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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 so4.  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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    DANK GOD VIR GENADE EN LIEFDE

GOD SE TYDSBEREKENING IS VOLMAAK!!!

Miskien is dinge in jou lewe op die oomblik nie wat jy wil hê dit moet wees nie.  Dalk is 

daar spanning, siekte, probleme of geldnood wat jy nie nou nodig het nie.  As gevolg 

hiervan bid jy elke oggend by God om die dinge van jou weg te vat of om vir jou 'n hiervan bid jy elke oggend by God om die dinge van jou weg te vat of om vir jou 'n 

oplossing te gee.  Dalk voel dit vir jou of God nie jou gebede hoor nie en dat die dinge nie

juis verander nie maar selfs nog slegter raak.  Vir God is niks mos onmoontlik nie en ek is

sy kind wat by Hom pleit.  Alles lyk so negatief en daar is nie lig in die spreekwoordelike

tonnel nie

Het jy al daaraan gedink dat God jou juis in die situasie geplaas het omdat Hy 'n doel 

daarmee het?  Om te probeer wegkom van jou moeilikhede is nie altyd die oplossing nie.

Dis ook nie die antwoord op jou situasie nie.  Moet jy nie meer positief kyk na jou

situasie nie?

Ons vra so maklik vir God om ons situasie te verander, maar moet ons nie miskien vra:

"Here wat wil U met my doen in die situasie?"

Luister ons mooi wat die Gees vir ons wil sê?  Is ons sensitief vir Sy leiding?  Het jy al

gedink dat God met 'n spesifieke doel die dinge oor jou pad gebring het?  Of maak die

omstandighede dat ons die groter doel wat God met ons het miskyk?  As kinders van 

God sal jy baie keer ervaar hoe God jou wil gebruik in situasies.  Miskien vrede bring 

waar daar haat is.  Miskien Sy krag ervaar reeds wanneer jy swak is.  Miskien genees

wanneer niemand dink dis moontlik…

Uitkoms bring wanneer jy dit die minste verwag.

"Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin

geword het"    Ester 4:14

Ingestuur deur Ann BarnardIngestuur deur Ann Barnard
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Dagsê, mede Sawanante

Herfs is hier en dit lyk amper of die ergste warmte gebreek is.

Dit is nou wanneer van ons bome begin blare afgooi, en al die mooi 

blommetjies weer iets van die verlede is.  

Ons doen weereens 'n beroep op al ons sawanante om nie nou dat dit

koeler word, nie te kom kamp nie, maar eerder te probeer om die klub te

ondersteun, want volgens NUB is die getalle wat aansluit minder as die

getalle wat bedank op die stadium. 

Bring 'n vriend saam as jul kom kamp, want as jy ene bring wat in Maart

aansluit word die aansluitingsfooie weer terugbetaal aan ons streek. Sien

onder "Nuus uit NUB verslag" op bl 17 meer oor die kamp in Maart 2014.

Dankie aan oom Daan wat vir ons 'n goeie prys beding het by Keurbooms 

gedurende April  d.w.s tussen 22 April tot met 4 Mei 2014.  R50-00 per

dag vir volwassenes en R25-00 vir kinders onder 12 per dag.

Ek het bedank as redaktrise van Sawa Strelitzia, en wil net baie dankie

aan almal sê wat vir my ietsie ingestuur het in die verlede vir die nuusblad,

ek het dit geniet en hoop en wens die nuwe redakteur of redaktrise alles

wat mooi is vir die toekoms.

Strelitziagroete

Irene

Mattheusstraat 3

DESPATCH

E-Pos: ivanfer@absamail.co.za

Sel:  082 878 5009
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                                    Voorsittersverslag:  Maart 2014

Ai, maar 2014 beweeg nou met 'n spoed!  Dis reeds Maart en daar is al 2 saamtrekke

agter die rug.  Ons hoop regtig dat meer lede hierdie jaar 'n plan sal maak om by 'n 

saamtrek uit te kom.  Ons kan sommige se gesigte nie eens onthou nie.

Geluk aan ons twee matrieks van 2013, Kayla Didloff en Madri Ferreira, met hul goeie

uitslae en voorspoed met die studies!  Voorspoed ook aan al ons leerders.  Mag dit net 

goed gaan met julle.

