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STREEKBESTUUR 2008/2009 
 
 

Voorsitter 
Lance Batts 
Piet Slabbertstraat 52A 
Secunda 
 
Posbus 3817 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 631 1002 (H) 
       017 610 3814 (W) 
       082 876 8391 
 
E-pos: lance.batts@sasol.com 

Onder Voorsitter 
Kobus Bester 
Wag-‘n-bietjiestraat 9 
Secunda 
 
Posbus 3563 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 634 5510 (H) 
       017 610 4302 (W) 
       082 651 2281 
 
E-pos: kobus.bester1@sasol.com 

Sekretaresse 
Magda van Dyk 
William Hoggestraat 1 
Secunda 
 
Posbus 6221 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 634 6735 (H) 
       017 610 5140 (W) 
       072 142 3229 
 
E-pos: magda.vandyk@sasol.com 

Penningmeester 
Johan Burger 
Vermeerstraat 18 
Secunda 
 
Posbus 10460 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 634 1618 (H) 
       017 619 2663 (W) 
       082 923 5614 
 
E-pos: johan.burger@sasol.com 

Addisionele Lid/Voorraad beampte 
Janke Britz 
Tygerberg Tuinhuis 42 
Secunda 
 
Posbus 2166 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 634 2707 (H) 
       017 610 1970 (W) 
       084 358 4199 
 
E-pos: janke.britz@sasol.com 

Addisionele Lid/Nuusbrief Redakteur 
Elma Bronkhorst 
Lateganstraat 15 
Secunda 
 
Posbus 3806 
Secunda 
2302 
 
Tel:  017 634 6001 (H) 
        
       082 469 3559 
 
E-pos: willie.bronkhorst@vodamail.co.za 
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OORDENKING      
 
Die Lewende Wonder 
 
Jaar na jaar word die bome weer wakker.  Die sap wat deur sel en nerf 
beweeg – gee die woud ŉ groen aanskyn: die bome begin weer leef.  
So het God hulle geseën met ŉ jeug wat steeds terugkeer; wat sou ons 
nie vir so ŉ wonderlike geskenk wou gee! 
 

Driehonderd keer of meer het die sap van die wortels af opgestyg in dié ou, massiewe eik, en tog 
het hy elke Lente sy nuwe botsels gekry, aan verweerde en vergroeide takke.  In glansende voorjaar 
se gewaad – weer eens jonk en skoon – staan hy as ŉ lewende wonder daar. 
 
Ag, kon ons maar die einde van die winter nuwe krag deur ons voel vloei – soos die bome wat op 
verborge wortels steeds maar verder groei . . .  Slegs geloof kan dié wonder verrig; stilweg 
seëvierende geloof, is die lewe se geheime sap wat aan die tak ewigdurende groen beloof. 
 
Uit: Die Heerlikheid Wat Kom. Patience Strong 
 
 
 

REDAKSIONEEL    
 
Oosvalers, 
 
Ons staan aan die begin van ŉ nuwe Sawa-jaar.  Ek wil van die 
geleentheid gebruik maak om vir die 2008/2009 bestuur baie dankie te sê vir hulle harde 
werk tydens die gesamentlike AJV naweek met al die reëlings vir die naweek asook die 
funksie Saterdagaand. 
 
Baie geluk aan elke die nuut verkose bestuurslid.  Sterkte vir die werk wat voorlê.  Ek wil 
ook vir Anriëtte van Schalkwyk en Amelia Brits vir julle bydraes in die Kosmos, moet 
asseblief nie ophou nie. 
 
Ek wil weer vir elke Oosvaler vra om vir my te ondersteun deur artikels te stuur wat ons kan 
publiseer.      
 
 
Elma, Willie en WP. 



