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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 tenoor 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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ONS LEWE IN CHRISTUS                                JOHANNES 11: 24 - 26

Maar Marta sê vir Hom: "Ek weet hy sal met opstanding op die laaste dag uit die dood
opstaan."  Toe sê Jesus vir haar:  "Ek is die opstanding en die lewe.  Wie in My glo, sal lewe,

al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo,sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.

Glo jy dit?" - Johannes 11:24 - 26

Marta het geglo aan die opstanding op die laaste dag, maar dit was vir haar so ver weg

en onwerklik.  Haar hart het gesmag na vetroosting vir hierdie dag, die dag waarop

haar broer gesterf het. Dit was oor hierdie hartseer van Marta, wat baie ander bedroeftes 

ook ondervind, dat ons Here hierdie wonderlike woorde gesê het.  Sy antwoord aan Marta

toon aan dat Hy self die brug is wat die oewers van die tydelike en die ewige met mekaar

verbind.

Die opstanding is nie iets wat vêr in die verskiet lê nie, want dit is alles in die hande van

Christus.  Wanneer die gelowiges sterwe, ontslaap hulle slegs in Hom.  Alhoewel hulle

dood is na die liggaam, is hulle nie regtig dood nie.  Inderdaad, dié wat in Hom glo,  

sterwe nie.  Wat ons sterwe noem, is die deurgang deur die poort na die onmiddelike

teenwoordigheid van Christus, terwyl ons die liggaam begrawe.  Christus het die dood

vernietig. Vir Hom was Sy eie dood iets werkliks en vol verskrikking.  Maar daardeur het

Hy die angel van die dood verwyder, en is die sterwensuur nou vir Sy mense slegs 'n 

ingang na die heerlikheid.

As ons die waarheid van die onsterflikheid van die lewe met ons hele hart glo soos wat in

die evangelie geopenbaar is, sal die die donkerheid uit die grafte van die dooies wegneem.

Ons wat hier lewe, lewe in Christus, en dié wat heengegaan het, is met Christus.  Dus is 

ons  almal nog in Hom verenig.  Daar is maar één familie in Christus - 'n deel het

heengegaan en 'n deel is besig om oor te gaan.  Spoedig sal ons almal weer saam wees.

Die waarheid van die ewige lewe bied vir ons geweldige vetroosting en krag, as ons maar

net in die geringste mate daaraan wil vashou. Die dood is die einde van die sterflikheid.

die onvolmaaktheid en die sonde. Die lewe gaan voort, maar dan net voller, ryker, 

edeler, met meer vermoëns aan die anderkant van hierdie gebeurtenis wat ons die dood

noem.  Ons sal nooit sterwe nie.

"Dood, waar is jou angel?  Doderyk, waar is jou oorwinning?"

(1 Kor 15:55 OAV)

J.R.Miller (Come Ye Apart).
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Dagsê, mede Sawanante

Winter het gekom, en dit is hier om te bly. Ons moet maar die beste maak

daarvan .  Ons moet dit maar gun vir daardie mense wat van winter hou. 

Lekker warm kossies en potte vol sop word gemaak en almal gaan maar 

vroeg inkruip saans onder die heerlike warm komberse.

Ek wil net almal wat vir my al nuusbrokkies, advertensies en gediggies

aangestuur het, baie dankie sê.  Elke artikel wat ek ontvang dra by en help 

om die nuusblad 'n sukses te maak. Sonder julle hulp kan dit nie gedoen

word nie. 

Ons het op 'n bestuurvergadering besluit plaas van R50-00 te betaal per

advertensie, betaal jul R80-00 per jaar of pro-rata van daardie jaar vir jou

advertensie en dit word vir daardie jaar in elke nuusblad geplaas.

Welkom weereens aan Daan en Cecile Schoeman en hul kroos met hul

oorplasing na Sawa Strelizia, glo julle gaan nog baie jare gelukkig saam

met ons kamp.

Ons wens ook ons kindertjies van Sawa Strelitzia 'n heerlike vakansie en

lekker rus en laat slaap en alles wat mooi is vir volgende kwartaal.

Aan ons lede wat op vakansie mag gaan en reis, mooi ry en kom veilig 

terug en kom ons probeer om kampe meer gereeld by te woon al is dit

winter.

Strelitziagroete.

