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INHOUDS OPGAWE 
Op	jou	Knieë	

Verkry uit die Woord vir Vandag; geskryf deur Bob & Debby Gass 

Die Woord Vir Vandag <woord@radiokansel.co.za> 

Tien gebooie vir 'n wonderlike huwelik  
Op jou Knieë…………………………......1 Hebreërs 13:4 NLV  

Hier is tien gebooie waarmee 'n wonderlike huwelik gebou kan 
word: 1) God het gesê, 'Respekteer die huwelik', bly dus getrou 
aan mekaar. Stel jou maat se belange voor jou ma, jou pa, jou 
dogter of jou seun s'n. Jou maat is jou lewenslange metgesel. 2) 
Onthou, '...dat die Gees van God in julle as sy tempel woon...' (1 
Korintiërs 3:16 NLV). Moenie jou gesondheid met te veel kos, 
tabak, dwelms of alkohol misbruik nie, en hopelik sal jy 'n lang, 
gesonde lewe saam met die mense vir wie jy lief is, geniet. 3) 
Moet nooit toelaat dat jou besigheid of stokperdjie jou 'n 
vreemdeling vir jou familie maak nie. 'Kinders is 'n gawe van die 
Here...' (Psalm 127:3 NLV), en die kosbaarste geskenk wat jy 
hulle kan gee, is jou tyd. 4) Moenie vergeet dat sindelikheid 'n 
deugsaamheid is nie. 5) Deel jou aardse besittings met 'n 
gewillige hart en moenie van jou eggenoot 'n bedelaar maak nie. 
'...julle moet julle [eggenote] liefhê net soos Christus liefde aan 
die kerk bewys het toe Hy sy lewe daarvoor gegee het' (Efesiërs 
5:25 NLV). 6) Moenie vergeet om te sê, 'Ek is lief vir jou' nie. 
Selfs al is jou liefde konstant, sal jou maat nooit moeg word om 
hierdie woorde te hoor nie. 7) Onthou dat die goedkeuring van 
jou eggenoot meer werd is as die bewonderende blikke van 'n 
honderd vreemdelinge. 8) Hou jou huis rustig en vreedsaam, 
sodat julle tot in julle ou dae vreugde daaruit kan put. 9) 
Vergewe altyd met genade, want wie van ons het nie vergifnis 
nodig nie? 'Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar 
om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het...' (Efesiërs 
4:32 NLV). 10) Eer God, en jou kinders sal jou eer wanneer 
hulle groot is (sien Spreuke 22:6). 
Sielskos: Dan 11-12; Luk 4:31-44 ; Ps 89:38-52; Spr 3:1-2  
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Redaksie	

Hierdie uitgawe is saamgestel met die hulp van die Redaksie. Baie 

dankie vir julle hulp en gesindheid wanneer daar op julle knoppie 

gedruk word. Dit word opreg waardeer.  

 

Ons is steeds opsoek na ‘n foto vir die voorblad.  Asseblief, neem en 

stuur jul beste foto’s na steynfourie@hotmail.co.za of 

fourieCM@eskom.co.za.  

 

 Redaksie vir die Uitgawe: 

Fourie gesin 

Mariët van Wyk 

Erika de Villiers 

Santie van Eeden 

Koos Brink 

Dalena Marx 

Elke Ouer wat bydrae van sy/haar kind 

gestuur het. 
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Woord	uit	die	Voorsitter	se	pen	

Artikel geskryf deur Steyn Fourie 

Goeiedag mede Tarentale, 2016 het ons afgesluit op ‘n hoogtepunt met die kerskamp te 
Klipdraai. Ek is seker elkeen wat dit bygewoon het kan getuig van ‘n heerlike tyd. Die 
feesseisoen het egter soos mis voor die son verdwyn en 2017 is nou in volle swang. 

Januarie het ons Bush Inn gedeel met Oosvaal en Rietfontein. Dit was baie aangenaam om 
saam te kamp en weereens die vriendelikheid van die groter SAWA familie te ervaar. Die weer 
het nogal bekommernis gebring die week voor die kamp, maar ons het lekker gekamp sonder 
die gevreesde reёn wat voorspel is. 

