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Naam Posisie nommer 
Louis van der 

Walt. 
Voorsitter. 083 276 1719 

Jan Du Buisson. Ondervoorsitter. 082 921 1128 
Marietjie Du 

Buisson. 
Voorraadhouer. 082 941 5579 

Corrie Clase. Penningmeester. 082 753 0661 
Hennie Gouws. Graveerder. 083 328 3868 

Tienie 
Herholdt. 

Sekretaris. 083 304 0604 

Zan-Mari van 
der Walt. 

Nuusredaktriese. 078 040 8889 

Inhoudsopgawe: 

1) Voogde & Verjaarsdae. 
2) Huweliksherdenkings. + 

Lief & Leed. 
3) Toekennings. 
4) Voorsittersbrief. 
5-8)Hoe om veilig te sleep. 
9)Bybel stukkie. 

10) 2017 Kamp Datums. 



 

 

  

 

Louis van der Walt : Bestuur. 

Jan Du Buisson : Attie van Staden, Hennie De Koker, 
Graham Clouston. 

Corrie Clase :  Dave Fourie, Fanie van Zyl, JJ Venter. 

Tienie Herholdt : Alan Morgan, Gerald Greyling, Peet v.d. Walt. 

Hennie Gouws: Peet Barnard, Aubrey Lerm. 

Marietjie Du Buisson : David Fourie, Jurg Steenkamp, Sarel van Zyl. 

Zan - Mari van der Walt : Olaf Billekens, Antonie Laubsher. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  

 

 

 

 

  

  

November Desember 
05 – Attie van Staden 16 – D Fourie 

                          15 – Antonie Laubscher 23 – Fanie van Zyl 
20 – Estelle Billekens 24 – Sherron de Koker 

24 – David Fourie 25 – Aubrey Lerm 

Januarie 
01 – Alta Morgan 

23 – Hennie De Koker 
24 – Bessie Herholdt 
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 Luan het deel geneem aan ‘n robotics kompetiesie (Destructo Bots ) hy het die 
kompetiesie gewen. 

 Hennie en Bertha gouws gaan nog ‘n kleinkind ruiker word. 

 Attie en Marietjie v. Staden se klein dogter in Australia is ‘n prifek in haar skool. 

 

 Olaf Billikens se Suster Katja se kanker het heeltemal versprei. 

 

 

 

November Desember 
20 – Johan en Annet Venter 10 – Peet en Alida Barnard 

15 – Antonie en Joekie Laubscher 12 – Jurg en Gerda Steenkamp 
 18 – Attie en Marietjie van Staden 

Januarie 

07 – Aubrey en Charmaine Lerm 
09 - Fanie en Elsabe van Zyl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

50, 75 Algemene kampe.  

30 Streek kampe. 

30 Streek verdienste. 

200 Streek kampe. 

Mooi Mooi. 

Ons bestuur en hulle 2de helftes: 

Was kampkommandante vir die 
naweek en het alles gereel vir ons 

fantastiese kamp wat ons gehad het. 



 
 
 
 
 

 
 

Goeie  dag  julle 

 

Dit is amper Kersfees tyd, en ek wil julle hiermee ‘n baie gesëende kersfees en ‘n baie 
voorspoedige nuwe jaar toewens. Ek hoor ieder en elk van julle rus lekker uit en kan die nuwe 
jaar met durf en daad weer in die oë kyk. 

Ek wil aan almal wat sukkel met die gesondheid sterkte toewens, ek hoop regtig dit gaan 
sommer gou beter. 

Soos julle almal weet is ons eerste kamp van die jaar in die eerste week van die jaar net soda 
tons die jaar op ‘n goeie manier kan begin. Ek sien uit on almal daar te sien. Julle moet onthou 
dis ons senior burger kamp end it is al van die Woensdag af. 

 

Ek wil almal sterkte toewens met die skool en die werk in volginde jaar, daar lê n rowwe jaar 
voor. Sterkte aan Ilse wat wag vir haar matriek uitslae, on sweet sommer dit daag goed wees. 
Aan al die ander wat weer terug gaan skool toe gaan geniet dit, al dink julle nie nou so nie dis 
die lekkerste tyd van julle lewe. 

 

So sien julle almal in die nuwe jaar. 