Ek wil graag Irene baie dankie sê vir die gewilligheid om die nuusbrief die afgelope jaar met

soveel geesdrif te behartig. Dis werklik jammer dat dit die laaste nuusbrief deur haar sal

wees hierdie. Indien iemand bereid is om daarmee te help, kontak my gerus.  Dit sal baie

waardeur word.

Met ons senior burgers gaan dit nou weer goed.  Net Simon wat nog deur die manne met 

die brille gesny moet word aan die oor.  Sterkte ou maat!  Fransie het haar ses weke baiedie brille gesny moet word aan die oor.  Sterkte ou maat!  Fransie het haar ses weke baie

goed hanteer na haar rugoperasie.  Sy het getrou haar oefeninge gedoen en nie langer gesit

as wat sy kon nie.  Sy het mooi geluister na Dr Hugo!  Janetta se voete wil nie met enige

skoene loop nie, maar sy vind altyd iets om maklik oor die weg te kom.  Kemp se koffie-

drinkery by die kamp saans, het bygedra dat haar oё baie geblink het  in die oggende.  Ons

sal nie verder uitpraat nie!  Doep en Retha het alweer by die Kaap rond getoer met hul nuwe

boswa.  Die rolbalspelers speel liga nou en kamp nie so gereeld nie.  Hoop hulle mis die 

kampe, maar sterkte met die rolbal spelery.

Die vrugtefees die afgelope kamp by Willows het goed afgeloop. Dankie aan Pieter en Riёtte

wat die aankope gedoen het.  Dankie vir reёlings Sondag vir diens.  Pastoor Johan het met

elkeen van ons gepraat deur ons te herinner aan die vrugte van die gees. 

Dankie vir die flink verkoop van lootjiekaartjies.  Ons 5 boekies is so te sê alles verkoop.

Hoop die Tv kom weer Oos -Kaap se kant toe. Enige ene wat nog 'n kaartjie teen R20 wil 

koop, kontak my gerus. Ons hoop baie van ons lede sal darem 'n paar dae by die gebieds=

kamp, by Keurbooms aan die end van April, kan gaan ontspan. "n Toergroep vanaf Gauteng

kom kuier en ons wil nie graag hê dat hulle meer as ons moet wees nie!

(kampdatums in nuusbrief)    Die Oos-kaap streek het hulself oortref met die aanbied van

die  100+ die naweek van 28 Februarie by van Stadens.  Ons is behoorlik bederf en het 

lekker gesels met lede wat ons jare laas gesien het.  Dis darem 'n spesiale groep wat reed

100 saamtrekke bygewoon het.  Elke lid behoort daarna te streef!

Ek wil graag my wederhelfte bedank dat sy al my tikwerk doen.  Dit gaan darem vinniger as

met twee vingers.  Ons sien uit om meer lede by saamtrekke te sien. Ek glo elkeen het so 'n

wegbreek nodig af en toe.  Dit gee mens weer nuwe lus vir die week wat voorlê.

Tot volgende keer, groetnis,Tot volgende keer, groetnis,

Ben Barrnard 6



           KAMPVERSLAG:  JEFFREYSBAAI - ONSPAN DIE BOUDE

                                    24 - 26 JANUARIE 2014

Dagsê almal!!

Dit was 'n groot eer vir ons om die eerste kamp vir die jaar te kon lei en het 

dit baie geniet.

Die kamp het vir my baie vroeg Vrydagoggend alreeds begin, aangesien ek al

net na ses die oggend my wa moes hak en gereed wees.  Ek het vir Lerika net

voor sewe by die werk afgelaai en toe het my tog na Jeffreysbaai.  Toe ek daar

arriveer, was oom Daan reeds besig om op te slaan en dus het ek met behulp

van my pa ook gou begin.  Net klaar opgeslaan en ek moes weer die tog terug 

na Uitenhage aanpak om te gaan werk.

Almal het op hul tyd gearriveer en nes

geskrop.  Tannie Janetta het

Vrydagaand boekevat gehou en

ek het verneem dit was 'n pragtige

boodskap.  Na boekevat het almal hulleboodskap.  Na boekevat het almal hulle

inbetalings gedoen.  Daarna was die vuurtjies gepak en almal het rustig begin

braai en kuier.  Dit was 'n lieflike aand.  Selfs ek kon vroeg by die werk uitkom

en was betyds om lekker braaivleis te eet saam met almal.