Die kamp by Soetdoring vakansie plaas buite Vereeniging het ons saam met Elandsrand 
gekamp. In die toekoms kan ons, as verskillende streke gerus weer saam kamp. Dit maak 
werklik ‘n verskil, aangesien die meeste oorde tien of meer staanplek besprekings vereis om vir 
verlaagde tariewe te kwalifiseer. 

Ons beplande kamp gedurende Maart vind plaas by Badplaas. Dit is dan ook ‘n Gebiedskamp 
en ons kamp saam met Oosvaal, Luiperds, Olifante en Panorama. Dit beloof om baie lekker te 
wees. Ek hoop dat ons sommer baie van ons lede daar sal sien. 

Baie geluk aan elkeen wat die afgelope maande geboortedae of huwelike herdenk het.  

Groete tot ons weer kamp. 

Steyn Fourie 

 

	

	

{http://www.redbubble.com/shop/i+have+ocd+obses
sive+camping+disorder+t-shirts} 
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Uit	die	natuur						

Artikel geskryf deur Koos Brink. 
  

Koos se voëlrubriek  
Die   Langstertflap  ( Long-tailed Widow)   
Euplectes prone 
Beskrywing: `n Algemene standvoël.   Die 
broeiende mannetjie word maklik uitgeken 
aan sy grootte, sy baie lang stert (langer en 
voller as die rooikeelflap s`n).  Het besonder 
breë vlerke.  Sy ligte snawel en die wit 
vlerkstreep onder sy rooi skouervlek is goeie 
velduitken merke.  Beide wyfies en nie 
broeiende mannetjies (veral mannetjies) is 
groter as die ander flappe soorte. Die nie 
broeiende mannetjie behou sy rooi skouer 
vlek en wit vlerkstreep, maar die wyfie 
vertoon slegs `n baie kleiner en dowwer rooi 
skouer vlek dwarsdeur die jaar. Sy is kleiner 
as die mannetjie. 
Die mannetjie vertoon met `n vertoonvlug,  
deur stadig  laag oor se territorium te vlieg, 
sy vlerke te  klap en sy lang stert ondertoe te 
krul om `n grasieuse S te vorm wat dik is by 
die lyf,  geleidelik dunner word en in `n skerp 
punt eindig. Sit gewoonlik oop en bloot naby 
die nes. Die wyfie bly egter onopvallend.  
Buite die nesmaaktyd is hul baie sosiaal en 
kom in swerms saam.  Meng ook dikwels 
met ander saadvretertjies van die grasveld. 
Afmetings: Mannetjie   in broeityd 55-60 cm.   
Nie broeityd  22-23 cm 
                     Wyfie…18-20 cm 
Iris: Bruin        Pote: Donkerbruin tot swart    
Onvolwasse voëls:  lyk soos die wyfie. 
   
Habitat:  Kom in grasveld voor, meestal in 
vogtige gebiede. 
Verspreiding:  In S.A.  van die Oos kaap tot 
in  Mpumalanga. 
Roep:  Hul gewone roep is `n herhaalde 
“tjip…tjip…tjip…”    Terwyl mannetjies nes 
maak uiter hy `n rustige kwetter.  Gedurende 
die mannetjie se vertoonvlug uiter hy ook 
soms `n sissende geluid. 
Voeding:  Grassade en insekte in grasveld 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die   Langstertflap  ( Long-
tailed Widow)   Euplectes  

prone in vlug 
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op die grond.  Loop soek- soek met kort 
treetjies.   
Broeigewoontes:  Die mannetjie is `n 
veelwywer met tot soveel as 6 wyfies.  
Nes:   `n Balvormige nes met `n sy ingang ± 
5-10 cm bo die grond in digte grasveld. Die 
mannetjie begin met die basiese struktuur 
maar die wyfie voltooi die nes.  Die voltooide 
nes word verder verskuil deur lewendige 
grashalms bo-or die nes te trek. 
Broei Seisoen:   In Mpumalanga Desember 
tot Februarie. 
Eiers:  2-4, gewoonlik 3.    Kleur, dof groen 
met bruin spikkels. 
Broeitydperk:  14 dae, slegs deur die wyfie.  
Kuikenstadium:  17 dae, slegs deur die wyfie 
gevoed. 
Die Langstertflap is nogal `n spoggerige voël 
met buitengewone nesmaak, broei, en 
versorging gewoontes. 
Bronnelys: 

