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UIT DIE WOORD 

 
 
Ek staan onlangs in ’n gesprek waar ’n vrou in trane vertel hoe sy soms so eensaam  
en alleen voel dat sy met haar kombuis se mure gesels – net om te voel dat daar iemand 
saam met haar in haar huis is. Is dit hoe jy vandag voel? 
  
Maar hoe maak mens nuwe vriende? 
  
In 1920 het die sielkundige, George W Crane begin om ’n aandklas in sosiale sielkundige aan 
die Noordwes-universiteit van Chicago aan te bied. In een van sy klasse (wat meestal deur jong 
volwasse werkers wat daagliks in fabrieke, kantore en afdelingswinkels gewerk het, bygewoon 
is), het ’n meisie genaamd Lois gesit. 
  
Nadat Lois ’n werk in Chicago gekry het, het sy haar vriende en familie in die klein plattelandse 
dorpie, Wisconsin agtergelaat en na Chicago verhuis. Hier het die eensaamheid haar oorweldig. 
Na een van die aandklasse het sy aan Crane vertel hoe geïsoleerd sy voel en hoe sy saans by 
die huis sit en briewe skryf aan haar geliefdes by die huis. Hierdie gesprek het Crane ’n idee vir 
’n nuwe projek gegee, naamlik die “Komplimente Klub”. 
  
Om die projek te slaag moes elke student vir dertig dae lank daagliks drie eerlike komplimente 
aan drie verskillende mense gee. Ook moes die student aan die einde van die dertig dae ’n 
opstel oor sy of haar ondervinding skryf wat insluit: Hoe het dit die mense om jou beïnvloed? En 
hoe het dit jou eie uitkyk op die lewe beïnvloed? 
  
Alhoewel die meeste van die studente aanvanklik negatief oor die projek was en bang vir 
verwerping, het almal besluit om aan die projek deel te neem. 
  
Terwyl George Crane die opstelle van sy studente na die projek deurgelees het, was daar 
telkens ’n glimlag op sy gesig. Nie net het elke student vertel hoe sy of haar eerlike 
komplimente ’n positiewe effek op die mense rondom hulle gehad het nie. Bykans al die 
studente het vertel dat hierdie projek hulle uitkyk op die lewe en hulle optrede teenoor hulle 
medemens totaal verander het. 
  
Ook Lois se lewe is ingrypend verander. Met die hulp van die “Komplimente Klub”-projek het sy 
’n sprankelende mens geword en in haar tyd in Chicago veel meer en beter vriende gemaak as 
wat sy ooit in Wisconsin agtergelaat het. 
  
Voel jy vandag eensaam? Kan ek jou dan bemoedig met God se woorde in Hebreërs 13:5: “Ek 
sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” 
  
Begin vandag om die “Komplimente Klub” se beginsels in jou lewe toe te pas. Reik eerste uit na 
die mense rondom jou. Soek na geleenthede om ander eerlik te komplimenteer. En wie weet, 
dalk mag jy nes Lois verbaas staan oor die verandering wat dit in jou lewe sal bring!  
  
Vader God, baie dankie vir elke vriend en vriendin in my lewe. Help my asseblief om ’n 
goeie vriend vir hulle te wees, maar ook om uit te reik na ander wat ek kan sien alleen is. 
Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen. 
 
TANIA 
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DIE VOORSITTER Sê… 
 

Die tyd stap darem maar vinnig aan as mens besig is.  So gaan ‘n  naweek net so vinnig verby 
as almal dit geniet.  Ons het ‘n paar heerlike naweke agter die rug en nou lê daar nog ‘n hele 
klomp voor.  Lees gerus die verslae van die saamtrekke sodat diegene wat nie daar was nie, 
hulle lippe kan aflek. 

Ons bywoning van die 100plus was voorwaar ‘n belewenis.  Almal het heerlik gekuier en alles 
was baie goed gereël.  Ons opregte dank aan die gashere naamlik almal van Streek Strelitzia.   

Ons gebiedsaamtrek is om die draai en ons moedig werklik ons lede aan om dit te gaan 
bywoon.  Dit is baie lekker daar en dit is boonop ‘n lekker lang naweek.  Sodra ons meer 
inligting het, sal ons dit deurgee. 