Saterdagoggend was van die lede al vroeg op om op die strand saam te gaan

loop met hul geliefdes.  Dit was weereens 'n lieflike oggend, maar nie vir lank

nie, toe kom die wind op en almal het begin soek na 'n warm ding om aan te

trek.  So vinnig soos die wind opgekom het, het dit weer gaan lê en glo dit of

nie van ons het die strand gaan geniet met 'n glasie wyn, maar het ongelukkig

hulle sonskerm vergeet.  Na boekevat het almal weer rustig by hulle waens

gekuier en kos gemaak.  Dit is voorwaar 'n voorreg om so in die natuur saam

met geliefdes en vriende te kan kuier tot laat.

Sondagoggend was die rooi gety vir 'n wyle nie sigbaar nie en het die see

weer geskitter en vir ons gewys hoe mooi hy kan wees.  Oom Kempie het

die diens waargeneem en dit was 'n pragtige boodskap wat almal ter harte

kon neem.  Na die diens het almal weer lekker gelag vir die oepse en daarna

het almal 'n koppie tee of koffie saam met 'n eetdingetjie geniet.  Lekker

saam die dag gekuier en later het almal begin oppak om huis toe te gaan.

Strelitzia groete

   Riaan, Lerika, Kemp en Janetta
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                             Kampverslag: Willows - Vrugtefees

          21 - 23 Maart 2014

Van ons lede het al Donderdag met die Senior Burger saamtrek al rustig begin raak en

die res van ons het Vrydag na werk by hulle begin aansluit.  Dit het geklink of almal die

wegbreek baie nodig gehad het en dat die jaar al sy tol op ons almal begin vat het, al

is hy nog nie eens lank aan die gang nie.

Vrydagaand het oom Denzil vir ons boekevat behartig, waarna almal vinnig hul 

kampgelde kom betaal het.  Oral is daar rustig gekuier langs die vure, want vir 'n

pragtiger aand kon ons nie voor gevra het nie.

Saterdag middag het die voorbereiding van die vrugtefees begin en die manne was baie

handig om die vrugte vir ons te sny, sonder enige glipse.  Almal was gou by om saam te

smul aan die heerlike waatlemoen, spanspek en druiwe.  Barry en Pieter het dit sommer

maklik laat lyk om die druiwe met hul monde te vang, wat na mekaar gegooi was.  Daar

was ook gekyk wie die skille in die emmer kan gooi en oom Denzil moes net koes of hy

was ook amper 'n teiken.

Saterdag aand se boekevat is deur Riёtte hanteer en daarna is almal se vure weer

aangesteek.  Alhoewel die wind bietjie koelerig geraak het deur die middag het dit

niemand gekeer om weer lekker saam te kuier nie.  

Sondag oggend was weer 'n pragtige sonskyn dag.  Almal was gereed in die skadu om

na Pastoor Johan vd Westhuizen se boodskap te luister oor die Vrug van die Gees.  Dit

was baie gepas en het geklink of daar 'n definitiewe boodskap hierdie naweek was,

aangesien Vrydag aand se Bybel verse oor die liefde was en dan Saterdag aand oor die

Vrug van die Gees in ons huwelik.

Na die boodskap is die plaatjies oorhandig.  Slegs 'n paar oepse was hierdie naweek

genoem en dit blyk dat almal hulle goed gedra het, behalwe vir die paar goedjies wat

vergeet was.  Almal het lekker saam gesels en gekuier terwyl daar tee gedrink was.

Blykbaar was niemand baie haastig huis toe na die rustige naweek nie en almal het

eers na middag ete begin oppak en huiswaarts gekeer.

Baie dankie aan almal wat in so 'n goeie gees gekamp het - al was ons slegs 

10 woonwaens, was dit 'n baie lekker kamp gewees.

Denzil, Fransie, Pieter en Riёtte
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Van Stadens 100+:   28 Februarie - 1 Maart 2014  - Aangebied deur Oos kaap

Oos-kaap se bestuurslede het regtig baie moeite gedoen om die

saamtrek, vir al die lede wat reeds 100 saamtrekke bygewoon het,

so aangenaam moontlik te maak.  Net jammer dat so min van die 

wat kwalifiseer, die saamtrek kon bywoon.  Dis te verstane dat

Klein Karoo se lede, weens die hoё brandstofprys, nie kon bywoon

nie, maar vir die ander was die oord darem nie te ver nie.

Ons het Vrydagaand by die saal elk 'n sakkie aan 'n stokkie ontvang

met geskenkies binne-in.  Die lappie het 'n Oos-Kaap wapen op en

is ideaal vir 'n tafeldoekie.  Oulike aandenking.  Ons het heerlike

worsbroodjies gekry om te eet en kon net eet soveel ons wou.

