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Goeie dag Vrinne, 

Baie dankie vir ‘n heerlike kamp naweek b

Ons was weer net 5 gesinne wat 

verlang na almal van julle wat nie gekamp het nie, en mis julle geselskap.Dit was 

weereens ‘n baie warm naweek gewees en ons het van koelteboom na 

koelteboom getrek om uit die warm son te kom

Vrydag toe ons by die kamp aan kom was ons verras met twee gesinne as gaste. 

Ons wil net vir Jannie en Ina Meyer en Thinus en Amelia van Biljou en twee seuns 

dankie sê vir hulle besoek, en ons hoop om 

aand het Hennie Gouws vir ons 

maalvleis en vetkoek te koop aangebied deur die kampkomandante.

Saterdag oggend het Tienie vir ons die woord gebring waarna ontbyt geniet is . 

13H00 het ons die heerlikste koek en tee geniet die dames het hul weer

oortref. Saterdag aand het ons ‘n

denkbaar. 20H00 was ons genooi deu

Sondag oggend het ons die dien

wat voorgesit was deur Bloekompoort se me

gekuier en is so teen 16H00 huistoe

Van die kampkommandante Fanie en Elsabie , Jan en Marietjie se kant af , baie 

dankie vir Vriende. 

Groete  

Jan. 

 

 

e vir ‘n heerlike kamp naweek by Bloekompoort. 

Ons was weer net 5 gesinne wat gekamp het. Dit is nogal teleurstellend want ons 

verlang na almal van julle wat nie gekamp het nie, en mis julle geselskap.Dit was 

weereens ‘n baie warm naweek gewees en ons het van koelteboom na 

k om uit die warm son te kom. 

by die kamp aan kom was ons verras met twee gesinne as gaste. 

Ons wil net vir Jannie en Ina Meyer en Thinus en Amelia van Biljou en twee seuns 

dankie sê vir hulle besoek, en ons hoop om hulle wee rte sien voorentoe

vir ons die boekevat hanteer, daarna was daar lekker 

koop aangebied deur die kampkomandante.

Saterdag oggend het Tienie vir ons die woord gebring waarna ontbyt geniet is . 

13H00 het ons die heerlikste koek en tee geniet die dames het hul weer

oortref. Saterdag aand het ons ‘n lekker saambraai gehad met die lekkerste slaaie

. 20H00 was ons genooi deur ons gaste vir koek en tee en lekker gesels.

Sondag oggend het ons die diens op TV gekyk waarna ons aangesit

deur Bloekompoort se mense.Ons het daarna weer lekker

huistoe. 

Van die kampkommandante Fanie en Elsabie , Jan en Marietjie se kant af , baie 

gekamp het. Dit is nogal teleurstellend want ons 

verlang na almal van julle wat nie gekamp het nie, en mis julle geselskap.Dit was 

weereens ‘n baie warm naweek gewees en ons het van koelteboom na 

by die kamp aan kom was ons verras met twee gesinne as gaste. 

Ons wil net vir Jannie en Ina Meyer en Thinus en Amelia van Biljou en twee seuns 

hulle wee rte sien voorentoe. Vrydag 

e boekevat hanteer, daarna was daar lekker 

koop aangebied deur die kampkomandante. 

Saterdag oggend het Tienie vir ons die woord gebring waarna ontbyt geniet is . 

13H00 het ons die heerlikste koek en tee geniet die dames het hul weereens 

met die lekkerste slaaie 

r ons gaste vir koek en tee en lekker gesels. 

ons aangesit het vir ontbyt 

nse.Ons het daarna weer lekker 

Van die kampkommandante Fanie en Elsabie , Jan en Marietjie se kant af , baie 



Goeie dag almal.  

Ek hoop regtig dit gaan goed met almal, ek is so bietjie uit 

voel uit met almal aangesien ek so bietjie min kamp. Ek 

hoop en vertrou dit gaan gou beter word en ons kan weer 

almal saam kamp.  

Ongelukkig weet ek dit gaan seker eers weer met die Maroela kamp wees wat ek sal 

kan saamkamp.   

Luan speel goeie rugby op die oomblik en geniet dit baie.

Ek wil vir oupa Jan baie dankie se vir die hantering van die kamp pligte sover, dit 

klink my dit gaan goed. Dankie aan elkeen wat help met alles. 

