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SAWA EREKODE

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die Riglyne en 

Gedragskode van die Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie.  Verder verbind ek 

myself tot die volgende:

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te bewaar en uit te lewe.

2. Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen om ons

      assosiasie uit te brei.

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora beskerm en bewaar.

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking so te benut 

      dat ander gaste dit sonder ongerief kan gebruik.

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en bedagsaam te        

      handel teenoor alle padgebruikers.

6. Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te skend nie, maar 

      sal poog om die agting van almal met wie ons in aanraking kom af te dwing.

SAWA EREKODE IN JEUGTAAL

1. Ek sal my bes probeer om Christelik op te tree teenoor al my maats.

2. Ek sal help waar ek kan en vir ander maats vertel van SAWA.

3. Ek sal nie bome en plante verniel of afpluk nie en die diere en voëls beskerm en   

      bewaar.

4. Ek sal nie in die toilette speel of mors nie, want ander wil dit ook graag gebruik.

5. Ek sal met my SAWA maats vriendelik wees en nie met hulle baklei nie.

6. Ek sal nie lelike dinge doen sodat ander mense sê SAWA kinders is stout nie.
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Pitkos
Kinderwysheid:  ‘n Leë dop

Juffrou Miller het ‘n groepie jong seuns en dogters in haar klas gehad.  
Een van hulle was die dertien jarige Jeremy.  Hy was nie net kleiner as 
die ander kinders in sy klas nie, hy was ook verstandelik gestremd.  

Dit was goeie Vrydag, die begin van die Paastyd.  Juffrou Miller vertel die 
storie van Jesus wat aan die kruis gesterf  en op die derde dag weer 
opgestaan het.  Aan die einde van die les gee sy vir elke kind ‘n plastiek 
eierdop wat kan oopmaak.

“Ek wil hê julle moet huis toe gaan en iets in die eierdop plaas wat vir jou 
sal simboliseer dat Jesus gesterf  en weer opgestaan het,” sê sy.

Die volgende dag heers daar groot opgewondenheid in die klas.  Die 
kinders het ‘n verskeidenheid goedjies in hul eierdoppe gesit:  papier 
skoenlappers, klippies met mos oorgetrek, ens.  Juffrou Miller het 
tussen al die kinders deurgeloop en toe sy by Jeremy se bank kom, sien 
sy dat sy eierdop, oop, maar leeg was.  Sy het gedink dat die seuntjie nie 
verstaan het wat om te doen nie en omdat sy hom nie in die verleentheid 
wou stel voor die klas nie, net aangestap, haar finale opmerkings 
gemaak en die klas verdaag.

Toe al die kinders weg is, kom klein Jeremy na haar en vra:  “Juffrou 
Miller, hoekom het u niks oor my eierdop gesê nie;  hoekom het u myne 
oorgeslaan?”

“Maar Jeremy, dit is leeg, is dit nie?” sê Juffrou Miller.  Terwyl hy na haar 
kyk antwoord die klein Jeremy, “Juffrou Miller, op Paasoggend, was 
Jesus se graf  nie ook leeg nie?”  Terwyl die onderwyseres na die klein 
seuntjie luister het sy besef  dat hy in sy kinderlike wese, die krag van die 
dood en opstanding van Christus verstaan.

Omtrent drie maande later is Jeremy oorlede om by die Here te wees.  
By sy begrafnisdiens bring negentien van sy klasmaats leë eierdoppe 
om op sy kis neer te sit.  Dit was ‘n teken om te sê,  “Hier is ‘n seuntjie wat 
geweet het wat dit is om Jesus te volg.”

A. Andrews
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Vanuit die Redaktrise se pen

Hallo aan almal!  Sjoe, ek kan nie glo dat die eerste kwartaal alweer iets van 

die verlede is nie.  Die tyd het gevlieg.

Dit was ‘n baie vol en besige kwartaal, persoonlik en in SAWA.  Daar was 

alreeds 4 kampe, waarvan een die 100plus was.  Ons is die enigste SAWA-

gebied in Suid-Afrika wat nog ‘n 100plus kamp hou.   Dit was voorwaar ook ‘n 

groot sukses en ek was trots om deel van die werkspan te kon wees.  Al moet 

ek dit nou self sê, ons het onsself oor ‘n mik gewerk, maar dit was alles die 

moeite werd, toe ek die verrassing op die gaste se gesigte sien.  Natuurlik 

was daar tot laat gefiesta!  

Die nuusbrief is vir my ‘n nuwe uitdaging wat ek met die grootste opwinding 

aanpak.  Ek hoop dat almal sal saamwerk, om saam met my ‘n groot sukses 

hiervan te maak.  Ons wil mos almal graag daardie toekenning vir beste 

nuusbrief na Strelitzia laat kom.  Ek wil aan almal ‘n beroep doen om asseblief 

vir my brokkies te stuur, wat ek sodoende kan plaas.  Ek kan nie belowe dat ek 

alles sal plaas nie, maar ek sal dit sover moontlik doen, indien dit geskik is.  

Ek beoog ook om weer advertensies in die nuusbrief te plaas teen R50 per 

advertensie.  Die advertensiefooie moet asseblief by Marlene betaal word, 

terwyl julle die advertensies vir my e-pos by, lerikabarnard@yahoo.com.

Ek hoop dat almal die Paastyd saam met hul families sal geniet en indien die 

langpad aangedurf word, dat almal veilig by hul bestemmings sal aankom.

