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Suid - Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

                                                                            Erekode 
 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die Riglyne en 

Gedragskode van die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te bewaar en uit te 

lewe, 

2. Ek sal SAWA dien sovêr ek kan en alles in my vermoë doen om die          

Assosiasie uit te brei, 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora beskerm en   

bewaar, 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking, so te 

benut dat ander gaste dit sonder ongerief kan gebruik, 

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en           

bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers, 

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te skend nie, 

maar sal poog om die agting van almal met wie ons in aanraking kom, af 

te dwing. 
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Oordenking 
 
 

 
Teks: Lukas 2 vers 1 tot 20 

 

I n Lukas 2 lees ons van Jesus se geboorte. Dit is 
ook die tyd van die jaar waar ons die gebeurtenis 

herdenk. ’n Mens staan verwonderd oor die eenvoud 
waar die geboorte plaasgevind het. Maar wat veral 
vandag nog van toepassing is, is die mens wat die 
Here die rug toekeer. Daardie nag was daar nie plek 
in die herberg nie en het niemand blykbaar omgegee 
nie en moes Josef self spook om ’n plekkie te vind 
waar sy vrou geboorte kon skenk aan die Kind wat 
later bekend sou staan as Koning, Leier, Almagtige, 
ons Verlosser. So word daar vandag ook die rug op 
die Here gekeer en word daar ook allerhande dele van 
die Bybel in twyfel getrek omdat dit glo nie deur die 
wetenskap bewys kan word nie. Een van die gedeel-
tes is juis die geboorte van Christus wat kwansuis nie 
uit die skoot van ’n maagd gebore kon word nie. Jesus 
se godheid kom ook onder verdenking. Laat dit ons 
nie van die spoor afgooi nie. Die skaapwagters het 
immers die ster gesien en gevolg tot by Jesus se ge-
boorteplek nl. die stal in Betlehem. 

Jesus het na die aarde gekom om juis ons, die son-
daars te red en om ons sondes op Hom te neem. 
Daarom is ons verlostes en moet ons voluit vir Hom 
lewe. 

Matteus 9 : 13  
                                                         

I n Matteus 9:13 “Ek het nie gekom om mense te 
roep wat die regte pad is nie, maar die sondaars” 

bevestig Jesus juis Sy taak hier op aarde. Dit laat ’n 
mens onwillekeurig terugdink aan gebeurtenisse in die 
geskiedenis van die wêreld waar die mens verklaar 
het dat hy beter as God is. Ons weet wat die uitslag 
van die stellings was. Een so ’n gebeurtenis was die 
Titanic wat in 1912 gesink. Onthou daar was in die 
verband gesê dat die boot so goed ontwerp is dat God 
dit nie kan sink nie. 
Maar op Sondagaand 12 April 1912 sink die Titanic 
binne twee ure en neem 1500 lewens saam met haar 
na haar watergraf. Tydens hierdie twee ure het      
interessante verhale afgespeel. Daar was te min    
reddingsbote. Die rykes en vernames het gesorg dat 
hulle eerste plek kry. Later het die kaptein oor sy    
megafoon afgekondig dat net vrouens met babatjies 
plek op die reddingsbote mag kry. ŉ Man met ŉ baba-
tjie in sy arms het verby ŉ vrou gehardloop wat nie ŉ 
kind gehad nie. Vir haar was die afkondiging ŉ doods-
vonnis. Skielik het haar situasie verander toe die man 
sy kind in haar arms sit en sê: Dit is joune…hardloop 
vir jou plek op die reddingsboot! 
Daar het daardie dag baie mense, met drome oor die 
toekoms, of meer spesifiek wat die nuwe jaar vir hulle 
inhou, hul lewens verloor. Net so droom ons ook   
vandag oor die toekoms en die nuwe jaar. Oor     
Kersfees word baie gedroom en beplan.  
Watter lesse kan ons uit die gebeure leer? 
 

Dit is joune… hardloop na my     
reddingsboot. 

 
Ons is almal daarvan bewus dat ons lewensvaart   
iewers soos die Titanic gaan sink. Ons is ook bewus 
daarvan dat nie almal in hierdie lewe die reddingsboot 
van Jesus gaan haal nie. Met Kersfees kom sit God 
opnuut weer sy kind in jou arms en sê: Dit is joune… 
hardloop na my reddingsboot. Moenie wag tot dit te 
laat is nie. Wanneer ŉ skip sink, word lug uitgeblaas 
en water ingesuig. Wag jy tot dit te laat is, word jy 
saam ingesuig al spring jy. Die meeste mense wat 
hulle lewe in die Titanic ramp verloor het, het nie ver-
drink nie maar verkluim. Wie wil in koue water rond-
dobber as Jesus reeds vir jou ŉ plek op sy onsinkbare 
reddingsboot voorberei het. 
 
