
   

   

Jaargang 24 Vol 4 November 2012 

DIE 



 2 

2  

 

        

 

 

 

 
  

 

 

 

STILTETYD 

 

 

Die moed om vas te byt...... 
 
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na Sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte 

geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ‘n onverganklike en 

onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar 

word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.  (1 Petrus 1:3 - 5) 

 

Getroue Vader, 

Ek is so dankbaar dat U my menswees 

So goed ken en verstaan; 

Dat U weet hoe moeilik dit is om te volhard, 

Om in moegwees-tye maar net aan te hou; 

Op moedelose dae met hoop te leef; 

En in opgee-oomblikke vas te byt. 

 

Daar is so baie maniere waarop ons moet volhard. 

Daar is die elke oggend-se-opstaan 

Wanneer ons moeg en gedaan voel; 

Die volharding in ons dagtaak 

Wanneer ons eintlik na ‘n paradysvakansie hunker 

En die vermoë om vriendelik en geduldig te bly 

Wanneer ons eie geduld min geraak het 

Dan, Here, weet U ook 

Hoe moeilik dit is om geloofsvasbyt te hê: 

Om getrou aan ons stiltetyd te bly, 

U Woord-voorskrifte te volg 

En U voorbeeld uit te leef. 

 

Vandag bid ek, heilige Vader, 

Dat U ons krag sal wees wanneer ons swak is; 

Dat U Gees ons denke en woorde sal bestuur 

Wanneer ons selfbeheersing laag lê 

En dat U ons sal help vasbyt daar waar ons handdoek wil ingooi. 

 

Help ons, Lam van God, 

Om altyd U volhardingsvoorbeeld lewensgetrou te volg. 

 

Amen 
Uit: Om Vrou te wees 
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DIE 2012/2013 BESTUUR 
 

 

 

 

 

VOORSITTER   REINARDT VAN RENSBURG 

     reilynn@vodamail.co.za 

     082 322 7217 

     (F) 0866 593 953 

 

ONDERVOORSITTER  WYNAND THERON 

     wynand.theron@avis.co.za 

     082 881 7279 

     (W) 011 923 3864 

      

      

 

SEKRETARESSE   JANETTA TOERIEN 

     janettat@vodamail.co.za 

     082 3255 634 

     (H) 012 808 5566 

     (F) 0866 139 200 

 

PENNINGMEESTER  CHRISTO BEZUIDENHOUDT 

     bezuic@gmail.com of  

     finansies@wawiel.co.za  

     082 551 3475 

     (F) 086 660 0869 

      

NUUSBRIEFREDAKTEUR ANDY TOERIEN 

     toeriena@vodamail.co.za 

     0822 565 044 (W) 012 401 1927  

     (H) 012 808 5566 ( F) 086 715 8230  

 

SENIORBURGER- 

VERTEENWOORDIGER  BETTIE MULLINS 

                            BettieM@conningarth.co.za 

     083 255 0257 

     (H) 012 361 2275 

     (F) 012 349 1015 

 

JEUG/KATEGESE   JOS RABIE 

     jrabie@dunns.co.za 

     082 928 1610 

     (H)012 326 8984 

     (F) 086 636 3542 

      

GESINSAKTIWITEITE  ALTA VAN JAARSVELD 

     avj.oefen@gmail.com 

     084 444 1422 

     (H) 012 933 1295 

 

      

Kontak gerus enige bestuurslid om te help met enige vrae. 
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REDAKSIONEEL 
 

Weereens was daar sommer ‘n hele paar gebeurtenisse sedert die vorige uitgawe in  

Augustus.  Daar was die Hartbeeshoekkamp, die Kongres in Hartenbos en die Nasionale 

kamp by Malonjeni en die Eastcokamp.  

 

Daleen Pienaar se pa en Leatitia Coetzee se ma is oorlede en ons glo dat julle die krag van 

bo sal kry om die moelike tye wat onverwags nog gaan opduik te kan oorkom. 

 

Dawie en Bettie Mullins het vir ons ‘n nuwe woonwapark by Hvar gekry. Lees gerus meer 

daaroor. 

 

Die feestyd lê alweer voor die deur met al die verpligtinge met betrekking tot al die  

partytjies en afsluitings wat dit soms nogal moeilik maak om alles ingepas te kry.  

 

Bloekompoort se kamp wat dan op sy beurt, ook óns afsluiting is, beloof om bietjie bederf 

en pret te wees. 