1. Newman se Voëls van Suider-Afrika    Kenneth 

Newman                                                                                                                             

2. Sasol se Voëlgids van Suider- Afrika    Ian Sinclair en 

medewerkers.                                                                                                                            

3. Die Voëlgids van Suider- Afrika    Ulrich Oberprieler 

en Burger Cillie                                                                                                                             

4. Lok Voëls na jou Tuin in Suider- Afrika    Roy 

Trendler en Lex Hes                                                                                                                             

5. Roberts` Multimedia Birds of Southern Africa   Guy 

Gibbon & John Voelcher                                                                                                                             

6. Sappi   Voëls van Suid-Afrika     Saartjie Kidson & 

Herman v Niekerk 

Foto’s Bronnelys: 

https://leesbird.com/tag/ploceidae/  

http://www.outdoorphoto.community/gallery/showp

hoto.php?photo=100156  

https://za.pinterest.com/pin/52424783135836435/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Die   Langstertflap  ( Long-
tailed Widow)   Euplectes 

prone 
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Kampnuus	

Artikel geskryf deur Mariët van Wyk 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

KLIPDRAAI (Meyerton) 25 – 27 November 2016  
 
“Julle gaan uitreën!” … “Wie kamp in sulke weer?” 
Dit is van die kommentaar wat ek gekry het nadat ek 
vreeslik opgewonde vertel het dat ons die naweek 
gaan kamp. En ek sou baie graag die naweek se 
kampnuus persoonlik aan elkeen van hierdie mense 
wou oorvertel. Die eendeweer het ons selfs ‘n beurt 
gegee om droog op te slaan.  
Ons het Vrydagaand aangesit vir snoek op die kole, 
patat en vars gebakte boerbrood. Komplimente aan 
al die kokke. Dit was voorwaar ‘n feesmaal. 
Die lieflikste sonskyn dag het Saterdag aangebreek 
en die kinders kon uitsien na ‘n dag van speel en 
swem terwyl van die oueres hul vaardigheid op die 
jukskeibaan getoets het. Daar was wel ook heelwat 
ondersteuners wat koelte kolletjies langs die baan 
uitgesoek het. Izette en Derick het onderskeidelik as 
die beste vroue- en manspeler van die dag uitgetree 
onder leiding van oom Hennie. 
Intussen het tannie Ria voorbereidings getref vir die 
middag se kersopvoering en elke kind (groot, klein, 
oud en jonk) is betrek. Die manier waarop die 
boodskap oorgedra is het gesorg vir ‘n knop in die 
keel met die wete en bevestiging dat Jesus vir ons 
elkeen gestuur is. Tannie Ria, ons as ouers en 
grootouers waardeer hierdie toewyding en 
bereidwilligheid opreg. 
So word daar toe geskenke uitgedeel na die 
opvoering en verras Suid-Oos bestuur ons elk met 
die mooiste Tarentaal tafeldoek. Die kinders het die 
oulikste verrassingspakkies propvol lekkergoed en 
allerhande bederfies gekry bo en behalwe hul 
geskenkies. Vinnig verdaag almal toe om na hul 
kampgeregte te gaan omsien – elkeen se oog is 
immers op die eersteplek vir die beste kampgereg. 
Ons kan dit dalk weer ‘n keer doen en die kompetisie 
“Kampedoor” doop. 
Ek is oortuig daarvan dat niemand honger gaan 
slaap het nie, maar beslis met hope nuuskierigheid 
uiteindelik aan die slaap geraak het. Wie sou as 
wenner uit die stryd tree nadat ‘n “onafhanklike 
kiesbeampte” die beoordeling gedoen het? Dit sou 
ons eers die volgende dag weet. 
Nog ‘n lieflike dag het op ons gewag en almal het 
sommer vinnig ‘n koelte plekkie uitgesoek vir Steyn 
se boodskap uit die Woord.  

