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NAWEEK IN BEELD 
Suidwes-Kaap - AJV 
                       Bergrivier oord            19-21  Augustus  2016 

#08/2016 

 Algemene jaarvergadering   -   Toekennings   -   Nuwe  Bestuur 2016 tot  2017   - 
SWK man en vrou van die jaar   -   Saam kuier en lekker lag. 

  



2 

 #07/2016 

V
r
y
d
a
g 

Nog ’n  SAWA-jaar is amper verby. Vanjaar is Gebied Goeie Hoop se gesamentlike AJV-kamp gehou by 
Bergrivier Oord. Albatros staan pa vir die naweek se reëlings en alles wat daarmee saamgaan. Al vier die 
streke, Albatros, Helderberg, Suidwes-Kaap en Noord-Boland is verteenwoordig alhoewel Noord-Boland 
alreeds hul AJV gehou het.   

Nadat ons opgeslaan 
het, het ek en Paul 
Steyn  'n draai deur 
die kamp geloop en 
gaan hallo sê. Daar 
haak ons toe vas by 
Petro en Riaan Steyn. 
Hoe dan nou anders 
met so 'n soethappie. 

Riaan vertel vir ons die storie. Toe hulle nog uitgegaan het, het sy die lekkerste roosterbroodjies gemaak. 
Hy het amper net gaan kuier agter die broodjies aan en sy verwagting was groot vir as hulle eers getroud 
was. Na die troue moes hy met 'n skok uitvind dat dit is al wat sy kon maak. "Ek moet sê sy het mooi geleer, 
Riaan". 

Dis bewolk en koud, en vir die naweek word daar reën voorspel, so kom ons kyk wat gebeur met die weer. 
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Daar word gegroet en gesels, jy kan dit aan voel, hierdie gaan 'n baie lekker kamp wees. Dit is streek 
Albatros se beurt om die AJV-kamp aan te bied. Theo Roux heet almal welkom en lei ook vir ons die 
boekevat uit Nehemia 1                                                                                   .  

Esme Coetzee, 
Albatros se 
voorsitter, 
deel ons mee 
dat elke 
woonwa 'n 
20% 
afslagbewys 
van Hi-tec 
gekry het. Dit 
sal saam met 
die 
kampplaatjie 
uitgegee word.  

Niël Goslett, Gebiedsvoorsitter, het 
names die gebied ook almal welkom 
geheet en vir streek Albatros sterkte 
gesê vir die naweek. 

Die lootjie het 'n hele paar kampe geloop en 
so is die gelukkige trekking dan ook gedoen. Die wenner is uit Suidwes
-Kaap. Louie-Cecile Boonzaaier ontvang dit namens Natalie Greeff. 

Die twee is ook altyd reg vir 'n pose as die kamera na 
hul rigting wys. Julle gee die lewe kleur. Salome Low 
en Talita Stemmet. 
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Isabel Steyn geniet dit dat haar klein-
kinders kan saam kamp. Hanlo en 
Melicia Engelbrecht kamp vir die 
eerste keer in hul nuwe woonwa. 

Danny en Teresa Le Roux en Salome Low het die inteken behartig. Dis 'n gedugte span en ons is gou 
gehelp met kampplaatjies en al. 

Sjoe, toe ons nog kinders was, was daar beslis nie sulke speelgoed nie Paul Steyn. Dis 'n lego lorie wat  
Hanre Jordaan self gebou het. Alles werk, daars 'n pneumatiese pomp en silinders, rat aandrywings 
en 'n veerstelsel.  
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Kristie Goslett het vir  
Rikus Engelbrecht baie 
geniet. Rikus hou van al 
die aandag en was gou 

tuis by Kristie. 
Klara Sommer is 'n 
uitruilstudent van 

Duitsland wat vir tien 
weke by Kristie-hulle 
bly. Niël en Rozel is 

goeie ambassadeurs vir 
Suid-Afrika. 

