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Hierdie was 'n lang trek vir ons wat gereeld kamp en nie gekamp het tydens Desember nie. Van die lede 
het al vroeër die week hul woonwa gehak en by Oostewal gaan kamp. Vrydag teen 11 uur bel Paul Steyn 
en laat weet dat ons deel van die park vinnig vol word, fantasties ons gaan weer baie woonwaens wees.  
Dis ’n nuwe jaar en vir ons as streek lê daar ’n vol jaar en wag. Hierdie naweek in beeld gaan ons dinge 
anders doen. ’n Klompie lede het vir ons bydraes gestuur en ek glo dit gaan NIB ’n ander kleur gee. 

So met  die intrap slag is die wind besig om ons te woel en almal gooi rug. Daar word gegroet en gesels, 
om jou woonwa reg te kry vir die naweek het beslis baie langer geneem. Hiedie naweek gaan te kort wees 
om by almal uit te kom.  

Hier by boekevat is die groot hallo sê 
en daar is baie nuwe gesigte. Petro 
Steyn het vir ons kom "vrugte" uit 
deel. Goue appels, deel dit uit in 

Jesus liefde. Praat goed van ander. 'n 
Baie gepaste boodskap vir hierdie 

nuwe jaar.  

Voorsitter Pieter Henning heet almal welkom asook al die 
gaste.  Ons word aangemoedig om ons spanne reg te kry vir 

môre se speletjies.  
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Inbetaling op 'n Vrydagaand werk goed, Dit gee jou ruimte om Saterdag in te kleur soos jy wil. Daar is 'n 
versoek vanaf bestuur se kant dat ons daar alle finansies sal afhandel rondom inbetalings en lede geld.   
Hanlo Engelbrecht, Piet Steyn en Johan Oosthuizen het reg gestaan vir inbetaling en gou is almal gehelp. 
Laat die vure brand. 

Vir elke woonwa was daar vrugte pakkies gewees. Dit was 
besonders lekker en vars, baie dankie aan die span.  

 
Petro Steyn eet 'n pruim met smaak. 
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Petro Steyn se bydrae 
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Petro Steyn se bydrae 
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Petro Steyn se bydrae 
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Petro Steyn se bydrae 
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Petro Steyn se bydrae 
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Petro Steyn se bydrae 
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Paul Steyn se bydrae 

Vroeg Saterdag oggend ry Paul en Isabel Steyn, Petrus en Janine  Theron Velddrif toe om 'n paar foto's te 
gaan neem. Bokkomlaan is prentjie mooi vroeg oggend al was ons so bietjie laat. Die son loer al vir ons toe 
ons daar stop. 
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Isabel Steyn se bydrae 
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Die  harders word 
ingesout  om oor  drie 
dae opgehang te word. 

Dan verander die 
vissies se naam na 

bokkoms. 

Die gooi net word gebruik om  aas te 
vang vir die manne wat gaan vis vang 

met die skuite. 
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Saterdag het rustig verloop en elkeen het sy eie ding gedoen. Dit was 'n warm dag en die belangstelling vir 
die speletjies was maar flou. So die speletjies staan dan oor tot 'n volgende keer. Dit was 'n regte rus kamp 
gewees.  
Om 16h00 lui die klok en die waatlemoene word geslag. Pietie van Deventer, Andre Heyns, Petro Steyn 
en al die ander helpers het gesorg dat daar meer as genoeg gesnyde waatlemoen en spanspek is. Soet was 
hy soet en lekker was hy lekker. Soos van ouds kom die liedjie maar weer in jou kop...Spoeg die pitte uit, 
spoeg die pitte uit ...saai die waatlemoen! 

Annie van Deventer geniet die 
waterlemoen. Andre Heyns  kyk 
haar in die oë, so word dit gedoen. 
Frans Reinke het eenkant gaan 
staan want hier mag dalk net 
gesmeer word met die 
waatlemoenskille. 
Paul Rosenbrock geniet dit net so 
baie.  
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Engela McDonald dit bly maar lekker ne. 
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Riaan Steyn het vir ons die 
boekevat waar geneem. Ons is 
weer by die vrugte van die Gees. 
Die Liefde is veral uitgelig. 

