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Jaargang 46 Nr. 1

Sintuig vir die toekoms
...en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. (Joh. 16:13)
Die Heilige Gees doen soveel vir ons. Hy help ons om die betekenis van
Christus se werk te verstaan. Hy pas die geskiedenis van Jesus se
geboorte, kruisdood, opstanding en verheerliking op ons toe. Maar Hy
verklaar ook die toekoms vir ons en gee ons so hoop. Hy verkondig aan
ons die dinge wat gaan kom. Die Gees bemoedig ons deur ons vorentoe
te laat kyk, boontoe, van waar ons die Here verwag.
Die Nederlandse teoloog Van Ruler gebruik ‘n interessante beeld om
hierdie werk van die Gees te probeer verduidelik. Hy sê dit laat hom dink
aan ‘n hond met die naam Kees. In die stad Utrecht waar merendeels
van gasverhitting gebruik gemaak word, is Kees baie nuttig ingespan,
want hy het ‘n uitermate skerp sintuig gehad vir enige sweempie van gas
in ‘n huis. So kon hy mense vroegtydig van ‘n lekkasie bewus maak.
Maar ons, sê Van Ruler, het meer as Kees! Ons het die Gees! Hy is die
groot sintuig vir die toekoms, vir die uiteindelike bestemming van die
wêreld. Deur Hom word ons ook vroegtydig bewus gemaak van dit wat
kom. Die Gees leer ons dus om met ander oë na die wêreld te kyk. Hy
help ons om te onthou dat hierdie wêreld verbygaan...”maar wie die wil
van God doen, bly ewig lewe”. Belewe jy tans ‘n tyd van bekommernis
en benoudheid? Vra dan die Gees om jou oë oop te maak vir die
heerlikheid van die toekoms.
En wees bly...
Heilge Gees, laat my môre sien, vandag. Amen.
(Bron: Die dag is vol genade Johan Cilliers)
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Uit die Voorsitter se pen

Baie dankie aan almal wat die bedryfsfonds betaal het. Die wat nog nie
betaal het nie, kan by Bettie met ons volgende saamtrek inbetaal.
Weereens baie dankie.
Dit is my gebed dat dit sal goed gaan met elkeen en dat ons HEMEL SE
VADER ons behoed en bewaar .

Dagsê Suikerbosranders
Tot ons volgende saamtrek en veilig sleep.
Dit lyk of die winter by ‘n ander plek gaan draai het, want ons het regtig
nie winter hierdie jaar gehad nie. Die lente is al hier en van die bome is
al vol bloeisels.

Virgie

Ons het nog net een streeks saamtrek gehad na my laaste skrywe en dit
was ons AJV, baie dankie aan almal wat die kamp bygewoon het. Dit
was ‘n baie lekker kamp en ‘n lekker lang naweek gewees. Dankie dat
julle, julle vertroue weer in die bestuur gestel het. Ons sal altyd na die
streek se belange omsien.
Daar was van ons lede wat nie te gesond was nie, maar ek hoor dit
gaan al baie beter. Elize Potgieter was weer hospitaal toe vir nog ‘n
operasie. Sterkte daar vir julle, hoop jy word gou gesond.
Vriende, soos ek in my AJV verslag genoem het is daar nie ‘n streeks
kamp in September nie, so as julle dit kan maak om ons Nasionale
kamp te ondersteun sal dit waardeer word. Dit sal 11-13 Oktober wees,
dus het ons twee kampe in Oktober, die Nasionaal en ons streeks kamp
einde Oktober. Die Nasionale saamtrek is SAWA se 50ste Feesjaar. Die
kamp gaan by Malonjeni wees en die naweek tarief is R500.00. Ek kan
nie glo ons het nog net twee streeks saamtrekke oor dan is die jaar
verby nie.
Johnny het alreeds ons volgende jaar se kampe bespreek en bevestig.
Ek weet die ekonomie druk heelwat, maar ons moet probeer om te
begroot sodat ons die kampe saam kan geniet. Ek verstaan dit is nie
altyd moontlik nie.