Chris en Div besig om ‘n vuurtjie 

te maak. 

Kinders besig om hulle self te geniet 

in die lieflike sonskyn dag. 

Jukskei in aksie. 

Trofee en sertifikaat aan Oosthuizens 

vir hul harde werk met die Tarentaal. 

Ons lepel wenner: Santie. 
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Met die afsluiting het Steyn gesorg vir ‘n 
hoendervleis oomblik toe hy met trots aankondig dat 
die Oosthuizens ‘n trofee vir Suid-Oos verwerf het op 
die Kongres vir die nuusbrief met die beste vordering 
vir die afgelope jaar. 
Santie het die houtlepel gekry omdat sy loop en 
spog het dat haar bure haar skottelgoed was terwyl 
sy kuier en oom Koos en sy trawante verwerf ‘n 
“gatplaatjie” nadat daar opgemerk is dat hulle die 
gazebo onderstebo opgeslaan het na baie jare se 
kamp ondervinding. 
En die oomblik waarvoor almal in spanning gewag 
het… In die 2de plek wen oom Div met sy 
skenkelpot en die wenner van Suid-Oos se 
kampgereg 2016… oom Koos en tannie Ria met hul 
afvalpot. Marius kry darem ook ‘n prys vir die 
oorspronklikste gereg met sy roomys pot. 
Klipdraai is ‘n pragtige oord met moderne skoon 
ablusiegeriewe, groot speelpark vir die kinders, 
swembaddens en groen grasperke, ‘n uitnodiging 
om te ontspan en vergeet van die alledaagse. 
Baie dankie aan elke bestuurslid en hul ander helftes 
vir ‘n heerlike naweek, vol bederf en baie rus. Ons 
sien uit na die volgende kamp in Januarie 2017 te 
Stable Inn. 
Kampgroete 
Marius, Mariët & Uné 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ‘n wonderlike gesig is dit nie, om soveel 

jong gesigte by ‘n kamp te sien. Dankie Tannie 

Ria vir die pragtige konsert. 

Ons kamp kok wenners: Ria en Koos 

Marius se berugte 

Roomys potjie. 

Ons Wyses 

uit die Ooste 
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Artikel geskryf deur Santie van Eeden 
Stable Inn/Bush Inn, 27-29 Januarie 
Uiteindelik breek die eerste kamp van die nuwe 
jaar vir ons aan. So kamp drie streke, Suid-Oos, 
Oosvaal en Rietfontein saam te Bush Inn by 
Springs. 
Vrydag middag het die waens stuk-stuk 
aangekom, kamp opgeslaan en begin kuier. 
Hennie Oosthuizen van Oosvaal het die aand vir 
ons die Boekevat waargeneem. 
Saterdagoggend het die kamp kommedante van 
Suid-Oos en Oosvaal vroeg uit die vere gekruip, 
om die vars brood te bak vir die gesamentlike 
buffet. Koos Gunter van Suid-Oos het Boekevat 
gehou . ‘n Heerlike kuier om die verskeidenheid 
buffet ontbyt het gevolg. Uit die boonste rakke.  
Twee-uur die middag het die drie streke saam 
Bingo gespeel wat deur Hennie Oosthuizen van 
Oosvaal aangebied is. Daar was heelwat wenners.  
Die wenners was Charné Fourie, Chris 
Schempers, Erika de Villiers en Koos Gunter van 
Suid-Oos, Anne-Marie Fourie van Oosvaal , Mike 
en Mariza Jennings, Johan Erwee, Ruan Wessels 
en Nellie Green van Rietfontein. 
Rietfontein het later die middag ‘n “lotto wenner” 
salticrack-kompetisie aangebied. Elke deelnemer 
moes n salticrack bou asof hulle die lotto gewen 
het. Die beoordelaars was Hennie Podges en 
Koos Gunter. 
Die wenners van die kompetisie kom uit Suid-Oos. 
Die dames het saamgespan en ‘n bobaas Bessie 
salticrack gebou, op glase wat by Oosvaal geleen 
is. Baie geluk aan Sarie, Caren, Ronel en Charné. 
Ons is trots op julle. Die tweede plek is ingeneem 
deur Marietjie Erwee van Rietfontein. Die dag is 
afgesluit met n straat braai, die vure is voorsien 
deur Rietfontein terwyl Suid-Oos en Oosvaal die 
pap en sous gemaak het. 
Sondagoggend se Boekevat is deur Magda de 
Villiers van Rietfontein waargeneem. Die naweek 
is afgesluit met ‘n gesamentlike koek en tee, 
waarna elke streek hulle eie afsluiting gehou het. 
Groete tot ‘n volgende kamp. 
Koos en Santie  