 

Louis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

KAMPGIDS 2016 

Só sleep jy kommervry  
12 dinge wat jy moet doen 
 
Maandag, November 21, 2016  
 

 

Swak padoppervlakke of nukkerige dwarswinde kry gou die skuld wanneer jou wa begin 
swaai, maar dit is nie noodwendig die enigste redes nie. ’n Paar ander faktore speel 
dikwels ook ’n rol – faktore wat jy kan beheer. 

Al het jy alles al honderd keer tevore nagegaan, en al sleep jy al van die dae toe petrol nog 
R2 per liter was, kan jy dié 13 dinge maar gerus weer doen – elke keer voor jy sleep. Jy sal 
veiliger reis, en wanneer jy by die kampplek aankom, sal jy meer energie hê vir die 
tentopslanery en touchies saam met die kinders. 

 

1. Haak ’n pasmaat 

 

Die belangrikste faktor is waarskynlik jou sleepkombinasie: Waarmee sleep jy en wat sleep jy 
daarmee?  
 
Die BVM – totale massa van die woonwa wanneer dit gelaai is – moet minder wees as die 
sleepvoertuig se tarra (die massa sonder ’n vrag). 
 
Die sleepvoertuig se asafstand is ook ’n oorweging. Voertuie met ’n langer as-afstand sleep amper 
altyd meer stabiel. 

 



2. Ry stadiger 

 

In Europa is die spoedgrens vir ’n voertuig wat ’n woonwa sleep, 80 km/h, en met rede. Wanneer ’n 
voertuig iets sleep, kan baie meer dinge skeef loop. Goed, jy wil nie heeldag op die pad wees nie, 
maar kom eerder ’n uur later by jou bestemming aan as glad nie. Probeer dus om nooit vinniger as 
100 km/h te sleep nie. Die rit is immers deel van die vakansie, of hoe? 

 
3. Banddruk 

 

Banddruk speel ’n groot rol in jou sleepkombinasie se stabiliteit. As ’n reël is dit beter om met stywe 
bande te sleep: Hoe stywer die bande, hoe minder “wieg” die bandwande en hoe kleiner is die kans 
dat die voertuig of woonwa oor die pad sal begin swaai. 
 
Veral die banddruk van die sleepvoertuig se agterwiele is belangrik. Kyk watter banddruk jou voertuig 
se vervaardiger vir ’n swaar vrag aanbeveel en pomp dit daarvolgens, of selfs ’n bietjie stywer. 
Onthou, as jy op grondpad sleep, moet jy die bande weer effens afblaas en ’n bietjie stadiger ry. 
 
Elke band se maksimumdruk word op sy wand aangedui. Hou dit in gedagte wanneer jy vir jou 
woonwa of sleepvoertuig nuwe tekkies aanskaf. 

 
4. Laaigewig 

 

Sorg dat die gewig eweredig in die woonwa versprei is: nie te veel vrag bo een van die wiele nie, en 
nie te veel agterin nie. As jy verkeerd pak, maak dit die woonwa minder stabiel. 
 
As daar vars water by jou bestemming is, los die watertenk leeg. ’n Vol tenk is net ’n onnodige vrag. 
As jy noodgedwonge water saamry, ry stadig. Maak die tenks tot bo vol, want die water in ’n halfvol 
tenk skommel baie rond. (Gelukkig het die meeste watertenks deesdae dempers wat die water se 
beweging beperk.) 

 
5. Sleephaak 

 

Kyk ’n bietjie of jou sleepstang te hoog of laag sit. Wanneer jy die woonwa gehaak het, moet hy 
waterpas staan, met sy neus nie meer as ’n duim laer nie.  
 
Die SABS beveel aan die sleepstang se bal moet tussen 350 mm en 465 mm van die grond af wees. 
As jou sleepstang hoër as dit sit, haal die stang af en monteer ’n sakplaat op die voertuig. ’n Mens kry 
sakplate met vier gate en ander met ses – vra ’n handelaar om te kyk watter een die beste vir jou 
motor gaan werk. 



 
6. Syspieëls 

 
Sleepspieëls is nie verpligtend nie. Die wet bepaal slegs dat jy goed genoeg agter die woonwa moet 
kan sien. Dit is beslis die moeite werd om ’n stel spieëls aan te skaf. Stel hulle só dat jy aan 
weerskante die woonwa se agterste hoek kan sien. 

 
7. Stabiliseerder 

 

Daar is talle stabiliseerders op die mark. Skaf eerder een aan. Dit gee jou meer gemoedsrus en keer 
dat die woonwa sy stert soos ’n opgewonde skaaphond swaai wanneer jy sleep. 