 

Die Biltongpot was op die bestuurkamp so gewild dat dié resep ook in hierdie uitgawe ge-

plaas word. Daar is ook ‘n paar medisynetjies wat in die Dokterstrommel geplaas is. 

 

Lees ook vroegtydig oor raad vir haai-aanvalle. 

 

Nou ja, dan lê Kersfees ook voor die deur. Ek wil graag van my en Janetta se kant ook aan 

almal ‘n veilige, rustige en geseënde vakansietyd toewens. Ons sien mekaar Januarie by 

Mopani Lodge. 

 

Maak gerus ‘n draai op ons Facebook by SAWA Wapadrand vir meer foto’s. 

 

Andy 
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UIT DIE VOORSITTER SE PEN 
 

Dis warm,dis nat en die einde van die jaar loer vir ons. 
Dis byna drie maande vandat ons AJV by Dube  
plaasgevind het. Daar was ook lekker saam hamburg-
ers geëet en bier gedrink na die vergadering. Ons sê 
dankie vir  Martin Rix en Jenny Pienaar vir hulle diens 
gelewer op die bestuur. Hiermee verwelkom ek ook vir 
Wynand Theron en Jos Rabie op die bestuur.Ons is 
voorwaar ŉ gedugte span en sien uit om die komende 
jaar ŉ jaar te maak wat vir lank onthou sal word. 

 
Die naweek na die AJV was ons fondsinsamelingsfunksie by die Barnyard. Die 
nuwe perseel by Parkview het gesorg vir ŉ heerlike aand saam met vriende en  
familie. Baie dankie vir almal se bydrae om van die aand so ŉ groot sukses te 
maak. 
 
Ek en Wynand, met ons gades, het Wapadrand verteenwoordig by die jaarlikse 
kongres wat dié jaar in Hartenbos plaasgevind het. Martin enTersia Rix en Andy en 
Janetta Toerien was ook teenwoordig. Die weer het nie lekker saamgespeel nie, 
maar die kongres het seepglad verloop. Die dinee en prysuitdeling was ŉ  
spoggeleentheid. 
As ons bietjie werk aan ledewerwing, kampbywoning  en ons redakteur help met 
nuusbrokkies of foto’s, kan ons volgende jaar dalk ook ‘n trofee ontvang. 
 
Die naweek by Hartbeeshoek sal onthou word aan ŉ gesellige saambraai en kuier 
in die oord se boma. Oud en jonk het grappe en staaltjies gedeel. Die aand het 
skielik tot ŉ einde gekom toe ek aangebied het om koffie te gaan maak. Eskom sit 
toe die krag af en 2 minute later jaag die reën ons bed toe.  
 
By Eastco het ons die kinders moeg gespeel. Die skattejag en die waterglybaan het 
die kinders se batterye getap. Die boekevatte was deur die kinders aangebied.Dis 
gerusstellend om te sien dat ons kinders ook die Here dien. Die Saterdagaand en 
Sondagoggend was ook deur kragonderbrekings gekniehalter. Dit het egter nie ver-
hoed dat die WP-manne hulle span se oorwinning gevier het nie. 
 
Dis jammer dat die prys van brandstof en die toestand van ons paaie so ŉ groot rol 
speel met kampbywoning. Die einde van die jaar se werksdruk eis ook sy tol. Praat 
gerus met die bestuur oor moontlike kampe wat nader of meer bekostigbaar is. 
 
Ek wil net graag aan die Here dankie sê vir die afgelope jaar dat Hy ons gespaar 
het en ons die geleenthede gegee het om Sy skepping te kon ervaar.Ek wens julle 
almal ŉ geseënde Kersfees toe en ŉ voorspoedige nuwe jaar. Mag al julle wense 
waar word! 
  
Ry veilig en pas julle mooi op! 
 
Groete Reinardt 
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 Hartbeeshoek Natuurreservaat – 14 tot 16 September 2012  
 
Artikel geskryf deur Wynand Theron  
 

Wat ‘n lieflike oord, nie eers om te praat van die gasvryheid van die eienaars, Braam en 

Mimi nie. Daar was aanvanklik beplan om by Weesgerus te kamp, maar weens die  

buitensporige tariefverhoging (R602 vir die naweek) is daar besluit om na ‘n alternatiewe 

kampterrein te kyk. ‘n Paar lede het in Augustus tydens die kamp by Dube, in die omgewing 

gaan rondry en na nuwe kampterreine gaan kyk. Hartbeeshoek is toe ook as ‘n moontlike 

kampterrein uitgewys. Hartbeeshoek se koste vir die naweek was dan net R420 en R50 

per nag vir die lede wat gedurende die week kon gaan kamp het. Spesiaal vir pensioe-

narisse.  