 

UIT DIE VOORSITTER SE PEN   
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Dagsê  Oosvalers 
 
So het nog ŉ SAWA jaar ten einde gekom.  Die dae begin ook nou weer 
lekker warm word en kan ons weer uitsien na ŉ tyd van lekker kamp wat 

voorlê.  Ek kan nie glo die AJV en Oosvaal se 30ste verjaarsdag is iets van die 
verlede nie.  Dit was regtig ŉ fees gewees en die van jul wat dit nie kon maak nie 
het regtig iets besonders gemis asook ŉ baie spesiale fees plaatjie wat Retha met 
die hand gemaak het vir ons.  Baie dankie aan almal vir julle hulp met die reëlings 
en harde werk.  Dis was ŉ riem onder my hart om te sien hoe lekker die Oosvalers 
Saterdag saam werk om die 6 potjies gaar te kry.  Ook was dit ŉ eerste vir Gebied 
Oos-Transvaal dat 4 streke saam AJV gehou het en was dit ŉ sukses.  Ook wil ek 
spesiale dank rig aan die Olifante en Suid-Oos vir hulle hulp en bydraes met die kos 
maak oor die naweek.  Dit was puik gewees.  Dankie aan almal wat die AJV 
bygewoon het.  Die vergadering het baie goed afgeloop en die bestuur is 
onbestrede verkies met slegs 2 veranderinge.  Johan van Dyk was a.g.v. 
werksomstandighede nie weer beskikbaar nie. Die bestuur vir volgende jaar is soos 
volg:- 

 
Voorsitter:  Lance Batts 
Ondervoorsitter: Kobus Bester 
Sekretaresse:  Magda van Dyk 
Tesourier:  Johan Burger 
Addisionele lid: Elma Bronkhorst {Kosmos Redakteur} 
Addisionele lid: Janke Britz 

 
Baie geluk aan almal wat verkies is tot die bestuur.  Aan Janke Britz  wil ek ŉ spesiale 
welkom  sê en dankie dat jy jou bereid verklaar het om by ons op Bestuur aan te 
sluit.  Ek glo jy gaan die baie geniet.  Johan, jy  wat nou afklim geniet die rus tyd en 
in die toekoms druk ons weer op jou knop.  Die AJV is ook bygewoon deur 
Dagbestuur wat saam met ons gekamp het.  Chris en Ansie Delport ons Nasionale 
Onder Voorsitterspaar het ons vergadering bygewoon.  Ek kan jul nou al waarsku 
oor volgende jaar se AJV.  Ons hou weer gesamentlike AJV te Serengeti.  Dis weer ŉ 
lang naweek en Streek Suid-Oos word 21.  So ons gaan weer saam fees vier. So julle 
moet regtig plan maak en dit saam met ons kom geniet.  

 
Aan al die lede wat getrou gekamp het deur die jaar wil ek dankie sê vir jul 
ondersteuning.  Ek doen weer ŉ ernstige beroep op almal wat lanklaas gekamp het 
om die komende jaar weer ŉ poging aan te wend om saam met ons te kom kamp.  
Ons wil probeer dinge reël om die kampe lekkerder te maak maar sonder jul 
ondersteuning kan dit nie werk nie.  Ek weet die hoë brandstof pryse ruk mens se 
sak maar dink net om bietjie saam familie en vriende te kan ontspan.  Aan Gerrie en 



 

Amelia Brits en Paul en Anriëtte van Schalkwyk daar in die buite land wil ek baie 
dankie sê vir die beriggies wat julle vir die Kosmos aanstuur. Dis lekker om van jul te 
hoor en ons mis julle en het julle nog nie vergeet nie.  

 
Die jaarprogram is ook goedgekeur en sal in die Kosmos verskyn. So julle kan 
daarna kyk en besluit waar julle wil saam kamp.  Oosvalers,  die Kosmos donasies 
van R40-00 is weer betaalbaar, kan julle asseblief die gelde so spoedig moontlik 
inbetaal.  Ons het verlede jaar ŉ baie swak bydrae gekry.  Die gelde is immers nie vir 
ons nie, maar vir julle om die Kosmos kostes laag te hou. Ek weet ek kan staat maak 
op julle. 
 