 

  

 

  

 
 

 

Kamp kommidante vir 

die naweek. 

Buffet ontbyt,  met vars 

gebakte brood en 

tuisgemaakte konfyte. 

Bingo wenners 

Indrukwekkende koek tafel na kerk. 

Dankie vir almal  wat gehelp het 

daarmee. 

Wat is ‘n kamp sonder die 

bekende Swaziland koffie. 

‘Varkies’ vroeg 

al aan die gang 



8 | B l a d s y  

 

Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Artikel geskryf deur Dalena Marx 

Soetdoring, 24 -26 Februarie  
 
Februarie is maar ‘n bedrywige maand vir al die 
Sawanante gewees, met die gevolg dat slegs 2 
woonwaens kom kamp het. 
 
Die pad is so gly-gly aangedurf, aangesien die 
laaste week heerlik gereën het. 
 
Steyn en Caren was die kamp Kommidante wat 
ons weereens heerlik bederf het met ‘n sjokolade. 
Die Fourie’s het so net na 5 gearriveer, terwyl die 
Marx’se eers hul opwagting gemaak het, net na 6 
uur. Gou is daar opgeslaan. Steyn en Caren het 
ons heerlik bederf met fillet broodjies. Sewe uur is 
daar saam Elandsrand boeke gevat. Ons twee 
karavane het sommer by hul aktiwiteite ingeval. Na 
die boekevat het hulle ons verwelkom met ‘n 
vrugte pons, en ons het sommer dadelik tuis 
gevoel. Dankie vir die geleentheid Elandsrand. 
 
Saterdagoggend is die pad aangedurf Midrand toe 
na die Beeld Buitelig vakansie skou. Al die nuwe 
woonwaens en kampwaens, is uitgestal en kon 
besigtig word, saam ‘n hele paar kamptoerustings. 
Na ‘n heerlike besige dag is daar saam gebraai, 
lekker gekuier om ‘n vuurtjie, maar net na 10 is 
daar ingekruip. 
 
Sondagoggend is Elandsrand se kerkdiens 
bygewoon. Jannie Meyer het ‘n treffende 
boodskap gelewer, wat onthou sal word. 
Ontbyt het natuurlik gevolg, soos net Suid-Oos 
kan, waarna daar opgeslaan is, voor die 
terugsleep aangepak is.  
Heerlike rustige naweek. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

	

Elandsrand bymekaarkom plek 

Beeld vakansie skou 

Saam kuier 

Soetdoring verhitte swembad Soetdoring wegneemetes bus. 
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Kuikens	

Idees vir die paastyd wat voorlê om saam met die kinders te maak:  

Benodighede:   
• Balonne (verskillede groottes gee verskillende vorms, 

waterballone reg vir paas eiers) 

• Gekleurde toue, maar verf as jy nie het nie, maar 

benodig verskeidenheid kleure; 

• ‘Crafters glue’ en water (1:1); 

• (opsioneel) sjokolade eiers of verassings vir binne die 

eiers; 

Metode: 

Blaas ballone die grootte wat jy die eiers wil maak  (jy 

kan lekkers/sjokolade eiers binne die balonne plaas as 

jy iets binne in wil hê). 