Johan van Vuuren het vir ons boekevat gehou.  Die baba vir die 

naweek met 102 saamtrekke agter haar naam, was tannie Elria

Stanford.  Sy het 'n borslap en lekkergoed fopspeen gekry was sy

die hele naweek moes dra. 

Vir ons was dit heerlik rustig om te doen wat jy wou met geen

verlpligtinge nie.  Saterdagmiddag is daar steeds worsbroodjies,

wat oorgebly het, uitgedeel.  Na boekevat die aand deur Liana, by

hul woonwa, moes ons gaan verander om soos boemelaars te

probeer lyk.  By die saal se deur is ons welkom geheet met 'n

blikbeker met bietjie sjerrie in.  Die saal was oulik versier soos 'n

regte boemelaars lêplek.  Tjaart het hom weereens oortref met

n lekker pot kos wat later in kwart brode bedien is op blikborde

"bunny chows".  Daarby was nog 'n slaai-stokkie en salsa bedien.

Nagereg was lekker trifle in afsonderlike bakkies.  Daarna is daar lekker gedans op

Johan Fourie se musiek.  Oom Gert en tannie Luzie Scheepers het

loshande die trofee gewen.  Daar was ook tweede en derde pryse

en troospryse vir elkeen. 

Sondagoggend het Johan Steynberg 'n baie

treffende boodskap gebring, gegrond op Bobby van Jaarsveld se

liedjie "Spieёltjie".  Ons het elkeen 'n spieёltjie gekry waarin ons

na onsself moes kyk.  Hoe sien ander mense ons?  Ons moet altyd

streef daarna dat ander Jesus in ons sien.  Die heerlikste 

sjokoladekoek is saam met die tee bedien.   Sondagmiddag het ons

vir die eerste keer vir onsself gebraai, nadat ons die hele naweek

so bederf was. Almal het saamgestem dat die 100+ byeenkoms

moet voortgaan, aangesien dit 'n byeenkoms is waarna alle lede

moet kan uitsien om eendag te kan bywoon .

Nogmaals dankie aan Oos-Kaap vir 'n baie suksesvolle naweek.Nogmaals dankie aan Oos-Kaap vir 'n baie suksesvolle naweek.

Ben en Ann 9



Kemp & Janetta Scholtz - ere lidmaatskap

(afwesig by AJV)

Ben & Ann Barnard - 210 Streek

Pieter & Riёtte v Loggerenberg - 10 Streek

Kobus & Brenda Bouwer - 160 Streek

Jacques, Inga & Jayden - welkom plaatjie

Barry & Dalene - 25 Algemeen

Denzil & Fransie Strydom - 350 Algemeen

Dup & Retha Du Plessis - fondinsameling

(afwesig by AJV)
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MAART
1 Tiaan du Toit

6 Marcel Moore

7 Jaco Barnard

12 Ina Mattheus

13 Janetta Scholtz

15 Marie Botha

24 Anneri Ferreira

27 Christelle Deyzel

27 Kobus Bouwer

28 Cameron Jackson

APRIL

1 Linique Deysel1 Linique Deysel

4 Sonnet Nortier

5 Annemarie du Toit

11 Riaan Venter

16 Lerika Venter

16 Kobie du Plooy

19 Martin Deysel

27 Basie Mallinson

MAY
7 Quintinn Ferreira

7 Cecile Schoeman

15 Pieter Barlow

15 Brenda Bouwer

15 Adel Labuscagne

21 Laura Meyer JUNIE
28 Johan Ferreira 5 Layla Barnard

14 Marius Ferreira

21 Mieke Moore

26 Ben Barnard

28 Ann Barnard

29 Irene Ferreira

29 Lottie du Toit
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OUMA SE BROCCOLI

Die 4 jarige Nico het by sy Ouma gaan kuier en Ouma het die goedgedink om hom 'n

bietjie meer te leer van groentes en spesifiek die wat sy ma nie eens voorberei nie.

Die spesifieke dag is BROCCOLI aan die beurt en Ouma versin die oulikste

stories oor die boompie wat hy gaan proe.

Hy begin ewe entoesiasties aan die eerste een proe, maar Ouma sien hy

kou al stadiger met 'n veraf uitdrukking in sy oё. Ouma het net gou in die spens

verdwyn en hoor hom roep: "Ouma, kom kyk gou hier!"verdwyn en hoor hom roep: "Ouma, kom kyk gou hier!"