Die tweeling en Piet word bedank deur Petro vir hul groot 
aandeel in die vrugte se kry en gaan haal. 
 
So word dit gedoen en ons almal sê danklie. 

Salome Low nou wat nou? Het jy die vrugtefees 
gemis...... Ek moet bieg ons maak hier die pap 'n 
bietjie dik  aan. 

Kristie Goslett het 'n wa-vrag kuns huiswerk gekry 
maar kamp het sy kom saam kamp. 
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Rozel Goslett se bydrae 

En daar word ek toe vir die eerste keer in my lewe ‘geforseer’ om vleis te braai. Niël het 
begin en ons vark choppies net op die kole gesit, toe ‘n krieketbal in sy rigting kom en hy 
dit met sy linkerhand vang. Toe is daar nie wegkom kans nie, hy moet gaan speel. Paul 
Rosenbrock het saam krieket gespeel en so elke nou en dan die vleis kom omdraai. Ek besef 
toe ons choppies gaan soos Danny se braaibroodjies lyk as ek nie inspring nie, en dit is toe 
glad nie so erg nie. Die choppies was dalk so bietjie droog, maar die sosaties was baie 
lekker en sappig. Nie te sleg vir ‘n eerste keer nie.  

Hier is verskuilde talente 
en die toeskouers het dit 
net so baie geniet. Hulle 
het tot net na 20h00 nog 

krieket gespeel. 
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Johan vd Heever se bydrae 
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Eerste kamp van die jaar en ons almal is so opgewonde. Vrydae vat lank om verby 
te gaan maar die Vrydag was nog langer en stadiger. By die kamp vergeet mens 
van op slaan, want dit is mos nou lekker om almal weer te sien. Dit is ‘n oor en 
weer gegroetery en stories vertel. 
Ongeag wind wat dit nogal so aan die koel kant gemaak het saans, sal ‘n 
sawanant mos nooit ophou braai nie. So braai het ons en dit was ‘n lang aand want 
daar is so baie om op te vang. 
Saterdag was ‘n lieflike somersdag met die normale Weskus wind wat maar so 
waai en hoe later die dag hoe meer steek hy mos op maar dit keer ons nie. 
Sommige sawanante het hulle Saterdag oggend met ‘n lekker ontbyt begin daar 
teen die strand. Die groot teleurstelling was egter die speletjies wat niemand aan 
wou deelneem nie. Dankbaar vir die jong mannetjies wat my genader het om saam 
met hulle krieket te kon speel. Dit was nou pret en dit raak net beter hoe meer van 
die groter manne ons “gejoin” het.  Party mense het versteekte talente ook, maar 
ek is net bly ek het dit raak gesien en ek hoop nie die word weer weggesteek 
nie.Ons sal die lekker day/night krieket ‘n instelling moet maak en ons sal graag 
nuwe spelers ook verwelkom. 
Sondag was nou natuurlik die heel beste dag wat weer aanbetref; geen wind nie. 
Was heerlik gewees en ons siele is weer baie goed gevoed die naweek. Dankie vir 
almal wat vir ons ‘n stukkie van die Woord gedeel en vertel het. Ek is seker dit het 
ons almal diep geraak. Die goue appeltjies sal almal beslis by bly. 
Groete  

Sakkie Rys 

Joannine Oosthuizen  se bydrae 
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Salome Low se bydrae 

Laat aand gaan loop ek 'n draai deur die kamp en soek vir nog stories en word toe nader geroep deur 
Salome. Kom proe hier..........ek het en mense dit was 'n stukkie boud vleis. So sag het ek nog nie geproe 
nie, so hier volg die resep. Hy moet probeer word. 

Bestandele: Steak & Chops Spice / Woolies 
      Karringmelk 500ml 
      Boud (lam) ontbeen 
 
 
Marineer vir 48 uur in die bostaande bestandele. Bêre dit in die yskas. 
 
