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Efesiërs 5: 1- 2:  Omdat julle kinders van God is, en Hy julle liefhet, moet julle Sy 
voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het. 
 

‘n Instrument van God se liefde 
 

O God van liefde, ek kom vra vir meer liefde. 
Omdat ek U kind is, Vader van liefde, 
Moet ek iets van U karakter vertoon, 

maar my lewe is leeg aan opregte, praktiese liefde. 
Gee my liefde as ek uitsprake maak oor ander. 

Gee my liefde in wat ek voor ander doen, 
én tot in die diepste verskuilde hoeke van my hart. 
Maak my liefdevol teenoor my naastes, naby en ver. 

Maak my getrou aan my vriende: die oues en nuwe kennisse. 
Here, gee my liefde vir hulle wat ek so moeilik vind om te verdra; 

en ook liefde vir hulle wat mý so irriterend vind! 
Here, gee my liefde vir my kollegas 

saam met wie ek so ‘n groot deel van die dag deurbring; 
en liefde vir hulle saam met wie ek ontsptan. 

Gee dat ons werklik vir mekaar sal omgee 
en nie mekaar tot ons eie voordeel sal gebruik nie. 

Here, laat liefde my aksies regeer 
wanneer ek vrolik is én wanneer tragedie toeslaan. 

Here, maak my ‘n instrument van U liefde, 
U wat nie net liefhet nie, maar wat liefde IS. 

 
(William Temple) 

 
Uit: Die Groot Gebedeboek 
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Liewe Oosvalers 
 
Die winter is besonder koud hierdie jaar, maar gelukkig het ons wonderlike SAWA-vriende saam met wie 
ons warm kampe kan beleef. Die afgelope kampe by Irene Village en Kareekloof vir die AJV het dit weer 
eens bewys. 
 
Die jaar begin nou regtig vinnig einde se kant toe staan en die matrieks begin reeds oor minder as twee 
maande met hulle eindeksamen. Baie sterkte vir julle, en ook vir al die ander leerders en studente wat 
nou reeds begin voorberei vir die eindeksamen. 
 
Dis nou amptelik ‘n jaar van Kosmosredaktrise wees en elke uitgawe is vir my ‘n heerlike uitdaging. Ek 
hoop dat julle net soveel genot daaruit put om dit te lees as wat dit vir my is om dit saam te stel. 
 
Kosmosgroete 
 
Retha, Lance en Chrizané 
 
 

 
Dagsê Oosvalers, 
 
Hier staan ons weer amper aan die einde van die SAWA jaar.  Augustus het ons AJV gehou saam met 
streek Suid Oos. Dankie vir die 13 Oosvalers wat die AJV bygewoon het en die langnaweek saam met ons 
te Kareekloof gekamp het. Die AJV het baie goed en in ’n goeie gees afgeloop. Daar is geen nuwe lede 
genomineer vir die bestuur nie maar  net twee persone het poste geruil. Die bestuur vir 2011/2011 is soos 
volg : Lance Batts Voorsitter; Andre Erasmus Onder Voorsitter; Johan Burger Penningmester; Magda van 
Dyk Sekretaresse; Janke Britz, Kobus Bester, Alta Grobler en Retha Batts as Addisionele lede. Sterkte 
met die jaar se werk wat voorlê en ek weet ek kan weer staatmaak op jul samewerking. Ons sal binnekort 
ook ons eerste bestuursvergadering hê vir die nuwe jaar. Baie geluk ook aan almal wat toekennings en 
erkenning vir die jaar se werk gekry het en weer ’n besondere dank aan julle vir my Streek Ere Hoërgraad 
toekenning wat julle aan my gegee het. Ek het dit regtig nie verwag nie. 
 
 Ons het die jaar besluit om ons R50-00 Kosmosdonasie te skrap; die rede daarvoor is dat daar elke jaar 
net ’n handjievol Oosvalers is wat dit oorbetaal. As gevolg van die besluit gaan die Kosmos nie meer 
gedruk en per pos uitgestuur word nie want die kostes is net te hoog. Dit sal elektronies versprei word. 
Maar as jy die Kosmos in harde kopie wil hê kontak my gerus en ek sal kyk wat ons kan doen.  
 
