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  AJV 
 
Mountain Breeze  18 - 20 Augustus 2017 

#082017 

AJV - Saam braai - SWK man en vrou van die jaar - Youth Star of the year- Charcoal braai 
Gebied Goeie Hoop Vrou van die  Jaar - 2018 se kampe - Vingerbord 
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Vroeg Vrydagoggend het ek al 
ons woonwa gehaak om dit deur 
te sleep na Mountain Breeze. 
Daar aangekom is Paul, Isabel en 
Elmarie alreeds besig om op te 
slaan. Ek trek die wa reg en is 
weer fort om 'n dag se werk in te 
sit. Hierdie is ons jaarlikse AJV 
kamp waar Gebied Goeie Hoop 
se streke saam kamp met 
uitsondering van Noord - Boland. 
Mountain Breeze se mense was 
nog altyd net goed vir ons 
gewees en die terrein met 'n 
groot saal is baie geskik vir 'n 
AJV. Kan jy glo nog ’n jaar is 
verby? 

Gerhardus Theron en Dane le Roux slaan 
tentjies op en Teresa le Roux hou maar net 
verby.  Pieter Henning is besig om reg te 

trek en op te slaan. 
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Vroegaand  steek die son sy kop weg en kleur die lug in, deur die dennebome lyk dit soos 'n brand.  

Boekevat word by Albatros 
gehou. Theo le Roux praat 

met ons oor gasvryheid. 
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Peet Hugo, 
Gebiedsvoorsitter, heet 

almal welkom. In 
besonder vir Jurie en 

Kittie Dreyer, die 
Nasionale voorsitter en 
sy vrou. Hulle het die 
naweek saam met ons 
kom kamp. Mag julle 
die naweek hier in die 

Kaap geniet. 

Iemand se hoender is amper gaar. So 
moet hy lyk! 

Jurie en Kitty het Vrydagaand saam met  SWK gebraai en daar was gesels oor 
alles en nog wat rondom saam kamp. Die vrouens het gesorg vir heerlike slaaie. 

Ons het verneem hoe besig Jurie hulle is om oor Radio Pretoria te gesels 
rondom SAWA en die aspekte van woonwa en kamp. 

Streek Helderberg is verantwoordelik vir die 
naweek se reëlings.  
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Die vure brand en die broodjies is in die oonde. Ons gaan lekker eet vanaand. 

Jannie Conradie, Joannine en Hendriena 
Oosthuizen, Engela en John McDonald 

kuier om 'n vuur. 

Danny le Roux was weer vol stories gewees. 
Petro Steyn geniet 'n vuurtjie tot die laaste 

kooltjie as word.  

'n Paul Steyn broodjie 
 

Die brood het turkish delight chocolate in en dit 
bly 'n wenner. Die broodjie is so lekker en dit 

gaan sit glad nie op die heupe nie...... 
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Kobus Botha en Sonja Snyman het ander verpligtinge gehad Vrydagaand. Hul woonwa is mooi opgemaak 
terwyl hulle weg was. Alles in 'n goeie gees. 
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Tannie Sippie se Pampoentert resep 
 

Bestandele 
 

1/2  Pampoen 
4 Eiers 

1 - 2 Koppies melk 
1 - 2  Koppies room 
1 1/2 Koppie suiker 
1 Koppie bruismeel 

1 Teelepel sout (gelyk) 
2 Teelepels bakpoeier (gelyk) 

 
Kook die pampoen. 

Klits eiers, melk, room, suiker, meel, sout en bakpoeier saam. 
Druk die pampoen fyn. 

Meng al die bestandele saam in 'n groot bak. 
Bak +- 3/4 uur teen 160°. 

Strooi kaneelsuiker oor. Bring dit saam kamp toe! Tot Paul sal dit eet. 
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Die saal is reg gepak vir die AJV's wat gaan plaas vind. Net voor twaalf gisteraand het 'n klompie die 
klankstel gaan opstel. 

Helderberg is eerste aan die beurt dan SWK en Albatros. 
Ons Algemene Jaar Vergadering word deur die lede, Nasionale Voorsitter Jurie Dreyer en Gebied 

Voorsitter Peet Hugo bygewoon. 
Ons 48ste AJV is gelei deur Voorsitter Pieter Henning. Hier is baie vooraf werk in gesit om alles in plek 

te kry vir die vergadering. Dankie aan Pieter, Petro en Hanlo. 
 