Irene

Mattheusstraat 3

DESPATCH

E-Pos: ivanfer@absamail.co.za Sel: 082 878 5009
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                           VOORSITTERSVERSLAG :  MEI 2013

Dagsê almal.

n Mens kan dit nie glo nie, maar ons begin al weer met die laaste maand van

die eerste helfte van 2013.  Sover kan ons net dankie sê vir al die bystand en genade

wat ons uit Sy hand ontvang het.  Almal is nog gesond behalwe vir die gewone

haakplekke wat maar van tyd tot tyd by ons 'n draai kom maak.

Simon Mattheus was onder die mes en sterk tuis aan.  Ons hoop alles keer gou terug

na normaal.  Ina moet haar lyf nou verpleegster hou en ons almal hou duim vas dat

die asem gaan hou ! Met Denzil en Fransie se kleinkind gaan dit ook goed en ons

hoop die uitstaande behandeling gaan die nodige uitwerking hê. Sterkte vorentoe

en ook vir almal wie nie elke dag na wense voel nie.

Wat die saamtrekke betref, is ons nog op dreef en probeer om so getrou moontlik by

te woon.  Dit begin kouer raak maar die dae is nog redelik warm en kan ons die son

nog geniet.

Die jongklomp moet weer hulle sake agtermekaar kry, want dit is weer eksamentyd en

dan is daar nie tyd vir ander bedrywighede nie.  Voorspoed met die voorbereiding en

kophou in die klas.

Ons is amper weer by die AJV en lede moet asseblief vroegtydig persone vir die

bestuur identifiseer.  Nuwe bloed sorg gewoonlik vir vooruitgang, want hulle leer by

die veterane en bring nuwe idees in werking.

Ek wil weer eens 'n beroep op ons lede doen om alle pogings aan te wend met

ledewerwing.  Veral jonger lede is van kardinale belang om voort te gaan met Sawa se

bestaan.  Ons gaan nie ouer lede wegwys nie en gaan hulle ook 'n kans gun om in die

lekker van die kamplewe en die natuur saam met ons te deel.

Daar is nou voor ons deur 'n tydperk van koue as die weer dit gaan toelaat en tog wil

ek 'n beroep op ons lede doen om so gou moontlik ons saamtrekke by te woon.  Daar

is seker niks so lekker as 'n vuurtjie en goeie geselskap om die atmosfeer warm te

maak nie.

Baie welkom aan Daan en Cecile Schoeman en die kroos hier is ons midde.  Hulle is

amptelik deel van Strelitzia en ons hoop en vetrou dat hulle lekker saam met ons gaan

kamp wanneer die buitemuurse aktiwiteite nie te swaar gaan druk nie.  Met

skoolgaande kinders kan 'n man nie altyd doen soos jy graag wil nie.

Sterkte aan almal en groete van huis tot huis.

Kobus
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                          KAMPVERSLAG - JEFFREYSBAAI

                                    21 - 23 MAART 2013

                                   

Strelitzia se lede was effe verdeeld die naweek,

aangesien die meeste nie kans gesien het om 

Cannon Rocks toe te gaan nie.  Daar was dus net 7 lede

van Strelitzia en 2 van Oos-Kaap wat saam gekamp

het by Jeffreys.

Donderdagaand het Lerika vir ons boekevat gehou en die klompie het lekker saam

gebraai die aand.

Vrydag was 'n lekker rustige dag en almal kon die strate invaar.  Sommige het vir 

middagete De Viswijf Restaurant besoek en die lekkerste vis teen baie billlike pryse

geniet.  Riaan se blou kragprop is gesteel terwyl hulle in die

dorp was.  Vroegaand het hy en Pieter van Loggerenberg die

hele kamp deursoek vir die prop.  Hy sou die selfgemaakte

prop herken, maar het tevergeefs gesoek.  Gelukkig het 'n

vreemde buurman hom een geleën vir die naweek.

Vrydagaand het Ben en Ann boekevat gehou en ook die 

ingetaling saam met Lerika hanteer.  Daar is weer vuur 

gemaak en almal het kom braai, of sommer net gesels.

Saterdagmiddag het dit begin koeler raak en almal het

onder Ben se tent vergader.  Allerhande bordspeletjies is

saamgebring en elkeen het 'n maat en 'n speletjie gekies.