Groete tot volgende keer.

Lerika
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My kontakbesonderhede:

Tel:  041 922 4201 (h) na-ure
Sel:  083 565 5386
E-pos:  
BB-pin:  26F5FB4C

lerikabarnard@yahoo.com
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VOORSITTERSVERSLAG : EERSTE KWARTAAL : 2012

Hiermee groet ek al ons lede vir die eerste keer op papier hierdie jaar.  Mag 2012 vir ons almal 
en diegene met wie ons paaie mag kruis, net voorspoed en geluk inhou.  Ek glo voluit dat met 
Sy genade, ons tot alles in staat sal wees wat ons mag aanpak.

Na 'n welverdiende ruskansie is ek van mening dat die meeste van ons lede met vol gelaaide 
batterye kans sien vir hierdie jaar se uitdagings. Die skole is al fluks aan die gang en al die 
bedrywighede op die sportvelde kan oral waargeneem word. 'n Mens wonder partykeer waar 
al die energie vandaan kom wanneer die kinders in die warm son rond hardloop.

Ons het ook op ons kerfstok 'n 100 + om aan te bied en dan lê die kongres ook nog voor. Alles 
wat die reëlings met die 100 +betref, loop nog voor die wind en met Ben en Ann aan die stuur 
daarvan, weet ons alles sal vlot verloop.

Strelitzia  Nuus het ook 'n nuwe redakteur en hiermee wil ons ook vir Lerika Venter bedank vir 
haar bereidwilligheid om hierdie saak vir ons te behartig.  Ek wil die hoop uitspreek dat elke lid 
'n poging sal aanwend om die nuusblad te ondersteun met berigte.  Die redakteur het werklik 
ons insette nodig om hiervan 'n sukses te maak.  Dankie ook aan Amanda Fourie, vorige 
redakteur, vir haar aandeel.

Dan bly die gebreke ook nie agter nie of sal ek dit ongevalle noem. Brenda het gedurende die 
vakansie haar enkel gebreek wat veroorsaak het dat ons vakansie kort geknip moes word. Na 
ongeveer ses weke gaan dit baie beter en kyk ons vorentoe na herstel. Die snywonde aan 
weerskante van die enkel lyk ook baie goed.  Simon Mattheus moes ook skielik 'n oog operasie 
ondergaan en hy ontvang nog behandeling.  Denzil Strydom moes ook in die hospitaal gaan 
draai met nierstene.  Gelukkig is almal se ergste pyn verby.  Almal wie gedurende die ou jaar 
gebuk gegaan het onder verskillende gebreke en kwale, sterk goed aan en ons hoop en 
vertrou dat die gesondheid sal hou.

Ons senior lede is nog almal op die been en onder omstandighede gaan dit redelik goed.  Oom 
Bertie en tannie Marie Botha was gelukkig om hul dogter en drie kleinkinders gedurende die 
vakansie al die pad vanaf Paraquay by hulle te kon hê.  Almal is weg en die huis is weer stil.

Januarie se saamtrek by Van Stadens was 'n reuse sukses met sestien woonwaens en nog 
gaste wie ook kom saamkamp het in plaas van die gewone paar waens wat gewoonlik na die 
vakansie hul opwagting maak.  Ek hoop dat elke saamtrek 'n mooi getal sal oplewer. 

Voorspoed aan almal en lekker kamp.
Kobus
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Kerskamp – 10-13 November 2011 – Winston Addo

Hierdie jaar was dit die jeug se beurt om die kerskamp aan te bied.  Daar was baie beplanning, kopkrap, 

oor en weer se “ge-email” en oproepe gemaak om van hierdie naweek 'n sukses te maak.

By ons aankoms Vrydagmiddag  was daar reeds 'n paar senior lede wat al rustig gesit het, klaar 

opgeslaan en uitgepak, waar ander eers die dag by die werk moes trotseer.  Die senior lede het al van 

die Donderdag af  gekamp.

Marcel was so gaaf  om sy tent vir my te leen vir die naweek, want Martin se bakkie was in Durban waar 

hy op die oomblik werk en so kon ek nie die karavaan uitsleep nie.  Martin het almal verras, want hy sou 

oorspronklik nie die kerskamp kon bywoon nie weens sy werk.  Vinnig-vinnig is almal opgeslaan en reg 

vir die naweek.  Ek moet sê dis nogal 'n aanpassing om in 'n tent te kamp as jy eers 'n karavaan gewoond 

is.

Boekevat het ek en Anneke gehou.  Almal het sommer rustig so in die buitelig gesit.  Natuurlik het die 

temas van die naweek alles rondom Kersfees gegaan.  'n Paar Kersfeesliedjies is ook gesing.  Daarna is 

inbetaling ontvang by Kobus en Brenda se karavaan deur myself  en Anneke.  Almal het toe die vure 

aangesteek en lekker gesellig saam gekuier.

Saterdagoggend is al ons “jeug” sommer al vroeg besig met die voorbereiding van die aand se 

verrigtinge.  Al die mans het gehelp om die Kersliggies en versierings onder die lapa op te sit. Die 

vrouens het begin om die tafels op te maak en te versier.  Die eienaars van die kampplek was so gaaf  om 

vir ons houttafels ook te leen.  Baie dankie aan hulle.  Ischke en die kinders het die kersbome versier.