Chris Delport, ons Nasionale Ondervoorsitter en voog het die naweek saam ons gekamp; so ook Sarie 
Podges, ons Gebiedsvoorsitter. Dit was Sarie Podges se laaste kamp saam met ons as Gebiedsvoorsitter 
ook want sy het haar bedanking ingedien omdat sy weer verkies is as streek Suid Oos se Voorsitter.   
 
Vir die wat by Carasure verseker is, is daar nou nuwe versekeing by Sawa nl SAWA Verseker. Carasure 
gaan binnekort wegval.  SAWA Verseker bied twee pakkette. ’n Prestige pakket  - is omvattende 
versekering met inhoud van R30 000-00 en Leisure Care voordeel wat insluit padbystand hulp asook 
vervanging van jou geyser as jy op verlof is. ’n Status paket wat net volle omvattende versekiring 
ALLEENLIK bied. Daar is ’n geringe paaiement verskil tussen die Prestige en Status pakkette. Ek het ’n 
boekie met die tariewe van pakkette. Daar is ’n eenmalige fooi van R200-00 vir admin betaalbaar  indien 
jul belangstel om oor te gaan of om SAWA Verseker uit te neem. Ek het aansoekvorms by my wat ek vir 
jul kan laat kry. Jul kan ook op SAWA se web meer gaan lees oor die versekering en daar is ook aansoek 
vorms beskikbaar www.sawa.org.za 
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As die nuwe strukstuur vir SAWA in Oktober by die kongres goedgekeur word sal die Gebiedsbesture ook 
nie meer bestaan nie, maar ’n nuwe Areaverteenwoordiger sal verkies word wat die pligte oorvat en direk 
met die streke en Dagbestuur skakel. Die gebiede soos ons dit nou ken sal wegval en nuwe areas gevorm 
word. Ons sal dan val onder die Ooste wat strek van Kemptonpark tot en met Natal. Ek kan jul ook laat 
weet dat ek op Gebieds- en Streeksvlak genomineer is as die Ooste se Areaverteenwoordiger. Dit beteken 
dat as die nuwe struktuur in Oktober goedgekeur word en ek word verkies ek nie meer sal funksioneer as 
Oosvaal se Voorsitter nie maar dat ek sal bedank en ons dan ’n nuwe Voorsitter uit die bestaande bestuur 
sal verkies. 
 
Die studente, matrikulante en skoliere wat gereed maak vir hul eksamens wil ek sterkte toewens. Aan die 
matrieks wat nou klaarmaak met skool en die volwasse werêld gaan betree, sterkte met jul toekoms. Ook 
aan Jorika Burger wil ek baie geluk sê met jou verkiesing op Secunda Hoër se Uitvoerende Raad. 
 
Ek en Andre Erasmus gaan die Kongres te Buffelspoort bywoon as oosvaal se afgevaardigdes. Ons sal die 
Saterdagoggend daar verantwoordelik wees vir die koffie en tee asook die brunch later die oggend. 
 
23-25 September het ons weer ’n gebiedskamp te Loskopdam. Die kostes is R175-00 per nag vir 4 
persone. Laat weet asb. as jul saam wil gaan kamp.  Ons sal die bankbesonderhede binnekort deurgee aan 
julle vir oorbetaling van die kampgelde. 
 
21-23 Oktober gaan ons kamp te Klipdraai, Meyerton. Die tarief is R150-00 per nag vir 4 persone. Ek kan 
jul aanbeveel om saam te kom kamp. Ons het gaan kyk en dis ’n pragtige oord met mooi fasiliteite.  
 
18-20 November is dit onsKkerskamp te Malonjeni. Kostes is R250-00 per nag vir 4 persone maar as ons 
10 of meer waens is kan ons ‘n tarief van R200-00 per nag kry. So assseblief,  ek hoop jul sal saam  met 
ons kom kamp en die kinders saambring. Ons beplan weer ’n vol program en iets spesiaals vir die kinders 
ook. 
 