Dit is die wense van die redaksie dat julle een en al-
mal ŉ feestyd vol vreugde, vrede en gesondheid sal 
beleef. Onthou niks, geen plan of droom, as God nie ŉ 
rol daarin speel nie. Mag die tyd saam met jul families 
en van vreugde wees. 
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D ie jaar het vinnig verby gesnel en behoort alreeds 
amper aan die verlede. Nog net een saamtrek 

om na uit te sien nl. die Kersboom saamtrek te Bloe-
kompoort die einde van November. Kyk ons terug na 
die geskiedenis dan het ons baie om op trots te wees. 
Weliswaar het ons nie baie vordering gemaak op die 
vlak van ledewerwing nie, maar nogtans het ons lekker 
saam gekuier om ŉ hegte   familie te vestig. Ja, daar is 
diegene wat kla ons kamp nie by lekker kampe nie. Die 
probleem is egter wat is lekker kampe? Die jonger ge-
slag stel belang in kampe waar daar heelwat te doen, 
is vir die kinders. Vir die ouer geslag is dit meer van 
waarde om net te ontspan en bietjie uit rat te kom. Die 
koste speel hier ook ’n baie belangrike rol in die besluit 
van waar om te kamp en te ontspan. Die kriteria verskil 
hemelsbreed en daarom moeilik om te balanseer. Ons 
wil daarom ’n beroep doen aan een en almal om deel 
te word van die proses om kampe te kies waar almal 
gelukkig sal wees. Ons het ’n program vir volgende 
jaar opgestel maar hy is nie in beton gegiet nie en kan 
verander word. Die enigste vereiste is dat kampe nie 
lukraak verskuif sal word nie maar as die meerderheid 
daarom vra dan doen ons dit met graagte. Ons wil ’n 
gelukkige familie hê. So kan dit dalk gebeur dat ons 
volgende jaar meer saam met ander streke sal kamp 
want ons kan eenvoudig nie afslag beding nie omdat 
ons nie die getalle het nie, en deur saam met ander 
streke te kamp kan ons deel in die korting wat hulle 
beding het. 
 
Die Oosterwa het dan ook die jaar erkenning gekry vir 
die vordering wat gemaak is die afgelope jaar. Ons het 
’n     sertifikaat ontvang van verdienste vir die nuusbrief 
wat die meeste vordering getoon het die afgelope jaar. 
Baie geluk aan Ronnie, Marlene en Jan vir al die werk 
wat ingesit is om die uitleg en inhoud te verbeter. Wat 
lê nou voor? Die    trofee wat aan die beste nuusbrief 

van die jaar toegeken word. Om dit te vermag moet 
daar noodwendig veranderinge gemaak word.        
Eerstens het dit by die afgelope Kongres gebleik dat 
die A4-formaat verreweg die gewildste formaat is. Ons 
formaat gaan dus hierby aanpas en sal voortaan in A4-
formaat uitgereik word. Julle sal onthou ons vorige  
formaat was A5, die helfte van ’n A4. Dit is nie ’n baie 
praktiese formaat nie en die uitleg word bemoeilik waar 
A4 dit baie makliker maak en gouer saamgestel kan 
word. So gaan die inhoud ook aangepas word en dis 
hier waar almal ’n rol te speel het. Ons soek artikels 
oor allerhande interessante onderwerpe. Sonder jul 
insette gaan dit maar moeilik en word ’n mens vinnig 
afgestomp.  
 
Ons wil daardie trofee hê en gaan definitief daarvoor 
werk.  Ons wil met jul samewerking elke maand ’n foto 
kies vir die voorblad om dié so ’n bietjie op te helder. 
Dit sal beteken dat almal foto’s moet neem en sal ons 
dan ’n wenner kies vir die buiteblad. Uit die foto’s wat 
so gebruik word, word almal in ’n poel gegooi waaruit 
die foto wat op die kopstuk van ons kalender gebruik 
sal word. 
 
Die redaksie wil aan die lede van Oos-Rand ’n baie 
geseënde en vreugdevolle Kersfees en Voorspoedige 
Nuwe Jaar toewens. As julle 
op reis gaan hou die oë op die 
pad en wees op jou hoede en 
kom veilig tuis. Lekker rus 
waar julle ook al gaan. 
 

Groete 

Marlene en Jan 

S oos die redaksie alreeds gesê het spoed die jaar ten 
einde en sal spoedig tot die verlede behoort. Ons het 

nogtans baie stof tot dankbaarheid. Die Here was goed 
vir ons en het ons ’n baie goeie jaar gehad. Ons dank 
aan die Hemelse Vader vir al die seëninge wat ontvang is 
die jaar. Ons het baie lekker gekamp die jaar maar daar 
is nog ’n paar punte wat aandag moet geniet. Dit gaan 
van volgende jaar ’n opwindende jaar maak. 
Ons het die jaar ’n paar kampe geskuif. So byvoorbeeld 
het ons in Meimaand die kamp geskuif na Mopani. Dit 
sou die eerste van ’n paar kampe wat daar aangebied 
sou word. So het ons ook geskiedenis herskryf deur op 
die plaas Doornkloof, Jan Smuts Huis en museum te 
gaan kamp. Ons het vroeër tye baie daar gekamp. Die 
wind het ons omtrent deurmekaar gewaai. ’n Regte hoë-
veldse donderstorm. Dit was ook goed om die Irene mark 
te kon bywoon. 
Ons gemeenskap aktiwiteite die jaar het grotendeels 
skipbreuk gely omdat ons eenvoudig nie die fondse ge-
had het nie. Ons hoor daagliks van ons mense wat swaar 
trek, in ons onmiddellike gemeenskappe. So het dit tot 

ons ore gekom van kinders wat alreeds by ons laerskool 
deur ’n broodjie projek gevoed word, maar in die vakan-
sie tye op water alleen moet oorleef. Dit is ook onmoont-
lik om almal te help maar elke bietjie sal help. Ek wil nie 
’n pleidooi maak om geld by julle te bedel vir die doel nie. 
Allermins, ek soek na geleenthede buite Sawa verband 
om fondsinsamelings aksies te loots. Dit is ook nie my 
idee om altyd net geld te praat nie. 
Bo en behalwe die voorgaande is daar ook ’n paar ander 
verwikkelinge vir volgende jaar wat ingedagte gehou 
moet word: 
1. Die saamtrek in Februarie is nou weer ’n ge-