SWK Bestuur 2016 / 2017 
Hanlo Engelbrecht, Paul Steyn, Danny le Roux, Pieter Henning, Petro Steyn, Teresa le Roux, Carla Smit en 

Petrus Theron 

Almal teenwoordig teken in en kry 'n soet 
dingetjie. 
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Riaan Steyn  het die vergadering 
geopen met skriflesing en gebed. 

  Hanlo Engelbrecht - 
Penningmeester lewer 

verslag. 

Carla Smit - Senior Burger 
Verteenwoordiger  lewer verslag 

Pieter Henning - Voorsitter lewer 
verslag 

Suidwes-Kaap se vergadering het goed afgeloop. Dit gaan goed in SWK en alles is gesond.  
Die bestuur doen geweldig baie werk agter die skerms en ons as lede kan regtig die hand uitsteek en nou 

en dan vir hulle dankie sê. 
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SWK se Streek Toekennings is oorhandig deur 
Voorsitter Pieter Henning en Ondervoorsitter Danny 
le Roux. Die Gebieds toekennings is oorhandig deur 
die Gebied voorsitter Peet Hugo. 

Hulle was bygestaan deur ons Sekretaresse Petro 
Steyn. 

 

Baie geluk aan elkeen wat 'n toekenning 
ontvang het.  

Kobus Botha en Sonja Snyman 
80% en Verdienste 

Annemarie du Toit 
5 in 'n ry 

Hanlo en Melicia Engelbrecht 
100%, Bestuur, Verdienste, Streek Ere 

en Gebieds Meriete 

Rozel en Niël Goslett 
80% en Verdienste 

Dave en Koekie Griessel 
100%, Verdienste en Streek 

Meriete 

Pieter Henning 
100%, Verdienste, Bestuur, Streek 

Meriete en Gebieds Meriete 

Danny en Teresa le Roux 
100%, Verdienste, Bestuur (D), Verdienste(T), 

Streek Ere, Gebieds Ere 

Dane le Roux 
Verdienste 

Engela en John Mcdonald 
100% 
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Louise en Dennis Mitchell 
Kampleier, Verdienste 

Streek Meriete 

Johan en Ohna Oosthuizen 
100%, Verdienste, Streek 

Meriete 

Hendriena en Koos Oosthuizen 
100%, Verdienste, Streek Meriete 

Frans en Bettie Reinke 
5 in 'n ry 

Carla Smit 
100%, Bestuur, Verdienste 

Streek Meriete 

Paul en Isabel Steyn 
100%, Bestuur, Verdienste, 

Streek Meriete, Gebieds Meriete 

Petro en Riaan Steyn 
100%, Bestuur, Ledewerwing, Verdienste, 

Streek Ere 

Janine en Petrus Theron 
100%, Bestuur, Ledewerwing, 

Verdienste, Streek Meriete 

Gerhardus Theron 
Verdienste 

Sippie Henning 
Verdienste 

Joannine Oosthuizen 
Verdienste 

Pietie en Annie van Deventer 
5 in 'n ry 
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Die groep wat in September die Blomme 
toer gaan mee maak. Danny het die 
bespreking gelei. Die Theron's moes ook 
daar wees maar 'n middagslapie het die 
ronde gewen. Ek daag so op die stert kant 
daar op. Danny het hom so goed gekwyt 
van sy taak dat Rozel Goslett ook wil 
kom saam toer. 
Daar is egter 'n bultjie wat sy moes 
oor.....hoe lyk Niël se dagboek? 
 

Noem mens dit groepsdruk, die hele groep het gaan seker maak dat die dagboek leeg is vir daardie 
naweek. Met 'n vraag hier en 'n Kristie daar kom die antwoord wat ons wou hoor. Ja. Nou is hulle no. 14 

14 Woonwaens op 
toer gaan besonders 
wees. Danny, Teresa 
en Pieter dankie vir 
die vooraf werk wat 

julle doen. 