Aan julle wat siek of vir operasies was of moet gaan wil ek spoedige herstel toewens. Ons hoop om jul 
gou weer op saamtrekke te sien. Mag die Here ook met jul wees en ek dra jul op in my gebede. 
  
Aan ons Oosvalers in Nieu  Zeeland wil ek ook net sê jul kan weer van jul laat hoor - julle is hopeloos te 
stil daai kant. Wonder of ons nie daar ’n saamtrek moet reël nie! 
 
Baie dankie aan Retha en Chrizanè wat my deur die jaar bygestaan en gehelp het met my pligte. Sonder 
jou kan en sou ek nie dit kon doen nie.  
 
Laaste maar nie die minste nie wil ek my Hemelse Vader bedank vir Sy krag en genade dat Hy my deur 
die jaar gedra het.  
 
Oosvaalgroete  
Lance  
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Irene Village Kamp 27 – 29 Mei 2011 
 

Irene Village is by Generaal Jan Smuts se huis in Centurion geleë. Dit is ‘n gevestigde en baie 
rustige kamp ondanks die feit dat dit naby die stad is. Nege woonwaens het daarheen opgetrek 
en meeste was vroeg Vrydagmiddag reeds opgeslaan. Die aand is daar heerlik om ‘n kampvuur 
gekuier terwyl ons aan sop en brood gesmul het. Om die koue te verdryf is die OBS bottel nader 
getrek.  
 
Vroeg die volgende oggend het die uitstallers van die vlooimark begin inkom. Die van Deventers 
was verras om te sien dat hulle bure ‘n vragmotor met kamele is. Ons het baie stadig aan die 
gang gekom omdat die ryp dik gelê het. Dit het eerder soos ys gelyk en net die skottelgoedseep 
was nie gevries nie. Sulke dingetjies skrik egter nie ware kampers af nie. Die res van die dag 
was heerlik en die mense (veral die vrouens) het hulle vergaap aan alles wat by die vlooimark 
uitgestal was. 
 
Saterdagaand het die takbestuurder en sy handlangers hulle weer gate uitgeniet en ‘n reuse 
kampvuur gemaak. Nadat almal se vleis gebraai en geëet was het Kobus ons met sy 
Rooikappietjie-storie vermaak.  
 
Sondagoggend het die ryp weer dik gelê maar almal was nege uur gereed vir die kerkdiens wat 
deur Willie gelei is. Na Lance se afsluiting het almal stadig en teensinnig opgepak en huis toe 
vertrek.  
 
Johan Burger 
 

 
. 

 
 

Een vir een kom die Oosvalers aan … 
 

 

 
 

 … en begin opslaan en nesskrop 
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Nee Minette … dis ‘n TENT, nie Zian se slang wat 
ontsnap het nie!! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Johan en Karin het die heerlike sop voorsien vir 
aandete, natuurlik nie sonder Annatjie se heerlike 

potbrood nie! 

 

 
 

Willie en Elma het kom kuier vir die naweek 
hoe lyk dit dan asof hulle KOUD kry? 

 
 

 

 

 
 

Gregor en Ria se bure vir die oggend 

 

 
 

Andre en Marianne voor hulle wa 
 
 
 
 

 

 
Dis nou wel ‘n Flossie en nie ‘n Boeiing nie … 
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… maar Minette staan klaar reg met die nodige! 
 
 

 
Daar is sommer vroegmiddag begin met die 

kampvuur (hoe dan anders as Gregor daar is?) 
 
 

 

.  
 

Lekker braai ons sommer om die kampvuur. 
Martiens maak seker ons onderskei hom goed van 

die vlamme! 
 
 

 

 

 
 

Rooikappie se storie sal ook nooit weer dieselfde 
wees nie, of hoe, Kobus? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Willie lei die kerkdiens Sondagoggend. 

Will  
 
 

 

 

 
 
 

Lance saam met Johan, Karin en Jorika – die 
kampkommandante vir die heerlike naweek. 
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AJV- Kareekloof: 6 – 9 Augustus 2011 
 

Vrydag die 6de ugustus het uiteindelik aangebreek! ‘n Lekker langnaweek van kamp en AJV 
hou was in die vooruitsig! 
 