biedskamp aangesien die verandering aan die 
grondwet wat gebiedsbesture wou afskaf nie goed-
gekeur is nie. Maar daar is ook ’n kinkel in die ka-
bel. Gebied Vaaldriehoek kom ook kamp en daar 
sal die Saterdagaand ’n musiek konsert met kuns-
tenaars aangebied word. Daar sal dus weer ’n ker-
mis aangebied word die Saterdag waar tydens 
Oosrand worsbroodjies te koop sal aanbied. 

2. Die bestuur is van mening dat ons ons saamtrekke 

Redaksioneel. 

Voorsitter 
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moet opkikker en daarom word daar gewerk aan ’n 
program om aan elke saamtrek ’n tema toe te ken 
wat behoort te help om nog beter gees in die hand 
te werk. Ons sal vroeg volgende jaar meer inligting 
hieromtrent bekend maak. 

3. Ons kyk ook na geleenthede om saam met ander 
streke te kamp. Dis om die saamtrek koste te ver-
minder. NOVS is een streek wat belangstel, en so 
ook Overvaal. Dit is ook iets wat ons in die verlede 
met groot sukses gedoen het. Ons sal beslis ook 
kyk na streke binne ons gebied. 

 
Daarmee is my storie ook uit en wil ek en Daleen, met 
ons gesin, aan elkeen sê dankie vir die ondersteuning die 

afgelope jaar. Ons wens julle ’n baie geseënde Kersfees 
en ŉ voorspoedige nuwe jaar toe. Vir die wat gelukkig is 
om te gaan ontspan geniet dit want julle verdien dit. Ons 
ander wat Jan Tuisbly se karretjie moet ry moet dit ook 
geniet. As julle ry wees asseblief versigtig en kom veilig 
tuis. Hoop om jul almal te sien by ons eerste kamp vol-
gende jaar. 
 
Groete 
 
Jan 
 

SAWA NUUS 

So ’n ietsie uit die verlede.  

Bankbesonderhede - Hoofkantoor 

Bank:   ABSA 
Tak:   Boksburg 
Rekeningnr.: 230 155 771 
Tipe rekening: Tjek 
Takkode:  632 005 
Voltooi te alle tye die verwysings gedeelte op die       
deposito strokie en faks dadelik aan die kantoor. 

 

Verwittig die SAWA kantoor onmiddellik as daar van 
bank verander en rekeningnommer verander word, sodat 
debietorder besonderhede aangepas 
kan word. Gebruik altyd jou lidnommer 
as verwysing indien gelde inbetaal word 
in die SAWA hoofkantoor rekening. Dit 
verg baie ure en moeite om die geheim 
op te los ”van wie het betaal en waar-
voor”. 

SAWA - Kantoor   
Administratiewe beampte Mev Juliana Knoetze  
 Posbus 15448 Werk: 011 - 918-0699 
 Impala Park Faks: 011 - 918-0677 
 1472 E-pos: sawa@absamail.co.za 

Willem Gerber, vorige nasionale sekretaris, het uittreksel 
van interessante stukkies nuus uit vorige Nuusbriewe 
gemaak. Dit is verkry uit Op Safari (tydskrif wat Sawa 
voorheen deel was van), Nasionale nuusbriewe (wat die 
voorloper was van Op Safari), Sawa koerant asook 
streek nuusbriewe. Dit was gedoen ter viering van Sawa 
se 40ste verjaardag. Hy noem dit “ Delf in die verlede”. 
 

1968 
 

Uit die “Woonwa” – Julie 1968. 
Waar is die goeie ou dae toe geld nog geld was? 
“Happy Wanderers” Woonwa-Park 
Tariewe (binne seisoen) – R1.25 per dag plus 10c per 
persoon per dag. 
Buite seisoen – R1.00 per dag plus 10c per persoon per 
dag. 
Bediendes – 25c per dag 
Deposito van R2.00 per standplaas 
 
Piesangrivier Woonwa-Park, Plettenbergbaai 
Tariewe – Buite – seisoen: Daagliks per karavaan - 
R1.00; Weekliks per dag per karavaan – 70c. 

Per persoon per dag – 15c 
Desember/Januarie – Daagliks per karavaan – R1.00; 
Per persoon per dag – 15c. 
 
Nou wat dink julle daarvan? Sal ons nie lekker kan kamp 
met sulke fooie nie? Ons sal in die maande wat kom nog 
brokkies plaas. 
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Kongres  2011  
 