 
8. Stop só 

 
Moenie sommer anker gooi wanneer jou woonwa begin stertswaai nie. Dit is veiliger om eerder jou 
voet van die versneller af te lig en die voertuig reguit op die pad te probeer stuur. Dit behoort die 
woonwa weer onder beheer te bring. As jou voertuig sluitweerremme (ABS) het, kan jy die remme 
liggies trap en los. Moenie oor ’n kort afstand tot stilstand probeer rem nie. 

 
9. Sporing 

 

Laat versien jou woonwa gereeld en maak seker die remstelsel werk behoorlik. Kyk of die as – of 
asse – nog haaks is, en nie beskadig nie. Ná ’n rit op ’n slegte pad met slaggate kan die sporing van 
die asse uitgestamp wees. Jy sal dit nie sommer maklik op ’n woonwa met ’n dubbele as voel nie, 
maar dit belemmer tog jou kombinasie se stabiliteit. 

 
10. Werk alles daar agter? 

 

Maak seker die woonwa se agterligte werk saam met die sleepvoertuig s’n. Dis onwettig om sonder 
werkende ligte in die pad te val. 

 
11. Die stang moenie roer nie 

 

Pasop vir verwyderbare sleepstange. Hulle het dikwels speling wat die sleepbal laat rondwikkel. 
Hoewel dié beweging gering lyk, het dit ’n veel groter uitwerking na die agterkant van die kombinasie 
toe en kan dit die woonwa laat swaai. Soms sit ’n sleepstang se bal boonop op ’n verlenging ’n entjie 



weg van die motor om plek te maak vir die noodwiel agterop. Dit kan die beweging op die woonwa 
vererger. 

 
12. Bly by met dienste 

 

Jou sleepvoertuig se vellings en bande moet ook gereeld nagegaan en gebalanseer word. Toets die 
wielsporing voor elke sleepvakansie en kyk of die skokbrekers nog in ’n goeie toestand is. Oorweeg 
dit om ekstra skokbrekers te installeer as jou sleepkombinasie nie stabiel voel nie. Jy kan die 
kronkelvere met lugsakkies versterk. Dit is so groot soos ’n koeldrankblikkie en pas knus binne-in die 
veer. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

  

 GOD STEL JOSEF GERUS OOR MARIA SE SWANGERSKAP (Lees Matt. 1:18-21) 

Wat Maria voorsien het, het nou gebeur. Haar verloofde, Josef, het haar nie geglo dat die baba wat 
sy verwag het, deur God, die Heilige Gees verwek was nie. Haar swangerskap was vir hom sekerlik 
‘n groot teleurstelling, maar omdat hy haar liefgehad het en ook ‘n godvresende man was, het hy 
besluit om haar nie openbaar te maak nie omdat dit vir haar tot groot skande sou wees en sy dalk 
selfs gestenig sou kon word. Hy het maar besluit om eerder in die geheim van haar te skei. 

Maria moes hieroor baie trane gestort het, want sy het vir Josef liefgehad en nou was hy 
teleurgesteld in haar. Hy het nie geglo dat die kind verwek was deur Saad wat die Heilige Gees in 
haar geplaas het nie. Wie sou die kind versorg en ondersteun? Al haar vriende sou haar vermy, want 
hulle sou haar sien as ‘n onsedelike vrou. 

God se pad is nie altyd ‘n maklike weg nie. Wanneer ons die Here volg, mag dit wees dat mense ons 
misverstaan. Wanneer ons ‘n heilige lewe lei en nie aan die sondige genietinge van die wêreld 
deelneem nie, sal mense ons spot of ons beskuldig dat ons dink ons is beter as hulle. As ‘n jongman 
weier om te drink en te vloek, maak die “manne” hom af as ‘n swakkeling. Dikwels verloor ons, ons 
vriende wanneer ons, ons aan die Seun van God verbind. In gemeenskappe waar 
voorvaderaanbidding beoefen word, kan ouers woedend word as hulle kinders weier om deel te 
neem aan feeste waartydens diere ter ere van hulle voorvadergeeste geoffer word. 