Aan almal wat in die jaar wat verby is geliefdes aan die dood afgestaan het en lede 
wat in die hospitaal was en siek was, bid ek almal sterkte toe en wens julle die Here 
se seën toe. 
 
Aan die matrieks wat besig is met hul rekord eksamens en studente wat reg maak 
vir hul eksamens, baie sterkte. Onthou harde werk word beloon met goeie prestasie. 
 
Saam met my vrou Retha, my bestuurspan en die hulp en genade van ons Here 
weet ek dat ons die jaar ŉ sukses van Oosvaal gaan maak. Kom ons kamp weer in 
groot getalle en geniet die somer weer. 
 
Oosvaal groete, 
 
Lance Batts. 
 

SAAMTREKNUUS  
 
Kaia Manzi  07 Aug 09 – 10 Aug 09 

 
Stuk, stuk kom die waens Vrydag aan vir ŉ heerlike lang naweek en om Oosvaal se 
30ste verjaarsdag te vier en om die AJV by te woon.  Dagbestuur en Streke 
Olifantsrivier, Suid-Oos en Luiperds kamp die naweek saam met ons.  Vrydagaand 
trakteer die Olifante ons met die aller heerlikste hamburger. Niemand kom met leë 
magies wegstap nie.  Almal kuier die aand lekker saam met mekaar.  
 
Saterdagoggend tree almal aan vir hul onderskeie AJV.  Baie geluk met al die nuwe 
besture wat verkies is.  Om 12 uur steek Carl-hulle die vure aan vir ons GROOT 
kook.  Gou was die 5 potte op die vuur besig om die heerlikste geure af te gee soos 
die potjiekos gaar word en natuurlik word daar lekker grappies gemaak onder 
mekaar.  Elkeen spog oor sy pot. Carl, Peet en Henry spook teen mekaar om die 
beste pot te maak.  Lanklaas het ek Oosvaal so lekker sien saam kuier en saam werk. 
Dankie julle julle is tops. 
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Elma en haar spannetjie het die saal baie mooi voorberei.  Als het voortreflik gelyk, 
van die blomme tot by die koeke wat Magda vir ons gereël het.  Om 18:30 tree 
almal aan in die saal vir die dinee en groot eet.  Die potte word ingebring en almal 
staan nader en skep in van die heerlike kos.  Self Chris Delport en Theo Viljoen is 
baie ingenome met die vleispot wat spesiaal vir hulle gemaak was.  Gou was almal 
se magies vol en die potte steeds nie leeg nie.  
 
Daarna is die onderskeie streke se trofees uitgedeel. Jurie het ons toegespreek en 
elke streek se Voorsitter vorentoe geroep wat weer sy nuwe bestuurspan aan almal 
bekend gestel het.  Na die praatjie het ons heerlik gesmul aan die koeke met tee en 
koffie.  Wat ŉ heerlike aand was dit nie gewees nie. 
 
Sondagoggend na die kerkdiens het Suid-Oos ons bederf met die heerlikste ontbyt 
en daar was te kies en te keur gewees.  Ons het behoorlik heerlik geëet die naweek, 
soos net SAWANANTE dit kan doen.  
 
Van ons was ongelukkig nie so bevoorreg om te kon kamp tot die Maandag nie en 
moes huiswaarts keer.  Die res het die Sondag heerlik saam gekuier en Maandag die 
pad huis toe geneem. 
 
Ek wil almal wat gehelp het om die naweek so ŉ sukses te maak hartlik bedank.  Ek 
glo nie daar was een klagte nie.  Als het net in plek geval.  Dankie aan almal se 
bydraes en deelnames met die lootjie lyste.  Ook aan elke bestuurslid met die harde 
werk en reëlings van die naweek.  Aan almal wat gehelp het met die potjie kos. Die 
gees onder jul was tops gewees en sal ek enige tyd weer so ŉ funksie aanpak met 
julle. 
 