D ie kongres was die naweek van 14 tot 16 Oktober 
2011 gehou te Buffelspoort. Die was ’n baie belang-

rike vergadering gewees aangesien daar rigting gewende 
besluite geneem moes word. Die alles oorheersende item 
op die agenda was die verandering aan die struktuur van 
Sawa – die afskaffing van Gebiedsbesture en die vervan-
ging daarvan met 4 area verteenwoordigers wat op ’n 
Kongres verkies sou word. Die land is volgens die voor-
stel in 4 areas verdeel nl. Oos, Wes, Noord en Suid. Ons 
sou in die oos area geval het saam met Kempton Park, 
Mooifontein, Zuurfontein, Rietfontein (satelliet), Elands-
rand, Suikerbosrand, Oosvaal, Suidoos en Drakensberge 
(satelliet). Die kongres is voorafgegaan deur baie onse-
kerheid en teen kanting asook debatte wat om die kamp-
vuur gevoer is om die voor en nadele te bespreek. Toe 
die saak ter stemming gebring is, het daar ’n gees van 
afwagting gehang. Die uitslag was dat die verandering 
nie goedgekeur is nie omdat die ⅔ meerderheid, wat die 
grondwet vereis, nie verkry kon word nie. 
Goedkeuring is verleen om ledegeld vir volgende jaar, 
inwerking vanaf 1 Desember 2011, te verhoog met 

R30.00. Die nuwe ledegeld is soos volg: R250.00 vir   
senior lede en R260.00 vir gewone lede. Onthou daar is 
korting indien met ’n aftrekorder betaal word. 
Daar was weereens baie toekennings gemaak die     
Kongres. Ons eie Willem en Corrie Norval het ’n         
nasionale meriete toekenning ontvang. Baie geluk julle 
twee. Ons nuusbrief het ’n sertifikaat van volgehoue   
verbetering verwerf soos vroeër genoem is. Ander      
toekennings wat gemaak is, is as volg: 
Beste Nuusbrief – Kampkrummels van Kiepersol met  
Johan Lemmer as redakteur. 
Beste nuusbrief bydrae – Schalk Nolte van Kiepersol wat 
die trofee vir die derde jaar agtermekaar verwerf het. 
Streek met die beste % groei – Strelitzia 
Streek wat die meeste lede gewerf – Vaalrivier 
Die lid wat die meeste lede gewerf – Jackie Bernardo – 
Oos-Kaap. 
Erelidmaatskap toegeken aan: Oom Gert en Tannie Anna 
Rahl asook Oom Kalfie en Tannie Nan Bezuidenhoudt. 
Presidents das – Christo van der Merwe en Chris Delport 
Ere Presidents Toekenning – Jurie Dreyer. 
Sawa - vrou van die jaar – Diana Fourie – wat ons web-
blad hanteer. 
Sawa - man van die jaar- Fred Schmiedeskamp. 

Besoek ook gerus die webbladsy :  www.sawa.org.za 



   

Aantal woonwaens – 6 woonwaens. 
 
Wat ‟n kerk saamtrek moes gewees het, was toe op die 
ou einde net ‟n gewone saamtrek. Die kerk moes onttrek 
as gevolg van onvoldoende belangstelling. Dit was ‟n  
baie aangename saamtrek waar ons lekker kon kuier en 
putt-putt speel. Die vrouens het net geskitter in hul afwe-
sigheid. Seker maar bang gewees. Die kamp leen hom 
tot ‟n rustige atmosfeer. Die kinders het ook die geleent-
heid gebruik om in die swembad te boer. Dankie, aan 
almal wat die saamtrek meegemaak het. Die bosveld is 
tog die plek om in die natuur te verkeer. 

 

SAAMTREK NUUS 

Mopani:  16 – 18 September 2011. 
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Aantal woonwaens – 8 woonwaens. 
 
Vra vir Jan Ebersohn die spook loop veral as die krag 
afgaan en ‟n man moet stort. Gewapen met flits, hand-
doek en die nodige sit hy mos af na die badkamer. Stel 
die flits so op dat die lig inskyn in die stort. Elke keer net 
soos hy onder die water staan gaan die flits af. Tree uit, 
sit aan, maak seker hy is aan, maar o weë net onder die 
water in en daar gaan die flits weer af! Om alles te kroon 
skuur “iemand” by hom verby. Hy kon net die wind voel 
roer maar sien geeneen nie. Dit was seker maar ‟n       
blitsige stort gewees daarna, want sy waslap is tot      
vandag toe nog soek.  
Buks de Klerk het laat en sopnat by die kamp aangekom. 
Rede: ‟n boom is omgewaai deur die moeder van alle 
storms wat ons die hele aand geteister het en daarmee 
ook die krag kabel gebreek het. Nou nie juis ‟n aangena-
me ondervinding en manier om by ‟n kamp te arriveer nie. 
Nog ‟n bestanddeel is die feit dat Retha haar PJ's by die 
huis vergeet het. Dink jou in as die spook sou besluit om 
die saamtrek te besoek. Nie ‟n betaamlike gesig nie! Ont-
hou sy het 750 ml. water in met die ry na die kamp toe. 
Nodeloos om te sê die vrouens wou om die dood nie     

alleen badkamer toe gaan nie. Hulle het geglo dat getalle 
die skaal in hul guns sou beklink. Wonder net wat sou 
gebeur het indien die spook om ‟n hoek in hulle           
vasgeloop het. Boeta, die berge sou antwoord gee en 
daar sou nie weer vrede in die kamp gewees het nie. Ek 
dink tot die boosdoeners wat dit sou waag het om te kom 
steel sou hul morsdood teen ‟n boom gehardloop het. 
Saterdag se besoek aan die Irene Mark was ‟n besonder-
se ondervinding. Van alles en wat is te koop. Gelukkig 
geen van die goedkoop plastiek junk nie. Dit is nog 
steeds ‟n “Crafters Market”. Lekker gesmul aan al die eet-
goed wat te koop aangebied was. Gelukkig het die reën 
van die vorige aand nie veel modder gelaat wat gepla het 
nie. Die weer en die feit dat die krag uit was het wel byge-
dra dat van die uitstallers nie opgedaag of sommer by die 
hek omgedraai het. 
Die wind het weer sy kop uitgesteek teen die aand se 
kant, sodanig dat ons eers vuur kon maak na 8 uur toe 
die wind bedaar het. Die oord het ‟n vrag hout beskikbaar 
gemaak vir ŉ kampvuur. Dit was ŉ jammerte dat ons nie 
alles kon gebruik het nie. 
Baie dankie aan almal wat kom kamp het. Besonderse 
dank aan almal wat gehelp het om kos te maak. 