Ek wil ook weereens ‘n beroep op elke lid van Streek Oos-Kaap doen om te kyk of julle nie dalk 
die Kongres kan gaan bywoon nie.  Dit was 15 jaar gelede in ons deel van die land aangebied 
en sal baie beslis nie gou weer hierdie kant toe kom nie.  Asseblief, hierdie is ‘n geleentheid wat 
elke Sawanant in sy leeftyd moet belewe.  Sodra ons die finale pryse het, sal ons dit 
deurgee.  Dit vind plaas die naweek van 21 – 24 September by Hartenbos.  Kyk gerus of ons 
nie meer as 10 waens kan kry nie. 

Ons sien ook uit na die Paasnaweek en dalk is daar nog iemand wat wil saamgaan.  Kontak 
gerus vir Johan van Vuuren. 

Ons wil weer ‘n ernstige beroep op ons lede doen om nie in die kleedkamers te mors 
nie.  Preek gerus weer ‘n slag vir die kinders.  Ons kan nie toelaat dat ons aangespreek word 
oor morsery in badkamers nie.  Ons is mos trots op onsself.  Dus moet ons ook trots wees op 
ons oorde. 

Julle gaan ook binnekort die nominasie vorms kry.  Ons verwag dat elke lid ‘n bestuurslid sal 
nomineer sodat ons ‘n slag nuwe bloed kan kry.  Ons begin van bo af om bietjie veranderinge 
aan te bring!!! 

Alles wat mooi is tot die volgende saamtrek 

Jakkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God is jou sakdoek as jy huil 
Hy is jou hoekie as jy erens wil skuil 

Hy is jou sambreel as hartseer oor jou reen 
Hy is jou 911 as jy in nood verkeer 

Maar meeste van als 
Hy is die anker op jou lewenspad 

Hou ALTYD daaraan vas! 
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Uit die pen van die Redaktrise 

 
Daar gebeur so baie in en om ons, dat ek genoodsaak was om nog 'n Wapad die lig te laat sien.  
Danksy Blapsie se borgskappe is dit wel moontlik.  Dankie, SAWA Oos-kaap, hou so vol!!! 
 
Die jaar stap so vinnig by ons verby en ek sukkel om die pas vol te hou.  Dankie tog vir 'n 
kampnaweek, waar ons weer kan rus en net tot verhaal kan kom.  Nadat ons ons "batterye" 
herlaai het, sien ons sommer weer kans vir die lewe en al sy uitdagings. 
 
Dankie aan almal se bydraes en die foto's.  Julle vergemaklik my taak geweldig.  Moenie ophou 
nie, "gooi mielies"!! 
 
Alhoewel ek soggens die herfsluggie voel knyp, is die dae nog heerlik warm en propvol 
sonskyn.  Ek hoop almal sal hierdie geleentheid aangryp om die laaste "somersdae" te geniet 
en saam te kamp, voordat die winterkoue ons tref. 
 
Die belangstelling vir die Blommetoer is oorweldigend.  Ek moes ongelukkig 'n beperking van 25 
woonwaens plaas op die getal toerlede.  Diegene wat ernstig is om te gaan, moet so gou 
moontlik hulle deposito's inbetaal, ten einde teleurstelling te voorkom.  Indien julle elektroniese 
betalings wil maak, is julle meer as welkom.  Onthou net om blommetoer en jou van te gebruik 
as verwysing.  Ek sal ook bly wees indien julle met my die betaling sal bevestig sodat ek dan 
jou plek kan verseker.  Vir enige navrae, kontak my gerus.  Daar sal ook by elke saamtrek 
geleentheid wees vir diegene wat graag hulle deposito's wil betaal. 
  
Groete tot volgende keer 
  
Tania 
 

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

WILLOWS – 15 tot 19 FEBRUARIE 2012 

Sommige van die Senior en die minder Senior lede het die eer gehad om al van die 15de af te 
kamp, want dit was mos 'n Senior saamtrek.  Die werkende lede het maar gewag tot die Vrydag 
voor hulle kom kamp het.  Almal was bly om mekaar weer te sien na amper 6 weke van geen 
kamp nie.  Wonder wat het die bestuur besiel om dit so uit te rek, seker maar weer die 
Onderwys Departement se skuld. 
 