Die een oomblik gesels ek nog met 
Danny en daar sit hy die pankophare op 

sy kop en soos mes verander hy in 'n 
kaartmannetjie. Soos hy deur die kamp 
beweeg kan jy hoor hoe lag die mense. 

 
Ons sal die man moet rustig kry anders 

slaap ons glad nie vannag nie. 
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Dis 'n nuwe dag en ons geniet die sonskyn,  bome, berge en 
rivier  om ons. Hier word gesels oor die toer wat Dave Griessel 

reël vir volgende jaar, Mei maand. Die wat wil saam toer sal  
gou moet  maak om plek te bespreek by Dave voor die 29ste 

Augustus 2016 
2017 Sanparke Toerprogram 

AJV-vergaderings vind  per streek plaas. 
Hierdie is 'n ander deel van kamp en tog so nodig as 
dit reg gedoen word. Nuwe besture word gekies en 
streektoekennings word oorhandig. Almal teken in 

en daarvan word goed boek gehou. Niël kyk dat 
dinge vlot verloop. Vooraf word daar lekker onder 

die lede gesels en klink dit soos 'n kerkbasaar.  

Ons kleinkind , Louis Stemmet, het ook kom 
kuier en kennis gemaak met SWK se mense. Die 
kinders was die soetste tydens ons AJV. Hier is 

hy saam met ouma Janine Theron. 

Maandag 1 Mei        Vertrek vanaf N1 Winestop Karoo Naspark 
Donderdag 4 Mei       Vertrek na Kamdeboo Graaff Reinet 
Saterdag 6 Mei           Vertrek na Bergkwaggapark Cradock 
Dinsdag 9 Mei            Vertrek na Addo Olifantpark 
Saterdag 13 Mei         Vertrek na Stormsriviermond 
Woensdag 17 Mei      Vertrek na Bontebokpark Swellendam 
Vrydag 19 Mei           Vertrek na Imhoff Kommetjie aansluit by SWK -
saamtrek.  
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Dave Griessel open die vergadering met 
skriflesing en gebed. 

Hanlo Engelbrecht - Penningmeester 
lewer verslag. 

Carla Smit - Senior Burger Verteenwoordiger  lewer 
verslag 

Pieter Henning - Voorsitter lewer 
verslag 

Soos by elke 
vergadering 

deesdae, kry jy 
iemand wat hul 

slaap daar inhaal.  
Rikus maak toe 

ook so. 
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Nuwe   Lede 

Toekennings     

Baie welkom aan Johan en Alet 
van den Heever, hoop julle 
gaan nog sommer baie kampe 
saam met SWK geniet. 

Pieter Henning en Danny le 
Roux heet hul welkom. 

Louie-Cecile Boonzaaier, Sekretaresse, het vir Pieter Henning, Voorsitter, bygestaan met die uitgee van 
streektoekennings. Baie geluk aan almal wat toekennings ontvang het en dankie vir elkeen se insette en 

harde werk gedurende die afgelope jaar.  

Neville Alston 
Verdienste 

 Louie-Cecile Boonzaaier en 
Andre Potgieter 
Streek Meriete, 100%, 
Verdienste, Bestuur, 
Ledewerwing 

Sonja Snyman en Kobus Botha 
Verdienste, 5 in 'n ry 

Melicia en Hanlo Engelbrecht 
Streek Meriete, Verdienste, 
Bestuur, 5 in 'n ry 

Joan en Alec Foster 
80% 

Rozel en Niël Goslett 
Streek Meriete, Verdienste, 
Bestuur, 80% 
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Ohna en Johan Oosthuizen 
100%, Verdienste 

Hendriena en Koos Oosthuizen 
100%, Verdienste, Kampleier 

Bettie en Frans Reinke 
Streek Ere Hoër 

Carla Smit 
Streek Meriete, Verdienste, 
Bestuur 

Talita en Pieter Stemmet 
Verdienste 

Isabel en Paul Steyn 
100%, Verdienste 

Koekie en Dave Griessel 
Verdienste Pieter Henning   

Streek Meriete, 100%, 
Verdienste, Betuur 

Verna en Neels Jordaan 
Streek Ere, Verdienste, 
Ledewerwing 

Teresa en Danny le Roux 
Streek Ere Hoër,  100%, 
Verdienste, Bestuur, Bestuur, 
Ledewerwing 