Doornpoort – Jan Smuts Museum: 
28 – 30 Oktober 2011. 
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Deur ANDRE DIPPENAAR 
 
"Weetie ou te spog lattie dokter elf jaarts 

naaigare opgemaak en vier naalde 
stomp gesteek het om allie gate toe te 

kry." 

N ou weet ek nie hoekom ek alewig, as ek saam met 
oompie Doors iewers heen loop staane saamry het, 

vir my inne storie moes staane vasry het nie. Amper soos 
daai wet vannie Ingilse wat hulle Murfie se Lo loop noem 
het. Daai een wat se asse sny brood uit jou hand uitglip, 
loop staane neukit altyd mettie jemkant onnertoe oppie 
vloer neer. So is ek en oorle Oompie oppe slag terug op 
pad van Vosburg af. Hettie ou vir hom „n Lister enjintjie 
loop staane koop daar by „n kerel wiese naam my ommie 
dootie kan byvallie. Weet ek net lat op daai werf het dit 
gelyk offie ou met Listers geloop staane teel het. Ewn‟t-
wel, dis lat ons in Williston se hoofstraat loop staane afry 
wat onsie kerel oppie sypaadjie innie visier loop kry. Man 
mette sak vol lee empties oorie skouer op pad Off Sales 
toe. Issie man uit sy spore uit ge-oorlaai. Loop en wyfel 
hy die hele sypaadjie vol. En dis net wattie man by „n 
tuinhekkie verbyloop en ons presies regoorie ou kom, 
latte moerse hond teen daai hekkie opspring met nogge 
moerser groot geblaf. 
Val daai stomme kerel ruens agteroor oppie sypaadjie. 
Sak bottels des moers. Uitgesnui t soose kers lerie man 
daar. Samaritaanlik soosie ou grootgemaak is, loop stop 
Oompie byrie man en lawe hom met sy laaste lekseltjie 
water uitie seil watersakkie wat aanie voorste bamper 
hang. Soos ons wegry, filosofeer Oompie lat dit eerder 
die wyn se walm assie hond se woef moes wees wat die 
kerel sy ligte laat doodskrik het. En dis lat ons bietjie 
spoed bymekaar loop maak soos ons dorp uitry, lat ek 
weer kop aan kop inne Doors vertelling loop staane 
vasry.  
“Ou Swaerie, nou‟t daai honne spektakeltjie my mos laat 
dink aanie keer wat Koenie van Rijn, oorle oupa Hennerik 
se agter kleinneef, loop staane besluit het lattie familie-
bande gans te slap hang en lat hy nettie man is ommie 
spulletjie styf te loop stel.” 
“Jy onthou mos nog vir ou Koenie? Koenie Knaters het 
ons hom later loop staane verdoop” 
“Nou ja, so beklim Koenie die trein op Calvinia en sittie 
stuk in Hutchinson toe. Na sy ma se halfsuster, ant Hes 
Poggenpoel toe. Was die se man, Willem Wiele, mosse 
wheel tepper. Jy weet mos, daai manne wat so teenie 
treine se wiele loop staane tik het mette hammertjie om 
te kyk offie wiele nie pap gery is nie.” 
Vertel Oompie lat daai eerste aand se bymekaarkom was 
glo amper soose span bandiete innie magistraat se tuin. 
So loop staane hark hulle familiegeskiedenis bymekaar 
en beskinner en beklad al watte neef, niggie, houvrou, 

moes trou, wewenaar en weduwee wat hulle die naam 
kan ople. Tot amper middernag toe praat hulle kan op 
kan koffie leeg. Lykit later Willem Wiele sitte belaster 
sommer so in sy 
slaap. En toe dit letyd loop wore, issit wat Koenie sy outy-
dse flennie nagjurk loop oorgooi. Daai slaaprok wat am-
per lyk soosie agterstevoor jasse wat hulle innie hospitaal 
virre mens aantrek. Behalwe lattie nagrok nie oop kant 
voor af agter hettie, borduurie ou voort. 
“En dan loop staane drarie man mos g‟n stuk nikse 
kuisheid onnerie rok nie. Net so kaalstere klimmie ou on-
nerrie rok in.” 
“Hoekommie stomme donner nog met so „n spektakella-
ken loop staane slaap het, sal net hy weet. Veral narie 
episode met die nuwe bure se seuntjie wat by hom kom 
suiker leen het. Toe‟t die ou die deur oopmaak ennie kers 
bietjie lig om beterder te kan sien, wassit die slag wattie 
kind glo se, „Naand, antie, ma vra of antie nie vir ons biet-
jie suiker hettie?‟ en dis toelat Knater hom so verere lat 
hy die nagrok se 
voorkant oplig en se, „Kyk self, jou klein stront, ek issie „n 
antie nie!‟”  
Al wattie mannetjie kon uitkry, was glo: “Skies antie, ek 
dog oom isse antie!” 
 