Ek wil vir Sarie spesiaal bedank vir haar hulp met die hou van die gesamentlike AJV’s 
wat  ŉ eerste was vir Gebied Oos-Transvaal.  Ek dink dit was ŉ reuse sukses gewees 
en ons naam is weer bo aan die lys vir die 2009 gesamentlike AJV’s.  Dit was 
wonderlik.  Ook wil ek spesiale dank rig aan die Olifante en Suid-Oos vir die hulp 
om die las op ons ligter te maak deur hul bydrae met die etes wat hul aangebied 
het. 
 
Aan die wat nie die kamp kon mee maak nie wil ek net sê julle het ŉ heerlike fees 
gemis.  Ek hoop julle gaan volgende jaar saam kamp want daar gaan weer fees 
gevier word.  En ek glo dit gaan net so lekker in die nie lekkerder wees as die jaar se 
fees. 
 
Weereens baie dankie OOSVAAL julle was en is sterre.  Amper vergeet ek, baie 
dankie Retha vir die spesiale plaatjie wat jy vir ons gemaak het.  Dit is iets 
besonders. 
Lance Batts. 
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Nuus vanaf Paul en Anriëtte van Schalkwyk uit Melbourne, Australië 
 

BOEKE IS SOOS VROUMENSE 
 

Sommiges is dun, ander is dik. 
Party is styf en party is slap, sommiges is los.. 

 
Een is hoog en ander plat 

Baie is langwerpig, ander vierkantig of 'square'. 
 

Sommiges is besmeer en ander is goed versorg. 
Party is duur, ander is goedkoop. 

 
Baie is oop maar 'n groot persentasie is toe. 

Sommiges hanteer maklik, ander is stram en die blaaie sit vas. 
 

Party moet jy ver van jou hou en party moet jy styf vashou,  
en ander selfs op jou skoot. 

Sommiges is swak gebind, hulle bult oral uit en wys lelike knoppe. 
 

En daar is party wat nie gebruik word nie. 
Party moet oorgetrek word en party vertoon beter sonder 'n omslag. 

 
Jy kry die wat vriendinne is en party wat jy liefhet! 

Party se name kan jy nie eers onthou nie; 
 

Party vergeet jy nooit ooit nie. 
Begin jy met party dan wil jy hulle nie uitlos nie, en ander wil jy nettoeklap. 

 
Party moet verban word en party moet gelees word. 
Maar as jy die boek kry wat jy die meeste van hou 

 
Sal jy hom vir die wêreld wys en almal moet saamstem. 

Ek is bly ek het 'n boek gevind soos jy!!! 
 
Ek wil jou vir die wêreld wys en sonder twyfel sal hulle met my saamstem 
JY IS BAIE SPESIAAL!!! 
 

 
Nuus vanaf Gerrie, Amelia, Carina en Marile uit New Zeeland 
 
Dagsê aan al die Oosvalers 
 
Ja, so het die tyd verby gesnel en ons vier oor 2 weke ons 4de jaar hier in New 
Zeeland.  Wat ŉ voorreg om hier te kan wees!  Ek spot altyd en sê die Here het New 
Zeeland so bietjie bederf toe hy dit geskape het.  Toe ons net hier gekom het ek en 
Gerrie gesê ons gaan nou toer en kyk waar wil ons graag bly, maar later het ons toe 
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besluit om liewer te kyk waar wil ons nie graag bly nie.  Dit het maar moeilik 
gegaan, want nêrens waar ons was kon ons sê hier is dit nie mooi nie.  12 maande 
van die jaar het ons groen gras en groen bome en volop water.  So het die Here ons 
toe laat opeindig in een van grootste buitewyke van Auckland en skielik is daar baie 
meer mense en verkeer as in die kleine Trichardt.  Maar so het ons aangepas en 
praat ons net in die rigting van trek na ŉ kleiner dorpie laat die meisies ons duidelik 
verstaan ons trek alleen. 
 