Meng die gom en water met mekaar. Plaas/week toue 

daarin. Draai die toue dan om die balonne. Laat droog 

word vir 24 uur (hang die balonne op hanger met 

wasgoedpennetjies). Wanneer droog, bars die balonne 

en verwyder hulle.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

	

	

	

 Dankie http://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-

string-easter-egg/ vir die wonderlike idees. 

Hang hulle. 

Pak hulle. 
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Tieners	

Alle inligting en foto’s is gestuur deur trotse Ouers en Oupa’s. Baie dankie. Word waardeer. 
Die kinders was dalk op vakansie, maar ‘n paar was baie besig. Ander het hierdie jaar met spoed begin.  

              
 

              
 
 
 
 

          

Wijeon Mostert Portugal Bokkie 

Rugby Toer 

Wijeon het ere klere verwerf vir Koor, Hoëveld 

Jeugkoor, Akademie en rugby. Uitstekende prestasie. 

Iewers tussen alles het 

Wijeon tyd gehad vir 

Landsdiens. 

Zuné atletiek: het eerste plek (interhuis) behaal vir 

gewigstoot 0/11 en vierde plek teen Laerskool 

Hoëveld.  Baie geluk. 
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

 

                 

 

              
 

 
 

	

	

	

	

	

Gelukkig was daar ook tyd vir vakansie pret by Badplaas vir 

die de Klerks en van Wyks. 

Fourie’s op verlof. 
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Grysaards/Wyses	
 

Net ‘n paar slag spreuke wat Suid-Oos se wyses 

ons leer, kyk of jy ‘n persoon se naam by elke slag 

spreuk kan plaas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Slag spreuke/slogans verkry vanaf: http://wishesmessages.com;  http://likesuccess.com/topics/24197/retiring 

; http://www.tshirtmagic.com/; http://rvcampingsigns.com; https://www.pinterest.com/  
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Algemeen	

Lief en Leed 
Hierdie tyd was nie sonder sy vreugde en hartseer nie: 

  
� Marisca Meyer se ouers se gesondheid, gaan deur ‘n moeilike tyd. Dra hulle asb. in jul 

gebede. 
� Bennie de Klerk se moeder is oorlede.  
� Wilma Mostert se Ma sukkel ook met kanker op die oomblik. Dink aan hulle in julle 

gebede. 
� Willy en Corrie Smith gaan ‘n kleinkind ryker word. 

2017 Kampprogram 
Kamp program vir die res van die jaar: 

DATUM MAAND WAAR 

24 - 26 Maart Badplaas (Gebiedskamp)    

13 - 17 April Klipdraai (Presidente) 

19 - 21 Mei De Voetpadkloof 

15 - 18 Junie Weesgerus 

 Julie Geen kampe 

18 - 20 Augustus AJV -  Sionsberg  

22 - 25 September Constansia 

27 - 29 Oktober Olifantsriviers lodge     

24 - 26 November Kerskamp – Klipdraai 

Kamp Kommedante en ‘n verslaggewer word gesoek vir elke kamp. Asseblief kyk watter kamp julle die 
beste gaan pas. AJV en Kerskamp sal deur Suid-Oos bestuur aangebied word, res is beskikbaar. Julle 
hulp word hoog op prys gestel. 
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Voogdes en hul Sawanante  
 

VoogdesVoogdesVoogdesVoogdes    

 

 

Steyn Fourie (082 921 2092) 
 

Koos Gunter (082-925-3162 / 082-788-5325) 
 

 

Div en Erika de Villiers 

 

George en Ida Markgraaff 

 

 

Bertus en Dalena Marx 

 

Hennie Wentzel 

 

 

Marius en Mariet van Wyk 

 

Dries Zwarts 

 

 

Theo en Caren Viljoen 

   

 

Jannie en Martie Viljoen 

   

 

Willy Smith (083-556-9430) Sarie Podges (082-335-3821 / 082-326-9735)  

 

Loutjie Greyling Piet en Bettie Bothma 

 

Ryno en Chantelle Smith Koos en Ria Brink 

 
Braam Smith Mike en Riekie Dames 

 