Basie het vir Ben en Kobus uitgedaag vir domino's, maar

natuurlik het hy elke keer gewen.  Brenda se twee 

kleindogters het Rummicub gespeel en tot Janetta en

Kemp het nuwe speletjies geleer.  Brenda het haar 

opponente met die Jenga - blokkies uitgedaag.  Saterdagaand het Ben en Ann weer

boekevat gehou en daar is weer saamgebraai met 'n slaaitafel. Basie en Reinett se

seun, Errol en drie vriende het daar oorgeslaap die aand en Basie het die heerlikste

pot vir hulle gekook.  Byna almal het daarvan geproe.  Deur die nag het dit sag begin 

reen.

Sondagoggend sou ons saam met Seemeeu en hul kerkgroep kerk gehou het.  Twee

predikante het saam gekamp en sou die diens hou.  Die reen het egter verhoed dat

ons almal saam kon vergader.  Ben het 'n stukkie voorgelees uit 'n boekie van

Izak Burger.  Daarna is daar plaatjies oorhandig en "oepse"

is betaal.  Daar is heerlik tee gedrink daarna.  Na ete het 

almal maar traag opgepak.  Behalwe vir Janetta se beursie

wat onder haar beddegoed weggeraak het, was daar nie nog

verdere skade nie. Ons sal moet ernstig oorweeg of ons 

Jeffreys verder moet ondersteun voordat daar beskerming is.

Verder was dit 'n heerlike ontspanne naweek.

BEN EN ANN 7



             KAMPVERSLAG - HOMESTEAD :  26 - 28 APRIL 2013

Sommer vroeg vroeg Vrydagoggend het daar al 'n hele paar woonwaens 

gearriveer. Denzil en Fransie was sommer van Donderdagaand af al daar.

Die kamp was sommer teen die middag al redelik vol. Ses uur was almal

al opgeslaan en besig om te ontspan.

Half sewe het Johan boeke gevat.  Sommer vinnig het almal hul geld kom

inbetaal en ons kon verder ontspan in die lieflike tuin-atmosfeer.  Die 

volgende oggend het heerlike stil sonskynweer ons begroet.  Later het

heelwat van die lede so op hul eie tyd na Lenmore vertrek vir ontbyt wat

heerlik was.  Die res van die dag het almal rustig verkeer.  Basie het

verjaar en almal het die middag saam met hom en sy gesin heerlike koek

en tee geniet.Die aand terwyl daar al vuurtjies gebrand het, het Irene en

Quintinn die boekevat waargeneem.  Almal het daarna 'n vleisie gebraai of

potjie gemaak.  Terwyl ons nog so rustig gesit het, het ons gedink ons word

met groen koejawels aangeval, om later uit te vind dat dit 'n vrugte -

vlermuis se werk is wat die koejawels op die dakke van woonwaens of

tente laat val.

Sondagoggend was almal vroeg aan die gang. Die erediens wat deur

Marietjie waargeneem is, het gehandel oor Negatiwiteit.  Hierna het 

Magda, die eienaar van die oord vir ons getuienis gelewer van

wonderwerke wat in haar en haar man se lewe gebeur het.  Daarna is die

260-streek-plaatjie aan Denzil en Fransie, die 20-streek-plaatjie aan 

Marcel en Anneke en die 10-streek-plaatjie aan Johan en Marietjie 

oorhandig.  Die Oepse -woonwaentjie het ook darem 'n hele paar rand

ingekry. Tee,koffie en verversings is toe geniet.

Gedurende die middag het die woonwaens begin vetrek na nog 'n heerlike

naweek.

Kampkommadante:  Johan en Marietjie

                        Quintinn en Irene
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   KAMPVERSLAG: VAN STADENS 23 - 26 MEI 2013

Donderdag oggend het die senior burgers vroeg aangekom by die oord. As gevolg van

n misverstand by die ingangs hek het ons redelik wyd verspreid gekamp.  Dit was 'n

heerlike dag maar teen 16:00 het die luggie kouer geword.  Na boeke vat het ons 

heerlike sop en vars gebakte brood geniet met pannekoek vir nagereg.