Dankie aan die Steenkamps en die Wait's wat die Senior Burgers aan die gang gehou het.  Wat 
presies gebeur het by die "High Tea" en die ontbyt, weet ek nie.  Het die ontbyt in 'n "high tea" 
verander of die "high tea" in 'n ontbyt, of het die hele storie net in een groot geëet geeïndig? 
 
Soos ons maar gewoond is hier in Port Elizabeth, het die weer mooi saamgespeel.  Al die 
seisoene in een naweek.  Van reën Vrydagaand na koelerige Saterdag na warm Sondag en 
natuurlik die wind Sondagmiddag.  Maar het dit ons al ooit weerhou van lekker kamp?  'n 
Pragtige opkoms van 61 lede en 12 gaste.  Selfs die "Pikkewyne" het 'n paar walrusse (skuus 
ooms) gebring as gaste, en kan hulle nou lekker kuier!  Wie sê 'n mens kan nie in tente kamp in 
Port Elizabeth nie? 
 
Dankie aan Zelda en Kie wat die kinders en verstandloses vir 'n pretdraf/loop/ry gevat het 
Saterdagoggend.  Almal het dit blykbaar baie geniet, selfs dié wat moes terug ry.  Daar was 
weereens die gebruiklike waatlemoenfees Saterdagmiddag wat by almal byval gevind het.  
Dankie aan Elmar en Jacques wat moes help sny aan die "klein" waatlemoentjies. 
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Sondagoggend was Sondagskool en het Zelda en haar helpers weer flink gehelp met die 
klasgee.  Ek moet ook dankie sê aan Ds Rudy Van Tonder van Sherwoodgemeente wat so 
maklik op die ingewing van die oomblik vir ons 'n pragtige boodskap gebring het.  Vat my 
omtrent 'n maand om iets voor te berei en dan raak ek nog deurmekaar met die skrywers.  Ja, 
ons kla tog so maklik, en daar sit Paulus vir twee jaar in die tronk en skryf 'n blydskapsbrief aan 
die gemeente. 
 
Dankie vir almal wat gehelp het met die op- en afslaan van die tent, Johan en Sandra vir die 
klank en noodhulp en Dina wat gehelp het met die inbetalings.  Ons sien mekaar weer die 
volgende kamp op Kabeljous. 
 
Johan Steynberg 
 
SENIOR BURGERS : WILLOWS – FEBRUARIE 2012 
 
Die senior burgers het Woensdag reeds vroeg aangekom.  Die aand by boekevat, wat Wouter 
gehou het, was daar sewe karavane.  Woensdagaand het ons gebraai.   
 
Donderdag oggend het ons elf uur "gebrunch" en die middag saam tee gedrink. Donderdag 
aand het Andy Wait die boekevat waargeneem.  
 
By elke senior kamp is dit die gewoonte om die eerste aand saam te braai.  Die volgende 
oggend saam ontbyt te geniet en die middag met tee en koek byeen te kom. Ons hou beurte 
met boekevat. 
 
Alhoewel dit 'n senior  burger kamp genoem is, het van die jong klomp ook vroeg opgedaag en 
deelgeneem en ons oues gehelp met die kamp opslaan en ons pype weggesteek. 
 
Die weer was ons baie goedgesind en ons sogenaamde "Ou Mense" het die naweek terdeë 
geniet. 
 
Wouter Steenkamp   
 

Streek Strelitzia bied die 100+ aan : 2 – 4 Maart 2012 

Die eerste woonwa kom alreeds Woensdag aan by Van Stadens.  Die ander werkendes en nie 
werkendes kom maar so stuk stuk aan en teen Vrydagmiddag is daar al byna 40 
woonwaens.  Die aand hou Kobus Bouwer vir ons die Boekevat en die inbetaling word 
gedoen.  Almal voel sommer net tuis en daar word heerlik rondom die vure gekuier. 

Saterdag skyn die son sommer warm en heelwat geniet die lafenis in die lagoon of tussen die 
branders.  Wat ‘n wonderlike wyse om af te koel.  Die onder 100plus lede moet maar sweet om 
alles reg te kry vir die aand se funksie en dit was beslis alles die moeite werk. 