 

Hierdie is ‘n relatiewe jong kampterein, maar ‘n mens kan sien die eienaars doen baie 

moeite met die uitleg van die staanplekke en ablusiegeriewe. Daar is tans net 38 staan-

plekke en een ablusieblok, maar die tweede ablusieblok is in aanbou. Elke staanplek is 

toegerus met ‘n 220V elektriese punt, braaier en waterpunt. Sommige staanplekke is ge-

plavei met mooi groen gras rondom. Daar is ‘n warm- en kouewater swembad, speelterrein 

met klouterrame vir die kleiner kinders en ‘n putt-putt baan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By die hek moet jy aanteken en die kantoor word dan per radio laat weet dat jy oppad is. 

By die ontvangs word jy ingewag en verwelkom deur ‘n vriendelike werknemer van Hart-

beeshoek wat jou gou wys waar die staanplekke is.  
 

 

Reinardt van Rensburg en Wynandt en Linda Theron 

 

 

 

 

 

 

Die naweek is deur 13 Lede en 3 gaste bygewoon. Dit was weereens ‘n groot voorreg om 

Tannie Muriel by ons te gehad het vir die naweek. Ons sê baie dankie aan haar seun, Han-

nes, wat haar gebring het en ook saam gekamp het vir die naweek. Wynandt en Linda 

Theron was die kampkommandante vir die naweek en het soos oudergewoonte ‘n paar nagte 
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NOVEMBERVERJAARSDAE 

Jacques  Velloen 1 

Joey Velloen 3 

André van Zijl 5 

Micke Van Rensburg 5 

Jenny Pienaar 8 

Leon Taylor 9 

Alwyn  Louw 12 

Nelleke Gouws 12 

Kaas Zwanenburg 14 

Steyn Van Blerck 16 

Rudi Burger 17 

Lauritz Kluever 19 

Sonette Heystek 19 

Annemarie Steyn 22 

Muriel  Erasmus 23 

Dave Van Straaten 26 

Ellen Human 30 

Henk Pienaar 30 

VERJAARSDAE  

en  

HUWELIKSHERDENKINGS 

DESEMBER se HUWELIKSHERDENKINGS 

Kiewiet &  Ida de Klerk 28 

Dave & Christa van Straaten 1 

Alwyn & Carina Louw 7 

Meiring & Nelleke Gouws 14 

Kobus & Amanda Burger 15 

Gerhard & Theresa Botha 15 

Martin & Tersia Rix 19 

Chris & Daleen Pienaar 20 

Johan & Alta van Jaarsveld 24 

NOVEMBERHUWELIKSHERDENKINGS 

DESEMBERVERJAARSDAE 

Mariana Vos 1 

Jos Rabie 3 

Rina Van Aswegen 4 

Corrie Rossouw 5 

Ronél Swart 6 

Eduan Theron 7 

Braam Vos 9 

Izel Rix 10 

Margerie Velloen 13 

Sarie Bezuidenhout 13 

Susan Troskie 16 

Alwyn Van Jaarsveld 20 

Des-Marie Van Heerden 20 

Eunice Van Zijl 20 

Drienie Lombard 22 

Elize Zwanenburg 27 

Stephanie Brönn 28 

Dawie Swanepoel 29 
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16-17 NOVEMBER 2012 BLOEKOMPOORT 

18 - 19 JANUARIE 2013 MOPANI LODGE 

15-16 FEBRUARIE 2013 KLEIN PARADYS BRITS 

8-9 MAART 2013 SILVER ROCKS 

19-20 APRIL 2013 SAN CHA LEN 

 17-18 MEI 2013 LIRACIA 

 14-16 JUNIE 2013 WINTERSAAMTREK 

16 –17 AUGUSTUS 2013 BOSVELD OASE 

 18-19 OKTOBER 2013 HARTBEESHOEK 

 15 -16 NOVEMBER 2013 DRIE BERGE 

JAARPROGRAM 2012—2013 
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LIEF EN LEED 

 

LIEF 
Kobus en Erika de Kock asook Kobus en Amanda Burger se 

dogters trou. 