13 

 

Saterdag was rustig en elkeen het sy ding gedoen. Vroegaand het die rook tussen die bome op gegaan 
soos die vure begin brand het.  
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Albatros pas Vrydag se boodskap 
toe van gasvryheid. Ons word 
genooi om nagereg by hulle te gaan  
haal. 

Dis nou 'n mooi gedagte. Mens 
hulle skep daardie bakkie te vol, 

ons het al geëet hoor. Baie dankie 
julle, so bou mens brûe . 

Die Helderbergers 

Kyk hoe lekker lag Carla. 
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Gerhardus en Dane stoot vir 
Nina en Christiaan Botha op 

die swaaie. 

Dane en Gerhardus oefen so lank 
vingerbord vir die groot wedstryd Sondag. 

Christiaan ons is trots op jou! Hy het 2 drieë 
gedruk vir hul rugbyspan. Kyk hoe lyk die 

man se knieë. 

Foto: Nicolette Botha Foto: Nicolette Botha 
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Riaan Steyn en Janine Theron 

Dane le Roux en Gerhardus Theron deel die beker. Suster Channe Stemmet  moes die foto bom....... 

Geluk, ons Sawanante is trots op julle! 
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Sondagoggend is 'n wonderlike dag met die son wat deur die bome skyn. Ons maak reg vir kerk. 

Theo het Sondag se diens gelei en voort gesels oor gasvryheid. Die boodskap was heel gepas vir die tye 
waarin ons vandag leef. 

Hierna was Peet aan die woord. Gebied Goeie Hoop se man en 
vrou van die jaar word deur hom aangekondig. Baie geluk aan 
Ettiene Laing en Petro Steyn, julle verdien dit. 

SWK se Bestuur 2017/2018 
Paul Steyn - Skakelbeampte 
Petro Steyn -Sekretaresse 
Hanlo Engelbrecht - Penningmeester 
Carla Smit - Seniorverteenwoordiger 
Pieter Henning - Voorsitter 
Teresa le Roux - Jeugverteenwoordiger 
Danny leRoux - O/Voorsitter 
Johan van der Heever - Redakteur( Hy 

kon nie teenwoordig wees nie.) 
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Albatros met Esme 
Coetzee aan die 

stuur 

Helderberg met Koos  
van Wyk aan die 

stuur. 

Kampleiers vir die 
naweek. 

Jurie Dreyer het die dagbestuur se groete oor gedra en met ons 'n 
paar woorde gewissel. Dit gaan goed  met  SAWA. Hulle sien uit 
na die Kongres wat in die Kaap gaan plaasvind. Daar word ook 
dank oor gedra vir die verblyf en saam kuier die naweek saam 
met al die Sawanante. 
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Hier was raad gegee,  skouers gemasseer, haal diep asem, hier's jou pad...........kom Dane.......dit het 
gewerk! 
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Hierdie een kan ons maar bietjie gas gee. Esme Coetzee, vorige jaar se Vrou van die Jaar, het die beker 
oorhandig. 

Gebied Goeie Hoop - Vrou van die Jaar - Petro Steyn 

Hanré Engelbrecht geniet die "cup cake". 
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Vir my het dit tyd geword om te groet en gevolglik is dit my laaste Naweek In Beeld. Tussen my en 
Janine het ons 10 jaar op SWK se bestuur gedien. Dit was 'n aangename tyd waar ons altyd die 
ondersteuning van mede bestuurslede ervaar het. Die laaste 3 jaar was NIB my babatjie gewees en ek het 
dit geniet. Ek wil graag 'n paar mense by name bedank wat my bygestaan het en baie gehelp het. Ek is nie 
'n skryf mens nie en die fotobladkonsep het dit vir my makliker gemaak. Niël Goslett het NIB begin en 
dit onmiddellik op 'n baie hoë vlak gedoen. Na Niël het Neil Halvorsen NIB oorgeneem. Laasgenoemde 
was net voor 'n kamp van ons weggeneem in 'n tragiese motorfiets ongeluk. Niël Goslett het my een aand 
tou wysgemaak en ook 'n keer of wat vir my NIB gedoen. So ek wil vir Niel bedank, vir die Bestuur wat 
NIB ondersteun het. Vir Carla se gereelde terugvoer. Vir Louie - Cecile Boonzaaier wat foutjies uit 
gewys het. Dan was daar Andre Potgieter wat wou weet waar is NIB, moet sê hy het my 'n paar nagte 
wakker gehou. Dan is daar almal van julle wat terugvoer gegee het, positief of negatief, om die standaard 
daar te hou vir SWK. 
Iemand wat ek nie kan mis kyk nie is Petro Steyn, jy is 'n ster, ek kan net dankie sê vir al jou baie hulp so 
in die stilligheid. Vir Janine 'n spesiale dankie vir al die neerskryf van gebeure, name van die wat 
toekennings ontvang het, vir jou geduld en ondersteuning. Laastens aan ons Hemelse Vader wat vir ons 
die krag en gesondheid gegee het om dit te kon doen. Johan Van den Heever geniet dit en vorm NIB soos 
jy goed dink vir ons lede. Toe ek Bollie blad begin het was dit nie beplan vir elke NIB nie en tog het julle 
gesorg dat daar altyd 'n Bollie blad was.   
 