Ons stuur saam die nuusbrief dan ook weer

kan julle glo daar is eintlik net een streek kamp oor voor die briefies moet in wees 

sodat ons kan reg maak vir die AJV. Asseblief julle moet dit vir ons invul. Een 

briefie per pos en gee dit in, ons het dit regtig n

Dan het Tienie my laat weet hy wil graag uittree uit die bestuur uit, so daar is n pos 

oop. Op die oomblik is dit vir my en Zan

kampe uit kom nie, so daar is n moontlikheid dat ons ook gaa

Hennie ook laat weet hy is dalk ook nie beskikbaar vir die bestuur verder nie. Asb 

mense soos julle sien is daar dalk groot veranderings in die bestuur, ons het regtig 

julle hulp en bereidwilligheid nodig om te help. So die stem brief

belangrik dat dit inkom vir die AJV. 

Ek hoop om julle gou weer te sien by n kamp.

Groete aan elkeen.  

Louis  

 

 

 

 

goed met almal, ek is so bietjie uit 

voel uit met almal aangesien ek so bietjie min kamp. Ek 

hoop en vertrou dit gaan gou beter word en ons kan weer 

Ongelukkig weet ek dit gaan seker eers weer met die Maroela kamp wees wat ek sal 

Luan speel goeie rugby op die oomblik en geniet dit baie.   

Ek wil vir oupa Jan baie dankie se vir die hantering van die kamp pligte sover, dit 

klink my dit gaan goed. Dankie aan elkeen wat help met alles.  

Ons stuur saam die nuusbrief dan ook weer stembriefies uit vir ons AJV. Ja mense 

kan julle glo daar is eintlik net een streek kamp oor voor die briefies moet in wees 

sodat ons kan reg maak vir die AJV. Asseblief julle moet dit vir ons invul. Een 

briefie per pos en gee dit in, ons het dit regtig nodig om die AJV te kan aanbied. 

Dan het Tienie my laat weet hy wil graag uittree uit die bestuur uit, so daar is n pos 

oop. Op die oomblik is dit vir my en Zan-Mari maar moeilik omdat ons nie by 

kampe uit kom nie, so daar is n moontlikheid dat ons ook gaan uittree. Verder het 

Hennie ook laat weet hy is dalk ook nie beskikbaar vir die bestuur verder nie. Asb 

mense soos julle sien is daar dalk groot veranderings in die bestuur, ons het regtig 

julle hulp en bereidwilligheid nodig om te help. So die stem briefies is baie 

belangrik dat dit inkom vir die AJV.  

Ek hoop om julle gou weer te sien by n kamp.   

Ongelukkig weet ek dit gaan seker eers weer met die Maroela kamp wees wat ek sal 

Ek wil vir oupa Jan baie dankie se vir die hantering van die kamp pligte sover, dit 

stembriefies uit vir ons AJV. Ja mense 

kan julle glo daar is eintlik net een streek kamp oor voor die briefies moet in wees 

sodat ons kan reg maak vir die AJV. Asseblief julle moet dit vir ons invul. Een 

odig om die AJV te kan aanbied.  

Dan het Tienie my laat weet hy wil graag uittree uit die bestuur uit, so daar is n pos 

Mari maar moeilik omdat ons nie by 

n uittree. Verder het 

Hennie ook laat weet hy is dalk ook nie beskikbaar vir die bestuur verder nie. Asb 

mense soos julle sien is daar dalk groot veranderings in die bestuur, ons het regtig 

ies is baie 



 

 

 

 

 

 

 

Jan Du Buisson : Antonie Laubscher. Hennie de Koker . Fanie van Zyl. 

 

Tienie Herholdt : Theo Scholtz. Dave Fourie . Gerald Greyling. 

 

Marietjie Du Buisson : David Fourie. Hans Barnard. Jurg Steenkamp. 

 

Corrie Clase : A Lerm. Alan Morgan. Peet Barnard. 

 

Hennie Gouws : Graham Clouston. Johan Venter. Olaf Billekens. 

 

Zan – Mari van der Walt : Peet van der Walt . Attie van Staden .  

 

Louis van der Walt : Bestuur 

 

 

 

 

 

 



 

Helikopterritte:

Enige navrae kontak vir Rudi 

Kleynhans. 

Rudi.Kleynhans@nac.co.za

Sel : 083 789 0930 of 

IlzeKleynhans 083 787 0930.