sal dit by julle kry en as dit afgehaal moet word sal ons dit by julle kom
haal.
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Redaksie
Liewe Vriende
Die jaar is besig om onder ons uit te hardloop. Ek kan nie glo die
Suikerbekkie moet alweer die lig sien nie. Onthou om enige nuus vir my
te stuur.
Lekker lees en geniet die foto’s.
Dis op sy droogte net voor die reën. (C.J.Langenhoven)

Kerskamp 2019

Seniorburger Verteenwoordiger
BLOEKOMPOORT 4-8 AUGUSTUS 2019
Na n lang kampdroogte breek die Augustus seniorburgerkamp
uiteindelik aan. Ek sê kampdroogte want meeste van die seniors het
weggehardloop vir die winter en sommer drie maande by die see
uitgespan. So was ons laaste kamp by Kamp Oase in Maart. Nietemin,
die Sondag begin ons met 5 woonwaens. Groot was ons verbasing toe
die Conradies net na elf intrek. Hulle het van Rocky Bay af, aan die
suidkus, sommer direk Bloekompoort toe gekom.
Die res van die woonwaens het elke dag ingedrup en teen Donderdag
sluit ons die seniorkamp af met nege woonwaens.
Soos gewoonlik was dit weer n fees gewees. Ons het gekuier, gerus,
geëet, geslaap, geskerts en ook diep dinge gesels. Almal was so bly om
mekaar na so lang afwesigheid weer te sien en die nuus was sommer
baie.Die klimaat was ons baie goedgesind en ons het die eerste paar
somersdae van die seisoen beleef.

U word almal
hartlik
uitgenooi na die
kerskamp te
bloekompoort
Vanaf Die
29ste November
2019

Met die seniorburgers gaan dit goed. Bertus en Wilma het saam gekamp
nadat Bertus ernstig siek was. Elize van Heerden het ook kom saam
kamp en sommer die kinders saamgebring. Peet was ook daar na n
knievervanging. Ons dink aan hulle wat nog aansterk en hoop om hulle
spoedig weer te sien.
Die seniorburgerweek wat vanaf 15 September plaasvind was goed
onder bespreking en al die reëlings sommer daar gefinaliseer. Soos
gewoonlik is Dániel en Paula slaggereed en dit beloof om alle
verwagtings te oortref.
Baie geluk aan Willem Gerber met die toekening van ‘n Presidents Das
by die Kongres.
Sien julle daar.
Groetnis. Pieter Branken.
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Bestuursinligting

Ampsdraers

Adres

Bestuursinligting
Ampsdraers

Adres

Kontakbesonderhede

Kontakbesonderhede

Skakelbeampte

Posbus 950
Nigel, 1490

084 548 9833 (S)
annette1.cajada@gmail.com

Streeksvoorsitter
Virgie Lavos

Posbus 13160
Geduld, 1562

011 813 2734 (H)
011 363 3773 (F)
082 557 7095 (S)
virgie@tiscali.co.za

Annette Cajada

Ondervoorsitter
Johnny Randall

Liebenberg
Straat 22
Heidelberg
1441

016 349 5661 (H)
084 580 8729 (S)
john.randall@absamail.co.za

Voorraad
Rui Cajada

Posbus 950
Nigel, 1490

083 271 4674 (S)

Sekretaris
Jackie Lavos

Posbus 13160
Geduld, 1562

011 813 2734 (H)
083 448 5831 (S)
virgie@tiscali.co.za

Redaksie
Margaret Randall

Liebenberg
Straat 22
Heidelberg
1441

016 349 5661 (H)
072 766 7025 (S)
mags.randall@yahoo.com

Penningmeester
Bettie Branken

Johan vd
011 814 5289 (H)
Merwe Rylaan 083 230 8350 (S)
48 Visagie Park brankenem@telkomsa.net
1491

Seniorburger
Verteenwoordiger
Pieter Branken

Johan vd
011 814 5289 (H)
Merwe Rylaan 083 785 3365 (S)
48 Visagie Park brankenem@telkomsa.net
1491
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maintenance@inhlebev.co.za