 
 
 
Na elke kamp word daar 'n bestuursvergadering gehou. Hier word 'n klomp dinge bespreek en beplan. 
"Wat is die beste vir die lede", is ons motto. Ons Julie vergadering is altyd 'n taai een. Buiten die gewone 
punte soos finansies, laaste kamp terugvoer, volgende kamp bespreeking, lief en leed ens. is daar nog 
punte wat by kom. Tydens die vergadering moet ons die volgende onder die knie kry: volgende jaar se 
kampe, toekenings, nuwe bestuur en die kollektegeld toekennings. Ons vergader by Carla Smit en soos 
gewoonlik is daar altyd 'n grappie of twee. Teresa le Roux lyk egter nie te lekker nie. Sy deel ons mee dat 
sy een of ander maag virus op gedoen het. Kort kort is sy gang af en later het sy die trappe haar tuiste 
gemaak. Voel regtig jammer vir die vrou maar vergadering moet gehou word. Halfpad deur die 
vergadering kry ons sop en broodjies. Sy hou verby. Net voor twaalf maak ons klaar met die vergadering. 
Die volgende dag stuur ek vir haar 'n whatsapp om te vra of sy beter voel. Wat ek terug kry is; " ja derms 
skoon". 'n Week of wat later gaan Teresa saam met ons na 'n winkel in Epping. Sy lag en begin om die 
storie vir ons te vertel. Sy het diabetis chocolade gekoop by 'n winkel in Montague Gardens by Caring 
Candies. Sy proe toe aan die nuwe chocolade en deel dit met Dane en Danny. Dit proe glad nie sleg nie 
en so bêre sy die res vir 'n ander dag. Die ander dag is toe Woensdag en sy sien op die pakkie is 'n geel 
sticker. Laxative.  Mens en daar gaan al die ligte aan. Arme Dane moes ook die hardloop pad loop en 
selfs die dametjie by die werk. In die blou bus het ons so gelag dat die trane loop. Teresa ek is so bly dat 
jy nie 'n virus opgedoen het nie want anders het die hele bestuur dalk deur geloop.  
 
Lede kyk mooi na SWK se bestuur en ondersteun hulle. Daar word baie tyd in gesit sodat ons lekker kan 
kamp. Maak gebruik van die voorstelle kissie indien julle voorstelle het of net wil gesels.  
 
Soos ek nog al die jare sê: Ek is trots daarop om 'n lid te wees van  SAWA Suidwes - Kaap. 
  

Ons het Saterdag se saam kuier gemis en ek wil tog vra dat die gebied dit nie sal afskeep nie. Baie 
dankie vir almal wat die kamp moontlik gemaak het. 
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Pleister blad 

Sonja Delport se Moeder is oorlede 
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Spog blad 

Stuur asb. vir ons die spog inligting deur sodat ons dit hier kan plaas. 