Engela en John McDonald 
Streek meriete, Verdienste 

Louise en Dennis  Mitchell 
Verdienste 
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Janine en Petrus Theron 
Streek Meriete, 100%, 
Verdienste, Bestuur, 
Ledewerwing 

Anna en Pieter van Deventer 
Verdienste 

Rozette en Johan  Viljoen 
Ledewerwing 
Verdienste 
 

Barend Hagen 
275  Algemeen 

Sonja en Hennie Delport 
20 Streek 

Theresa en Tommie Scheepers 
160 Streek 
Verdienste 

Salome Low en Louis Swanepoel  
Verdienste 

Sippie Henning 
Verdienste. 

Antoinette en Piet Steyn 
Streek Meriete. 100%, 
Verdienste 

Petro en Riaan Steyn 
100%, Verdienste, 
Ledewerwing 

....en dan is daar altyd die humor.... 
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Ons Algemene 
Jaarvergadering van 2016 het 
goed af geloop. 13:00 is ons 

volgende afspraak vir die 
saam kuier by die groot tent. 
Dit was altyd 'n aandfunksie 

gewees, Albatros het ons 
verras met die middagete en 

saam kuier. 

Hier was hulle nog druk besig om alles vir ons reg te kry. Dit is ook 
Albatros se 20ste AJV en hulle het groot gegaan. Die weer was perfek, 'n 

warm wintersdag. 
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Dis 'n FEES, hier 
was iets vir elkeen 
se smaak. Hier is 
baie tyd in gesit 

sodat die 
Sawanante lekker 
kon eet en saam 

kuier. 

Nou vir die hoogtepunt .....Nuwe besture......Man en Vrou van die jaar ......Gebieds toekennings 

Niël Goslett, ons Gebiedsvoorsitter, was eerste aan die woord. Hy 
het die punte mooi bymekaar getrek. Gebied Goeie Hoop is gesond 
en daar is 'n konstante groei met Albatros aan die voorpunt. 
Terugvoer van die AJV's was positief. Ons het jongmense nodig 
om aan te sluit by SAWA. Ons wil jou bedank vir die drie jaar wat 
jy voor gevat het Niël. Jy en Rozel was daarin 'n voorbeeld en was 
altyd bereid om te help BOU aan SAWA.  Peet Hugo neem oor by 
Niël. "Sterkte vir jou taak en wees verseker van ons 
ondersteuning". 

Gebied Goeie Hoop Man en Vrou 
2016 

Koos van Wyk - Esme Coetzee 

Helderberg Man en Vrou 
2016 

Albatros Man en Vrou 
2016 

Marjorie Hugo - Jan Ebersohn Benita Stramrood - Johan Jacobs  
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Suidwes-Kaap gebiedstoekennings 

Melicia  en Hanlo Engelbrecht 
Gebieds Ere 

Niël en Rozel Goslett 
Gebieds Ere Hoër 

Danny en Teresa  le Roux 
Gebieds Meriete 

Pieter Henning 
Gebieds Meriete 

Petrus en Janine Theron 
Gebieds Ere Hoër 

Verna  en NeelsJordaan 
Gebieds Meriete 

Barend Hagen en Melicia Engelbrecht - toekenning is gemaak deur die Voorsitter, Pieter Henning en dit 
kan slegs aan nie-bestuurslede toegeken word. Baie geluk! 

Suidwes-Kaap 
Man en Vrou 
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Besture vir 2016 / 2017 

Albatros 

Helderberg 

Suidwes-Kaap 

Hanlo Engelbrcht (Penningmeester); Teresa le Roux (Jeug); Carla Smit (Seniors);  Petro Steyn 
(Sekretaresse);  Petrus Theron (Redakteur); Paul Steyn (Skakelbeampte); Danny le Roux 

(Ondervoorsitter); Pieter Henning (Voorsitter) 
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.......en daar was 
koek.... 