 
Braai na gelang van gaar.  
Hanlie Mostert se resep - Gaste van Salome en Louis. 

Foto van internet geleen.... 

Stuur gerus jou geheime of beproefde resep vir my aan. 

Ontbeende lamsboud op die kole 



21 

 

Andre Potgiter se bydrae 

Saterdagaand baie laat word daar gelag by Danny le Roux se woonwa.  Meer hier oor later. Eintlik word 
dit stil, selfs die wind se gewoel is ook stiller.  

Al waai die wind ook hoe by ‘n SAWA kamp, braai moet ons braai. Kruip maar weg agter die 
windskerm. 

  Ons eie pizza op die vuur. Ons vat bestellings, 
laat weet net betyds…..  

  As ons moet oppak om huistoe te gaan, is dit mos 
gewoonlik roomys weer. Kyk net hoe geniet hulle 
die weer. 
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Carla Smit se bydrae 

Middagete by Dave en Koekie Griessel 

Rozette Viljoen se bydrae Sy het 'n oog vir al die sitters.... 
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Van wind is daar nie sprake nie, die son gaan ons beet kry vandag. Kyk, met die klomp SWK mense  word 
daar altyd 'n plan gemaak. 'n Afdak word vir ons gebou sodat ons in die skaduwee kan sit tydens kerk. 
Pastoor Andre Heyns het vir ons die boodskap gebring, weer staan ons stil by die vrug van die Gees. Liefde 
en Blydskap. Die Here is besig met ons en Andre dankie dat jy in jou af naweek ons kom bedien uit die hart 
uit met 'n  passie vir mense en God. 

Andre Heyns en die musiek fabriek. 
Riaan en Petro Steyn, Salome Low en Talita 

Stemmet. 

Onder: Moederskamer - Hanlo, Melicia en Hanrè 
Engelbrecht 

Voorsitter Pieter Henning het na die diens vir ons die 
voorsitterstee waargeneem. Hierdie was 'n lywige 
een. Die besoekers is welkom geheet en aangemoedig 
om te kom aansluit. Op die noot is ook weer 
verduidelik dat jy wel vir jou besoeker plek mag hou. 
Ons verneem ook dat die Kongres Kaap toe kom die 
jaar. 'n Klompie streek toekennings word ook gemaak 
en was uitgegee deur Pieter. 
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Toekennings - Baie geluk     

Ons gaste vir die naweek.......hoop julle het dit geniet en dat julle 
weer saam met ons gaan kuier. 

Louis Swannepoel en Salome Low 
10 Streek 

Pieter en Talita Stemmet 
10 Streek 

Koos en Hendriena oosthuizen 
120 Streek 

Isabel en Paul Steyn 
250 Algemeen 

Verna Jordaan 
30 Streek 

Koekie en Dave Griessel 
240 Streek,  275 Verdienste 
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Adell Rosenbrock se bydrae 

Internet 

Baie dankie vir elkeen wat vir my foto's gestuur en 'n stukkie geskryf het. Kom ons gaan groot met die skimkamp! 
Ek kan nie orals wees nie, so neem baie foto's en skryf 'n kort stukkie wat jy graag met ander wil deel. Ek is regtig verbaas 

oor die gehalte van foto's wat ek ontvang het. Ek kan nie al die foro's gebruik nie want dan gaan NIB te groot wees. 

Belangrike datums 

10 tot12   Maart   Yzerfontein     Nasionaal       R420 Per staan plek 
 
25 tot 27   Augustus      Ouskip    Kongres     Aangebied deur Gebied Goeiehoop     Tarief is nog onbekend. 

Lief 

Leed 

John en Engela McDonald het 'n nuwe woonwa 
Jo-mari Slater ( Ohna Oostuizen se dogter ) is verwagtend 

Koekie Griesel;  Was in die hospitaal - dit gaan goed met haar & haar broer is baie siek. 
Sippe Henning;  Was in die hospitaal - dit gaan goed met haar. 
Joeline Huysamen;  Haar broer is oorlede 
Tienie Havenga;  Sy het geval. 