Toe die lede die aand so tussen die swaaideure  instap, word die botteltjies versterkwater 
sommer in die hand gestop.  Alles lyk so mooi.  Die tafels is keurig gedek met vetplantjies en ‘n 
pakkie fudge vir poeding.  Die lampies brand en die prente teen die mure laat jou sommer voel 
of jy in Mexico self is.  Ben Barnard hou die Boekevat en daarna vind die parade 
plaas.  Uiteindelik word die wenners later die aand aangewys naamlik Arie en Willemien 
Grootendorst.  Ons eie lede het beslis baie naby aan die wenners ge-eindig veral Wouter 
Steenkamp.  Die babas was natuurlik Spikkels en Charmaine Barnard en nadat hulle die doeke 
gekry het, was hulle ware honderd plussers.  Die kos wat net so smaaklike en tortillas is gevul 
met smaaklike en kleurryke vulsels.  Natuurlik was daar turksvye ook.  Dit was beslis ‘n 
treffer.  Die aand is afgesluit met gevulde pannekoek en roomys.  Ai, dis jammer mens se maag 
kan ook maar net soveel vat!!! 
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Sondag hou Ds. Kobus vir ons die diens en daarna word die naweek afgesluit met ietsie souts 
en soets in die bordjies saam met die tee.  Die naweek was beslis een van die hoogtepunte in 
baie Sawanante se lewe.  Ons wil baie graag geluk sê aan almal van Streek Strelitzia vir die 
puik aanbieding.  Alles het so goed af geloop, alles was mooi, alles was lekker en dit was ‘n 
voorreg om deel daarvan te kon wees.  Baie dankie. 

JAKKIE EN DIE ANDER 100PLUSSERS 

 
Opsommende verslag NUB 11 Februarie 2012 

 
Hiermee `n kort verslag van die hoogtepunte van besprekings tydens die afgelope NUB-
vergadering. 
 

1 Toekennings 
 
Daar is besluit dat in die toekoms weggedoen sal word met die reëling dat Streek Ere HG en 
Gebied Ere HG deur die Nasionale Toekenningskomitee hanteer en toegeken/afgewys 
word.  Die proses sal voortaan net by die Gebied plaasvind. 
 
2 EB-lisensie 
 
Niemand mag `n voertuig met `n sleepwa swaarder as 750 kg sonder `n EB-lisensie bestuur 
nie. 
 
Dit is `n hele proses om die tipe lisensie te kan bekom.  Alles moet van vooraf gedoen word; 
weer leerlinglisensie se toets skryf,  bestuur, parkeer met en sonder woonwa, terugstoot, 
ens. 
 
Andrë Knoetze het so `n boek met die vereistes.  Daar kan by hom navraag gedoen word. 
 
3 Versekering 
 
Sekere versekeringsmaatskappye het navorsing begin doen oor waarom woonwaens se 
linkerwiel uitval.   Daar is bevind dat die moere wat die linkerwiel vashou, skiet gee.     Die 
wiel draai vorentoe terwyl moer na agter vasgedraai word en met die vorentoe beweeg van 
die wiel, gee die moer skiet   Die betrokke versekeringsmaatskappye gaan in die toekoms 
weier om `n eis uit te betaal indien die linkerwiel se wielmoere nie vas genoeg gemoer was 
nie.  
 
Die wenk is gegee dat elke keer wanneer die stutte op- of afgedraai is, die linker wiel net 
vinnig gekontroleer word. 
 
4 Foto`s 
 
Die Redaktrise van SAWANANT wil graag foto`s van kinders in aksie hê.  Stuur dit asseblief 
vir haar voor 5 Maart.  (Dis reeds namens Ooskaap deurgestuur – Redaksie) 
 