Vrydagoggend het ons gesamentlik ontbyt gemaak en heerlik saam geëet, daarna het

ons rustig verkeer.  Kemp,Janetta,Denzil en Fransie het Port Elizabeth toe gegaan en

ook by Simon in die hospitaal 'n draai gemaak.  Ons wou graag gesamentlik braai na

boekevat, maar die wind het so onplesierig gewaai dat elkeen maar by sy woonwa

gebraai het.

Saterdag het die wat wou rugby kyk in die saal gekyk.  Party van ons het pot gemaak

en ander het gebraai.

Sondag oggend het dit saggies begin reën.  Kobus het vir ons 'n diens gehou waarna

ons koek en tee geniet het.  Namiddag het die lede op hul tyd opgepak en huiswaarts

gekeer met nat tente.  So het 'n wonderlike naweek aan sy einde gekom.

Kamp groete

Chris en Maxie
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STRYDOM TOER

Vroeg in die nuwe jaar het die Strydoms begin gereed maak vir die eerste

toer wat begin op Maandag, 25 Februarie 2013.

Ons eerste kuierplek is in Hartenbos waar ons saam met Jeffreysbaai

vriende kamp vir 4 nagte.  Heerlike weer en maak nuwe vriende. 

Loop ook ou vriende raak van Streek Suidwes Kaap.

Die 1 Maart vetrek ons na Outeniqua woonwapark vir die 100+. 

Ek (Fransie) loop 'n jongman raak wat ek geken het toe hy 'n laerskool

kind was.  So omtrent 30 jaar het tussenin verloop.  Ons was huisvriende

met sy ouers in Riversdal.  Die Vrydagaand kom die groot verassing toe

Bill en Nelia Nieuwoudt van Streek Klein Karoo by ons aansluit.  Hulle en 

ek was saam op die bestuur van Streek Helderberg.  Nodeloos om sê ons

kon nie uitgepraat raak na 17 jaar nie.  Weereens heerlike weer en 

wonderlike kampgees saam met al die senior burgers met baie saamtrek

agter die rug.

Sondag die 3de Maart begin die toer na die binneland eintlik eers.  Ons

kom die middag so 16:00 by Comdebo Nasionale Park by Graaff-Reinet

aan.  Die temperatuur maar net 35  ̊ ! Sjoe ons het lekker gebraai!

Maandagoggend vertrek ons na Bloemfontein.  Reis is voorspoedig maar

warm!  Dinsdagoggend is dit dokters afsprake.  Gelukkig is al die skete

onder beheer en kon ons Woensdagoggend na Newcastle vertrek.

Wat 'n rit!!!

Alles her voorspoedige gegaan tot by Ladysmith.  Daar is padwerke van

daar tot by Newcastle!  Die pad is smal en vir 50km is daar spoedwalle oor

die pad elke 150-200 meter uitmekaar!  Tussen die smal pad en al die

swaar voertuie was dit nag!!! Asof dit nie genoeg is nie, beland ons toe ook

nog in 'n haelstorm!!!  Denzil was spierwit agter die stuur en ek het amper

histeries kliphard begin bid!!!  Die Hemelse Vader het ons nood gehoor en

gesien, want nie eers 100 meter na my gebed het die hael net skielik 

opgehou!  Ons het gedink ons voertuig en woonwa is vol gate geslaan!

Daar is haelmerke aan voertuig en woonwa, maar nie regtig ernstige 

skade nie.

Die volgende week Maandag vetrek ons vir 8 dae na Badplaas.
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Strydom toer vervolg..

Weereens heerlike weer en nogmaals maak ons nuwe vriende.

Na 8 dae vertrek ons na Randburg om vir 6 dae by Denzil se suster en

swaer te kuier.  Daar vind toe 'n Canasta wedstryd plaas.  Die manne teen

die dames.  Ag siestog daar kom die manne toe sleg tweede.  Die

wedstryd word voortgesit elke keer as ons 4 saam kuier.  Die kampioene

vir 2013 word aangekondig met die laaste kuier in 2013!

Maandag die 25ste Maart vertrek ons na Klipdraai woonwapark by 

Meyerton vir die Presidente Saamtrek!  Dinsdag tot Donderdag kuier die

senior burgers van Sawa asook meeste van ons toer maatjies van

die Kongrestoer van verlede jaar. Ons het behoorlik gekuier!