Sarie en Hennie Podges van Suid-Oos was eerste daar en het sommer uit die staanspoor gereël 
vir ander staanplekke omdat die kragpunte by die staanplekke wat aan ons toegeken is, ‘n bietjie 
min was. 
 
Die Oosvalers en Suid-Oosters het een vir een opgedaag, kamp opgeslaan en begin nesskrop. 
Chris en Ansie Delport het as Oos-Transvaal se voogde saamgekamp en soos net Sawanante 
dit kan doen is daar oor en weer gehelp om die waens te parkeer en tente op te slaan. Daar is 
ook ‘n groot seilafdak opgeslaan waar ons kon AJV hou. 
 
Groot braaiers is afgelaai en die wors vir die Boereworsrolle is gebraai voordat ons Boekevat 
gehou het. Daarna kon elkeen vir hom ‘n worsrol bou soos hy daarvan hou. Daarna is daar 
lekker saamgekuier onder die afdak. Dit was maar koud, maar die lekker kuier om die vuur het 
gesorg vir heelike warmte! 
 
Die volgende oggend was dit vroeg opstaan en wikkel, want Oosvaal se AJV het 9 uur begin. Dit 
het soos gewoonlik baie goed afgeloop en die bestuur vir 2011/2012 sien soos volg daar uit: 
 
Voorsitter:  Lance Batts 
Onder-Vooritter: Andre Erasmus 
Penningmeester: Johan Burger 
Sekretaresse: Magda van Dyk 
Addisionele lede: Kobus Bester, Janke Britz, Alta Grobler en Retha Batts (redakteur). 
 
Daar was vir Lance ‘n groot verrassing – Oosvaal se bestuur het aan hom ‘n Streek 
Eretoekenning in die Hoërgraad toegeken vir al sy harde werk in Oosvaal en Sawa. 
 
Na afloop van die AJV het Oosvaal rustig verkeer terwyl Suid-Oos hulle AJV gehou het. 
 
Later die middag het Marius van Suid-Oos ons getrakteer op ‘n veiling soos net Suid-Oos dit kan 
doen. Daar was heerlike eetgoed en ‘n paar baie interessante ander items wat opgeveil is. 
 
Die aand het ons almal saamgebraai met Lance se pap en sous en Suid-Oos se slaaie as bykos 
en ons het verder gekuier om die vuur. 
 
Sondagoggend het Pauldie kerkdiens behartig en  Lance die afsluiting, aangesien daar van die 
mense was wat nie vir die langnaweek kon bly nie. Dit was nogal lekker om te weet daar is nog 
‘n dag of twee voor ons weer moet opslaan en huis toe gaan. Die aand is daar potjie gemaak en 
verder lekker gekuier. 
 
Maandag het almal rustig deurgebring – sommiges het sommer pad gevat enn gaan woonwa 
koop!!  Dinsdagoggend na boekevat is daar ontbyt gemaak en vir oulaas saamgekuier voordat 
die pad huis toe weer aangedurf is. 
 
Voorwaar ‘n heerlike naweek en welkome rustydjie so indie middel van die kwartaal wat sommer 
die batterye weer behoorlik gelaai het. 
 
Oosvaalgroete 
 
Lance en Retha 
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Die wors vir die Boereworsrolle is op die vuur 
 

 
 

Elkeen bou sy eie worsrol. 

 
 

Mata Hari … of die Scarlet Pimpernel? Dalk 
net Anriëtte wat doodseker maak sy kry nie te 

koud nie!! 

 
 
 
 
 

Lance open die AJV. 

 
 

Sarie aan die woord … 

 
 

Marius besig met die veiling 
 

 
 

Marianne en Anriëtte kuier lekker 
 

 
 

Saterdagaand se vleisbraai. 
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En nog vleis … 

 
 

Martiens het besluit hy kyk sommer die vleis 
gaar … 

 
 

Oosvalers en Suid-oosters maak reg vir die 
kerkdiens 

 
 

Annatjie maak snoepgoed. 

 
 

Saans het die vuur gehelp om die ergste koue 
te verdryf 

 
 

IEMAND … het Alta se roomys afgevat! 
 