Intussen het oom Tjaart al vroegoggend die spit aan die gang vir die aand se ete.  Slaaie is nog voorberei 

en tannie Brenda het aangebied om die aartappels vir ons te kook.  In die bloedige hitte het ons sommer 

gou-gou die nagereg ook voorberei.  Klomp poedingbakkies is in verskeie karavane koud gehou, dit was 

omtrent 'n gewerskaf, maar vele hande het die werk sommer gou ligter gemaak.

So tussen die lapa se opmaak en voorbereiding van die ete, het Riemke en Daleen 'n kersopvoering met 

die kinders geoefen.  Hulle was so opgewonde en kon nie wag dat die tyd moes aanbreek nie.

Boekevat is gehou deur Riemke en Daleen.  Die kinders was almal soos engeltjies aangetrek.  Ek dink 'n 

paar van die senior lede moes verseker 'n traantjie gepik het.

Daarna is 'n heerlike ete voorgesit.  Almal het heerlik gesmul.  Lekker musiek is gemaak deur Riaan en 

die voete het bietjie geskoffel.  Na afloop van die verrigtinge het almal hande bygesit en chop-chop is al 

die skottelgoed gewas, tafels afgedek en opgeruim.

Ek dink ons kan regtig trots wees op onsself, want die aand was 'n groot sukses.

Sondagoggend moes ek en Martin vroeg opstaan om Lynique na haar Sondagskool konsert en 

prysuitdeling te neem in Despatch.  Ischke se oom “Ouboet” het Sondag se kerkdiens behartig, ons het 

dit ongelukkig gemis, maar almal was baie beïndruk deur hom.  Daarna is die orige brode en ander 

eetgoed voorgesit met 'n drinkdingetjie.  Ons het direk na Lynique se prysuitdeling teruggekeer kamp 

toe.  Die meeste van die jonger lede het al begin oppak en afslaan terwyl die senior lede nog rustig 

verkeer het rondom 'n middag-vuurtjie en van die vorige aand se spit en slaaie geniet het vir middagete.  

Niks wat hulle jaag.

So het die naweek tot 'n einde gekom.

Nogmaals baie dankie aan al die hande wat saamgestaan het om die voorbereiding te doen sodat die 

naweek 'n groot sukses was.  Ek dink ons het ons goed van ons taak gekwyt.

Groete tot die volgende kamp

Christelle

6



7

Winston Kerskamp 2011

S
a
w

a
n

a
n

te
 k

a
n

 m
o

s
 

h
e
e
rl

ik
e
 k

o
s
 m

a
a
k
.

Wat sou ‘n Kerskamp nou sonder 
Kersvader wees?

Almal verkeer gesellig om die 
etenstafels.

Hier word aandete stadig, maar geurig 
voorberei deur Tjaart.

Die kinders het ook deel gehad aan die 
aktiwiteite tydens boekevat.

Kampkommandante

Aansporingsplaatjies:
Onder v.l.n.r. Nico en Laura ontvang 25 Algemeen, 
Ben en Ann ontvang 180 Streek en Kobus en Brenda 
ontvang 50 keer kampkommandante



VERSLAG VAN STREEKKAMP TE VAN STADENSMOND 
20 – 21 JANUARIE 2012

Heelwat lede was lus vir die Januarie-kamp, al het sommiges net teruggekeer van 
'n Desemberkamp!  Vir diegene wat moes tuisbly en gaste versorg oor die feestyd, 
was dit 'n welkome blaaskans.  Die son was baie warm en die paar koeltebome wat 
daar was, is sommer gou opgesoek.  Brenda het met haar seer enkel en al kom 
kamp, maar het gesorg dat sy naby die ablusie staan waar sy nie hoef trappe te 
klim nie.

Vrydagaand het Elmo boekevat gehou en daarna het Ben en Ann die inbetaling 
behartig.  Vure is aangesteek en daarna het almal gebraai om net bietjie in die 
lekker aandlug te verkeer.

Saterdag is daar jaffels gebak by Ann se woonwa en almal het lekker gesmul 
daaraan vir middagete. Die fondse sou aangewend word vir die 100+ wat in Maart 
gehou moes word deur Strelitzia.  R500 wins is gemaak met baie min moeite.   
Dankie aan die dames wat altyd gewillig is om hand by te sit as daar iets aangepak 
word. Dit word waardeer.

Saterdagaand het Ben boekevat gehou en daarna is daar weer lekker om die vure 
gekuier.  Die aandlug was regtig iets besonders en almal was traag om later in die 
warm woonwaens te gaan slaap.

Sondagoggend het Ben weer 'n stukkie voorgelees uit “Pleisters vir die Siel” en 
daarna is daar plaatjies oorhandig en “oepse” is betaal. Daar is heerlik tee gedrink 
daarna.   Na ete het almal maar traag opgepak. Ben en Kobus wou nog kuier en is 
eers Maandagoggend terug huis toe.  

BEN EN ANN
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Ben, Ann, Elmo en Susan 
was kampkommandante

Oeps_tyd!...

Hier word fluks jaffels 
gemaak.

Johan en Ruline word 
welkom geheet.

Die Bezuidenhouts 
welkom gehee

word 
t.