Hy wys toe na sy bord waarop hy die boompie in 'n hoop rys staangemaak het, mooi

vasgedruk in die middel van die rys.   "Kyk, Ouma, hierdie is die paradys en daardie

is die boom waarvan God gesê het ons mag nie eer nie!"

Ingestuur in deur Riёtte van Loggerenberg

n Goeie Vrou

n Goeie vrou se huis is altyd georganiseerd en skoon,

Die wasgoedmandjies is altyd leeg en haar spens is vol tuisgemaakte gebak.

Sy is altyd netjies gekleё en haar hare is altyd gedoen.

Sy vloek nooit en tree altyd beheersd in alle situasies op.

Sy het altyd geduld met almal wat oor haar pad kom.

Daar is altyd 'n vriendelike glimlag op haar gesig en sy het immers altyd

Iets moois van almal te sê.

Ek weet nie van jou nie, maar ek vermoed ek is 'n man …..

Ingedien deur Melinda Labuscagne
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  VRIENDSKAP  VRIENDSKAP

              My Goudvriendin

Miskien het jy vir my gebid

Miskien het jy net stil gesit

Miskien het jy, terwyl jy werk

             Gehoop ek word weer binne sterk

Maar altyd is jy iewers daar

Waar jy vir my 'n tydjie spaar

            Met groot verstaan en woorde min

              Bly jy sowaar, my goudvriendin!

                                        Ingestuur deur Ri ёtte van Loggerenberg
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KAASKARRINGMELKBROOD

                    

n Baie maklike broodjie om aanmekaar te slaan.

Jy kan die kruie afwissel met wat jy in jou tuin het.

Jy kan ook die uievlokkies uitlaat as jy dit nie in jou koskas het nie.

BENODIG:

500g (900ml) bruismeel

5ml sout
5ml bakpoeier

500ml karringmelk

1 eier

100g (250ml) Cheddar-kaas, gerasper

10ml vars Italiaanse pietersiele,gekap

5ml uievlokkies

MAAK DAN SO:

1 Verhit die oond tot 180 ̊en smeer 'n 11x28 cm broodpan.

2 Sif die bruismeel, sout en bakpoeier saam.

3 Meng die gerasperde kaas, kruie en uievlokkies met die dro ё bestandele.

4 Klits die karringmelk en eier saam en roer dit by die res van die bestandele.

5 Skep die deeg in die gesmeerde pan.  Bak vir 50 minute.

6 Laat afkoel.  Heerlik met botter.

Ingestuur deur Riёtte van Loggerenberg
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                          Tannie Janetta se Gunsteling Karavaan Resep:

       MAALVLEISPOFFERS

Klits saam:               250 ml melk

2 eiers2 eiers

125ml olie

Voeg daarby: 250 ml meelblom 

2ml sout                    SIF SAAM AL DIE DROё BESTANDELE

2ml aromat          

10 ml bakpoeier    

Metode: Deeg is redelik slap.  Skep deeg - hang af van grootte van

kolwyntjie pannetjie -    +-  25ml in gesmeerde kolwyntjie pan, dan

hoeveelheid gaar geurige of kerriemaalvleis en dan weer 25ml

deeg bo-op om vleis te bedek. Bak by 180 ̊C tot ligbruin +-12-15 min.

(1 1/2 keer se beslag) =          375 ml melk

190ml olie

3 eiers

375ml meel

5 ml sout

15 ml bakpoier

Kan in die mikrogolf warm gemaak word in die woonwa! So bak klaar by die huis en 

warm dan net op, so maklik en baie gerieflik as jy vinnig iets lekker soek op te eet! 

Ingedien deur Janetta Scholtz
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          APIE

DAAR IS 'N APIE

OP 'N STOKKIE

VOOR MY MA SE AGTERDEUR

DAAR'S 'N GAATJIE 

IN SY BROEKIE

EN SY STERTJIE

LOER DAARDEUR

   TRIPPE TRAPPE TRONE 

TRIPPE TRAPPE TRONETRIPPE TRAPPE TRONE

DIE VARKIES IN DIE BONE

GANSIES OP DIE GROEN GRAS

EENDJIES IN DIE WATERPLAS

EK WENS DAT KINDJIE

GROTER WAS

OM OUMA SE EENDJIE

OP TE PAS

   HANDJIES KLAP

HANDJIES KLAP, KOEKIES BAK,

BRING DIE MEEL

NIE TE VEEL, 

KLITS DIE EIERS GOU -GOU -GOU,

LEKKER EET ONS NOU-NOU-NOU

   TREINRYMPIE

SAKKE, PAKKE

SOUT EN PEPER;

GEE MY STOOM

DAN LOOP EK BETER

Ingedien deur Irene FerreiraIngedien deur Irene Ferreira
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Welkom aan alle Sawanante wat die nuusbriefie hierdie maand lees.