“En dis toe mos hier by eenuur se kantie oggend, lattie 
man „n moerse lawaai buite hoor. Sluipie ou innie gang af 
om te loop onnersoek instel en loop staane loerie ou ge-
bukkend deurie glas voordeur. Skuifie rok so kruishoogte 
op aanie agterkant.”  
“Wissie ou glattie lattie hond, Waaksaam, ook innie huis 
slaapie. En Waaksaam besluit daarie tyd om self ook te 
onnersoek. En dis wattie hond byrie voordeur kom, lattie 
stomme dier die sak toekoms hier voor hom innie 
skemerte sien hang.” 
“En daar loop staane makie hond wat honne maar met 
klokke maak, lekkit!” 
“Ou Swaerie, Waaksaam het net kans vir een leksel 
kroonjuwele gekry, toe loop staane verdwyn daai juwele 
agter hulle draer aan deurie glasdeur tot oppie voorstoep 
inne wolk van glassplinters in. En bloed, ou Swaerie 
meer bloed as watte man in Maitland se slagpale byrie 
varkslag afdeling kry!” 
“So kom hol antie Hess oppie slagveld af. Sitte ween 
Koenie inne dam bloed, rok nog hoog bokantie kruis. Vlie 
sy daar in haarspore om en loop staane bellie ambulans 
op Victoria-Wes, want Wiele het mossie wiele van sy eie 
nie. Was mos vrypas-ryers daai tyd.” 
Beginne sy glo mettie bloedstoppers. Dis nou ysterdrup-
pels, gekerfte pruimtwak, balsam vita, as uitie welcome 
dovertjie uit en laag op laag flennie neppies wat sy nog 
vannie laaste kleinkind gebere het. So‟s Knaters mettie 
ambulans weg en beginne antie Hes die bloed opvee met 
koerantpapier wat sy met bensien natgemaak het. En 
loop staane gooi sy die bloeden-bensien papiere sommer 

STORIE UIT NAMAKWALAND 

Knaters, klokke en waghonne 

OM DIE KAMPVUUR 
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innie toiletemmer in. 
“Kom daai Koenie Knaters terug vannie hospitaal af, vrot 
vannie stietse. Is hy nou behoorlik toegenaai op elke plek 
waarie ou „n skeur offe snysel opgetel het. Weetie ou te 
spog lattie dokter elf jaarts naaigare opgemaak en vier 
naalde stomp gesteek het om allie gate toe te kry.” 
“Issit toe al amper drie-uur innie voormore. Maak Hes 
weere vars koffietjie. Narie tweede beker koffie sleepie 
natuur se roepstem vir Koenie kleinhuisie se kant toe en 
sy pyp se brandmaak en stere se grondvat oppie bril is 
amper gelyktyrig. Laat vallie ou sommerie vuurhoutjie so 
tussenie bene deur.” 
“Swaerie, toe‟t daai vuurhoutjie die bensien papiere raak-
val, issit die tyd wat hoor met sien loop staane omgaan! 
Ontploffie spul mette persblou vuurbol wattie Ou se stere 
en allie anner teer plekke wat innie omgewing loop 
staane rondhang, beskroei en beklink met splinters. Be-

ginne dieselle ou storie van nuuts af aan!” 
Dis bloeding stop in allie ou en nuwe gate, gliserien en 
boraks smeer op allie blase en brande ennie ambulans 
nogge keer laat staane hol van Victoria-Wes af. 
“Weet ou Hes te vertel lattie man so half oppie elmboe 
ennie kniee oppie draagbaar die huis uitgedra is. Kom-
pleet soos „n Mohammedaan oppe bidmatjie. Boude en 
juwelesak so vol splinters lattie ou van agteraf loop 
staane lyk soose krimpvark ouerpaar mette kleintjie.” 
“En dis lattie manne met hom trap-af loop staane sukkel, 
lattie hoofdraer wil loop staane weet hoelat die ou in 
hierie toestand verval het. Vertel Hes vir hom.” 
“Loop staane belag daai stretser berers hulle so lat hulle 
skoonie draagbaar laat glip en donner ou Knaters oppie 
derde laaste trappie vannie ding af en loop staane breek 
sy been!” 

D is die ou wat ons by die laaste saamtrek wat ons 
van vroegoggend (4 vm.) getrakteer het met sy 

soeke na sy vrou. Weet nie waarheen sy verkas het nie. 
Wil voorkom hy ook nie. 
Nou nie juis ‟n voël wat hou van die “limelight” nie en 
word nie sommer gefotografeer nie. Hy word eerder ge-
hoor as wat hy gesien word. Daar is fotograwe spandeer 
omtrent hul hele lewe om ‟n foto van die voël geneem te 
kry omdat hy so skugter is en nie lank op ‟n plek stilsit 
nie. Kry jy een is dit voorwaar ‟n besonderse gelukkie wat 
jou kant toe gekom het. 

Hy is nie ‟n inheemse voel nie maar wel ‟n trekvoël wat 
vroeg in die lente alreeds sy opwagting maak. Hy maak 
ook nie sy eie kleintjies groot nie. Hy soek ‟n gasheer 
voëlnes waar een eier gelê word. Omdat die eier gouer 
uitbroei as die gasheer voel sin word die se eiers sum-
mier uit die nesgeskop sodat net die Piet-my-vrou se 
kleintjie agter bly en dus deur die gasheer paar groot ge-
maak word. Hoe hulle nie agterkom dat die kleintjie nie 
van hul eie soort is nie is egter onbekend want hy groei 
ook vinnig en dat is sommer gou groter as die gasheer 
paar. 
 