Voogdelys

Virgie en Jackie Lavos

Johnny en Margaret
Randall

Pieter en Bettie Branken

Rui en Annette Cajada

Bertie en Wilma Herbst
Hennie Oosthuyzen
Anton en Elna Botes
Jooste en Elize Potgieter
Hennie & Mercia Combrink
Toy en Marianne Kruger
Ilona Dreyer
Kobie en Sophie Harmse
Graham en Sannie Clouston
Dif en Madelein De Villiers
Peter en Wilna Moore
Lionel en Mynah Randall
Ivan Randall
Adriaan en El-Marie Erasmus
Mariëtte van Rooyen
Lukas en Annatjie van der Merwe
Cookie Taljaard
Peet en Alida Barnard
Maria van Niekerk
Lourens en Beatrix Steyn
Elize van Heerden
Philip en Hettie Horn
Dániel en Paula van Deventer
Willem en Ryna Gerber
Phillip en Ans Opperman
Christo en Ansie Conradie
Mike en Margaret van der Riet
Jan en Daleen Viljoen
Tinus en Daleen Strydom
Ananda Olwagen
Dries en Martie Brandt
Zirk en Rie Venter
Cedric en Yolandi Strydom
8

Lief
Willem en Ryna Gerber word die Presidents Das toegeken tydens die
dinee van die kongres deur die President .

(Baie geluk oom Willen en tannie Ryna wat n prestasie Red.)

Leed
Elize Potgieter het weer ‘n draai in die hospitaal gaan maak.
Dries Brandt het gegaan vir ‘n voet operasie.
Elna Botes het gegaan vir ‘n operasie.
El-Marie Erasmus het ‘n rug operasie ondergaan.
Lionel Randall het sy hand lelik verbrand.

(Ons dink aan elkeen en ons bid vir ’n spoedige herstel.
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Kampnuus
AJV Bloekompoort
9 ‐ 11 Augustus 2019

Dit is tyd om op te pak en huiswaarts te keer, al was ‘n paar van ons nie
baie lus om huis toe te gaan nie.
Die bestuur was die kampkommandante en ons sê baie dankie aan
almal. Dit was weereens ‘n baie aangename saamtrek gewees.

Donderdagaand sluit ons by die Seniors aan wat soos gewoonlik al
vanaf Sondag daar staan, daar word gegroet en lekker pap en wors
geniet wat Hennie vir ons voorberei het, toe is dit tyd vir boekevat en
gou gou is almal bed toe.
Vrydag was vakansie dag so almal was rustig. Vroeg die oggend is daar
van die lede wat na die boeremark toe gegaan het en ons verstaan daar
was baie om te sien en te koop. Sekere van ons het amper die hele dag
weggebly. Later was dit tyd vir boekevat en vure aansteek en kan die
manne vuur maak. Ons kon die hele aand braai en nog braai en nog
gebraai het en daar sou nog vuur oor gewees het.
Saterdag oggend om 11uur was dit tyd vir die AJV. Dit het baie goed
verloop en was vinnig verby. Na die vergadering was daar so ‘n rukkie
tyd om te ontspan en voor ons sien was dit tyd vir die Burgemeesters
tee. Almal word welkom geheet, maar wag vir ons Burgemeesters paar.
Hulle het hulle kettings by die huis vergeet, die een blameer die ander,
maar al wat ons geweet het is dat daar groot mamparras uitgedeel gaan
word tydens die afsluiting Sondag. Die aand was dit weer die groot ete
wat Hennie vir ons voorberei het. Ek wonder of Hennie nie een of ander
tyd ‘n Suikerbosrander was nie, want hy kan kos maak soos ons dit ken.
Terwyl ons die ete geniet het is die potte op die vuur gesit om Jackie se
lekker malva poeding te maak. Soos die Suikerbosranders kan is daar
geëet en geëet. Daar was na die ete ‘n bietjie gekuier en toe is almal
kooi toe.