Vir SWK is ons jeug baie belangrik, hulle is die 
toekomstige kampers. Jare terug is 'n kamp plaatjie 
vir hulle ingestel wat bekend staan as die Sandvlooi 
plaatjie. Teresa le Roux het dit nou 'n stappie 
verder gevat en 'n bord gemaak waarop elke 
Sandvlooi se naam staan en die aantal kampe wat 
hulle saam met SAWA gekamp het. Hiermee saam 
ontvang hulle ook 'n soort gelyke plaatjie vir streek 
toekenings. Baie dankie Teresa, ek weet jy het baie 
tyd hier in gesit. Dankie ook vir die pad wat jy met 
ons kinders stap. 
 
Sandvlooie julle moet vir die Tannie 'n lang 
drukkie gaan gee. 
 
Danny het vir ons die konsep verduidelik. 
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SAWA SWK GOSPEL SHOW 

Hierdie is baie spesiaal, 'n Gospel Show vir SWK! Hoe word so iets gebore? Wie saal so iets op?.. Pastoor 
Andre Heyns ... Iewers het God hierdie in jou gedagtes kom plant. Gaan groot....300 mense ...'n show met 
'n "live band" ... Regte klank stelsels so werk die Here. Kom ons doen ons deel en koop kaartjies sommer 
vir jou buurman ook. . Dit gaan 'n kuier aand wees met eetgoed en iets te drinke wat daar verkoop gaan 
word. Die kaartjies is te koop by elke bestuurslid. Paul Steyn staan Pa vir die reëlings binne SWK. Baie 

sterkte vir die groot geleentheid. 

Waar: AGS gemeente Durbanville 
Datum:  3 Junie 2017 
Koste:  R75 per persoon en skool kinders gratis 

Hierdie naweek was weer 'n terug gee naweek. Andre Potgieter 
en Louie-Cecile Boonzaaier het 'n paar rand gekry. Hierdie 

trekking vind een keer 'n kwartaal plaas en slegs die lede wat die 
kamp bywoon kom in aanmerking vir die trekking. 
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Piet en Antoinette Steyn 
Kampleiers 

Dankie ook vir julle groot aandeel in die naweek se lekker 
kamp. 

Koffie of tee? Koek met room op........Salome en Pieter mens mors nie met kos nie. Daar is altyd tyd vir 'n 
grappie in hierdie SWK groep. Lees maar Bollieblad en oordeel self. Baie dankie vir al die baie eetgoed die 
naweek. 

Andre wil jy 
help of keer? 
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Nooit het ek gedink dat Bollie Blad drie bladsye gaan beslaan nie. Hierdie is 'n 
ander naweek. Kom ons begin by die begin. Oostewal te Langebaan is een van 
ons ver kampe hier in die Kaap.  

Irene Mitchell het 
net net die 
kampterein se hek 
gehaal, daar moet 
nou met spoed 
aksie geneem 
word. Wel die 
mans se 
badkamers was 
seker die naaste 
gewees op daardie 
stadium.  
 
Sy ontvang dus 'n 
toilet plaatjie - 
heel gepas sou ek 

Die volgende storie het 'n aanloop en ek wens 
ek kon dit so goed bewoord soos Danny le 
Roux. Die manne het soms die sê ding "ek 

stick jou" en dan vat hulle die pad ablusieblok 
toe. By die krip het Danny toe al gestaan en 
Paul Steyn stap verby en gee hom 'n stootjie 
teen die skouer. Danny soen - groet toe die 