Maria moes tydens haar swangerskap waarskynlik baie beskuldigings verduur het, maar God het tot 
haar redding gekom. Hy het deur ‘n engel in ‘n droom aan Josef verskyn en vir hom gesê om met 
haar te trou, want die kind wat sy verwag het, was deur die Heilige Gees verwek. Wanneer ons die 
wil van God doen, kan ons die gevolge aan Hom oorlaat, want Hy sal self na ons omsien, ons 
regverdig verklaar en bewys. Hoe maklik is dit nie vir Hom om ons probleme vir ons op te los nie. 

Die engel het ook vir Josef gesê om die kind Jesus te noem. Die naam Jesus, beteken Verlosser. Hy 
sou die mense van hulle sondes verlos. 



Toe Josef uit die droom wakker word, het hy waarskynlik dadelik na Maria se huis toe afgesit en sy 
droom en God se opdrag aan hom met haar gedeel. Dit was natuurlik vir dié vreesbevange, huilende 
meisie ‘n reuse verligting! Eensklaps was hul pyn en vertwyfeling vergete. Harde woorde en trane het 
plek gemaak vir gelag en uitroepe van vreugde en daar en dan het hulle begin om reëlings te tref vir 
hul troue. 

Wanneer dit lyk of alles besig is om skeef te loop, of ons hele lewe besig is om in duie te stort, moet 
ons net soveel vaster op God vertrou. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. “…Ek sal jou nooit 
begewe en jou nooit verlaat nie.” (Heb 13:5).  

B. JESUS SE GEBOORTE (Lees Luk 2:1-7) 

Tot hier toe het ons na die verhaal van die geboorte van Jesus gekyk soos wat Josef en Maria dit 
belewe het, maar laat ons dit nou beskou vanuit die perspektief van die Kind self. Wie was hierdie 
Baba? Hy was die Seun van God. ‘n Mens sou dink dat God dit so sou beskik dat so ‘n belangrike 
baba die beste behandeling denkbaar sou ontvang. Wanneer ‘n vooraanstaande vrou geboorte moet 
skenk, word sy gewoonlik na ‘n puik hospitaal geneem waar net die beste dokters na haar tydens die 
bevalling sal omsien. Wanneer ‘n kind vir ‘n president of ‘n koning gebore word, is dit hoofnuus oor 
die media. Maande tevore al verskyn die artikels in al wat tydskrif is. 

Dit was nie die geval met Jesus, die Seun van die Allerhoogste God nie. Sy verwagtende moeder 
moes ‘n lang rit op die rug van ‘n donkie aflê en nie in die spog koets van ‘n koning nie. 

Toe hulle in Betlehem kom, was die dorp reeds oorvol van al die mense wat toegestroom het vir die 
sensusopname. Die egpaar kon nêrens verblyf kry nie. Later moes hulle maar tevrede wees om in ‘n 
stal vir beeste, skape en bokke oor te bly. 

Toe die Baba gebore is, is Hy in ‘n krip neergelê; ‘n voerbak vir diere. 

Waarom het God dit só toegelaat? Hy is tog almagtig en kon beskik het dat Sy Seun in ‘n paleis 
gebore sou word. Maar nee, Hy wou vir die mensdom wys dat Hy almal se God was. Hy wou die arm 
mense, die siekes, die verwerptes en die eensames verseker dat Hy ook hulle God was, en dat Sy 
Seun hulle so lief gehad het, dat Hy gewillig was om laer te buig as enigeen van hulle, om hulle 
Vriend en Verlosser te kan wees. 

 

 

 

 

 



 

 

Datum. Kamp/Plek. Kampkommandante. 

Januarie.04-08  Senior burger/Bloekompoort. Tienie & Bessie Herholdt. 

Februarie. 10-12 Koppiesol. Louis & Zan-mari v.d. Walt. 

Maart. 17-21 Boot club. Corrie & Hendrien Clase. 

April. 14-16 Prisedente/Klipdraai. / 

27 April - 1 Mei Onverwags Brits. Fanie & Elsabe van Zyl. 

Junie. Jakaranda gebied saam trek/ 
weesgerus. 

/ 

Julie. 7-16 Marula. 
 

Wegbreek 

Jan & Marietjie Du 
Buisson. 

Fanie & Elsabe van Zyl 

Augustus. 18-20 AJV. Bestuur. 

September.  
08-10 

Sionsberg. Hennie & Berta Gouws. 

Oktober. 28-30 Bloekompoort. Olaf & Estelle Billikens. 

November. 10-12 Kersboomkamp/Bloekompoort. Bestuur. 

Desember. / / 