5 Kongres 2012 
 
Die reaksie op die voorlopige opname uit die Gebied was, om die minste te sê, 
teleurstellend.  Slegs 14 lede het aangedui dat hulle sou belangstel om die Kongres by te 
woon.  Hierdie was nie `n opname waaraan lede hulle moes verbind nie.  Met die 
organisasie van `n aksie van hierdie omvang kan nie tot `n maand voor die tyd gewag word 
om reëlings te tref nie.   
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Dit is belangrik om te weet hoeveel staanplekke, rondawels, chalets, etes, ens. om voor te 
berei.  Vir sover ek die naweek kon vasstel, is daar reeds drie toergroepe vanuit die 
noordelike streke en 54 waens vanuit Goeie Hoop. Daar is verskeie lede wat per vliegtuig 
gaan reis.  Daar is selfs groepe wat skoolbussies gehuur het en ander wat saam per motor 
gaan reis.  Ek het Saterdag groot geesdrif onder die lede ervaar.  Almal is opgewonde.  
Onthou ons tema is:  ‘”SAWA by die See”  Is daar enige beplanning vanuit julle streke om `n 
groep bymekaar te maak?  Hier praat ek nie van Klein Karoo nie.  Laat my asseblief so 
gou moontlik weet wat die toedrag van sake in julle streke is.  Dit sal skokkend wees 
as die gasheer gebied met slegs 14 pare opdaag. 
 
Gebiedsvoorsitter : Daan Schoeman 

 
 
 
LIEF EN LEED 
 
Dit gaan baie beter met Charmaine Barnard.  Dit gaan goed met Alida.  Dit gaan beter 
met Arno Engelbrecht..  Liezel Labuschagne, Simoné Beneke en Chantel Rautenbach 
het 'onlangs hulle 21ste verjaarsdae gevier. Bossie en Ronnie Boshoff het ‘n kleinkind 
ryker geword en Janus herstel na siekte. 
 
Theresa Willemse se ouers sukkel met hul gesondheid.  Markus se broer is siek, Frans 
Labuschagne se ma was in die hospitaal, Zeldri se pa is siek. René Hall en Ben Weitz 
is geopereer en Spikkels het ook 'n handoperasie ondergaan. 
Ronel Snyman was ook in die hospitaal. 
 
André Barnard se ma is oorlede. 
 

 
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 
 
Koekie Skietdekat, die alom gehekelde sopraan (voorheen van Agnee) tans van Afguns 
is bereid om tydens een van ons kampe op te tree mits 'n borg haar en haar sussie, 
Precious, se verblyf en vervoer sal dra. 
Kontak haar by Privaatsak F Afguns 0816  
 
Wouter Steenkamp 
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Gerookte vis- en hoendergereg!! (Ingestuur deur Estelle Ferreira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hmmm... ons pak mos deesdae ons karavane dat hulle amper buig... 
  
Groete. 
  
   
Johan van Vuuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie dronk mans klim in 'n taxi. Die bestuurder sien dat hulle lekker gekletter is. 
Hy skakel die motor aan en dadelik weer af.  "Ons is hier menere" sê hy vir die drie. 
 
Eerste ou klim uit en groet die bestuurder mooi.  Tweede ou klim uit en sê dankie vir die bestuurder.  
Derde ou gee die bestuurder 'n helse klap teen sy kop terwyl hy uitklim.  Die bestuurder wonder toe of hy 
weet wat gebeur het en vra hom toe waarvoor die klap was? 
 
Derde ou hak af "Moenie weer so jaag nie!" 

Estelle Ferreira 
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Die lede sê…….. 
 
Liewerste Kamperjollers. 
 
Ek hoop julle het al in julle nuwe omstandighede in die nuwe jaar inge-settel, dalk werk of dalk 
swat julle? Ek weet nog nie wat om hierdie jaar te doen nie. Die geleenthede hier in Namibia, 
waar ons woon, is nie baie groot nie. Wat dink julle daarvan om ’n gap jaar te vat,?  Ek oorweeg 
dit sterk. Ouma sê sy dink nie dit is ’n goeie idee nie, sy sê ek mors ’n jaar van my lewe. 
 
Ouma sê daar staan in Matteus 18v 22-23 ons moet mekaar vergewe. Maar julle ken nog nie vir 
Ouma nie, as Oupa haar iets vra dan het sy kastig vergeet, maar as dit haar pas dan kan sy 
alles onthou wat Oupa of gedoen het of nie gedoen het nie. 
 
 Wel, hier was ’n major BLAPSIE en Ouma sal dit seker op Oupa se naam skryf, wat dink julle 
het Oupa nou aangevang?  Wel, hy het ’n bottel brandspiritus (mentholated spirits) op die bed 
uitgegooi. Sou julle nou kon dink dat Oupa moedswillig so iets sou gedoen het? 
 