 
 

Die bittereinders … 

 
 

maak saam brunch voor die groot oppak. 
 



 13

Toekennings: 
 
Die volgende toekennings is op die AJV gemaak: 
 

 
 

Lance ontvang die Streek Eretoekenning in die 
Hoërgraad 

   
 

Jorika, Chrizané en WP het die Merlyn  van 
Bergentrofee ontvang vir hulle bydrae tot die jeug. 
WP het intussen vertrek na ‘n ander streek toe en 

was nie teenwoordig nie. 

 
 

Oosvaler van die Jaar – Annatjie Bester 
 

Ander toekennings: 
100% Streekskampbywoning: Lance en Retha Batts 
Hester Bornmanntrofee vir meeste streeksaamtrekke bygewoon: Lance en Retha Batts 
Johan van Bergentrofee vir meeste bydrae tot die Kosmos: Retha Batts 
Streekmerietetoekennings vir 8 verdienstes: Johan en Magda van Dyk, Kobus en Annatjie 
Bester, Lance en Retha Batts. 
Streeksbestuur 2010/2011: Lance Batts, Kobus Bester, Magda van Dyk, Johan Burger, Andre 
Erasmus, Janke Britz, Alta Grobler, Retha Batts. 
Gebiedsbestuur 2010/2011: Lance batts, Kobus Bester, Magda van Dyk. 
Sertifikaat van verdienste vir harde werk by die Kongres 2010: Lance en Retha Batts en 
Chrizane Venter, Magda en Ansonette van Dyk, Johan, Karin en Jorika Burger, Andre en 
Marianne Erasmus, Janke en Minette Britz, Martiens en Alta Grobler, Henry en Roxy Viviers, 
Andre en Annemarie Fourie, Willie, Elma en WP Bronkhorst, Jacques Fourie, Pierre Fourie, Pul 
en Anri Willie, Elma en WP Bronkhorst, Jacques Fourie, Pierre Fourie, Paaul en Anriëtte van 
Schalkwyk, Petra en Dirk van der Walt. 
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JAARPROGRAM 

 
2011/2012 

 
DATUM 

 
PLEK 

23/24 September 2011 Gebiedskamp - Loskopdam 
14/15 Oktober 2011 Kongres -  Buffelspoort 
21/22 Oktober 2011 Klipdraai 
18/19 November 2011 Kerskamp - Malonjeni 
27/28 Januarie 2012 Sundowner Lodge – Piet Retief 
10/11 Februarie 2012 Oop NUB – Slegs bestuur 
24/25 Februarie 2012 Koppisol 
23/24 Maart 2012 Kareekloof 
5 – 9 April 2012 Presidente – Potch Dam 
25/26 April 2012 Klein Paradys - Brits 
25/26 Mei 2012 Loskopdam 
15/16 Junie 2012 Wintersaamtrek 
22 Junie – 3 Julie 2012 Bosveldtoer (Weesgerus – Mabalingwe – Manyane) 
10/11 Augustus 2012 AJV - Serengeti 
21/22 September 2012 Kongres - Hartenbos 
12/13 Oktober 2012 100+ 
26/27 Oktober 2012 Tamboti 
23/24 November 2012 Kerskamp - Ngonyama 

 
 

Lag ‘n slag … 
 

AFRIKAANS UIT DIE BOONSTE GESKIEDENIS 
 
Uittreksels van gr 5-kinders se geskiedenisvraestel se antwoorde. 
 
* Salomo het driehonderd vroue en nog sewehonderd bye-vye gehad. Nie 
almal van hulle het gesteek nie, maar hy was gelukkig baie slim en het 
'n plan uitgewerk. 
 
* Nog 'n belangrike uitvindsel was die bloedsomloop. Dit het verhoed 
dat jou bloed stilstaan, wat stilstuipe veroorsaak. 
 
* Egipteland was bewoon deur mummies en hulle het almal op hulle 
hero-gleuwe geskryf en vir hulle pappies gewys. Hulle het in die 
Sarah-woestyn gewoon en het waterbeurte gehad van die min reën.. 
Die klimaat was so erg dat al die inwoners op ander plekke gebly het, 
en net naweke huistoe gekom het om sandkastele te bou. Die boesmans 
het in hulle tuine gewerk. 
 