Donderdag begin die ander Sawanante in groot getalle aankom vir die

Presidente saamtrek.  As ons dit reg het was daar so om en by 270 waens

gewees.  Die Strydoms was natuurlik al Sawanante vanuit die hele

Kaapprovinsie, en die "bejaarde egpaar" wat die verste gekom het vir die

saamtrek. Daarvoor ontvang ons met die erediens Sondag 'n persent van

die dominee naamlik 'n Bybel in groot druk!

Sondag net na die diens vertrek ons na Letchwe wildsplaas by Kroonstad

vir 'n familie saamtrek.  Ons was 12 persone wat in hierdie jaar 'n nul by

hulle ouderdomme heg.  Die kroon was natuurlik ouboet Flip Snyman van

Streek Flamink wat 80 jaar oud word!  Hy was gelukkig dat aldrie sy seuns

daar was asook altwee ons susters, waarvan een ook dié jaar 'n nul bylas!

Maandagmiddag na 'n heerlike kuier met 30 familielede vertrek ons na

Ventersburg vir 3 nagte om by die kinders te kuier.

Ons begin Donderdag ons terugtog huistoe.  Ons vertoef eers vir 2 nagte

in Bloemfontein.  Daarvandaan verder tot by Bergkwagga Nasionale park

vir Saterdag en Sondagaand.

Maandagoggend die 8ste April arriveer ons in Jeffreysbaai na 'n heerlike

6 weke toer.  Alle eer aan die Hemelse Vader wat ons bewaar het oor 

4680 km wat ons afgelê het sodat ons weer veilig kon tuiskom.

SAWAGROETE

Denzil en Fransie
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                   10 STREEK - JOHAN & MARIETJIE       10 STREEK - RIAAN & LERIKA

                   20 STREEK - MARCEL & ANNEKE 75 ALGEMEEN - CHRIS & MAXIE

                             150 STREEK   -   KOBUS & BRENDA

     130 STREEK - BERTIE & MARIE      225 ALGEMEEN

     60 KEER KAMPKOMMANDANT

         200 STREEK - BEN & ANN       260 STREEK - DENZIL & FRANSIE
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                JUNIE
..

5 Layla Barnard

9 Petro De Jager JULIE
9 Desiree Deyzel

14 Marius Ferreira 2 Leon Du Toit

21 Mieke Moore 10 Daleen Jackson

26 Ben Barnard

28 Ann Barnard

29 Irene Ferreira

29 Lottie De Vries

SEPTEMBER

2 Ignus en Simone Barlow

6 Martie De Vries

                AUGUSTUS 9 Bertie Botha

12 Leon Deyzel

3 Melinda Labuscagne 13 Ruline Moolman

4 Reinett Mallinson 15 Maxie De Wet

7 Belinda Barlow 21 Johan Moolman

11 Barry Jackson 23 Kemp Scholtz

20 Monique Barlow 23 Retha Du Plessis

30 Riemke Anker 23 Marietjie Ferreira

25 Nico Meyer Jnr

27 Armand Labuscagne

29 Franco Du Toit
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  MOEDERSDAG     VADERSDAG

n Ma is 'n vrou n Pa is 'n man

wat baie van haar kinders hou Wat nie sonder sy gereedskap kan

sy is altyd daar vir jou Hy dra die broek in die huis

om jou styf vas te hou En laat voel almal gou -gou tuis

Wanneer jy huil Saterdae sal hy in die tuin werk

sal sy saam jou kom skuil En Sondae sal hy gaan na die kerk

Wanneer jy lag n Pa is nie sommer bang

maak jy haar dag En jy kan hom nie maklik uitvang

n Ma is nie sommer bang n Pa maak ook kos

en jy kan haar nie maklik uitvang Maar sal nie die skottelgoed so los

Sy is altyd skoon gewas My pa is die beste

en speel saam die hond op die gras In die hele Noord-weste

Wanneer jy het seer Soms is 'n pa ook kwaai

sal sy jou meer van die lewe leer Moet net nie te veel naby hom lawaai

En wanneer jy vrees n Pa kan jou leer baie goed

Sal sy altyd daar vir jou wees En is lief vir 'n sjokolade koek

Dankie vir alles wat ma doen Dankie vir alles wat pa vir my gee

ek sal altyd ma se naam noem Ek sal dit nooit uit my gedagtes wegvee

Vandag op hierdie wonderlike dag Vandag op hierdie wonderlike dag

wens ek ma 'n Gelukkige Moedersdag Wens ek pa 'n Gelukkig Vadersdag
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                                                        'N LEWENSLES