Ouma wil nou nie sê wat sy aan Oupa gedoen of gesê het nie, maar dit moes seker iets erg 
gewees het. Al die beddegoed het toe buite geslaap en hulle het op die bank ’n bed opgemaak. 
Ouma wou seker nie so naby aan Oupa lê nie, maar sy het nie ’n keuse gehad nie of sy moes 
dalk ook maar buite geslaap het. 
 
Ouma sê as daar nou een ding is wat sy nie verstaan nie is dat Ds. Rudie Sondag iemand se 
major blapsie uit die bybel aangewys het, dit gaan oor Petrus en Timoteus, en dat die Oom nou 
nie weet of Paulus of Timoteus dit geskryf het nie. Maar dat die Oom nie moes opdok nie is erg. 
Ook sê sy, sy weet dat die sekere Oom een keer met net een wiel sy karavaan wou gesleep het 
en ook nie ’n turksvy plaatjie gekry het nie. Ja, ook wat van die ou wat sy karavaan se 
buiteband voos gery het? Ons het mos die foto gesien. 
 
Kyk na die foto wat ek nou ingesluit het. ’n Sekere ou het nie sy SAWA kenteken aan sy 
karavaan opgeplak en hy moes opdok, maar moet die bestuur nie liewers kyk na hoe die lede 
SAWA se naam sleg vertoon? Ons sal hulle, die bestuur, moet aanspreek oor hulle laksheid. 
Wat dink hulle gaan die Hoofbestuur hieroor sê?  
 
Maar maatjies laat ek julle nou net vertel, Oos-Kaap het seker die soetste jeug, maar julle weet 
dit seker. Ek het dit nog altyd geglo, maar net vir die rekord; daar was nou nie eintlik iemand 
van ons wat ’n blapsie gemaak het nie, net iets soos skoene of iets vergeet. 
 
Net nog so ’n gedagte van wat ds. gesê het. Hy lees toe uit Filippense 4:  "Verbly julle altyd in 
die Here en julle sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in julle harte ontvang." 
Maar nog net so ’n gedagte, ons dade kan ons nie red nie maar ons dade kan wys of ons 
gered is. 
 
Goed gaan maatjies.  
 
 Lovies en baie verlange, 
 Matilda van Ooskaap. 
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Yvette Erasmus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie na reg en liefde strewe, aan hom 
word 'n vol lewe en eer geskenk. 

 
Spreuke 21 : 21 
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Annie, 6 years old, gets home from school . 
She had her first family planning lesson at school.  
 
Her mother, very interested, asks;" How did it go?"  
 
"I died of shame!" She answers ! 
 
Koos from over the road, says that the stork brings babies.  
Sally next door said you can buy babies at the orphanage.  
Piet in my class says you can buy babies at the hospital.  
 
Her mother answers laughingly “But that’s no reason to be 
ashamed?”  
 
“No, but I can’t tell them that we were so poor that daddy 
had to make me himself!” 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 
Die seuntjie stoot al sy groente op sy bord onder die broccoli in sodat dit soos 'n boompie 
regop staan.  Sy ma vra:  "Wat maak jy nou?", waarop hy antwoord:   
 
".. en die Here het gesê, van daardie boom mag jy nie eet nie!" 
 
Proesnis 

Osi Kapi☺ 

VINNIGE RESEP 
 

Dumplings vir potjiekos 
 
225ml Meel 
5ml sout 
5ml bakpoier 
60ml margarine 
1 Eier 
 
Vrummel die margarien in die droë bestanddele.  Meng met  
die eier en 'n bietjie water.  Skep lepelsvol bo-op die potjiekos.   
Laat staan om te stadig te kook vir 20 minute, sonder om die  
deksel te lig. 
 