Ben hou kerk

Ben en Ann ontvang -  225 
Algemeen

El vang - mo en Susan ont
20 streek AJV toekennings



KAMPVERSLAG 16 TOT 19 FEBRUARIE 2012

'n Mens kan nie glo die tweede saamtrek van 2012 is agter die rug nie.  So stap die tyd ongemerk aan! 

Dit is so lekker om 'n seniorburger te wees! Gelukkig kon die gryskoppe al van Donderdag af saamtrek! Dit 
was een groot fees gewees!  Die middag het almal lekker saam koffie gedrink met die heerlikste eetgoed 
daarmee saam.  Later het daar twee van die jongere lede hulle by ons gevoeg, want hulle wil solank kyk hoe 
lekker is dit om 'n seniorburger te wees. 

Almal het 'n bydrae gemaak in die vorm van hoender en groente.  Kobus en Ben het die aand die heerlikste 
hoenderpotte opgedis en 18 van ons het heerlik gesmul.  Vrydagoggend het 14 van ons ontbyt geniet by 
Gisters. Weereens was dit 'n heerlike samesyn!  Vrydagmiddag is die seniorburger saamtrek afgesluit met 
nog koffie en eetgoed by Kobus en Brenda se wa.  Dankie aan al die gryskoppe vir 'n heerlike kuier oor en 
weer!

Later deur die dag het die res van die streek se lede begin aankom en nesskrop.  Altesaam 21 lede en gaste het 
die naweek saamgekuier.  Ons sê baie welkom aan Johan en Rolene Moolman en Pieter en Riëtte van 
Loggerenberg wat as nuwe gaste saamgekamp het.  Ons het verneem dat julle kans sien vir ons klomp by 
Strelitzia deur julle tot ons streekledetal by te voeg.  Mag julle vele gelukkige jare en saamtrekke saam met 
ons almal in Strelitzia geniet!

Daan en Cecile, baie dankie ook vir julle besoek aan ons streek.  Dit was so lekker om julle by ons te kon hê!   
Julle kan dit maar meermale doen!  Julle is altyd meer as welkom!

Boekevat is deur Kobus, Brenda en Denzil waargeneem.  Dankie vir julle boodskappe.

Saterdag het die weer nie so baie lekker saamgespeel nie.  Die vrugtefees is maar in winderige 
omstandighede gehou.  Arme Brenda!  Jammer jy het so sleg deurgeloop.  Gelukkig is jy iemand vir sports!

Saterdagaand het daar nog gaste by van die ander lede gekuier.  Ongelukkig is ons nie van almal se name en 
vanne bewus nie. Hoop almal het lekker saam gebraai.  Sondag se erediens is waargeneem deur Ds. Bennie 
Meyer, een van Jeffreysbaai se afgetrede dominees.

Na so 'n heerlike naweek was niemand regtig lus vir oppak nie, en party van ons het tot laat middag vertoef.

Nogmaals dankie aan ons Hemelse Vader wat dit vir ons almal moontlik gemaak het om veilig by die kamp te 
kom en weer veilig by elkeen van ons se huise!  Dankie aan elke Sawanant wat die naweek bygewoon het. 
Dit was baie lekker gewees.

Aan al die lede van Strelitzia wat betrokke is by die reëlings van die 100+ sê ons noual baie dankie. Ons weet 
dit is harde werk wat voorlê!

STERKTE!

SAWAGROETE.
Kobus, Brenda, Denzil en Fransie.
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Jeffreysbaai - Februarie 2012

‘n Anderste kampeerwa - by die 
motorskou

Sommige lede raak 
waatlemoengemeen!

Die kinders het die 
vrugtefees beslis baie 

geniet!

Pieter was een van min 
wat braaf genoeg was...

Almal verkeer feestelik en in ligte luim.

Basie en Reinett 
ontvang - 50 streek

Simon en Ina ontvang - 
175 Algemeen

Kampkommandante van die 
naweek.  Waar’s Brenda?

Pieter en Riëtte word 
verwelkom

Dit is nou mooi 
korrel...
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KAMPVERSLAG : VAN STADENS 100 PLUS : 2-4 MAART 2012

Die afgelope naweek  was dit Strelitzia se beurt om die 100 plus aan te bied en was dit nie 'n 
besige naweek nie!  Daar was alreeds twee waens vanaf Woensdag en Vrydag het die res hul 
opwagting gemaak.  Lede van Klein Karoo, Oos-Kaap en Seemeeu het ons kom besoek om deel 
te hê aan die verrigtinge.

Vrydag nadat almal hul staan gekry en gegroet het, het ons boekevat in die saal gehou.  Daarna 
was dit inbetaling en het die vure ook hoog gebrand sodat almal 'n vleisie kon braai.  Gelukkig was 
die vure op die balkon buite die saal en was dit gemaklik om sommer die slaaie en brood in die 
hande te kry.  Sekere ouens was nogal gelukkig, want daar was ook lede wie die braaiwerk 
gedoen het.  So het almal  hul voedsel geniet en daarna rustig gaan verkeer.

Saterdag was die dag van die groot werk.   Hierdie keer het ons 'n aantal lede gehad wie nog nie 
100 keer gekamp het nie  en hulle ingespan om die werk te doen.  Ben en Ann Barnard het die 
leisels gehou en elkeen het 'n taak gehad om te verrig.  So het hulle al vroeg die oggend begin met 
die voorbereiding vir die aand se gebeure.  Van die ander lede het ook hand bygesit. 