Die kinders het gou aangepas en skielik groot geword.  Marile het binne 2 jaar die 
Engels baas geraak en soms moet ons maar hard praat om die gesprek in Afrikaans 
te hou.  Carina het op haar stil manier maar net aangegaan en ek verstom my soms 
as ek sien hoe volwasse sy is.  Ek wil hulle graag vashou op hierdie stadium, want ek 
besef een van die dae is my kinders groot.  Hulle is baie gelukkig en ons is baie 
geseënd.  Ons is selfs so bevoorreg om elke Sondag die Here se boodskap in 
Afrikaans te ontvang.  Ons het reeds 7 Afrikaanse gemeentes hier in New Zeeland 
en hier neem jy sommer maar jou mede gemeentelede aan as familie.  Ons kruip 
maar so onder mekaar se velle in.  Ons mis ons vriende en ons mis daai lekker saam 
kamp en ons mis die troues en die geboortes en die afsterwe van vriende en familie 
en ons dink aan elke een wat siek en hartseer is, maar ons tel ons seëninge elke dag 
en dank die Here vir die voorreg en die geleentheid wat ons gehad het om na 
hierdie pragtige land te kon kom.  En dit gaan maar nog steeds sukkel met die 
ander taal, maar die ou spul Kiwi’s is ŉ geduldige en wonderlike spul mense.  Ons 
lag baie vir mekaar.  Hulle wys dit nie maklik nie, maar hulle hou tog van ons Suid-
Afrikaners.  Omtrent almal van hulle kan al “ja” sê, veral waar ek werk.  Dit klink tog 
net mooier as “yes”.  Hier is so baie van ons, dat dit nie eers meer vreemd is om 
iemand in Afrikaans te hoor praat as jy in die winkel is nie.  Dis so lekker om in 
Afrikaans te kuier, lekkerder as in Engels.  Afrikaans bly maar net deel van jou, maak 
nie saak waar jy is nie. 
 
Ons lewe baie kommervry op hierdie oomblik.  Geen alarms om aan en af te sit nie, 
geen diefwering en veiligheidshekke nie, geen omheining om die erwe nie.  My 
kinders ry met die publieke bus skool toe of stap dorp toe en gaan fliek alleen.  
Gerrie ry met die Ferry werk toe en terug, en die kinders se skool en kerkkampe is 
altyd op een van die klein eilandjies rondom Auckland en moet hulle ook van die 
Ferry gebruik maak.  Die voorregte en veiligheid wat ons hulle hier kan bied maak 
dit vir ons die moeite werd om al die ander dinge op te offer. 
 
Baie dankie Lancie vir die uitnodiging om die AJV by te woon.  Ons sal dit 
ongelukkig weereens nie hierdie jaar kan maak nie.  In gedagtes sal ons egter saam 
met julle wees.  Dit is my en Gerrie se groot wens om nog weer ŉ AJV of Presidente 
saam met almal van julle by te woon en voordat ons te oud is om die lang pad aan 
te pak sal dit  wel gebeur.   
 
Tot dan, groete, seënwense en baie liefde aan julle almal.   



 

AJV – 08 – 10 Augustus 2009 Toekennings 
 
100% Streekskamp bywoning 
Geen.  
 
Bestuur 2008/2009 
Streek    Gebied   Dagbestuur 
Lance Batts   Lance Batts   Willie Bronkhorst 
Magda van Dyk  Magda van Dyk 
Johan van Dyk 
Johan Burger 
Kobus Bester 
Elma Bronkhorst 
 
Hester Bornmann-trofee vir meeste Streek-saamtrekke bygewoon 
Lance en Retha Batts 
 
Frans Bornmann-trofee vir meeste lede gewerf 
Johan en Magda van Dyk 
 
Johan van Bergen-trofee vir meeste bydraes tot Kosmos 
Elma Bronkhorst 
 
Streekmeriete toekennings 
Magda van Dyk 
 
Winnie Erasmus-trofee vir Oosvaler van die jaar 
Magda van Dyk 
 

JAARPROGRAM 
 
2009 

Datum Bestemming Kamp 
26 – 27 Sept Elangeni (Gebiedskamp) Streek 
10 – 11 Okt Kongres Buffelspoort Nasionaal 
24 – 25 Okt Bloekompoort Streek 
21 – 22 Nov Loskopdam Streek 
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JAARPROGRAM 
 