Kampleiers vir die naweek - Ondervoorsitters 
Joleen van Aarde, Theo Roux en Danny le Roux.  Esme Coetzee het die plaatjie oorhandig. 

Rugby-tyd 
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By die groot tent word daar 
musiek gespeel vir die wat 
wil dans. Die vure brand en 

dis 'n lieflike aand. 

Sippie Henning is besig om braaibroodjies te 
maak sodat dit later gebraai kan word. 

Die musiek is aansteeklik en daar 
word in die straat geloop-dans. 
Janine Theron en Sonja Snyman. 

.........ai ai en daar het Danny weer die hare ding op sy kop, 
vashou kêrels die aand is nog jonk...... Ja, dit is hy. 
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Hier spring Salome, Louis en Danny op en gaan in Paul se woonwa. Gou maak Isabel die deur toe en ons 
maak 'n skottelgoedbak vol water. Dit word geplaas daar waar die trappie voor die deur moet wees. 
Nou wag ons maar geduldig, dit word gelag en gesels in die woonwa en daar maak hulle hul verskyning. 
Al drie trap wraggies die bak water mis, maar daar is nog iets fout. Danny is nie Danny nie ......Salome het 
Danny se klere aan en Danny hare. Die toneelspel was goed en het ons nie gelag nie. Danny het vir ons 
gedemonstreer hoe 'n vrou haar beenhare skeer met houding en al.  

Weer het hy 'n draai deur die kamp gemaak en het die 
lag hom orals agtervolg. Dit het ons ander die kans 

gegee om op die braai werk te konsentreer. 
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Oornag het die Kaap sy wintersbaadjie aangetrek. Dis koud en die reen is oppad.  Hier het baie lede vroeg 
begin oppak en ook gery. Wat het geword van groet en bly vir kerk? Dit was vir my 'n anti-klimaks. Selfs 
tydens die diens was dit steurend om te hoor dat lede veraf lag en gesels terwyl hul regmaak om te haak. 
Kom ons maak weer moeite om die Kerkdiens ook by te woon, sowel as boekevat.  

Theo Roux het 'n boodskap gebring met die titel van: "Gaan woon jou eie begrafnisdiens by". Dit het jou 
laat dink wat jy agter laat. Hoe lyk die huis wat jy bou?  Ja, ons maak foute en bou soms sonder planne. 
Maak reg en bou op God se rots.  
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Albatros, Esme jy wat voorgevat het en 
al jou helpers, julle het vir ons 'n onthou
- naweek gegee. Hier is brûe gebou en 

soos Niël gesê het; julle het dit reggekry 
dat streke saam kuier. Sit die veertjie in 

julle hoed en gaan rus lekker. 
 

Baie dankie vir 'n wennaweek, van die 
begin tot die einde! 

Paul Steyn  het 'n rekord gebreek Sondag want hy was net voor 12h00 reg om te sleep.  Hoor my lied! 
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*Kampbywoning: 59 staanplekke (daar was gedeel), 209 volwassenes, 8 dagbe-
soekers .                                                                                                                     
*Ons volgende kamp is by Yzerfontein  16-18 Sept. 2016 
*Bestuurslid verantwoordelik: Nuwe Bestuur 
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die     
fotobydraes en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom Epos: theron.pj@mweb.co.za 
 Redakteur    Petrus Theron 

Lag maar lekker, volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Kyk, as jy al kamp van vroëer die week 
af, en dit op gesigboek invryf, dan gaan 

dit goed, nè. Daar word baie moeite 
gedoen om 'n kampprogram vir elke lid 
te stuur en inteken  was amper eerste op 
die naweek se program. Ian Heyns en 
Johan van den Heever het eers Sondag 

kom inteken soos twee stout klein 
hondjies. So julle is ons bolliebladlede 

vir die naweek. 