Teen sesuur was dit tyd om boekevat te hou en daarna moes die baba's aangewys word.  Dit was 
'n mooi gesig om die verskillende Cowboys en Meksikane se kleredrag te bewonder, want die 
kultuurbeker moes ook 'n nuwe baas kry.  Spikkels en Charmain Barnard van Oos Kaap was toe 
uiteindelik as die amptelike baba's  aangewys met 'n totaal van 104 saamtrekke.

Die lede moes met hul verskillende uitrustings paradeer en in die rondte in die saal loop sodat die 
beoordelaars behoorlik kon sien wie se redrag uitstaan.  Die bekendmaking van die finaliste 
en die uiteindelike wenners moes wag tot na ete.

Hier het ook 'n groot verrassing gewag, want die kos was pure Meksikaanse disse.  Daar was 
tortillas met verskillende vulsels.  'n Mens het voor die tyd gedink dat jy sommer twee of drie van 
daardie plat pannekoeke met die vulsel sal verorber, maar nadat die gewig in die maag gevoel is, 
het almal besef dat dit vullend is.  Nogtans was dit iets anders en almal het dit baie geniet.  Geen 
wonder dat al die helpers se ore begin hang het nie; hulle was moeg van al die 
voorbereidingswerk.

Die tyd het aangebreek dat die beoordelaars na die finaliste van die kultuurbeker moes kyk en 
daar word die Grootendorse van Seemeeu as die wenners aangewys.  Hulle drag was voorwaar 
interessant en hulle het verdien om te wen.  Oom Arie sal paraat moet wees, die tannie het jonk 
gelyk!  Wouter Steenkamp en Jackie Conradie van streek Oos Kaap asook Strelitzia se eie 
Brenda, was finaliste.

Die jolyt het nou begin en van die lede het 'n passie op die dansvloer gemaak.  Dit was lekker om 
in die saal rond te beweeg en na al die dekor te kyk teen die mure.  Daar was werklik baie moeite 
gedoen om alles in plek te kry.  Tussen die kuier deur het baie van die lede te kenne gegee hoe 
hulle die aand geniet het en hoe lekker die kos was.  Ek glo elkeen het 'n boodskap gehad om by 
die verskillende Sawastreke oor te dra.  So het die tyd ook aangebreek dat almal rustig moes raak 
en die saal was weer gereed gemaak vir kerk.

Sondagoggend was die helpers en ander lede weer vroeg besig om eetgoed reg te kry om na 
afloop van die kerkdiens te nuttig.  Om 09:30 was die Gebied aan die woord met nog sprekers 
daarna.  Ds Kobus Kruger wie ook Klein Karoo se eerste voorsitter was, was gereed om die diens 
te hou en almal het op sy boodskap gewag.  Met genoeg geestelike voedsel was almal weer in 
staat om 'n nuwe week aan te durf.  Die finale bedankings was gedoen en al die lede was weer 
eens bedank vir hul teenwoordigheid en voorspoed toegewens met hul terugreis.

 kle
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Dit was tyd om iets te drink en verversings was ook genuttig.  Diegene wie nog wou gesels, het dit 
gedoen terwyl hulle wie nog ver moes ry, so gou moontlik pad gevat het.  Die ander lede het  rustig 
verkeer en begin oppak, want die wind het sterk begin waai.  Diegene wie moeg was na al die 
naweek se harde werk, het ook nie gras onder hul voete laat groei nie en so gou moontlik koers 
gekies.  'n Mens rus mos gewoonlik na so 'n naweek eers by die huis en op jou eie bed.

Hierdie was 'n puik 100 plus wat nog lank onthou sal word en waaroor nog lank gepraat sal word. 
Die reëlings was puik en 'n wenspan het hul goed van hul taak gekwyt.  'n Mens sou nooit kon dink 
dat twee aspirant moedertjies wie deel van die werkers was, so hard kon werk nie.  Dit wil gedoen 
wees!

Strelitzia-groete.

Kobus en Brenda  
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Kobus en Brenda 
arriveer in egte 
Meksikaanse styl

Ben en Ann 
lyk soos 
opregte 

Meksikane - 
hulle het die 
reëlings van 

die 100+ 
behartig.

Die gaste 
ontvang elk 
‘n botteltjie 
Sangria by 
die deur.

Die tafelversierings 
het met Meksiko se 

vlag gespog.

Spikkels en 
Charmain 
was die 

baba’s van 
die kamp 

100+kamp.

Die musikale 
verwelkomingskomittee.
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100 plus vervolg....

Die onder 100 werkspan.

Die onderste 3 foto’s, wys

va

 
sommige dele van die harde werk 

n die naweek.

Kyk net hoe g ig wag 
hierdie perd baas.

eduld
vir sy 

Kyk net die heerlike Meksikaanse kos 
ten nie almal weet wat om me  ‘n tortilla 

te doen nie.

Die Grotendorse was die 
wenners van die kultuurbeker 

vir bes geklede gaste.

Slaan daai pinata!!

Foeitog! Ongelukkig 
kon almal nie ‘n perd 
gehad het nie - so die 

verbeelding moes 
doen!

Die finaliste... Heerlik...

Oom Reitz
Suzie - di

100 plus 

 en tannie 
e oudste 

gaste.