LEED 

Daleen Pienaar se pa is oorlede 

Daleen self het ‘n draai in die hospitaal gemaak. 

Leatitia Coetzee se Ma is oorlede 

Riana Combrink het ‘n operasie gehad. 

Tannie Ida de Klerk het ‘n rugoperasie gehad. 
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DIS VAKANSIE SWEM, SEE EN HAAIE! 
 
Nataniël het onlangs weer aan die volgende herinner: 
 
Om te voorkom dat 'n haai u byt, doen die volgende: 
 

Wenk nommer 1 : 
 

Moenie in die see swem nie. Ongeveer 100% van alle haai-aanvalle gebeur in groot 
watermassas, beter bekend as DIE SEE. Proe aan die water. As dit soos sout 
smaak en as dit branders het, is jy in die see. Draai om en gaan lê liewers onder 
jou sambreel met 'n drankie. En asb. nie Castle nie- dit is kômmin.  
  
Wenk nommer 2 : 
 

Swem saam met vet mense. Sorg dat daar ALTYD groot, vet mense saam met jou 
in die water is. Die kanse dat jy vinniger as hulle kan swem en wegkom, is baie 
goed.Terwyl ons dan nou op hierdie onderwerp is:  ek diskrimineer nie agv van die 
feit dat ek weet hoe dit voel om soms jou ken te soek tussen jou wange. As jy een 
van hierdie vet mense is, moet liewers nie in die eerste plek in die water gaan nie. 
Skuil onder jou sambreel. Of bedek ten minste jou vet as jy nie geseend is soos Jay 
of Liani nie. Het jy al ooit gesien hoe word deeg gerol in ‘n broodfabriek? Dis hoe 
jou lyf lyk in ‘n swembroek.  
  
Wenk nommer 3 : 
 

Moenie in die water gaan sonder 'n mes nie. Die mes word gebruik om die swem-
mer naaste aan jou te steek, indien jy 'n haai gewaar. Sodra hy/sy bloei, swem so 
vinnig as wat jy kan weg. Die mes is net vir ‘n noodgeval. Die Gautengers van die 
bosveld met jou kakie swembroek en hoed, die mes is nie daar om jou naels en 
toonnaels op die strand te trim nie. Afskuwelik!  
  
Wenk nommer 4 : 
 

Luister noukeurig! Elke haai het 'n temalied - As jy die volgende hoor, swem vir jou 
lewe : '' Da- dam ... Da- dam ... Da- dam .. '' As dit so klink : '' DADAM- DADAM- 
DADAM '' - Is jy klaar in jou moer. Ek herhaal hierdie sin vir al die blonde dames 
met die fake tans: As DA-DAM hard klink en nie sag nie, beteken dit dat die haai 
naby jou is en jy dalk moet wegkom. Daar is ‘n verskil tussen ‘n haai en ‘n dolfyn. 
  
 Wenk nommer 5 : 
 

Moenie paniekerig raak nie. Wees kalm en bly blerrie stil as 'n haai jou byt. Jy is in 
elk geval klaar in jou maai in en dit gaan jou niks help as jy huil en skree soos 'n 
maervark nie. Die ander mense op die strand probeer ontspan en sal dit waardeer 
as jy kan stilbly. Om iemand soos 'n mal ding te hoor skree en huil terwyl jy probeer 
ontspan, is vreeslik onaangenaam. Dink aan die kinders en bejaardes en hou op so 
aansit asseblief. Ja, dit IS vreeslik erg, maar dis baie meer traumaties vir die ander 
mense om dit te sien en al daai geluide te hoor, so bly net stil asseblief. Daar is in 
elk geval niks meer wat jy teen DIE tyd kan doen nie want jy het wenke 1-4 nie 
waargeneem nie. 
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DIE DOKTERSTROMMEL 

 

Annelie Botes se Moederliefdesalf 

1 Groot pot Aqueous room   ½ Botteltjie Friar’s balsem 

½ Botteltjie gliserien    ½ Botteltjie teeboomolie 

1 Buisie Fissan Paste    1 Blikkie samboksalf 

‘n Goeie skeut giftige sterk rooibostee  

‘n Kort spuit suurlemoensap 

Verdik met babapoeier tot ‘n smeerbare salf.  Klits goed 

 

Amanda se raad vir skurwe voete 

1 Klein botteltjie gliserien   1 Botteltjie Lennon’s rooi laventel 

Gooi ‘n klein bietjie van die gliserien uit sodat daar plek is in die bottel vir die rooi laventel. 