Tania 
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VERJAARSDAE 

 
Mei 2012  Junie 2012 

1 
3 
4 
6 
7 
 
8 
 
 
11 
12 
 
13 
15 
 
18 
19 
20 
22 
23 
25 
27 
28 
30 
31 

De Villiers Rossouw 
Melissa Rautenbach 
Theo V Brouwershaven 
Ferdi Van Staden 
Rika Muller 
Munro Van Aardt 
Elria Stanford 
Angelique Vn Eeden 
Leonora Moggee 
Etrecia Oelofsen 
Jean-Claude Fourie 
Goofey Fouche 
Ruby Rossouw 
Kobus Van Eeden 
Alta Geldenhuys 
Johanna Gillson 
Madelyne Victor 
Marguerite Vermeulen 
Jan Hugo 
Steven Meyer 
Tommie Hall 
Franco Du Toit 
Lorenda Van Eeden 
Merissa Lerm 
Zunél Fourie 
Tanyia Hugo 

1 
3 
4 
 
 
6 
9 
 
10 
 
11 
12 
14 
15 
18 
19 
20 
21 
23 
26 
27 
 
 
 
28 
29 
30 

Hannes Van Staden 
Martie Gummow 
Tinus Claasen 
Casper Jerling 
Anri Willemse 
Liana Labuschagne 
Naas Terblanche 
Adelle V Mollendorff 
Vanessa Rens 
Pieter Erasmus 
Gustav Nel 
Erin Botha 
Wilna Noack 
Lizelle Visser 
Zene V Brouwershaven 
Gert Scheepers 
Nelia Snyman 
Zeldri Strydom 
Theo Pozyn 
Gerrie Rens 
Ruben Gillson 
Latella Du Toit 
Celso J van Rensburg 
Roann Terblanche 
Sanmari Kapp 
Tiaan V Jaarsveld 
George Brand 

Julie 2012  Augustus 2012 
2 
 
4 
5 
 
 
7 
8 
 
10 
11 
 
 
 
13 
17 
19 
21 
22 
23 
25 
 
 
27 
 
29 
31 

Sunél Crous 
Eurika Claasen 
Susie Kruger 
Alida Steynberg 
Benji Erasmus 
Monré Lerm 
Werner Barnard 
Audery Buchner 
Nadia Ferreira 
Adriaan Viviers 
Attie Venter 
Adri Geldenhuys 
Johan Matthysen 
Erika Heunis 
Jeané Jonker 
Freek Buchner 
Markus Pottas 
Shaun Victor 
Karen Brand 
Eric Noack 
Brian Roberson 
Cayla Claasen 
Christo Claasen 
Gary Oelofse 
Malcolm Wait 
Chris Bezuidenhout 
Monique Pozyn 

1 
 
 
2 
3 
 
6 
 
 
9 
11 
 
12 
14 
 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
 
24 
27 
 
 
 
28 
 
29 
 
30 
 

Jakkie Barnardo 
Karla Ferreira 
Bianca Jonker 
Theresa Matthysen 
Bossie Boshoff 
Annemarie Momberg 
Floors Venter 
Bjorn Noack 
Vicky Venter 
Reinhardt Steynberg 
Leoné Van Staden 
Stienie Grobler 
Charlene Slabbert 
Malan Joubert 
Janine Nance 
Lenie Swanepoel 
Ewald Klue 
Wilma Jerling 
Dina Claasen 
René Hall 
Stan Vermeulen 
Frans Labuschagne 
Tobie Botha 
Tertius Du Toit 
JJ Swanepoel 
Jacques Swanepoel 
Jeanette Rossouw 
Luzie Scheepers 
Lienke-Mari Strydom 
Jason Van Eeden 
Jonathan Van Eeden 
Jaco Le roux 
Juandré Hall 
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Jaarprogam : 2012 

   
Maand Datum  Kampterrein 

Februarie 17 -19 Willows 
Maart  02 – 04 100+ : Van Stadens 
Maart  16 – 18 Kabeljous 
April 06 – 09 Paasnaweek : Boknes 
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   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk. 

2 Kor. 9 : 8 
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WILLOWS : FEBRUARIE 2012 
 

Daar is heerlik gebraai, selfs in die reën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almal het heerlik gesmul aan die waatlemoene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julius Malema se "maid" en "Mamma Jack" het ook by ons kom kuier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sondag het afgeskop 
     met Sondagskool vir 
     die kinders 
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100+ : VAN STADENS : MAART 2012 
 

Die 100+ babas     'n "Propperse Mexican" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almal was behoorlik opgedress vir die okkasie!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saterdagaand was daar heerlik makietie gehou!! 