Kampverslag – 16 & 17 Maart 2012 te Willows

Drie van die lede was gelukkig om al van Donderdag af te kamp.  Vrydagoggend vroeg voor werk het 
ons en Steve solank ons woonwaens by Willows gaan trek en die Rallies opgeslaan.  Die res van die 
lede het stuk-stuk deur die loop van die dag daar aangekom en kamp opgeslaan.  Toe ons na werk by 
Willows aankom, was daar al 13 woonwaens onder wie 2 gaste was.  Oom Jannie en Tannie Marlene 
het ons hierdie keer “gebeat” en laaste by die kampterrein aangekom.  Boekevat was by ons woonwa 
gehou en daarna het almal se vure gebrand en was daar heerlik saamgekuier.

Gedurende die nag het die wind verskriklik opgekom en was ‘n hele paar manne uit hul woonwaens 
gejaag om die tente weer vas te maak. In die vroeë oggendure het swaar reën ook toegesak en het dit 
by ŉ paar woonwaens ingereën.

Saterdag het elkeen maar hul eie gang gegaan. Daar was later balle gerol en oor-en-weer by mekaar 
se woonwaens gekuier. Die aand se boekevat was aangebied deur Oom Marius en Tannie Maryna. 
Daarna was die vure weer aangesteek en het ‘n klompie van ons saam gebraai.

Sondagoggend voor kerk het die voorsitter al die verrigtinge afgehandel en ook ons nuwe lede 
ingehuldig. George, Tilla en Kayla Didloff, wat aangesluit het by die AJV, is ingelyf, asook Pieter en 
Riëtte van Loggerenberg.

Ek het die sangdiens aangebied en daarna het ons gesellig om ‘n bordjie eetgoed en drinkdingetjie 
verder gekuier.  Daar was stuk-stuk opgepak en van die lede is eers laat daar weg.  Een van ons gaste 
het die samesyn so geniet dat hulle ook die naweek aangesluit het.  Ons hoop hulle gaan ook nog 
sommer baie jare lekker saam met Strelitzia kamp.

Baie dankie aan Oom Marius en Tannie Maryna wat saam met ons kampkommandante was.  Ek dink 
dit was ‘n baie lekker naweek en baie dankie aan al die Strelitzia-lede vir ‘n heerlike kamp.

Strelitzia groete
Anneke
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George, Tilla en Kayla 
Didloff word ingehuldig.

Kobus en Brenda ontvang 130 
Streek.

Pieter en Riëtte van 
Loggerenberg word 

ingehuldig.Kampkommandante:  Marius 
en Maryna en Anneke en 

Marcel

Die Ferreira’s word 
verwelkom.

Johan en Marietjie 
word verwelkom.



Vir die jongspan
Help die Paashaas om sy mandjie te vind.

Maak ‘n hasie houertjie.  

Vra vir mamma om die 

prentjie vir jou op 

karton te fotostateer en 

te vergroot.  Kleur dit 

mooi in en knip dit uit.  

Vou dan die houertjie.
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Vir die jongspan



Lawwe hoekie
Definisie van “guts”:  Man wat laatnag dronk deur sy vrou met die besem 

ingewag word en haar vra:  “Maak jy nou nog huis skoon of vlieg jy dalk 

iewersheen?”

Jannie se ma sê vir Jannie om pappa te bel en vra hoe laat hy huis toe kom van 
gholf af.  Jannie bel en sê agterna vir mamma:  “Daar’s ‘n vrou wat sê hy kan nie 
nou praat nie!”  

Later kom pappa by die huis en mamma gee hom ‘n harde klap!  Pappa heel 
verbaas:  “Wat de hel was dit voor?”  Mamma sê vir Jannie:  “Sê vir jou pa wat 
die vrou gesê het toe jy bel!”  Jannie:  “THE SUBSCRIBER YOU HAVE DIALED 
IS NOT AVAILABLE, PLEASE TRY AGAIN LATER.”

Blond sit in kroeg toe 2 ouens in loop en gaan sit weerskante van haar.  Een ou 

sê vir die kroegman “Johnny Walker, single” en die ander sê “Jack Daniels, 

single”.  Toe hak die blond af “Ansie Schoeman, geskei”.

Waar daar ‘n wil 
is, is daar ‘n weg!

Spietkop stop langs 
blond en sien sy brei 
terwyl sy bestuur.  Hy 
skree PULL OVER!!!  Sy 
skree terug, NEE, DIS ‘N 
SERP........
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Pietie se ma loer deur die venster, Pietie en sy kat is besig om kerk-kerk te speel.  Hy sit daar stil en preek 

vir die kat.  Glimlaggend draai sy om en gaan aan met haar werk.  Die volgende wat sy hoor is ‘n vreeslike 

rumoer:  dit miaau en blaas, dit is ‘n vreelike gedoente, sy hardloop terug en sien Pietie is besig om die kat 

te DOOP in ‘n bad water.  “STOP DIT!” skree sy vir Pietie. “DIE KAT IS BANG VIR DIE WATER!”Rustig 

kyk Pietie op en antwoord sy ma, “hy moes daaraan gedink het voordat hy by my kerk aangesluit het!”

Kaapse Kleurling Predikant:  “Djule moet djule bekeer en djule verkeerdighede laat staan!  En 
as djule nie luister nie gan djule hel toe!  Ek sê djule die hel is ‘n vreeslike plek.  Die woord sê da 
gan ‘n geween wies en gekners van tanne!”  