Voordat jy vandag iets negatief en afbrekend vir jou

medemens te sê het….dink aan iemand wat stom is,

Voordat jy vandag kla oor die slegte smaak van die kos……

dink aan diegene wat niks het om te eet nie,

Voordat jy vandag kla oor 'n geliefde wat nie dink, sê en doen

soos jy van hulle verwag nie…dink aan iemand wat by God

smeek vir vriende of 'n lewensmaat,

Voordat jy vandag kla oor die lewe……..

dink aan 'n kind wat op 'n sterfbed lê,

Voordat jy vandag oor jou kinders kla…dink aan dié wat begeer

om "Mamma" of "Pappa" te hoor maar nooit die voorreg sal hê nie,

Voordat jy vandag baklei oor jou vuil en deurmekaar huis wat iemand nie

uitgevee het of waar 'n bed nie opgemaak is nie…..dink aan dié mense wat op

straat bly of onder rommel skuiling moet soek,

     Voordat jy vandag kla oor die afstand wat jy werk toe moet ry…

      dink aan iemand wat geen vervoer het en werk toe moet loop,

          Voordat jy vandag kla oor jou werk en hoe moeg jy is…dink aan

          die werkloses of gestremdes wat 'n werk begeer,    

Voordat jy daaraan dink om 'n vinger te wys of te oordeel….onthou

dat nie een van ons sonder sonde en tekortkominge is nie.  Ons moet

almal verantwoording doen aan Een Skepper,

Wanneer negatiewe gedagtes vandag dreig om jou depressief

te laat voel….Glimlag en Dank God dat jy leef,

Die lewe is 'n geskenk……Leef voluit….

Wees vrolik en Lag sonder ophou

Geniet elke oomblik daarvan….

    Gee baie liefde……

want God het hierdie lewe aan jou geskenk!

Ingestuur deur Ann Barnard 17
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                      Ons almal is menslik, en almal kry seer.     Ons almal is menslik, en almal kry seer.

                     Ons het almal ons lesse om uit die lewe te leer.

                     Ons almal wil graag vergifnis hê,

                    Maar dis soms so moeilik net om jammer te sê.

                     Ons almal het stories, van trane en spyt,

                     Ons almal het verhale van liefde en verwyt.

                     Niemand is perfek nie, en nie almal is mooi nie,

                    Maar onthou, die lekkerste appels is nie altyd rooi nie.

                    Vergewe en vergeet, is soos bitter en soet.

                    Die soet laat jou hart klop en die bitter vergiftig jou bloed.

                    Om kwaad te bly maak niemand dood behalwe jou nie.

                    Dis nie moeite werd om dinge teen mense te hou nie.

                    Leer om te lewe en ander te laat leef,

                    Leer om na die goeie in die lewe te streef.

                    Daar's net een van jou, en net een kort kans,

                    Om op die ritme van jou geluk, in die lewe te dans.

                    Verlos jouself en begin diep binne rond delf

                   Maak stupid grappies en lag hardop vir jouself.

                   Daar's beter dinge as rykdom en geld,

                   Al bly jy in 'n tent iewers in die veld.

                   Dis jou eie keuse maak of breek,

                   Kyk bietjie wat jy in jou binnese wegsteek.

                   Tel op jou kop, hou jou trane vir 'n ander dag,

                   Dink terug aan goeie tye, en mis dit vir 'n slag.

                   Dink aan al die dinge wat jy al behaal het,

                   En buitendien is dit God wat jou lewe bepaal het.

                   Voel die verligting van vergifnis in jou are,

                   Voel die speling van gevoel oor jou hart se snare

                   Lewe en laat leef, die res kan maar staak.

                   Want dis meer as asem haal, wat in jou lewe saak maak….

                   'n Mens lewe nie van brood en water alleen nie,

                   En God het jou nie verniet aan die wêreld geleen nie!