Die Kampkommandante
Die Suikerbosranders is reg vir die vergadering

Sondag was daar weer lekker ontbyt en daarna het ons die Erediens
gehou. Na die diens was dit tyd vir die afsluiting en toe die groot
oomblik, wie is parrameester ? Pieter staan toe op en ons weet
onmiddelik, hier kom moelikheid vir ‘n paar van die lede, daar is mooi
verduidelik wat van die lede aangevang het en die mamparras word
uitgedeel.
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Baie Welkom by
Suikerbosrand
Peet en Alida
Barnard

Hoe mooi het die taffels gelyk

Pieter en Bettie
kry hulle 270 ste
streek
aansporings
plaatjie

Christo en Ansie
kry hulle 10 de
streek
aansporings
plaatjie

Reg om te begin
met die
vergadering
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Graham en
Sannie kry hulle
100 ste algemene
aansporings
plaatjie

Dries en Martie
kry hulle 400 ste
algemene
aansporings
plaatjie

Virgie en Jackie
kry ‘n streek
meriete toekening

Philip en Hettie kry
die Skild

Dániel het ‘n
streek ere
toekening gekry
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100%
Kampbywoning
toekening
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Virgie , Jackie , Pieter , Bettie , Annette en Rui Suikerbosrand
Bestuur vir 2020 Johnny en Margaret afwesig

Saterdagaand
word daar lekker
gekuier en geëet

Kerse word aangesteek in
herinnering aan Monica en Johan
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Kongres 2019
Lekker word
daar
gekuier

So moet ‘n bord
kos lyk !!!

Die MamParras van die naweek
18
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Margaret kry
die beker vir die
beste nuusbrief

Streeks voorsitters saam met die streek se vandels op
die verhoog

SAWA se 50ste
verjaardag
koek

Streek OosRand se 50ste
verjaardag
koek
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Verjaarsdae

Huweliksherdenking

September
7 September Elize Potgieter
17 September Graham Clouston
21 September Ananda Olwagen

Oktober
1
4
9
12
13
14
20
21
24

Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

Phillip Opperman
Virgie Lavos
Maryke Viljoen
Tinus Strydom
Dàniel van Deventer
Jan Viljoen
Dries Brandt
Christel van Rooyen
Peter Moore

November
2 November
30 November

Sophie Harmse
Elna Botes
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Oktober
11 Oktober Dàniel en Paula van Deventer
16 Oktober Lourens en Beatrix Steyn
21 Oktober Dries en Martie Brandt

November
4 November Kobie en Sophie Harmse
26 November Phillip en Ans Opperman
29 November Johnny en Margaret Randall
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Kampeer Gids
15 ongewone kamp-truuks