Baie kortliks iets oor hom; hy is 'lid' van die koekoek fami-
lie, in Engels 'Redchested Coockoo' of as jy slim wil klink 
'Cuculus solitarius'. Hy is 'n redelike groot voël teen 
28cm. Sy geroep van drie kort, baie helder note, waaraan 
sy naam verleen is, kan soms vir baie lank aanhou, party-
maal dwarsdeur die nag tot baie insomnia-lyers se ont-
steltenis. Terloops, dis net die mannetjie wat so roep, die 
wyfie maak 'n harde pik-pik-pik-pik geluid. Hy is ‟n insek 
vreter. 
 
Hy kom eintlik vanaf tropiese Afrika suid van die Sahara 
af. Is al sovêr suid as Kaapstad gesien. Hou egter nie 
van die droë westelike dele van ons land nie.                                                   

IN DIE NATUUR 

Piet - my - vrou 

Gas ma besig om die kleintjie te voed 
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Senior Burgers 
Kom speel Sudoku 
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Jongspan 

Kersfees 

Kleur die prent in. 

Help Kersvader om weer sy pad 
Noordpool toe te vind. 
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Tieners 

Het jy geweet... 
Ons praat van die “groot vyf” wat soogdiere betref.  Ver-
der hoor ons van die “groot ses” onder die voëls.  Maar 
het jy geweet...?  Die groot twaalf onder die insekte is die 
volgende: 
 Reusenaaldekoker (Anux Fusca) 
 Tafelberg se vlerklose kakkerlak (Aptera Fusca). 
 Termiet (Marcoterms-spesies) 
 Blaasopsprinkane (Pneumora-spesies) 
 Reuse-stokinsek (Bactrododema tiaratum) 
 Reuse-hotnotsgod (Ischnomantis fatilogau) 
 Reuse-waterwants (Lethocerus cordofanus) 
 Reuse-mierleeu (Palpares immensus). 
 Reuse-sluipvlieg (Dejeania bombylans) 
 Reuse-miskruier (Heliocapris andersoni) 
 Mopaniewurm (regs) (Imbrasia). 
 Reuse-houtboorderby (Xylocopa Flavorufa) 

Afrikaanse idiome 

Bok 
In die wêreld van die bokke is daar ŉ groot variasie van 
soorte - elke groep met hul eie gewoontes en maniere.  
Twee, drie eeue gelede was bokke ŉ belangrike voedsel-
soort, veral vir die boeregemeenskappe.  Daar is gereeld 
bok geskiet en daarna biltong gemaak en ŉ groot aantal 
ander resepte vir die voorbereiding van wildsvleis ge-
bruik.  Die Afrikaanse taal is ook ryk aan idiome waarin ŉ 
bok ŉ rol speel.  Kom ons kyk na ŉ paar: 

       

   
  
   
   
   

Bokke aanja Om dronk te wees. 

ŉ Bok skiet ŉ Leuen vertel 

Iemand laat bokspring Iemand ŉ pakslae gee. 

Hy is bokveld toe Hy is dood 

Hy is ŉ bok vir sports Hy hou baie van plesier. 

Bok op die muur wees Om nie kant te kies nie 

ŉ Ou bok lus nog jong/groen blare „n Ou man wat van jong vrouens hou 

Twee wat hulle bokke deurmekaar ja Twee wat trou 

‘n Paar verskonings op skool 
 Ekskuus meneer dat ek nie my huiswerk hier het 

vandag nie.  Ons hond vreet altyd die koerant en 
toe dog hy my huiswerk is die koerant. 

 Ekskuus meneer dat ek sonder my huiswerk is, 
maar ek het my huiswerk in my kas toegesluit en 
nou kry ek nie die slot oop nie. 

 Ekskuus meneer dat ek nie 
my huiswerk kan ingee nie, 
want my pa het per ongeluk 
my huiswerk gebruik om die 
vuur in die kaggel aan die 
gang te kry. 
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Resep van die maand 

Oor die kole 

1½ eetl  olie 
1 ui fyn gekap 
1 k bier 
1 k biefekstrak 
1 eetl mosterd 
1 tl gedroogde tiemie 
Sout en peper 
6 Varktjops 
 
1. Verhit olie en braai uit tot deurskynend. Voeg al 

die ander bestanddele behalwe tjops by. 
2. Kook stadig vir 10 min.  Laat afkoel. 
3. Plaas tjops in bak en gooi afgekoelde marinade  

bo-oor. Marineer vir 3 ure. 
4. Braai tjops op ŉ warm vuur. 

Vark Tjops in Marinade 

6 Vars Mielies 
2 eiergele 
2 tl mosterd 
1 knoffelhuisie 
1 eetl suurlemoensap 
¾ k olie 
½ k parmesankaas 
½ k room 
2 grasuie fyn gekap 
 
1. Meng eiergele, mosterd, knoffel en                  

suurlemoensap in ŉ voedselverwerker. 
2. Voeg olie, kaas en room stadig by  terwyl       

voedselverwerker se motor draai. 
3. Smeer 6 velle foelie met botter en draai die mielies 

daarin toe.  Braai mielies tot sag oor die kole.  
Draai mielies gedurig om. 