Die besprekings kan nou gedoen word maar die betaling word by 

die Presidente gedoen. 

 

Helikopter Ritte op Saterdag , 26 Maart 2016 @ dieselde fooi as 

2015 @ R200 per persoon tydens die jaarlikse Presidente 

saamtrek ,te Klipdraai. 

 

 

 

Helikopterritte: 

Enige navrae kontak vir Rudi 

Rudi.Kleynhans@nac.co.za  

IlzeKleynhans 083 787 0930. 

ou gedoen word maar die betaling word by 

 

Helikopter Ritte op Saterdag , 26 Maart 2016 @ dieselde fooi as 

2015 @ R200 per persoon tydens die jaarlikse Presidente 

 

ou gedoen word maar die betaling word by 

Helikopter Ritte op Saterdag , 26 Maart 2016 @ dieselde fooi as 

2015 @ R200 per persoon tydens die jaarlikse Presidente 

 



Stalletjies by die Presidente: 

Gebied Jakaranda is Kampkommandante. 

Bronberg – Boeresport. 

Goudrif – Pizza Pies 

Elandsrand – Bingo 

Kempton Park – Wynveiling ( Hulle vra ook as enige iemand ‘n 

bottle wyn het wat rond staan , om dit aan hulle te skenk asb.) 

Kiepersol – Koeldrank 

Kosmos – Pannekoek 

Luiperds – Hamburgers (Donderdagaand) 

Mooifontein – Boereworsrolle ( Vrydagmiddag ) 

Olifantsrivier – Kerrie en rys 

Oosrand – Biertuin en Helikopterritte 

Oosvaal – Koffie en Tee ( Vrydagoggend na Erediens en ook 

Saterdag ) 

Riemland – Braai – aartappels 

Rietfontein – Roosterbroodjies en Bottelwater 

Roodekruin – Kameelritte 

Schoonspruit – Pannekoek 

Seniorburgers – Allerlei Tafel 

Suid – Oos – Pap en Kaaiings 



Suikerbosrand – Lekkernye 

Vaalrivier – Ontbytbroodjies 

Bossie Bosman - Privaat 

 __________________________________  

   

 

 

 

 

Maart 

02 – Dalena Greyling 

04 – Juan Steenkamp 

07 – Johan Venter 

13 – Tienie Herholdt 

17 – Hendrien Clase 

19 – Elize Fourie 

31 – Luan Van der walt 

 

 

April 
01-  Suzette Reynolds 

02 – Marietjie van Staden 

03 – Alan Morgan 



 

  

01 

15 

 

13 

   ________________________________

 

 

 

 

 

 

Maart 

01 – Jan en Marietjie du Buisson 

15 – Corrie en Hendrien Clase 

April 

13 – Hans en Thea Barnard 

27 – Dave en Elise Fourie 

________________________________

 

 

____________________________________  



 

 

Pampoentert:

Bestandele: 

750 ml gaar pampoen ( 3 koppies )

1 blikkie idealmelk / 150 ml melk en 150 ml room

3 eiers  

15 ml bakpoeier ( 3 teelepels )

250 ml koekmeel ( 1 koppie )

250 ml suiker ( 1 koppie )        

Knippie sout 

Kaneelsuiker 

Metode: 

Kook die pampoen met kaneel ( volgens eie smaak ) tot sag.

Dreineer dit en druk dit fyn. 

Gooi die eiers , idealmelk ,meel ,suiker ,b

klits goed. 

Gooi die pampoen by mengsel en roer goed deur.

Spuit of smeer ‘n oondbak en gooi die pampoenmengsel in die oondbak.

Bak vir 60 minute teen 180 grade Celsius.

Strooi kaneelsuiker oor ( 125 ml witsuiker en 10 ml 

 

Pampoentert: 

750 ml gaar pampoen ( 3 koppies ) 

1 blikkie idealmelk / 150 ml melk en 150 ml room 

bakpoeier ( 3 teelepels ) 

250 ml koekmeel ( 1 koppie ) 

         

Kook die pampoen met kaneel ( volgens eie smaak ) tot sag.

 

Gooi die eiers , idealmelk ,meel ,suiker ,bakpoeier en sout in ‘n mengbak en 

Gooi die pampoen by mengsel en roer goed deur. 

Spuit of smeer ‘n oondbak en gooi die pampoenmengsel in die oondbak.