Lekker verjaar
maatjies

November
20 November Diaan Erasmus
30 November Jeandre Olwagen
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Kyk, ons leef nie meer in grotte soos oermense nie, maar mense hou nog van rof
vakansie hou, van kamp. Ja, sommige verkies dit wilder as die wildtuin,
maar ander hou van dinge makliker maak. Hier is ’n paar idees om dít reg te
kry.
1. Beskerm die witgoud! Neem ’n plastiekemmer, sny ’n gleuf in die kant, sit
jou toiletpapier binne die emmer en trek die papier deur dié gleuf. Só bly dit
droog en skoon.
2. Laat daar lig wees! Maak ’n ou twee liter-melkkan vol water en sit jou
koplig daarom vas, met die lig wat na binne wys. Op dié wyse kry jy
stemmingslig sonder dat die straal jou verblind.
3. Wees ’n recce. Dis nie net recces wat met gloeistokkie kan speel nie. Neem
’n bottel Mountain Dew (of iets soortgelyk). Drink driekwart van die bottel.
Meng nou sowat 30 ml opwasseep daarmee. Gooi dan ’n teelepel koeksoda en
drie koppies waterstofperoksied by. Gloeistok!
4. Maak jou eie luidspreker. Ja, niemand hou van iemand wat na 10 nm. sy
Kurt Darren liedjies pomp op Hartenbos se Terrein E sodat niemand kan slaap
nie. Maar jy kán verantwoordelik musiek luister. Sit jou selfoon in ’n
koffiebeker – dit sal jou musiek veel beter laat klink sonder om die bure te laat
kontempleer hoe hulle jou gaan vermoor.
5. Mis-skiet. Gooi salie in jou vuur – die walms sal die muskiete weghou. En
dit ruik beter as meeste muskietweermiddels…
6. Rye en rye speserye. As jy ekonomies moet pak, probeer die: sit jou
speserye in ou Tic-Tac-houertjies. Dis genoeg om jou ’n naweek te hou, dit sal
droog en vars bly én dit neem veel minder plek in.
7. Hou die klere warm. Dit raak koud in die Drakensberg. Maak die volgende
dag se klere warm deur dit onder jou slaapsak te sit terwyl jy slaap. ’n Paar
kreukels is vir seker beter as ’n paar yskoue onnies.
8. Maak vuur met…skyfies. As jy net ’n handvol vuurhoutjies oor het en ’n
lekker sak sopnat hout by die naaste garage gekoop het, kan jy Doritos op ’n
opgefrommelde stuk toiletpapier gooi en dit dan aan die brand steek. Die vlam
sal dan lank genoeg brand om die skyfies aan te steek. Wat dit oor Doritos se
voedingswaarde sê, wil ons liefs nie spekuleer nie…
9. My lewe vir ’n koppie koffie! Neem ’n papierfilter (die soort wat jy met ’n
koffieperkuleerder gebruik). Skep jou koffie daarin, en knoop dit toe – sommer
met tandvlos. Nou kan jy dit soos ’n teesakkie gebruik.
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10. Minder seep Niemand hou daarvan om ’n koekie Lux saam te vat om te
gaan kamp nie. Jy gaan dit noodwendig nie opgebruik nie, of jy gaan dit
verloor. Sny vir jou vooraf skaafsels seep, sommer met ’n aartappelskiller. Een
skaafsel is rofweg genoeg vir een bad of stort.
11. Zzzzzzip! Sit ’n sleutelhouerringetjie aan jou ritssluiters – dan kan jy hulle
makliker raakvat op koue oggende of aande.
12. Maak jou eie Blitz. Smeer ’n bol watte met Vaseline, en draai dit toe in
tinfoelie. Wanner jy dan wil vuurmaak, sny ’n X in die foelie, trek ’n bietjie
watte uit, draai dit in ’n pit en steek aan.
13. Bou jou eie wasmasjien. Sny ’n sirkel in die deksel van ’n groot,
plastiekemmer. Gooi water en wasmiddel in genoemde emmer. Druk nou ’n
dompelaar (plunger) in die gat. Gooi dan jou klere in, en begin pomp, pappa.
14. Red jou sleutels van verdrinking. Maak ’n ou wynkurkprop aan jou
sleutels vas – hulle eie lewensreddingbaadjie. Dis min of meer noodsaaklik as jy
gaan roei!
15. Vooraf-plaatkoekies. Maak jou beslag vooraf aan – met melk, suiker, eiers,
die lot. Gooi dié nou in Ziploc-sakkies en vries. Nie net kan jy dit sommer
vinnig-vinnig bak as dit ontdooi het nie, jy kan dit tot dan as addissionele
yspakke gebruik!

Jeug vermaak
“ Math Puzzle Boxes “
Elke “puzzle” moet die nommers 1-9 in hê. Die som van elke
kolum en ry se nommers moet gelyk wees aan die totaal wat
buite die kolum gegee word. Geen nommers mag herhaal
word binne die blok nie.

2 9
7

8
6

(Bron : https://www.netwerk24.com/Weg/Reis/15-ongewone-kamp-truuks)

(Bron : Internet )
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Uit die Kombuis

Uit die Natuur
Die Volstruis

ONTBYTJAFFELS:
• botter
• spek
• gesnyde brood
• eiers
• sout en swartpeper

1. Smelt ’n bietjie botter in ’n pan en braai die spek daarin totdat dit
goudbruin, bros en geurig is. Dreineer dan die spek op kombuispapier.
2. Smeer die brood aan die een kant met botter. Sit dan ’n sny brood
met die gesmeerde kant na onder in ’n jaffelpan. Pak ’n repie gebraaide
spek op die sny brood. Breek nou versigtig ’n eier bo-op en geur dit met
sout en swartpeper. As jy van ’n byt hou, kan jy gerus ook ’n bietjie
gekapte rissie bysit. Sit nou die tweede sny brood bo-op (met die
gebotterde kant na bo) en knyp die jaffelpan toe.
3. Steek nou jou primusstofie (of vuur) aan en braai die jaffel oor matige
hitte tot goudbruin aan al twee kante.
4. Jy kan piesang en spek ook gebruik… of sit tamatie by die spek en
eier… of kaas…