                   Ingestuur deur Brenda 
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GEEN KLANK NIE BAIE AGTERDOGTIG

Koos en Jan kuier baie laat saam met "Haai, Marie, jy is darem gou terug van

die manne in die kroeg en Koos weet oorsee af.  Het jou geld opgeraak?"

sy vrou gaan briesend wees. "Nee, maar toe ek Piet bel en sê hy

Diera volgende oggend by die werk moet asseblief nog geld stuur, het hy

Jan: " Hoe gaan dit by die huis?" sommer baie meer gestuur as wat ek

"Nes 'n stukkende TV" sug Koos, gevra het.  Dit  het my laat wonder……"

"daar is beeld,maar geen klank nie."

Ingestuur deur Irene

Hieronder volg 'n aantal dinge wat verband hou met die brood wat ons elke dag eet.

Rangskik die letters in die regte volgorde om die name te ontsyfer:

MESSEL

BOSDROME

REGNIKORA

KLESBA

BAROPOND

BODONKA

MREOBLOED

KBLOORIBD

ANTWOORDE

semels,broodmes,koringare,bakles,broodpan,bakoond,broodmeel,broodblik

Ingestuur deur Marlene Barnard
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DATUM MAAND OORD

19 TOT 21 JULIE 2013 WILLOWS

9 TOT 11 AUGUSTUS 2013 SITRUSOEWER -AJV

13 TOT 15 SEPTEMBER   CAPE ST FRANCIS

LEDENUUS

AANTAL LEDE 33

BEDANK 0

OORGEPLAAS 1

NUWE LEDE 0

AANTAL LEDE 34

HUWELIKSHERDENKINGS

Baie geluk aan almal , mag julle paartjies 'n mooi jaar beleef.

Geluk Kemp en Janetta met jul 52 huweliksherdenking!!!!! - 6 Mei 

     1 Julie Johan en Marietjie Ferreira

     11 Julie Chris en Maxie de Wet

     17 Julie Denzil en Fransie Strydom

     17 Julie Quintinn en Irene Ferreira

20-Sep Basie en Reinett Mallinson

Steve en Christelle se ma se toetste goed - alles wys skoon.

Irene is weer ouma van 'n kleinseun - Hayden is 25 Maart gebore. 

Oom Bertie operasie op arm gehad - gaan weer goed met hom

Denzil en Fransie se kleinkinders gaan weer goed -een kry nog chemo al 81% herstel.

Annabella het lelik verstik op 'n lekker -gaan heelwat beter al met haar.

Simon operasie ondergaan, sterk goed aan.
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STRELITZIA - BESTUUR

Voorsitter/Seniorburger verteenwoordiger

Kobus Bouwer

Vreeswijkstraat 7, Despatch

Huis:  041 933 2128

Sel: 082 966 5951

E-pos: kobusenbrenda@gmail.com

Penningmeester

Marlene Barnard

Jamesonsirkel 12, Uitenhage

Huis: 041 966 1622

Werk: 041 992 6584

Sel: 083 282 5861

Faks: 041 966 1622

Foto:  Janetta Scholtz en Mieke E-pos: jc.barnard@telkomsa.net

Moore, die oudste en die jongste

lede van Sawa Strelizia Skakelbeampte

Foto geneem by Homestead Vakant

woonwapark, Addo

 Ondervoorsitter

Ben Barnard

Aliwalstraat 19, Port Elizabeth

Huis: 041 360 4669

Werk: 041 360 8500

Sel: 073 456 4001

Faks: 041 360 8558    

E-pos: admin@sasolcaperoad.co.za

Sekretaresse

Marietjie Ferreira

Springbokstraat 26, Despatch

Huis: 041 933 1606

Sel: 084 200 5565

E-pos: johanferreira@telkomsa.net

Foto: Janetta Scholtz en Nico Meyer, Voorraadbeampte

die langste en die kortste…….. Brenda Bouwer

lede van Sawa Strelitzia.  Die kortste Vreeswijkstraat 7, Despatch

Is ook die oudste lid van Strelitzia. Huis: 041 933 2128

So vul ons lede, oud en jonk, laaank Sel: 072 572 3207

en kort, mekaar aan en maak die 

naweekkampe 'n heerlike ontspanne  Jeugverteenwoordiger

en saamkuier naweek die moeite Anneke Moore

werd. Slabbertstraat 22, Despatch

Foto geneem : Van Stadens Sel: 072 885 0734

E-pos: anneke@ddpvaluers.co.za
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