Iemand lag en die prediker kyk stip in sy rigting en sê:  “En djy medie papbek wat so leka lag, ve 
djule sal tanne gesupplaai word!  Maar kners sal djule kners!”

Die dr. het gesê ek moet een 
of ander sport begin om aktief 
te bly, toe besluit ek op cage 
fighting, het gisteraand my 
eerste fight gehad, daai 
budgie het nie geweet wat 
hom tref nie!!



Lief

Jannie en Marlene raak ‘n kleindogter (Elke) ryker.

Leed

Brenda het geval en haar enkel gebreek,maar dit gaan al baie beter.

Simon het ‘n oogoperasie gehad.

Denzil was in die hospitaal met nierstene.

Steve en Christelle se ma het ‘n operasie gehad en kry tans
behandeling.

Jaco was in die hospitaal met nierstene - hy sterk goed aan.

Martin Deyzel het ‘n rugoperasie ondergaan - is tuis en sterk aan.
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Datum Maand Oord

27 - 29 April Keurbooms - Gebied

25 - 27 Mei Homestead -Senior Burger

15 - 17 Junie Sitrus Oewer - Streek

20 - 22 Julie Gamtoos Ferry - Streek

10 - 12 Augustus Van Stadens - AJV

 7 -  9 September Cape St Francis - Streek

19 - 21 Oktober Van Stadens - Mini gebied

 9 - 11 November Winston - Streek

Kampprogram



Wie gaan verjaar?

April

1 - Linique Deyzel

4 - Sonnet Nortier

5 - Annemarie du Plooy

11 - Riaan Venter

16 - Lerika Venter

16 - Kobie du Plooy

19 - Martin Deyzel

27 - Basie Mallinson
27 - Stephanie Lambrechts

Junie

5 - Layla Barnard

9 - Petro de Jager

9 - Desiree Deysel

14 - Marius Ferreira

26 - Ben Barnard

28 - Ann Barnard

29 - Lottie de Vries

Mei

15 - Brenda Bower

15 - Pieter Barlow

15 - Adel Labuschagne

21 - Laura Meyer

28 - Johan Ferreira

Lede Nuus

Lede bedankings:  Geen

Nuwe lede:  3
         Johan Moolman 

                    Pieter Loggerenberg
                    Johan Ferreira

Oorplasings:  Geen

Ledetotaal soos op 29 Maart 2012 is:  34 lede
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AANWENDING VAN “OEPS” BYDRAES

Aan elkeen wat gedurende verlede jaar stout was of iets vergeet het of selfs net 'n twee rand 
bygedra het tot die “Oeps” blikkie, gaan asseblief voort daarmee.  Ons het die pragtige bedrag 
van R1362,55 ingesamel en daardeur 'n hele paar persone se harte baie bly gemaak. 

Met R500 van daardie geld is daar kos gekoop vir Kersdag en dit is geskenk aan die blanke 
plakkerskamp buite Port Elizabeth.  Baie dankie aan Ben en Ann wat die aankope en 
oorhandiging daarvan hanteer het.

Dan is daar 'n jong kankerlyertjie van Uitenhage wat 'n duur inspuiting moes kry, maar daardie 
fondse het ook ontbreek.  Daarvoor is daar R200 geskenk.  Dankie aan Marlene wat dit 
hanteer het.

Laastens het 'n paar Strelitzia-lede Blackies Tehuis op Despatch besoek.  Daar is al die 
inwoners getrakteer op braaivleis, slaaie,skyfies,vrugtesap en nagereg.  Elkeen het ook 'n 
pakkie tuisgemaakte koekies ontvang,  Almal daar het dit vr baie waardeer en van die tannies 
het selfs 'n paar passies op die maat van die musiek gemaak.  Die eienaar en inwoners het 
Strelitzia-lede bedank, maar net om te kon sien hoe hulle alles geniet het, maak dit die moeite 
werd om sommer aspris te wil stout wees in die nuwe jaar, sodat die twee rande weer kan inrol.

Hartlik dankie vir elkeen se bydrae.  Dit word opreg waardeer.

Brenda 

SAWA-VRIENDE

Aan al my Sawa-vriende wil ek net 'n baie groot en hartlike dankie sê vir al julle oproepe, sms'e, 
besoeke, gebede en hulp nadat ek my enkel gebreek het.  Dit was vir my 'n baie moeilike tyd, 
maar julle het my daardeur gedra.  Dit is lekker om vriende soos julle te hê.  'n Ekstra groot 
dankie aan Kobus wat skielik alles self moes doen en glo dit, hy het nooit gekla oor enigiets nie.  
(Indien iemand ooit 'n verpleër sou benodig, kan ek hom met liefde aanbeveel.)

Sawagroete.

Brenda 
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Daar is nou 4X4 binne SAWA. Ek het wel 'n brief vanaf Rudie Brits gedateer 27 Januarie 

2012 ontvang. Belangstellendes kan my in hierdie verband kontak. Dit was ook tydens 

ons laaste vergadering van 8 Maart 2012 onder die bestuur se aandag gebring. Tydens die 

Gebiedsvergadering sal verder daaroor gesels word.

Weeg van woonwaens:  Van die lede in die Noordelike streke het hul woonwaens vir 'n 

toets laat weeg. Dit was gedoen asof die waens vir die naweek gepak was. Nie een 

woonwa se gewig was binne die vereiste perke nie. Almal was "oorlaai". Die weegbrûe 

verskil ook en weeg verskillende gewigte. Party begin by 5 ton tot en met 100 ton.  Ander 

begin by 0 tot 100. Indien jy aftrek word vir weegdoeleindes, maak seker wat die brug se 

registrasie is. Indien swaarder items gelaai moet word, laai dit liewer in die sleepvoertuig. 