muur want sy hande is besig....... 
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So vertel Danny vir Paul, mens maak nie so nie, op 'n 
mooi manier sonder om vinger taal te gebruik. Paul is 
toe al besig om water af te slaan en draai na Danny se 
kant toe om die man in die oë te kyk. Met die gevolg 
dat Danny weer tweede kom want hy voel hoe loop 
die warm vloeistof van sy enkel af tot in sy crocs. 
Hierdie episode het laat nag af gespeel en dis hier 
waar die lagspiere toe in skop. Hoe Paul dit regkry om 
in een stuk na elke kamp huis toe te gaan sal net hy 
weet. So, van Danny aan Paul  'n swart toilet plaatjie - 
ook heel gepas. Paul was al in die bed toe lag die man 
nog steeds. 
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*Kampbywoning:37 eie lede, 1 ander Streek en 9 gaste.                                                                                                                     
*Ons volgende kamp is by ??, Skimkamp, 24 tot 26 Februarie 2017 
*Bestuurslid verantwoordelik: Danny le Roux ( Kobus en Sonja) 
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron, tensy anders aangedui. Dankie vir die                     
foto-bydraes. Stuur gerus van jul foto’s vir my, nà ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom.  Epos: theron.pj@mweb.co.za 
*Aantal Suidwes-Kaap lede   70 
 Redakteur    Petrus Theron 

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

Danny hulle het lankal gery en hier bel die ou my. My Isuzu bakkie is stukkend, hy mis en 
ruk en ek kom net tot by 60km per uur dan vrek hy weer. Ek gee die foon vir Paul......hulle 
gesels en die uit einde is dat Pieter Henning  en Teresa le Roux (met  Verna Jordaan se 
woonwa) eers by die huise gaan afhak. Dan kom haal hulle die woonwa en bakkie. Die 
manne stop intussen by Danny en wil net help. So teen 20h00 is hulle almal tuis. Die Isuzu 
word gesleep na Paul se huis toe, die man moet reg maak hy kan mos. Intussen word die 
petrol tenk af gehaal want daar is fout met die petrol meter. 
 
Paul ontdek die fout en dis 'n erenstige saak, jou bakkie is mos jou bakkie.  
 
Mense jul sal nie glo nie die  fout lê in die tenk, dis nie 'n verstopping in die brandstof 
sisteem nie, ook niks te doen met vakmanskap nie. Dit het te doen met " what you put in - 
you get out". 
 
Paul vertel my daardie tenk was dol leeg. Nou ja, ek het die storie baie geniet veral omdat 
Danny dit vir my self vertel het. 
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Verjaarsdae - Februarie 2017  

Maand Datum   Naam 

Feb 1     

  4   Ron & Judy Hendra 

  5   Frans & Bettie Reinke 

  8   Raymond & Tessa Williams 

  19   Danny & Teresa Le Roux 

Maand Datum Mans Datum Dames Datum Kinders 

Feb 1   1   1 Thomas Hatting 

  2   2 Mia Louw 2   

  3   3  3   

  4 Neville Alston 4 Wendy Jonker 4   

  13   13 Marieta Gerber 13   

  14 Archie Mitchell 14   14 Kristie Goslett 

  17   17   17 Gerhardus Theron 

  29 John McDonald 29   29   

Huweliksherdenkings - Februarie 2017 

Baie geluk aan almal 
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PIETER HENNING DANNY LE ROUX HANLO ENGELBRECHT PETRO STEYN 

