    'n Defnitiewe pluspunt vir die somer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auret, Annelie, McKaylee & Haylee   Jakkie was weereens 'n wenner met haar 
Morton is ons nuutste lede     "popcorn" boodskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baie dankie aan almal wat vir my die foto's 
gestuur het – dit word opreg waardeer!!! 

Tania 