Alta van Rensburg Johan en Rozelle Graaff 

 

Wilma Mostert (073-941-1380)  Mariska Meyer (084-764-1045) 

 

Albert en Suretha Kruidenier Bennie en Izette de Klerk 

 

Gerhard en Riana Vermeulen Roderick en Lydia Smuts 

 

Chris en Ronel Schemper 

 

      

 

Voorraad 
 

Voorraad is beskikbaar by Sarie Podges sarie.podges@jsi.org.za of 082-335-3821 / 082-326-9735 

Vooskote beskikbaar by Steyn Fourie 082 921 2092. 

ITEM PRYS 

PER 

ITEM 

 

 

SUID-OOS SNORRE (HARD) R20.00 

NAAMBALKIES (MANS) R13.00 

SUID-OOS BALKIES R10.00 

SANGBOEKIES R30.00 

SANGBUNDELS GROOT A4 R50.00 

SUID-OOS VOORSKOOT R160.00 
 

HEMDE GROOT (GEEL) R36.00 

DAMES HEMDE (SUIDOOS) (NAVY) R180.00 

GHOLFHEMDE GROEN (M) R111.00 

 GHOLFHEMDE GROEN (L) R111.00 

GHOLFHEMDE GROEN (XL) R119.00 

GHOLFHEMDE GROEN (XXL) R119.00 

GHOLFHEMDE GROEN (XXXL) R127.00 

GHOLFHEMDE GROEN (7JR) R79.00 

GHOLFHEMDE GROEN (11JR) R84.00 

PETTE R30.00 

SAWA PLAKKERS (GROOT) R6.00 

SUID-OOS SNORRE (SAG) R8.00 

Golfhempde 

Groen 
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Verjaarsdae 

          

SSSSuiduiduiduid----Oos VerjaarsdaeOos VerjaarsdaeOos VerjaarsdaeOos Verjaarsdae    

 Januarie   April   Julie   Oktober  

   2-Wijëon 

Mostert   
 2-Lydia Smuts 

  
 1-Steyn Fourie 

  
 6-Caren Fourie 

 

 13-Theo 

Viljoen   
3-Ilana Brink 

  
10-Bennie de Klerk  

  

 8-George 

Markgraaff 

 

 16-Chantelle 

Smith   
14-Rolindi Graaff 

  
Ria Brink 

  
13-Rohan Graaff 

 

 26-Rienie 

Greyling   
18-Mike Dames 

  
25-Corrie Smith  

  

17-Gerdina 

Wentzel 

 

 
  

  
30-Roderick Smuts 

  
27-Marisca Meyer 

  

29-Nerissa 

Oosthuizen 

 

 Februarie   Mei   30-Marius van Wyk   31-JannieViljoen  

      3-Leon Mostert   Augustus      

  4-Ida 

Markgraaff    
 9-Hennie Wentzel 

  
 2-Rozelle Graaff 

  
November 

 

 14-Zené de 

Klerk    

11-Gerhard 

Vermeulen   
 6-Ryno Smith  

  
10-Willy Smith  

 19- Bertus 

Marx   
14 -Wilma Mostert  

  
  -Izette de Klerk 

  
      Inus Brink 

 

 25-Soretha 

Kruidenier   
15-Erika deVilliers 

  
   Dalena Marx 

  

18-Riana 

Vermeulen 

 

     16-Martie Viljoen   11-Johan  Graaff   22- Charne Fourie  

     20-Andre deVilliers   17-Dries Zwarts      

 
Maart 

  

28-Rigrietha 

Vermeulen   
September 

  
Desember 

 

 
12-Koos Brink 

  
Junie 

  

13- Albert 

Kruidenier   
7- Mialieze Smith  

 15-Piet 

Bothma    
 4-Riekie Dames 

  
15- Koos Gunter 

  

25-Alta v 

Rensburg  

 

 17-Sarie 

Podges   
 5-Loutjie Greyling 

  

17- Micghard 

Vermeulen   28-Hennie Podges 

 