VOORSITTER ONDERVOORSITTER REKENMEESTER SEKRETARESSE 

082-339-3603 082-446-7254 072-487-2755 074-180-1658 

VAN NAAM GESLAG VAN NAAM GESLAG VAN NAAM GESLAG VAN NAAM GESLAG 

BOONZAAIER LOUIE-CECILE V BOTHA KOBUS M BRUWER GERRIT M DE VILLIERS BRENDA V 

POTGIETER ANDRE M BOTHA NICOLETTE V BRUWER ILONA V LUDICK NEIL M 

HARDCASTLE PETER M BOTHA NINA Kd ENGELBRECHT MELICIA V DE VILLIERS LIZE-MARI Kd 

HARDCASTLE ANINA V BOTHA CHRISTIAAN Ks ENGELBRECHT RIKUS Ks DE VILLIERS DE WET Ks 

HARDCASTLE HENRY Ks BOTHA KOBUS M ENGELBRECHT HANRé Ks LUDICK SHAI Kd 

HAVENGA JOHAN M SNYMAN SONJA V HATTINGH KOOS M FERREIRA MARIUS M 

HAVENGA ADRI V FOSTER ALEC M HATTINGH JUANI-CORI V FERREIRA REINET V 

JONKER ANDRE M FOSTER JOAN V HATTINGH ANDRE Ks GERBER FRIKKIE M 

JONKER WENDY V GERBER HERMAN M HATTINGH THOMAS Ks GERBER SUSAN V 

KAPP ANDRE M GERBER MARIETA V HEYNS IAN M GREEFF BERT M 

KAPP MELISSA V HAVENGA HANS M HEYNS ANTWANETTE V GREEFF NATALIE V 

KAPP ISABELLA Kd HAVENGA TIENIE V LOUW NELIUS M OOSTHUIZEN JOHAN M 

KAPP GUSTAV Ks MEYER JAN M LOUW MIA V OOSTHUIZEN OHNA V 

MITCHELL JOHN M MEYER PETRO V LOUW ANCHE Kd STEMMET LOUIS M 

MITCHELL AGNUS V STEMMET PIETER M LOUW BERTUS Ks STEMMET CHANNé V 

MITCHELL DENNIS M STEMMET TALITA V LOUW TIAAN Ks STEMMET LOUIS Ks 

MITCHELL LOUISE V VD HEEVER JOHAN M PIENAAR BENNIE M STEYN PIET M 

RETIEF FAUL M VD HEEVER ALET V ROSENBROCK PAUL M STEYN ANTOINETTE V 

RETIEF ADRIE V 

 
  