Bak vir 60 minute teen 180 grade Celsius. 

Strooi kaneelsuiker oor ( 125 ml witsuiker en 10 ml fyn kaneel gemeng )

Kook die pampoen met kaneel ( volgens eie smaak ) tot sag. 

akpoeier en sout in ‘n mengbak en 

Spuit of smeer ‘n oondbak en gooi die pampoenmengsel in die oondbak. 

fyn kaneel gemeng ) 



Toe het Jesus verder gesê: “Dít verseker Ek julle: Ek is die 
ingang vir die skape. Almal wat voor My gekom het, is diewe en 
rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die 
ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in 
en uit gaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en 
uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in 
oorvloed. Johannes 10:7-10  

In die voorafgaande verse in hierdie hoofstuk verduidelik Jesus 
hoe belangrik die hek van die skaapkraal is. Dikwels is daar verskillende troppe skape in die kraal 
aangehou en die herder sou dan ingaan om sy trop uit te lei. Jesus het gesê: "Maar hy wat de
hek ingaan, is die skape se herder; vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder 
se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit." (Johannes 10:2
was nie sou die hekwagter nie die hek vir hom oopg
wat hom in die skaapkraal bevind en nie deur die hek ingegaan het nie, het op 'n ander plek ingeklim 
en was dus 'n dief of 'n rower en kon nie vertrou word nie.

Wie is die rowers waarna Jesus hier verwys? In hi
van Israel, diegene wat was soos dié waarvan ons in Jesaja lees (sien: Jesus die goeie herder) of die 
Fariseërs van sy tyd wat Israel op 'n dwaalspoor gelei het, en nie mense soos Moses wat 
gehoorsaam was aan God en sy opdragte uitgevoer het nie. Die Fariseërs was nie opreg nie want 
hulle was skynheiliges wat bely het dat hulle God liefhet, maar wat die mense belas het met die 
interpretasie van sy wet. Hulle kon egter, ten spyte van al die groot dinge wat H
nie erken as die Een wat deur God gestuur is nie. Baie van hulle was wel van mening dat Hy wonders 
gedoen het. 

Die hek of ingang in hierdie gedeelte beklemtoon dus dat iemand wettig is, dit is 'n toets vir waarheid 
of valsheid. Toe Jesus gesê het dat Hy die ingang is, het Hy bedoel dat Hy alleen die ware weg na 
die Vader is en dat die skape deur Hom na die Vader moes gaan. Hulle sal dan alles wat hulle in 
hierdie lewe benodig, asook vir die ewige lewe na die dood, ontvang. Dit word bekle
7:13-14  waar Jesus sê: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die 
pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou 
en die pad daarheen smal, en dié wat d

Jesus se waarskuwing is steeds geldig. Nie almal is opreg op soek na die waarheid nie en, soos die 
Fariseërs, is baie mense meer daarop ingestel om hulle eie doelwitte te bereik en belonings te 
ontvang eerder as om God te dien. Hulle kom d
op 'n dwaalweg te lei. Maar die opregte skape sal nie deur die stem van verleiding bedrieg word nie. 
Hulle is in die sorg van die Een wat gekom het om die volle lewe aan hulle te gee.

Is jy in die sorg van die goeie Herder?

Gebed: Almagtige God, help my asseblief om my lewe te ondersoek en om seker te maak dat ek op 
die smal pad is wat deur Jesus Christus na die ewige lewe lei.

 

Toe het Jesus verder gesê: “Dít verseker Ek julle: Ek is die 
ingang vir die skape. Almal wat voor My gekom het, is diewe en 

t nie na hulle geluister nie. Ek is die 
ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in 
en uit gaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en 
uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in 

In die voorafgaande verse in hierdie hoofstuk verduidelik Jesus 
hoe belangrik die hek van die skaapkraal is. Dikwels is daar verskillende troppe skape in die kraal 
aangehou en die herder sou dan ingaan om sy trop uit te lei. Jesus het gesê: "Maar hy wat de
hek ingaan, is die skape se herder; vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder 
se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit." (Johannes 10:2-3)  As hy nie die herder 
was nie sou die hekwagter nie die hek vir hom oopgemaak het nie. Met ander woorde, enige iemand 
wat hom in die skaapkraal bevind en nie deur die hek ingegaan het nie, het op 'n ander plek ingeklim 
en was dus 'n dief of 'n rower en kon nie vertrou word nie. 