Ohna en Johan Oosthuizen  is 'n kleindogter ryker. 
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Hier waar Danny nou sit is hy heel tuis, veral as dit 
'n kameeldoring vuur was. Vrydag ontdek hy met 'n 
skok dat die einste kameeldoringhout nog by die 
huis lê. Dis nie 'n groot probleem nie en hy ry om 
'n sak of tien te gaan koop. Hy kom terug met 2 
klein sakkies wat hom 'n R100 uit die sak jaag. 
Nou kan ons braai.......Vrydagaand het alles verder 
mooi verloop.  
Vir Saterdagaand moet hy nou 'n plan maak maar 
daardie duur hout gaan hy nie koop nie. Wingerd 
stompies is 'n goeie koop veral as jy 'n mooi groot 
vuur maak en vinnig braai. Hou in gedagte dat die 
kole nie te lank hou nie.  
Die Stigter van M.O.C.B kom braai saam met ons, 
Niël Goslett met sy klein braaibak en charcoal 
vuur. Soos julle teen die tyd weet is Danny die 
enigste M.O.C.B lid. 
Pieter Henning en Danny het heelwat om te braai 
want Verna hulle het kom kuier en hul vleisie moet 
ook gebraai word. Die eerste ronde gaan dit goed. 

Intussen braai Niel op sy charcoal kole. 
Daar's niks wat hom pla nie want die kole is 

warm, baie warm. 

Stert tussen die bene het Danny sy rooster nader gebring en 
op Niël se kole kom verder braai. 

Iemand het dit baie geniet. 
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*Kampbywoning: 24 SWK lede en  ander Sawanante  30  lede.                                                                                                                
*Ons volgende kamp is by Doringlaagte  15 tot 17 September 2017. 
*Bestuurslid verantwoordelik: Nuwe bestuur 
*Foto’s geneem deur Petrus & Janine Theron, tensy anders aangedui. Dankie vir die                     
foto-bydraes. 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. 

Nog is dit einde niet. Indien jy jou rooster onbeman laat, sal Niël dit tot vir 
jou omdraai. Wie hou nou van gebrande braaivleis. Uit ondervinding weet hy 

dat die kole baie warm is. 

Pieter moet ook nog braai en 
waar sal hy braai. Op Niël se 

charchoal kole.  
Iemand het dit nog 'n keer 

baie geniet.  
 

So Danny en Pieter is ons 
Bollieblad ondersteuners die 

maand. 
Ek wou al solank die 

Voorsitter op die bladsy kry 
maar hy spring hom elke 

keer vry. 
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Verjaarsdae - September 

Huweliksherdenkings - September 

Datum Naam 

1   

2 Gerrit & Ilona Bruwer 

6 Johan & Ohna Oosthuizen 

8 Michael & Stefanie Chamberlain 

14 Jean & Jenette Heyneke 

30   

Datum Mans Datum Dames Datum Kinders 

3 Hans Havenga 3   3   

7 Tommy Jones 7 Isabel Steyn 7   

7 Johan Gerber 7   7   

9 Martin du Preez 9   9   

11   11 Louise Mitchell 11   

15   15 Louise Jansen Van Noordwyk 15   

16 Bennie Pienaar 16   16   

17 Koos Oosthuizen 17   17   

  Hennie Delport         

18   18   18 Nina Botha 

24   24 Melissa Kapp 24   

29   29 Salome Low 29   

30   30 Tersia Marais 30   



29 

 

 
 

KAMPPROGRAM vir 2016/2017 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

DATUM van KAMP PLEK 

SEPTEMBER 2017 15 tot 17 DORINGLAAGTE 

OKTOBER 2017 20 tot 22 
OUSKIP 

KONGRES 

NOVEMBER 2017 10 tot 12 
BERGRIVIER 

KERSKAMP 

JANUARIE 2018 26 tot 28 
OOSTEWAL 

VRUGTEFEES 

FEBRUARIE 2018 16 tot 18 SKIMKAMP 

MAART 2018 16 tot 18 
BERGRIVIER 

NASIONAAL 

APRIL 2018 20 tot 22 ONRUS 

MEI 2018 18 tot 20 SILWERSTRAND 

JUNIE 2018 8 tot 10 GUANO CAVES 

JULIE 2018 13 tot 15 ALTYDWATER 

AUGUSTUS 2018 17 tot 19 
OUSKIP 

AJV 

SEPTEMBER 2018 14 tot 16 YZERFONTEIN 

OKTOBER  2018 19 tot 21 DORINGLAAGTE 

NOVEMBER 2018 16 tot 18 
NIGHT SKY 

KERSKAMP 