* Moses het die Hebreeuse slawe na die Rooi See gelei waar hulle 
ongesuurde brode gebak het, dit is brood wat sonder enige bestanddele 
gemaak is en baie soet is van te min suurdeeg. Moses het die berg 
Sianied uitgeklim om die tien gebooie te kry. 
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* Die Egiptenare was 'n hoogs gekulde volk en sonder hulle sou ons 
nie 'n geskiedenis gehad het nie. Hulle het omtrent al die kafees in 
Egipte gehad. My ma sê hulle het baie mites gehad wat seker in die 
kombuis gewerk het. 
 
* Demokrates was 'n beroemde Griekse wysheid wat rondgeloop en 
mense raad gegee het.. Hy is dood omdat hy verskriklik oordosis of so 
iets. Na sy dood het sy loopbaan dramaties agteruitgegaan. 
 
* In die ou Olimpiese Spele het die Grieke kaal paal gespring, zol 
geswaai, en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie-jump, omdat 
daar niks anders was om te jump nie. 
 
* Johanna van Arkel het van 'n stapel brandwonde gesterf. Hulle het 
haar met 'n blaasbalk aan die brand gepomp, tot haar hare afrou geraak 
het van skrik. 
 
* Koningin Elizabeth was die "Maagdekoningin". As 'n koningin was 
sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volk se probleme 
aangetrek. En was altyd mooi geklee. 
 
* Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg 
het die wynpers uitgevind. Hy het die slaweklokke gelui deur dit in 
die wynpers vas te draai dat die wyn spat. 
 
* Die grootste skrywer van die Renaissance was William Shakespeare. 
Hy is in die jaar 1564 gebore en die geskiedkundige mense dink dit was 
op sy verjaardag. 
Hy het nooit geld gemaak nie, en is net beroemd oor die toneelstukke 
wat hy geskryf het. Hy het tragedies, komedies en historektomie 
geskryf. Romeo and Juliet is een voorbeeld. 
 
* Abraham Lincoln het Amerika se grootste presedent geword. 
Lincoln se ma is dood toe sy nog 'n maagd was en hy is gebore in 'n 
houthut wat hy met sy eie hande gebou het in die franse evolusie. 
 
* Johann Sebastiaan Bach het baie komposisies geken en het so ook 
baie kinders gehad. Hy is dood sedert 1750 tot vandag toe. Bach was 
die beroemdste komponis in die wêreld, amper soos HÃndel. HÃndel 
was half-Duits, half-Italiaans en half-Engels wat Hollangs gepraat 
het. 
 
* Beethoven het musiek geskryf al was hy doof. Hy was so doof dat hy 
harde musiek geskryf het. Hy het ver in die woude gaan loop selfs al 
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het almal na hom geroep. Beethoven het in 1827 opgehou bestaan en dis 
hoekom hy later dood is. Hy het rooi hare by geboorte gehad toe noem 
sy ma hom Beethoven. Sy hare het egter na sy eerste bad heelwat 
verander. 
 
* Die negentiende eeu was 'n tyd van baie uitvindsels. Mense 
het opgehou om met die hand te reproduseer en met toestelle begin 
reproduseer. 
 
* Die uitvinding van die stoomboot het 'n netwerk van riviere laat 
ontstaan, waarna die mense gevlug het as die water te warm raak van 
die stoom wat afgeblaas word. 
 
* Die Toekoek is 'n voël wat nie haar eie eiers kan lê nie. 
 
* Parallelle lyne ontmoet mekaar nooit nie, tensy jy een of altwee 
van hulle buig. 
 
* 'n Sirkel is 'n lyn wat sy ander end ontmoet sonder om te end. 
Daarom is dit moeilik om sy end te kry, voordat jy dronk word. 
 
* Die maan is 'n planeet net soos die aarde. Daar bly net een man 
wat baie gelukkig is. Een keer 'n jaar raak sy koeie mal en spring oor 
die maan. 
 
* Vegatiewe voortplanting is 'n proses waarin een individu per 
ongeluk 'n ander individu vervaardig waarop net die ouma trots is. 
 