Wie is die rowers waarna Jesus hier verwys? In hierdie gedeelte verwys dit na die vals skaapwagters 
van Israel, diegene wat was soos dié waarvan ons in Jesaja lees (sien: Jesus die goeie herder) of die 
Fariseërs van sy tyd wat Israel op 'n dwaalspoor gelei het, en nie mense soos Moses wat 

aan God en sy opdragte uitgevoer het nie. Die Fariseërs was nie opreg nie want 
hulle was skynheiliges wat bely het dat hulle God liefhet, maar wat die mense belas het met die 
interpretasie van sy wet. Hulle kon egter, ten spyte van al die groot dinge wat Hy gedoen het, Jesus 
nie erken as die Een wat deur God gestuur is nie. Baie van hulle was wel van mening dat Hy wonders 

Die hek of ingang in hierdie gedeelte beklemtoon dus dat iemand wettig is, dit is 'n toets vir waarheid 
s gesê het dat Hy die ingang is, het Hy bedoel dat Hy alleen die ware weg na 

die Vader is en dat die skape deur Hom na die Vader moes gaan. Hulle sal dan alles wat hulle in 
hierdie lewe benodig, asook vir die ewige lewe na die dood, ontvang. Dit word bekle

waar Jesus sê: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die 
pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou 
en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” 

Jesus se waarskuwing is steeds geldig. Nie almal is opreg op soek na die waarheid nie en, soos die 
Fariseërs, is baie mense meer daarop ingestel om hulle eie doelwitte te bereik en belonings te 
ontvang eerder as om God te dien. Hulle kom die skaapkraal onwettig binne en probeer om die skape 
op 'n dwaalweg te lei. Maar die opregte skape sal nie deur die stem van verleiding bedrieg word nie. 
Hulle is in die sorg van die Een wat gekom het om die volle lewe aan hulle te gee.

an die goeie Herder? 

Almagtige God, help my asseblief om my lewe te ondersoek en om seker te maak dat ek op 
die smal pad is wat deur Jesus Christus na die ewige lewe lei.  Amen 

 

hoe belangrik die hek van die skaapkraal is. Dikwels is daar verskillende troppe skape in die kraal 
aangehou en die herder sou dan ingaan om sy trop uit te lei. Jesus het gesê: "Maar hy wat deur die 
hek ingaan, is die skape se herder; vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder 

As hy nie die herder 
emaak het nie. Met ander woorde, enige iemand 

wat hom in die skaapkraal bevind en nie deur die hek ingegaan het nie, het op 'n ander plek ingeklim 

erdie gedeelte verwys dit na die vals skaapwagters 
van Israel, diegene wat was soos dié waarvan ons in Jesaja lees (sien: Jesus die goeie herder) of die 
Fariseërs van sy tyd wat Israel op 'n dwaalspoor gelei het, en nie mense soos Moses wat 

aan God en sy opdragte uitgevoer het nie. Die Fariseërs was nie opreg nie want 
hulle was skynheiliges wat bely het dat hulle God liefhet, maar wat die mense belas het met die 

y gedoen het, Jesus 
nie erken as die Een wat deur God gestuur is nie. Baie van hulle was wel van mening dat Hy wonders 

Die hek of ingang in hierdie gedeelte beklemtoon dus dat iemand wettig is, dit is 'n toets vir waarheid 
s gesê het dat Hy die ingang is, het Hy bedoel dat Hy alleen die ware weg na 

die Vader is en dat die skape deur Hom na die Vader moes gaan. Hulle sal dan alles wat hulle in 
hierdie lewe benodig, asook vir die ewige lewe na die dood, ontvang. Dit word beklemtoon in Matteus 

waar Jesus sê: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die 
pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou 

Jesus se waarskuwing is steeds geldig. Nie almal is opreg op soek na die waarheid nie en, soos die 
Fariseërs, is baie mense meer daarop ingestel om hulle eie doelwitte te bereik en belonings te 

ie skaapkraal onwettig binne en probeer om die skape 
op 'n dwaalweg te lei. Maar die opregte skape sal nie deur die stem van verleiding bedrieg word nie. 
Hulle is in die sorg van die Een wat gekom het om die volle lewe aan hulle te gee. 

Almagtige God, help my asseblief om my lewe te ondersoek en om seker te maak dat ek op 