2010 
 

 

Datum Bestemming Kamp 
30 – 31 Jan Kareekloof Streek 
13 – 14 Febr Oop NUB – Slegs Bestuur Algemeen 
27 – 28 Febr Ezemvelo Streek 
07 – 08 Mrt 100+ Kaya Manzi Algemeen 
27 – 28 Mrt Geheime Kamp Streek 
02 – 05 Apr Presidente – Potch Dam Algemeen 
24 – 27 Apr Kaia Manzi Streek 
22 – 23 Mei Monateng Pretoria Streek 
12 – 16 Jun Noordelike Presidente - Eiland Algemeen 
12 – 27 Jun Noorde Toer Streek 
03 – 04 Jul Bonanza – Klein Kariba Algemeen 
05 – 09 Aug AJV - Serengeti Streek 
September Gebied Streek 
09 – 10 Okt Kongres - Buffelspoort Algemeen 
23 – 24 Okt Koppisol Streek 
20 – 21 Nov Hartbeespoort Streek 

SENIORBURGERS  
Solank as ek lewe  
 
Ps. 146                                 
Halleluja!  Loof die Here, o my Siel! 
Ek wil die Here prys solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank 
as ek nog daar is. 
 
Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. 
Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe: op daardie dag is dit met sy planne 
gedaan. 
 
Die Here maak die gevangenes los. 
Die Here open die oë van die blindes; die Here rig die wat geboë is, op; die Here het 
die regverdiges lief. 
Die Here behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg 
van die goddelose maak Hy krom. 
Die Here is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! 
Halleluja! 
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KLEINSPAN 

Wat klein dingetjie verklap 

Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is 
ook in die groot dinge betroubaar; en wie in 
die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot 
dinge oneerlik.  Luk 16 : 10 

Die eienaar van ŉ fabriek het altyd sy nuwe werknemers baie fyn dopgehou. 

Op ŉ dag huur hy ŉ seun om die fabriek te vee en skoon te maak.  Hy sê toe vir die 
seun se hoof:  “Laat die seun doen wat hy wil, maar kom sê vir my hoe hy die tyd 
deurbring en die gereedskap oppas.” 

Na ŉ week sê die bestuurder van die fabriek vir die eienaar:  “Die seun doen sy werk 
deeglik en pas die gereedskap goed op.” 

Die eienaar was bly om dit te hoor, maar het besluit om self te gaan kyk.  Net 
voordat die seun die volgende dag sou begin werk, gooi die eienaar ŉ skoon lap op 
die vloer.  Hy sit ook ŉ saak op ŉ paar spykers neer waar dit maklik skrape kan 
opdoen.  Toe wag hy om te kyk wat die seun doen. 

Toe die seun opdaag, tel hy die lap op, skud dit uit, en bêre dit by die ander lappe.  
Daarná tel hy die saag op en hang dit teen die muur waar dit hoort. 

Die eienaar, wat nou self gesien het hoe versigtig en getrou die seun is in die klein 
dingetjies, sê toe vir die seun:  “Hoe sal jy daarvan hou om in ons kantoor te werk?  
As jy aanhou om jou werk so goed te doen, sal ons jou eendag ŉ bestuurder maak.” 

Die eienaar het geweet die seun sou ŉ goeie werker wees.  Hy kon dit sien deur op 
te let na die klein werkies wat die seun gedoen het. 

As ons oplet na die dinge wat ŉ seun doen, kan ons raai hoe ŉ vader hy eendag sal 
wees, of hoe ŉ goeie moeder ŉ dogter sal wees.  Die klein dingetjies wat ons doen, 
ook solank ons nog jonk is, vertel die verhaal van hoe goed ons waarskynlik groot 

dinge sal doen wanneer ons groot is. 