Hierdie maand vir "Ken jou mede sawanant" het ek die voorreg gehad om bietjie meer

uit te vind oor Oom Kempie en Tannie Janetta, of eerder die tannie met die mooi

glimlag en die goedhartige oom Kemp.

Kom ons begin by die begin

Albei is 1938 kallers. Oom Kempie is op Kransplaas in die Jeffreysbaai distrik gebôre.

Tannie Janetta is in Upington gebôre.  Oom Kempie het aan Hoёrskool Despatch

gematrikuleer en Tannie Janetta het aan die Hoёrskool Brandwag gematrikuleer.

Oom Kempie het sy loopbaan begin by die Skoolraadsbeheer op Uitenhage, waarna

hy later as afdelingsraadsekretaris op King Williams Town en Mafeking aanvaar het.

Intussen met privaatstudie behaal hy sy BA Publieke Administrasie, Unisa en M.A.

Publieke Administrasie aan die Universiteit van Vrystaat.  Hy is as Stadsklerk vir 4 jaar

aangestel in Ventersdorp, waarna hy 14 jaar lank Stadsklerk te Hennenman in die 

Vrystaat was.

Tannie Janetta het na matriek begin werk as Administratiewe Beampte in die 

Landroskantoor op Potchefstroom.  Sy was vir 14 jaar die korrespondent - joernalis

vir die Volksblad en die SAUK. Hulle het mekaar ontmoet op tannie Janetta se broer se

troue waar oom Kempie die "handsome" strooijonker was.  Hulle is in 1961 op Uitenhage

getroud.  Dit sal hierdie jaar hulle 53 ste huweliksherdenking wees.

Hulle is die trotse ouers van 4 pragtige

seuns - Johan, Petrus en 'n tweeling -

Bertus en Driekus (later het hulle 4

dogters bygekoop).  Trotse Oupa en

Ouma het sewe kleinkinders.

Oom Kempie speel nog graag tennis en tannie Janetta bak en brou in die kombuis.  

Hulle is al die afgelope 30jaar karavaan entoesiaste en het in 2000 by SAWA aangesluit.

Hulle het hulle eerste woonwa in 1978 gekoop.  Hulle het 2 keer 'n jaar gekamp as 

gesin en gunsteling kamp plekke in winter, Kruger Wildtuin en somer, Natalse Suidkus.

Ander gunsteling wat hul aanbeveel en moet kies is Koelwaters by Port Alfred. Sal graag

weer Skakuza, Satara in Kruger park wil besoek.  Hulle woon al die afgelope 15 jaar op

Jeffreysbaai.  Hulle sê baie dankie aan al die Strelitzianers wat hul met liefde aanvaar.Jeffreysbaai.  Hulle sê baie dankie aan al die Strelitzianers wat hul met liefde aanvaar.

Ingedien deur Daleen Jackson
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Fransie ondervind geen pyn na haar rug-operasie nie en dit gaan goed.

Voorspoed met Quintinn se dogter, Madri, se leerwerk.

Steve Lambrechts se baba, Ilana, opersie ondergaan, alles is OK.

Marietjie het 'n histerektomie ondergaan in St Georges hospitaal.

Daan het 'n liesbreuk operasie ondergaan en het nog soms pyn.

Simon het aan oor opereer om kwaadaardigheid uit te sny .

AANBOD

In 'n poging om meer lede te trek, het die NUB op die volgende besluit:

Maart sal gebruik word vir intensiewe ledewerwering.

Die maand sal ook as die "Bring 'n vriend-" maand bekend staan.

Daar is besluit dat die intreefooi van R120-00 van elke lid, wat gedurende Maart

aansluit, aan die streek terugbetaal sal word.

Ons streek sal daarby baat en word gevra dat elke lid moet asseblief moeite doen om

iemand te werf vir die maand veral sodat die streek ook daarby sal baat soos genoem.