* Koolstofmonoksied is 'n reuklose gas wat verskriklik stink. 
 
(Dankie Magda!) 
 
 
‘n Paar tongknopers … 
 
Die sonskyn skuif skuins oor die skyf. 
 
Polinie Palop, die perd galop die hoogte op 
. 
Lang-Jan Louw met sy blou pak klere dra drie donkerblou pronkpouvere. 
 
My ma se mieliemeul maal mooi mieliemeel; maal jou ma se mieliemeul ook meel? 
 
Die kok die kook die bok se kop in die koperpot. 
Nou kook die bok se horingkop in die kok se pot. 
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Wie weet waar Willem Wouter woon? 
Willem Wouter woon waar Wies wasgoed was. 
Wie weet waar Wies wasgoed was? 
Wies was wasgoed waar warm water wyn word. 
Wie weet waar warm water wyn word? 
Warmwater word wyn waar westewinde waai. 
Wie weet waar westewinde waai? 
Westewinde waai waar Willem Wouter woon. 
 
(uit ‘n Bietjie Baie Bogtery – Willem Jordaan) 

 
 

VIR DIE KLEUTERS: 
 
 

SYFERPRET 
1 maal was die 2ling baie ver3tig – en dit nogal op die dag wat hulle hul 

verjaardag 4. Hulle het gaan rugby oefen, en Hennie druk, maar Bennie 

kan nie ver5 nie. 

“Dit was os maklik soos: Open 6ame!” sê Hennie, en Bennie kan nie stry nie. 

Hangkop stap hulle verby die 7jaartjies na die 8erdeur toe. “A, hier is my 

twee 9ertjies ook!” sê hulle moeder toe sy hulle sien, want dis haar 
geliefkoosde troetelnaam vir hulle, maar hulle glimlag nie eers terug nie. 

“Toemaar wat,” troos sy toe sy hoor wat gebeur het. “10 teen 1 skop 
Bennie volgende keer raak!” 
 
(uit ‘n Bietjie Baie Bogtery – Willem Jordaan) 
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Vir die Lekkerbekke......... 
 

 
Lepelbrood (Iets anders om met mieliemeel te doen!) 
 
Bestanddele 
 
450ml melk 
5ml sout 
4 eiers, geskei 
300ml mieliemeel 
50ml margarien, gesmelt 
 
1. Voorverhit die oond tot 180°C 
2. Smeer ‘n diep oondvaste bak van 24cm in deursnee met margarien. 
3. Verhit die melk tot kookpunt. 
4. Verwyder van hitte en roer die mieliemeel geleidelik by. Roer tot glad. 
5. Plaas terug op die hitte en laat kook tot die mengsel verdik het. Roer af en toe. 
6. Voeg sout en gesmelte margarien by. 
7. Verwyder van hitte en laat heelwat afkoel. 
8. Klits die eiregele in die mengsel in. 
9. Klits die eierwitte styf en vou in die mengsel in. 
10. Skep in die voorbereide bak en bak sowat 35 – 40 minute tot gaar. 
11. Lewer 4 tot 6 porsies. 

 
  

Verjaardae 

 
   
September     Oktober    November   
01 – Jorika Burger                      02 – Amelia Brummer    06 – Bianca Brummer 
11 – Kobus Bester                            03 – Annemarie Fourie       20 – Lance Batts  
11 – Sarie Kruger                       07 – Fanie Pretorius   20 – Div du Toit 
11 – Jason van Wyk                      08 – Johanna Hechter  24 – Alta du Toit 
11 – Monica Oosthuyzen  11 – Tinus Labuschagne  25 – Mariane Ueckermann             
13 – Anriëtte van Schalkwyk  12 – Elaine Venter              28 – Yolanda Brummer    
16 – Peet Venter     24 – Bartho Saayman                    
20 – Ria van Deventer       25 – Paul van Schalkwyk            
21 – André Erasmus   26 – Bella de Villiers                               
24 – Elize Saayman  
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Huweliksherdenkings 

 
 