(Bron: http://kampkosenwenke.weebly.com/ontbytresepte )
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Grootte: Hoogte 2 m; gewig 80kg
Kleur: Mannetjie is swart met wit pluime in vlerk; vaalgeel pluime in stert;
bene en nek is grys en kaal; voorkant van mannetjie se bene word
helder rooi in broeiseisoen. Wyfie meestel bruingrys en vlerk en
stertpluime ook.
Habitat: Bosveld tot Woestyn, maar gewoonlik oop wêreld.
Die volstruis is die grootste lewende voël. Hul diep dreunbrulroepe klink
soos die veraf gebrul van ‘n leeu en kan kilometers ver trek. Volstruise
kom alleen of in pare, maar soms in swerms van 100 of meer voor.
Soms word hulle saam met troppe wildsbokke gesien.
Volstruise kan baie gevaarlik wees as hulle naby hul neste of kuikens
gesteur word. Die mannetjies vertoon hul sneeuwit vlerkvere om
indringers af te skrik. Hulle kan selfs aanval, en met ‘n formidabele klou
skop wat ‘n groot dier kan doodmaak.
Volstruise kan tot 60 km per uur hardloop. Hulle vreet byna hoofsaaklik
plante, wat hulle uit die grond trek. Hulle kan byna onbepaald sonder
water oorleef, maar sal drink as water beskikbaar is. In die Namibwoestyn kry hulle water deur kaf of strooi wat deur die wind soontoe
gewaai word en wat vog uit die Atlantiese Oseaan geabsorbeer word.
‘n Broeiende mannetjie sal 1 – 3 wyfies in sy harem hê.
Elke wyfie lê 3 – 8 eiers in ‘n gemeenskaplike nes wat ‘n skraap in die
grond is. Tot 43 eiers is al in ‘n enkele nes getel. Elke eier weeg omtrent
1,5 kg en bevat die volume van 24 hoendereiers. Slegs die dominante
wyfie broei vir 6 – 7 weke. Die kuikens hardloop binne 3 dae nadat hulle
uitgebroei het saam met hulle ouers rond.
(Bron: Dierelewe van Suider – Afrika)
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Smous hoekie
Wil jy braai vanaand, maar jou houtskool of vuuraanstekers is
op?
Skakel vir Dries Brandt by telefoon nommer 011 814 6394 of
083 234 9563.
Hy verkoop ook potjieprutters en potjiedekselstaanders.

Jaarprogram 2019
Maand

-------------------------

Datum

Plek

Kamp
Kommandante

23 - 24 Snrb

Bloekompoort

Pieter en Bettie

25 - 27

Bloekompoort

Philip en Hettie Horn

22 - 24

Kaia Manzi

Gebied

Kamp Oase

Hennie Oosthuyzen
Anton en Elna Botes,
Christo en Ansie
Conradie

Januarie

Vir lekker tuis-gebakte klein koekies en beskuit bel vir Mercia
Combrink by 0726176999. Bestellings moet geplaas word
voor ‘n kamp en dit sal na die kamp gebring word.
( Baie dankie aan tannie Mercia wat aangebied het om 10% van die verkope op ‘n

Februarie
Maart

15 – 17

kamp aan die jeugfonds te skenk. Red.)

-------------------------

As jy wil adverteer in die smoushoekie of enige
nuus wil deel, stuur gerus ‘n e-pos vir my by
mags.randall@yahoo.com

April

19 - 22

Presidente

Mei

17 - 19

Bush Inn

Doedies

7 - 8 Snrb

Bloekompoort

Pieter en Bettie
Branken

9 - 11

Bloekompoort

Bestuur

September

15 - 21 Snrb

Bloekompoort

Dániel en Paula van
Deventer

Oktober

11 - 13

Nasionaal

Oktober

26 - 28

Bush Inn

27 - 28 Snrb

Bloekompoort

29 – 1 Des

Bloekompoort

Junie

Geen

Julie

Geen

Augustus

November

Die Suikerbekkie word uitgegee deur die Suikerbosrand streek van SAWA.
Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of advertensies impliseer
nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie.
Besoek gerus SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA:
http://www.sawa.org.za
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Virgie en Jackie
Lavos
Pieter en Bettie
Branken
Jeug