Gooi die rooi laventel in, maak dan die bottel vol met gliserien. Smeer saans aan skoon voete. 

 

Raad vir hare wat uitval 

1 Botteltjie Lennon’s Bergamotessens   1 Ampule plasenta (net by apteke) 

Bayrumolie (Maak die Bergamotbotteltjie vol) 

Meng alles saam in die kondisioneerder. Gebruik elke keer as jy hare was.  

 

 
Biltongpot 

 
Die bestandele is vir 5 – 6  (of 20 – 25) mense. 

500g (5x500g) Pasta    200g (1kg) Biltong baie fyn gekerf 

1 (5) Uie gesnipper    1 (3) Bakkies sampioene gesnipper 

Soetrissie (opsioneel)    200g (1kg) Cheddarkaas gerasper 

250ml (1l) Room     Sout na smaak 

 

Braai uie tot blink, voeg sampioene en soetrissie by en braai verder.                                              

Kook pasta sag maar nie papsag nie. Voeg uiemengsel by. Roer biltong en kaas in.                        

Voeg laaste die room by. Moenie te veel roer nie. Die pasta word pap. Hou ongeveer 10 

minute naby vuur sodat room kan warm word.  

 

Eet lekker 
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WAPADRANDERS OOR DIE WATERS 
Die Gouwse kamp nou nie meer so gereeld vandat hulle in Australië bly nie, maar hulle het 
laat weet hoe dit gaan. 
 

 Meiring en Nelleke Gouws – Australië  
Ek het dit goed gedink om ‘n stukkie te skryf oor die Gouws-gesin (Meiring, Nelleke, Stefan, Anneke 
en Tersia) wat tans in Australia bly en sodoende ons op hoogte te hou van mede Wapadranders 
wat nou elders woon en werk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hierdie gesin (wat ook familie is van die Leach gesin) is vanaf November 2000 ‘n lid van Wa-
padrand en oor die jare het hulle 32 streekskampe en 5 algemene kampe saam met ons gekamp. 
Hulle het sowat twee en ‘n half jaar gelede Suid Afrika verlaat om na Australia te verhuis en het 
hulleself in Watsonia, sowat 16km Noordoos van Melbourne, gaan vestig.  
Meiring werk tans by AON ('insurance brokers') en Nelleke by V/Line (treindienste vanaf Melbourne 
na Victoria se platteland). Om by die werk te kom, neem dit hulle ongeveer 35min met die trein tot 
in die middestad van Melbourne, waar hulle albei werk. In Melbourne is daar ‘n groot netwerk van 
busse en tremdienste om gemaklik van punt A na B te beweeg.  
 
 

 
 Volgens Nelleke het die kinders goed aangepas en Stefan skryf matriek vanjaar. Die foto saam met 
die gesin is by sy voorstelling geneem. Anneke is nou 16 en Tersia 14 en die kinders gaan skool in 
Doncaster. Om by die skool te kom neem hulle 'n trein tot by Eltham (10 min) en dan 'n bus tot by 
die skool (30 min). Hulle gee nie om nie, want daar is maats wat saam ry en meeste van die tyd luis-
ter hulle musiek op hul 'ipods'.  
Julle kan hulle op facebook opspoor as julle wil kontak maak.  
Nelleke het die volgende boodskap vir ons gestuur : “Ons mis Suid-Afrika se weer, die gesellige 
kuiers/kampe met vriende rondom 'n braaivleis-vuurtjie en natuurlik die familie, maar ons voel ons 
het die regte ding gedoen deur te skuif. Ons stresvlakke is BAIE laer en hier is meer geleenthede vir 
die kinders in terme van beroepskeuses en beskikbaarheid van werk. Al moet ons dalk later met 'n 
Aussie skoonseun/-dogter tevrede wees. Hoop als gaan wel met julle en dat SAWA steeds sterk 
staan!”  
Geskryf deur Wynand Theron  
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SAL probeer tans om  kop bo water te hou en het klaarblyklik nou sleephake aan al die Boeings laat aan-

bring om meer passasiers te lok. Dit lyk my ons het ‘n wenner hier. Aangesien net een stel klere nodig is, 

sal daar dus ook nie oorgewig bagasie wees nie. Red. 

NUWE KAMPTERREIN 

 

Ons voorsitter se versoek was: “Julle moet kyk of julle nie nuwe kampterreine vir ons kan kry nie.” Dit 

het ek en Dawie toe gedoen. 