4. Bedien met sous bo-oor. 

Mielies met Parmesaan Mayonnaise 
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LIEF EN LEED 

Verjaarsdae 

1. Martin von Molendorff (jnr) het sy bakkie terug 
gekry nadat dit herstel is na sy groot ongeluk. 

2. Willem en Corrie Norval se kleinkinders, Sume en 
Willem, het uitstekend gevaar in die onlangse 
Olimpiade waaraan hulle deelgeneem het. Geluk 
oupa en ouma met die kinders se prestasies, dis 
voorwaar iets om op trots te wees. 

3. Ané Henderson het ‟n akademiese toekenning 
gekry terwyl haar sussie Marli ook ‟n rits toeken-
nings ingepalm het vir sang, sport en akademie. 
Verder is Marli, net een van twee kinders aan 
haar skool, verkies om lid te word van die Oos-
Randse jeugkoor. Baie geluk julle twee ons is 
trots op julle. 

4. Harmen Potgieter het ook gemaai onder die toe-
kennings van akademie, kultuur asook skaak. 
Baie geluk boeta, ons is ook trots op jou presta-
sies. 

5. Adriètte Viljoen het ŉ verdienstelike sertifikaat 
ontvang vir haar deelname aan redenaars      
kompetisies. Geluk sussa, ons trots op jou. 

6. Choert en Annatjie se kleindogters, Annelie en 
Nina, presteer pragtig op akademiese- en     
sportgebied. Annelie is aangewys wat die ewe-
knie is van sportvrou van die jaar. Baie geluk ou-
pa en ouma kan baie trots wees op die kinders se 
prestasies.  

7. Choert en Annatjie vertrek eersdaags,                  
8 Desember om spesifiek te wees, na Amerika 
om by hul seun Johan te gaan kuier. Hoop julle 
sal die “trippie” geniet. 

Lief 

6 November Nico Ferreira 

28 November Hansie Marais 

29 November Ina van der Merwe 

30 November Jeandré Olwagen 

November Desember 
14 Desember Marli Henderson 

22 Desember Lorinda Veldtman 

Gods rykste seën word julle toe gebid.  Mag die jaar wat voorlê vir julle net vreugde inhou.  As daar iemand se 
naam uitgelaat is laat ons asseblief weet.  Ons soek veral na die kinders se verjaarsdae. 
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Leed 

1. Theuns Peyper, ‟n oud Oos-Rander, het sy been 
gebreek. Spoedige herstel word jy toegebid ou 
maat. 

2. Heila le Roux sukkel maar nogsteeds met haar 
gesondheid. Sy het ook pas haar werk verloor. 
Ons dra jou op aan ons Hemelse Vader in ons 
gebede. 

3. Buks de Klerk se broer se gesondheid gaan by 
die dag agteruit. Ons bid ook vir hom vir          
beterskap. 

4. Suzette Rabie het weer ‟n draai gemaak in die 
hospitaal, nogal op haar verjaarsdag. Sy het ‟n 
baie moeilike tydjie agter die rug. Vra ernstige 
voorbidding vir haar. 

5. Eugene en Ann Veldman se pasgebore seuntjie 
het lank in die hospitaal deurgebring omdat hy 
baie siek was. Gelukkig kan ons nou berig dat hy 
ontslaan is en by sy familie tuis aansterk. 

6. Tanja du Toit moes ‟n draai in die hospitaal maak 
vir toetse. Ons bid ook vir jou. 

Jaar Program 2012 

Datum Oord Eie Kamp / Algemene Kamp 

20 - 22 Januarie Sionsberg Streekskamp 

24 - 26 Februarie Koppisol Gebiedskamp 

16 - 18 Maart Klipdraai Streekskamp 

April - Paasnaweek Potchdam Presidente 

18 - 20 Mei Mopani Streekskamp 

15 - 17 Junie Maroela Streekskamp 

27 - 29 Junie Buffelspoort Algemene Kamp 

24 - 26 Augustus Malonjeni AJV 

28 - 30 September Nkwe Streekskamp 

26 - 28 Oktober Mopani Streekskamp 

30 November - 2 Desember Bloekompoort Streekskamp Kersboom 
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Amp Naam Tel# Sel# 

Voorsitter:  Jan Viljoen  011-896-1519 082-603-0527 

Ondervoorsitter:   Marlene Henderson 011-917-1988 079-851-6454 

Sekretaris: Corrie Norval 011-826-1898 072-434-6526 

Penningmeester: Ananda Olwagen 011-422-3304 082-608-0137 

Bates: Willem Norval 011-826-1898 083-442-4818 

Funksies: Daleen Viljoen 011-896-1519 083-949-0451 

Skakelbeampte: Ronnie Henderson 011-917-1988 083-400-5578 

Tegnies Jan Ebersohn 011-896-3214 082-453-9351 

Seniors: Choert Maartens 011-892-1807 073-931-1921 

Redaksie 

OOO   OSTERWAOSTERWAOSTERWA   

Oos-Rand Bestuursinligting 

Marlene Henderson 079 851 6454 
Jan Viljoen     082-603-0527 
 
Stockenstroomstraat 251 
Boksburg-Suid 
 
E-Pos:  marlenemhenderson@gmail.com 
 
Proefleser:  Ronnie Henderson 

Bankbesonderhede 
Bank:   ABSA 
Rekeningnommer: 924 719 4639  
Tipe:   Spaarrekening 
Tak:    Boksburg 