 27-Bettie 

Bothma   6-Johan Kruidenier   18- Mariet v.Wyk     

 

 
   20-Zander Fourie   28- Uné van Wyk      

    27-Caren Viljoen        
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Huweliksherdenkings 

 

  

SuidSuidSuidSuid----Oos TroudatumsOos TroudatumsOos TroudatumsOos Troudatums    
  

  Januarie   April   Julie   Oktober   

  

31- Albert en 

Soretha 

Kruidenier   

3- Johan en 

Rozelle Graaff   

15 - Roderick & 

Lydia Smuts   

12 - Gerhard & Riana 

Vermeulen   

  
31- Div & Erika 

de Villiers   

19 - Bennie & 

Izette de Klerk           

  Februarie   Mei   Augustus November   

  
14- Marius & 

Mariet v. Wyk       

2 - Corrie & Willy 

Smith   

5- Ryno & Chantelle 

Smith   

  
23- Bertus & 

Dalena Marx           

10- Jannie & Martie 

Viljoen   

              

17-Steyn & Caren 

Fourie   

  Maart   Junie   September   Desember   

  

 5-Lourens & 

Susan 

Oosthuizen       

18 - Theo & Caren 

Viljoen   

2 - Leon & Wilma 

Mostert   

            

28- Hennie & Sarie 

Podges   

            30 - Koos & Ria Brink   

                  

Indien daar enige foute waargeneem word, stel ons asb in kennis. 
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Tarentaal word uitgegee deur Suid-Oos streek van SAWA. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of 

advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. 

Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/  

 

Uit	die	‘Kombuis’	
Bron:  http://man-kos.blogspot.co.za/2015/01/pap-plaatkoekie-met-houding.html  

Pap - Plaatkoekies met houding  {geskryf deur Colyn Serfontein} 

 

 

 

 

 

Mieliepap is een van die goed wat omtrent altyd in 

oormaat gemaak word en dan later sit jy met die pot 

vol koue pap. Die normale ding is dat dit gaan vir die 

honde, hoenders of varke as dit goed gaan, maar so 

baie keer word die pot net eenvoudig vol water 

gemaak en laat staan ... en dan later word dit in die 

drein afgegooi. 

In my huis word die koue pap met 'n staallepel uit die 

pot gekrap sonder om die brandsel te breek. Die koue 

pap word dan met 'n groot tweetandvurk verkrummel 

en in 'n lugdigte houer in die yskas gesit. Dis 'n baie 

lekker ding om souse mee te verdik. Dis ook 'n lekker 

ontbyt happie ... koue pap in 'n bakkie, so twee 

eetlepels melk ... roer goed en 60 sekondes in die 

mikrogolfoond. Ek roer dan botter by met suiker en fyn 

biltong en daar het ek 'n koningsmaal. 

Vandag gaan ons plaatkoekies maak met houding: 

Jy benodig twee koppies koue pap wat jy verkrummel. 

Twee eiers, fyngekapte uie wat jy vinnig in die pan 

sagmaak. Speserye van jou keuse ... ek gebruik growwe 

peper, chili flakes en sout. 

Klits die eiers, meng die uie by en gooi alles oor die 

koue pap. Nou meng dit goed deur. Jy soek 'n stywe 

beslag wat jy kan vorm. 

 

Ek weeg nou balle af wat so om en by 100gr weeg. 

Ek gebruik 'n klein pannetjie en druk die bal mooi plat. 

Nou braai ek die plaatkoekie tot hy mooi goudbruin is. 

Volgende maak ek 'n lekker sampioen sous en bedien 

die koekies op met so lekker dik sous oor. 

 

Daar het jy dit ... die oorskiet pap in 'n nuwe baadjie. 

As jy growwe meel soos Jan Pap se Braaipap gebruik 

het dan het jy 'n heerlike tekstuur. 

 

Ek gooi soms ook pitmielies in die mengsel. 

Jy kan sprietuie bysit vir ekstra geur. 

 

 

 Koue pap en eier

Klaar gemeng 

In die pan 

Lekker sous 

Goue Lekkerte 