ROSENBROCK ADELL V STEYN RIAAN M 

VAN ZYL CARLO M ROSENBROCK MONET Ks VILJOEN JOHAN M 

VAN ZYL MELANIE V ROSENBROCK RUBEN Ks VILJOEN ROZETTE V 

VAN ZYL CARA Kd STRYDOM ALET V     

VAN ZYL REINHARDT Ks SWANEPOEL LOUIS M      

      LOW SALOME V      

      TRUTER FREDDIE M       

TERESA LE ROUX PETRUS THERON JANSEN VAN     CARLA SMIT 

JEUGVERTEENWOORDIGER REDAKTEUR NOORDWYK LOUISE V LOERIEVERTEENWOORDIGER 

082-428-0340 083-625-5418 PAUL STEYN 082-426-6888 

VAN NAAM GESLAG VAN NAAM GESLAG SKAKELBEAMPTE VAN NAAM GESLAG 

ALSTON NEVILLE M DELPORT HENNIE M 074-484-2111 BASSON NICO M 

BURGGRAAFF FRANCOIS M DELPORT SONJA V VAN NAAM GESLAG BASSON VEROESKA V 

BURGGRAAFF SURETHA V DU TOIT ANNA MAREE V BOTHA ANDRE M BASSON SIMONE Kd 

BURGGRAAFF VERNETTE Kd HAGEN BAREND M BOTHA ELMARIE V CHAMBERLAIN MICHAEL M 

BURGGRAAFF WAHLDU Ks JONES TOMMY M GRIESEL DAVE M CHAMBERLAIN STEFANIE V 

ERASMUS DRIES M JONES NATASCHA V GRIESEL KOEKIE V CHAMBERLAIN CHRISMARI Kd 

ERASMUS BELINDA V JONES JOHANE Kd HEYNEKE JEAN M CHAMBERLAIN EDUAN Ks 

GOSLETT NIëL M JORDAAN NEELS M HEYNEKE JENETTE V HENDRA RON M 

GOSLETT ROZEL V JORDAAN VERNA V HEYNEKE JANICE Kd HENDRA JUDY V 

GOSLETT KRISTIE Kd JORDAAN HANRE Ks HEYNS HANNES M MARAIS PAUL M 

HAVENGA LOUIS M JORDAAN ANE Kd HEYNS YOLANDA V MARAIS TERSIA V 

HAVENGA ELSABE V MITCHELL JAMES M REINKE FRANS M McDONALD JOHN M 

HEYNS ANDRE M MITCHELL IRENE V REINKE BETTIE V McDONALD ENGELA V 

HEYNS KARIN V SWATTON WILLIAM M STEYN ISABEL V OOSTHUIZEN KOOS M 

LE ROUX DANE Ks SWATTON ARINA V VAN DEVENTER PIETER M OOSTHUIZEN HENDRIENA V 

LOUW JOHNNIE M THERON JANINE V VAN DEVENTER ANNA V ROSSOUW JOHAN M 

LOUW JUTTA V THERON GERHARDUS Ks VAN NIEKERK NADIA V ROSSOUW HANLIE V 

MITCHELL ARCHIE M WILLIAMS RAYMOND M VILJOEN SAILOR M SCHEEPERS TOMMIE M 

      WILLIAMS TESSA V VILJOEN ESTIE V SCHEEPERS THERESA V 
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KAMPPROGRAM vir 2016/2017 
     
 
 
 
 

 
 
 

DATUM van KAMP PLEK 

WIE 
VERANTWOORDELIK

? 

SEPTEMBER 2016 16 tot 18 YZERFONTEIN NUWE BESTUUR 

OKTOBER 2016 21 tot 23 NIGHTSKY PETRUS THERON 

NOVEMBER 2016 18 tot 20 
MOUNTAIN BREEZE 

KERSKAMP 

PIETER HENNING  en 

TERESA le ROUX 

JANUARIE 2017 20 tot 22 
OOSTEWAL 

VRUGTEFEES 
PETRO STEYN 

FEBRUARIE 2017 24 tot 26 SKIMKAMP DANNY le ROUX 

     

MAART 2017 10 tot 12 
YZERFONTEIN 

NASIONAAL 
DANNY le ROUX 

APRIL 2017 21 tot 23 ONRUS PAUL STEYN 

MEI 2017 1 tot 21 SANPARKE TOER OOM DAVE GRIESSEL 

MEI 2017 19 tot 21 IMHOFF HANLO ENGELBRECHT 

JUNIE 2017 15 tot 18 MONTAGU TERESA le ROUX 

JULIE 2017 21 tot 23 BRIDGETOWN CARLA SMIT 

AUGUSTUS 2017 25 tot 27 
MOUNTAIN BREEZE 

AJV 
DANNY le ROUX 

SEPTEMBER 2017 15 tot 17 DORINGLAAGTE NUWE BESTUUR 

SEPTEMBER 2017 21 tot 25 BLOMMETOER DANNY le ROUX 

OKTOBER 2017 20 tot 22 SKURWEKOP NUWE BESTUUR 

NOVEMBER 2017 10 tot 12 BERGRIVIER 
VOORSITTER  en 
JEUGVERTEENWOORDIGER 



35 

 

Kompetisie 

Die wenner, 
wen een groot 
stuk biltong 
(nie gekerf) 

van af Ryton, 
Petoria. 

1 

8 6 

10 

5 

3 4 

12 
9 

7 

2 

11 
13 

Die blad word gesponser 
deur Petrus en Janine Theron 

Indien enige van julle graag 'n idee het en 'n blad wil 
sponser, gesels met ons en dan maak ons 'n gaatjie. 
Indien jy 'n advertensie wil plaas van jou besigheid 
of iets wil verkoop laat ons per epos. 'n Klein donasie 
vir SWK sal die ding doen vir SWK lede. 

1. Hanlo Engelbrecht 
2. Simone Basson 
3. Petro Steryn 
4. Nina Botha 
5. Rikus Engelbrecht 
6. Kristie Goslett 
7. Johan Oosthuizen 
8. Hanre Engelbrecht 
9. Piet Steyn 
10. Dane le Roux 
11. Elmarie Steyn 
12. Gerhardus Theron 
13. Bennie Pienaar 
 
 
 
Hier was geen wenners nie agv geen inskrywings. 