Dit is deels wat Christus bedoel het toe Hy gesê het:  “Wie in die 
kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge getrou; en wie in 
die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik.” 

Uit: Verder saam na Jesus – deur Allan Hart Jahsmann en Martin P 
Simon 
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JEUG 

Jolyt 

Voor die treurige tye kom, geniet van die jolyt.  Jy kan nie sommer 
aanneem alles bly blink, en die onaangename bly uit.  Gaan op in die 

vreugde wat die lewe bied voor die beste daarvan 
verbygaan – dit is nie vanselfsprekend dat glorietyd sal 
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bly bestaan. 

er 

 
om ons aan te wy – geniet dus elke pragtige dag, elke oomblik van jolyt. 

it:  Die Heerlikheid wat kom – deur Patience Strong 

VERJAARDAE  
r r 

ie er 

agn   
  

Scha wyk 

r  
s 

4 – Elize Saayman  30 – Rina Joubert  28 – Yolanda Brummer 

UWELIKSHERDENKINGS 
 

 
n 

5 – Niel & Henriette van Wyk 
 

30 – Wimpie & Rita Meintjes 

 Erasmus 
 

Dit is nie ŉ somber gedagte, ŉ pessimistiese siening nie: ons het nie op 
die wêreld gekom net om ons geluk te dien nie.  Daar is veel om te le
voor daar einde kom aan ons opvoeding: vyande om te oormeester, 
onheile om te oorwin . . .  Daar is vir ons ŉ plan om uit te werk, ŉ roeping

U
 

Septembe Oktober Novembe
01 – Jorika Burger  02 – Amelia Brummer  01 – Winnie Erasmus 
01 – Kallie Joubert  03 – Annemarie Four  06 – Bianca Brumm
11 – Kobus Bester  07 – Fanie Pretorius  07 – Werner Roux 
11 – Sarie Kruger  11 – Tinus Labusch e 08 – Henry Viviers
11 – Monica Oosthuyzen 12 – Elaine Venter  16 – Roxy Viviers
13 – Anriëtte van lk 17 – Nicola Roux  20 – Div du Toit 
16 – Peet Venter  24 – Bartho Saayman  20 – Lance Batts 
20 – Ria van Devente   25 – Paul van Schalkwyk 24 – Alta du Toit 
21 – André Erasmus  26 – Bella de Villier  25 – Mariane Ueckermann 
2
 

H

September Oktober
01 – Anton & Noleen Wilke 05 – Hans & Sarie Kruger 
12 – Henry & Roxy Viviers 11 – Neels & Bettie Malan 
20 – Kallie & Rina Joubert 2
24 – Werner & Nicolene Roux  

 

November  
05 – Danie & Annalie Meyer  
06 – John & Yolanda Brummer 
19 – André & Marianne
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IEF EN LEED 

g om “Volleyball” te gaan speel 
. 

a Burger en Kobus Bester se kleindogter het goeie prestasies 
teddfod behaal. 

 beseer nie, maar motor is 

anje is oorlede. 

de. 

ANSPORINGSPLAATJIE 

reeksaamtrek plaatjie 

IE FYNPROEWER  

te rolpoeding (Roly Poly) 

tter of margarien 

pelkooskonfyt 

30 ml (2 e) botter of margarien 

L
 
Lief 
Petro Bester het op 27 Julie 2009 Kanada toe gevlie
vir die SAP-span en hulle span het 5de plek gekry
Dit gaan baie beter met Elma Bronkhorst se ma. 
Dit gaan baie beter met Karin Burger se ma. 
Kobus Bester se broer se knie-vervanging was ŉ groot sukses. 

hrizanne Venter, JorikC
by Eis
 
Leed 
Johan en Magda van Dyk was in motor ongeluk en hulle motor is afgeskryf. 
Scheldon Batts was ook in ŉ motor ongeluk.  Nie ernstig
afgeskryf. 
Oom Frans Bezuidenhout van Streek Or
Johan van Dyk se ma is oorlede. 
Elize Saayman gaan vir ŉ nek operasie. 
heo Viljoen van Suid-Oos se ma is oorleT

Willie Bronkhorst gaan vir knieoperasie. 
 