Die s leepvoertuig en die  woonwa mag nie  3½ ton oorskry nie .

EB-lisensie:  Niemand mag 'n voertuig met 'n sleepwa swaarder as 750 kg sonder so 'n 

lisensie bestuur nie. Alles moet van vooraf gedoen word om so 'n lisensie te bekom.

Versekering: Sekere versekeringsmaatskappye het navorsing gedoen oor waarom 

woonwaens se linkerwiel uitval. Daar is bevind dat die moere wat die linkerwiel vashou, 

skiet gee. Die wiel draai vorentoe terwyl die moere na agter vasgedraai word en met die 

vorentoe beweeg van die wiel,  gee die moer skiet.  Die betrokke 

versekeringsmaatskappye gaan in die toekoms weier om 'n eis uit te betaal indien die 

linkerwiel se wielmoere nie vas genoeg gedraai was nie. Die wenk is ook gegee dat elke 

keer dat die stutte op- of afgedraai is, die linker wiel net vinnig gekontroleer word.

NUB NUUS

In aansluiting by die NUB, kan lede aangemoedig word om die Mini-
Presidente (Gebiedskamp) by Keurbooms by te woon. Dit is 'n 
Nasionale saamtrek en omdat dit moontlik binne die bereik van baie 
van ons lede is in vergelyking met Potchefstroom se saamtrek, sou ek 
aanbeveel om dit by te woon indien moontlik. Ek glo die 
Gebiedsvooritter sal al die lede ook daar toespreek.

Kobus



Hierdie resepte was ongelukkig te laat vir ons resepteboek ontvang.

OUMA OLLIE SE PLAATKOEKIES 

2 E Suiker 1 E Gesmelte botter
1 1/2 K Meel Sout na smaak
2 Eiers 1/2 K Melk
4 t Bakpoeier

Meng suiker en eiers saam tot romerig.
Smelt botter, voeg by 1/2 k melk.
Meng dan suiker en eiers by.

Bak lepelsvol in bauer pan of op ander bakplaat.
Bedien met stroop, marmite en kaas.

(Ingestuur deur Maryna - dis haar moeder se resep.  Heerlik op n Sondagaand! Kan 
dubbel of drievoud maak, hang af hoeveel mense gaan saam eet!)

KAAS EN AARTAPPELPOFFERTJIES 

2 k gerasperde kaas 2 k broodkrummels
1 k fyn aartappels 2 e fyngekapte pietersielie
1 eier kruie na smaak

Meng alle bestanddele.
Maak eiervormige koekies.
Rol in krummels
Bak in 'n gesmeerde pan in die oond
Keer om as een kant bruin is.

(Ingestuur deur Maryna)

ANERI SE LEKKER BROOD

1 Pak deeg 1 pk Bacon Potato Mix
1 Houer room 1 k cheddar kaas

Gebruik jou Argila Ringbak.
Spuit bak met "Spray en Cook".
Rol deeg in slang - plaas in ringbak.
Gooi room bo-or asook die Potato Mix
Rasper cheddar kaas bo-oor.
Plaas bak in oond en sit dan eers die oond op 180 C en bak vir 40 minute.

"Baie, baie lekker met baie botter op!",  (Maryna)
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Reseptehoekie
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Strelitzia-bestuur

Voorsitter
Kobus Bouwer
Vreeswijkstraat 7, Despatch
Huis: 041 9332128
Sel: 082 9665951
Epos: kobusenbrenda@gmail.com

Ondervoorsitter
Ben Barnard
Aliwalstraat 19, Port Elizabeth
Huis: 041 3604669
Werk: 041 3608500
Sel: 073 4564001
Faks: 041 3608558
Epos: admin@sasolcaperoad.co.za

Sekretaresse
Christelle Deyzel
Swanepoelstraat 7, Despatch
Huis: 041 9335629
Werk: 041 9335135
Sel:  084 5870458
Faks: 041 9332767

Epos: christelle.deyzel@gmail.com

Penningmeester
Marlene Barnard
Jamesonsirkel 12, Uitenhage
Huis: 041 9661622
Werk: 041 9926584
Sel:  083 2825861
Faks: 041 9661622
Epos: jc.barnard@telkomsa.net

Voorraad Beampte
Brenda Bouwer
Vreeswijkstraat 7, Despatch
Huis: 041 9332128
Sel:  072 5723207
Epos: kobusenbrenda@gmail.com

Skakelbeampte
Steve Lambrechts
Du Plessis str 25, Despatch
Huis: 041 9336685
Werk: 041 9336685
Sel : 072 7460625
Epos: advancedcooling@gmail.com

Jeugverteenwoordiger
Anneke Moore
Edwinsingel 26, Scheepershoogte
Uitenhage
Sel: 072 8850734
Faks: 041 5857261

E-pos: anneke@ddpvaluers.co.za

Seniorburger Verteenwoordiger
Kobus Bouwer
Vreeswijkstraat 7, Manor Heights
Despatch
Huis: 041 9332128
Sel: 082 9665951
E-pos: kobusenbrenda@gmail.com
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