Die intreefooi sowel as die ledegeld vir die betrokke nuwe lid op 31 Maart 2014 in

SAWA se rekening inbetaal moet wees!  

VEILIGHEID

Moedig julle lede aan om ten alle tye te sorg dat sy toerusting in goeie toestand is.

n Belangrike aspek is die wiele.  Wanneer 'n wa 'n wiel verloor is dit gewoonlik die

linkerwiel.  Leer die gewoonte aan om voor elke rit die wiele se moere, en bande, na

te gaan.

Maak seker dat die sleephak aan die vereiste standaarde voldoen.  Waak teen oorlaai

van die wa, laai eerder swaarder items in die sleepvoertuig as in die wa.

18



Kom ons kyk na wat om te onthou wanneer jy gaan kamp, so kom ons kyk na 

oulike, kreatiewe, skeppende en vindingryke wenke en idees wat sal verseker dat jy  

selfs swaargewig kampeerders iets nuuts sal kan leer:-

1.  Indien jy kamp langs die water waar die temperatuur saans effe laag kan daal, vat

so 'n paar koerante saam en sit dit onder die opblaas matras om die koue te isoleer.

2.  Kamp-kos hoef nie net uit blikke te kom nie, jy kan heerlik koningskos en vars

gemaakte disse όόk bedien.  Vir dié wat graag slaai maak, draai jou slaaikop in 

koerantpapier toe dan bly dit tot 10 dae vars.

3.  Indien jy nie meer blits het nie, gooi kookolie oor koerantpapier om die vlamme aan

te stook.

4.  Maak jou vuurhoutjies waterdig deur die voorpunte in naelak of kerswas te doop.

5.  Gooi 'n kombers wat as 'n mat kan dien in jou tent, dit sal nie net ekstra gemak oor

boom-wortels bied nie, maar sal ook die skoonmaak voor jul vertrek soveel makliker en

vinniger maak.  Skud dit bloot uit en siedaar!

6.  Dames dié een is vir julle:  ontdek die wonder van DROё SJAMPOE!  Jip, die oulike

poeier sjampoe word in jou hare gevryf, dan los jy dit vir so 'n paar minute en kam dit 

dan uit.  Die poeier absorbeer die lastige olies en sal jou hare weer tydskrif-mooi laat

lyk.lyk.

7.  As jy nie muskiet-room het nie, vryf die binnekant van lemoen-skille oor jou lyf om

die nare peste weg te hou.

8.  Nog 'n manier om muskiete weg te hou is deur knoffel te eet voor jul weggaan.  Dit

gaan dalk die ander mense ook weghou maar as almal saam eet, sal almal ook saam 

stink en boonop hoef niemand dan muskiete weg te waai nie.

9.  Nog 'n gogga-wenk (as ek dit so kan noem) is om 'n brandende bysteek met mosterd

of tandepasta te verlig.  Die tandepasta moenie 'n gel-basis h ê nie.

10. Kabelbande(cable-ties) en kleefband kan enige ding regmaak, enige ding! En indien

jy nie die hele kleefbandrol wil saamneem nie, draai so 'n paar meters om jou 

aansteker om te gebruik.

11.  Kamp in die donker is glad nie lekker nie, so onthou om enige bron van lig saam te

neem, iets wat jy in jou tent kan gebruik.  Koplampies werk soos 'n bom, want dan is

jou hande vry om te werk.  Maar hier is nou 'n lekker oulike en kreatiewe lig-idee:

Vat 'n 5 liter plastiekbottel en maak dit vol met water.  Bind nou jou koplampie daaraan

vas sodat die liggie in die bottle in skyn -viola! Dit sal 'n sagte lig skyn.

12.  As jy lanklaas gaan kamp het en jou waterbottels het al begin muwwerig ruik, gooi

vier teelepels koeksoda in, skud en laat staan vir een uur voor jy dit uitspoel.

13.  As jy graag visvang wanneer jy kamp, voer die binnekant van jou hengelboks met

foelie uit, dit sal help om te voorkom dat jou hoeke en sinkers ens. Roes.

14.  Om te verseker dat jou tent-penne en toue nie saans 'n onskuldige verbyganger

pootjie nie, plaas 'n oopgesnyde tennisbal oor die bokant van die tent-pen.  Vir die toue,

draai 'n stuk foelie daarom, so halfpad tussen dit tent en die pen.  Die foelie sal

reflekteer in die lig van die flits.