September                                      
01 – Anton & Noleen Wilken           
12 – Henry & Roxy Viviers              
30 – Wimpie & Rita Meintjes  

 

Oktober  
05 – Hans & Sarie Kruger               
11 – Neels & Bettie Malan             
25 – Neil & Henriette van Wyk  

 

November 
05 – Danie & Annalie Meyer      
06 – John & Yolanda 
Brummer                     
19 – André & Marianne 
Erasmus 
 

 
 

  
 

Lief en Leed 
Lief: 

 Retha het goed herstel na die voetrekonstruksie. 
 Jorika Burger is verkies op die Uitvoerende Raad van Hoërskool Secunda. 
 Jorika Burger, Chrizané Venter  en Linda Augustyn het Mpumalangakleure verwerf vir 

Jukskei en gaan in Desember aan die Suid-Afrikaanse Junior Kampioenskappe in 
Kroonstad deelneem. 

 Linda Augustyn het ook Mpumalangakleure vir Hokkie verwerf. 

Leed: 
 Elaine Venter se broer is oorlede. 
 Bella de Villiers het ‘n operasie ondergaan 

. 
Voogdelys 

Lance Batts 
 
Hennie en Monica Oosthuysen, Dawid en Rea van As, Gregor en Ria van Deventer, Paul en 
Anriëtte van schalkwyk, Neil en Henriëtte van Wyk, Peet en Elaine Venter, Renier en Chanelle 
Venter, Henry en Roxy Viviers, Hennak en Mandie Visser, Gerrie en Amelia Brits. 
 
Kobus Bester 
 
Div en Bella de Villiers, Wimpie en Rita Meintjes, Tinus en Marie Labuschagne, 
Gert en Lena van Rensburg. 
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Magda van Dyk 
 
Abrie en Ronal Augustyn, Nico Botha, Danie an Annalie Meyer, Neels en Bettie Malan, Sakkie 
en Gretha Moller. 
 
 
Johan Burger 
 
Div en Alta du Toit, Francis en Malize Hodgman, Edwin en Rene Sieberhagen, Francois en 
Marianne Ueckermann. 
 
Janke Britz 
 
Ronnie en Magda Moorcroft, Theo en Elize Saayman, Simon en Ricella van Renssen, Frans en 
Ohna Steyn, Dawie en Johanna Hechter. 
 
André Erasmus 
 
Andre en Annemarie Fourie, Jacques Fourie, Pierre Fourie, Hans en Sarie Kruger, Piet en Wilna 
Vrolijk. 
 
Alta Grobler 
 
John en Yolanda Brummer, Peet en Elsie Jonker, Corné en Christa Thirion, Chris en Tiana 
Bornman. 

 
VOORRAAD 
 
Voorraadbeampte:    Janke Britz  
Sweetpakke   Vanaf R315 
Boshoed   R60 
Snorre   R28  
Windjakker   Vanaf R220 
Windjakker (Waterdig) Vanaf R230 
Oosvaalhemde  R70   
Oosvaalpette   R45 
Alle verkope – Kontant met bestelling 
 
Vir die Facebookaanhangers: 
SAWA Oosvaal het sy eie blad op Facebook. Kliek op SAWA-nuus en dan op SAWA Oosvaal 
om die nuutste kampnuus en foto’s van SAWA Oosvaal te sien. Sluit gerus aan by SAWA-nuus 
sowel as SAWA Oosvaal. 
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SAWA Webwerfadres - http://www.sawa.org.za/ 
SAWA eposadres – sawa.saca@gmail.com 
 
SAWA se webwerf is baie interessant om te besoek en allerlei inligting is daar beskikbaar. Doen 
jouself ‘n guns en gaan loer net op die webwerf. 

 
 
 
 
Sawa Klere 
 
 Trui & Gholfhemp.     Pet. 

 
 

SAWA feesjaartafeldoeke is beskikbaar teen R150,00. 
Kontak die Voorraadbeampte indien u belangstel om een te koop. 

 
 
OOSVAAL BANKBESONDERHEDE 
Penningmeester: Johan Burger 
    
Bank : Absa 
 Secunda 
 Rekeningnommer 4064995465 
 Takkode  630244 
 
 
 
 