A
 
Lance en Retha Batts -  60ste St
 

D
 
Gebak
 
Deeg 
500 ml (2 k) koekmeelblom 
10 ml (2 t) bakpoeier 
125 ml (½ k) bo
2 eiers, geklop 
 

m oor te smeer O
Fyn ap
 
Sous 
375 ml (1½ k) kookwater 
250 ml (1 k) suiker 



 

1. Deeg: Sif meel en bakpoeier en vryf botter in.  Voeg geklopte eiers by en meng 
om ŉ stywe deeg te vorm.  Rol deeg dun uit en smeer konfyt oor.  Rol op soos ŉ 
konfytrol en sny snye in deeg.  Plaas in ŉ gesmeerde oondbak. 

2. Smelt die bestanddele van sous.  Giet sous oor en bak sowat 1 uur in ŉ 
voorverhitte oond by 180ºC. 
 

OOSVAAL BANK BESONDERHEDE 
Penningmeester: Johan Burger 
    
Bank besonderhede: Absa 
   Secunda 
   Rekeningnommer 4064995465 
   Takkode  630244 
 

 
 
VOORRAAD 
 
Voorraad Beampte:    Jancke Britz  
Sweetpakke   - Vanaf R315 
Boshoed   - @ R60 
Snorre    - @ R28  
Windjakker   - Vanaf R220 
Windjakker (Waterdig) - Vanaf R230 
Oosvaal hemde  -  @ R70   
Oosvaal Pette  - @ R45     Alle verkope – Kontant met bestelling 
 
 
SAWA Webwerf adres - http://www.sawa.org.za/ 
 
Besoek die Sawa Webwerf en lees al die belangrike inligting aangaande Sawa eerstehands. 
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VOOGDELYS 
 
Lance Batts 
 
André Erasmus, Dries Erasmus, Kallie Joubert, Hennie Oosthuyzen, David van As,                        
Gregor van Deventer, Neil van Wyk, Paul van Schalkwyk, Henry Viviers, Gerrie Brits. 
 
Magda van Dyk 
 
Abrie Augustyn, Nico Botha, John Brummer, Peet Jonker, Tinus Labuschagne, Neels 
Malan, Sakkie Mocke. 
 
Johan Burger 
 
Div du Toit, Francis Hodgman,  Edwin Sieberhagen, Francois Ueckermann, Peet 
Venter, Renier Venter. 
 
Kobus Bester 
 
Div de Villiers, Carl Greyling, Wimpie Meintjes, Danie Meyer, Fanie Pretorius, Gert 
van Rensburg. 
 
Jancke Britz 
 
Frans Steyn, Ronnie Moorcroft, Theo Saayman, Simon van Renssen, Anton Wilken. 
 
Elma Bronkhorst 
 
Chris Bornman, André Fourie, Jacques Fourie, Pierre Fourie, Hans Kruger, Werner 
Roux, Corné Thirion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOTOBEELD – 2009 AJV te Kaia Manzi 
1.  Die Voorsiter begin met die vergadering.  2. Oosvalers by die vergadering. 
 

 
3. Wilem & Eryna GerberAnsie & Chris Delport. 4. Karin, Johan & Vossie tel geld. 

 

 
5. Die potjies prut.     6. Sawanante kuier saam. 
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FOTOBEELD – 2009 AJV te Kaia Manzi 
7.  Versiening van die saal.     8. Verjaardagkoeke. 
 

 
 
     9. Gaste by die dinee. 

10. Sarie Podges, Lance Batts & Jan de Wet. 11. Magda ontvang Oosvaler van die jaar toekenning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12. Die kospotte van “Egipte” – Oosvaal. 
 