15.  Plaas foelie oor 'n gewone braairooster om 'n plaat te vorm.

Ingestuur deur Riёtte van Loggerenberg
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DATUM MAAND OORD

22/4 -4/5 APRIL/MEI KEURBOOMS (Gebiedskamp)

22-25 MEI GAMTOOS FERRY    S/B

20-22 JUNIE PINE LODGE

VIR KENNISNAME:     KEURBOOMS 

Volgende pryse was vir Sawa lede beding vir saamtrek 22 Apr tot met 4 Mei 2014:-

R50-00 per persoon per dag(volwassenes) en R25-00 per dag vir kinders onder 12 jaar.

SONDAG 27-Apr Vryheidsdag

MAANDAG 28-Apr Publieke vakansiedag

DINSDAG 29-Apr Skoolvakansie

WOENSDAG 30-Apr Skoolvakansie

DONDERDAG 1 Mei Werkersdag

VRYDAG 2 Mei Skoolvakansie

LEDENUUS

AANTAL LEDE 32

BEDANK 2

OORGEPLAAS 0

NUWE LEDE 0

AANTAL LEDE 30

HUWELIKSHERDENKINGS

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

5 MAART PIETER EN RIETTE VAN LOGGERENBERG

14 MAART RIAAN EN LERIKE VENTER

30 MAART KOBUS EN BRENDA BOUWER

30 MAART PIETER EN BELINDA BARLOW

03-Apr BARRY EN DALEEN JACKSON

04-Apr BERTIE EN MARIE BOTHA

6 MEI KEMP EN JANETTA SCHOLTZ6 MEI KEMP EN JANETTA SCHOLTZ
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STRELITZIA
                                                             JAARPROGRAM : 2014

         * DATUM  OF PLEK VERANDERING

DATUM MAAND  OORDE TIPE NAS DATUM

24-26 JANUARIE JEFFREYSBAAI STREEK

20-23 FEBRUARIE WILLOWS STREEK/SB 7-9 OOP NUB

21-23 MAART VAN STADENS STREEK

25/4-4/5 APRIL KEURBOOMS GEBIEDSKAMP 17-21 PRESID

22-25 MEI GAMTOOS FERRY STREEK/SB 17  NUB

20-22 JUNIE PINE LODGE STREEK

25-27 JULIE JEFFREYS STREEK

15-17  * AUGUSTUS SITRUSOEWER STREEK-AJV 9 NUB

26-28  * SEPTEMBER PEARSON PARK STREEK 19-21 NAS

24-26 OKTOBER WILLOWS MINI GEBIED 18 KONGRES

2o-23  * NOVEMBER VAN STADENS STREEK/SB

KERSKAMPKERSKAMP
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Voorsitter Seniorburger-verteenwoordiger

Ben Barnard Quintinn Ferreira

Aliwalstraat 19,Port Elizabeth Mattheusstraat 3 , Despatch

STRELITZIA - BESTUUR

Foto van links na regs: Quintinn, Pieter, Riaan, Ben, Daleen, Marietjie, Riёtte

Aliwalstraat 19,Port Elizabeth Mattheusstraat 3 , Despatch

Huis: 041-360 4669 Huis/Fax: 041-933 3154

Werk: 041-360 8500 Werk: 041-452 4466

Sel: 073 456 4001 Sel: 073 773 8579

Faks: 041-360 8558    E-pos: franicquintinn@gmail.com

E-pos: admin@sasolcaperoad.co.za

 Ondervoorsitter Skakelbeampte

Riaan Venter Daleen Jackson

Casperstraat 8,Uitenhage Aandblomstraat 27,Uitenhage

Sel: 083 292 6955 Werk: 041-994 4115

E-pos: riaansawa@gmail.com Sel: 082 772 5890

E-pos: jack04@vwsa.co.za

Sekretaresse

Marietjie Ferreira

Springbokstraat 26, Despatch

Huis: 041-933 1606 Voorraadbeampte

Sel: 084 200 5565 Pieter Van Loggerenberg

E-pos: johanferreira@telkomsa.net Fouriestraat 15, Westering

Werk: 

Penningmeester Sel: 083 786 8728

Riёtte Van Loggerenberg Fax: 086 622 6653

Fouriestraat 15, Westering E-pos: pieter@jsat.co.za

Werk: 072 200 3933

Sel: 072 200 3933

Fax: 086 622 6653

E-Pos: riette@jsat.co.zaE-Pos: riette@jsat.co.za
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