 

Die 30ste Augustus is ons hier weg vir ‘n 17 dae vakansie in  Europa. Eers Munich in Duitsland, toe 

Florance in Italië en die laaste week ’n vakansie in Kroasië op die eiland Hvar. Ons het met ‘n motor 

getoer. Orals deur Europa op die hoofpaaie het ons woonwaens en “campers” gekry. Die Europeërs is 

ook baie lief vir kamp. 

 

Op Hvar het ons in Jelsa gebly. ‘n Prentjiemooi dorpie langs die middellandse see. Hvar het ‘n paar 

woonwaparke. Almal is mooi uitgelê met baie koeltebome en uitgemerkte staanplekke. Die gras is maar 

skaars. 

 

Ons het eendag met ‘n klein motorbootjie om die eiland gevaar en kon toe die woonwaparke uit ‘n ander 

hoek bekyk. Die kampers daar doen dit anders. Hulle pak nie baie klere in nie. Op die rotse langs die see 

is klere opsioneel. Die baaiers lê of staan in die son—sommer net so. Toe ons nader ondersoek instel 

sien ons dat die baaiers nie meer so jonk is nie. Almal kan kwalifiseer as seniorburgers. Dit was pret on 

al die boepe en vetrolle so in die son te sien blink. 

 

Ons beveel ‘n woonwatoer na die eiland Hvar in Kroasië aan. Sal net by SAA moet toestemming kry om 

die woonwaens en sleepvoertuie in die vliegtuig se romp te vervoer. ‘n Naweek kan te kort wees, ons sal 

aan ‘n week of twee moet dink. 

 

Bettie 
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DIE WAPADRANDERS VAN DIE JAAR 

BYDRAES OOR NUUS 
 

Ek wil eerstens begin deur almal te bedank wat bydraes lewer. Dit is werklik lekker om  

sonder sukkel mense te kry wat artikels aanbied en kampverslae aanstuur. 

 

Hierdie is nie ‘n bestuursbrief of ‘n SAWA ding nie, dit gaan oor wat met elke  

Wapadrander gebeur en hoe iets wat in SAWA gebeur ons elkeen beïnvloed. 

 

Slaan gerus die hand aan pen of vinger op sleutelbord en stuur jou gevoel oor ‘n kamp aan. 

Dit is altyd beter om verskillende ervaringe van elke kamp te kan hoor. Ons is nie almal 

altyd oral nie en mis soms iets waarna ons in die toekoms kan oplet wanner ons weer data 

kamp. 

 

Ek sal baie graag wil hoor wat julle in die nuusbrief sal wil sien ook. Indien ek dalk op tone 

trap laat maar ook weet. Die groep van ons wat gereeld kamp is kosbaar en elkeen is vir  

Wapadrand goud werd. 

 

Almal van ons het al gewonder oor al die foto’s wat op die kampe geneem word. Wat maak 

ons daarmee, hoe deel ons dit? 

Soos ’n klompie al weet, het Wapadrand nou ‘n Facebookblad waar almal dit wat hulle wil 

deel kan plaas en sommer sien hoe ander kameramanne- en vroue die plekke en gebeure 

waargeneem het. 

 

Soek net na SAWA Wapadrand vanaf jou Facebookblad en siedaar! 

 

Voel ook vry om my te nader om dit namens julle te plaas. Bring net die fotos in  

elektroniese formaat, CD,SD of memory stick na die volgende kamp en ek sal die res doen. 

 

Indie julle raad en leiding met die Facebook blad wil bydra sal ek dit ook waardeer. Dit is 

nuut vir my en ek leer graag meer op ‘n makliker manier as om ‘n handleiding te moet deur-

werk. 
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KONGRES  
 

SAWA BY DIE SEE 
 

Dit was ‘n gevlieg en gebus en gery van ‘n eerste water, maar as Sawanante by ‘n ding wil wees, sal hulle daar 

wees. Die Vrydagaand se ete by De Vette Mossel was ‘n belewenis. Daar was meer kos as wat mens kan dink 

om te eet en ons het nie eers die 18-gang ete gehad nie.  Botter,  sommer baie botter, was op die tafel; soos die 

eienaar gesê het, ons is tog nou nie daar vir ons gesondheid nie. Elk geval bevat margarien 17 bestandele wat 

ook in verf gekry word en hy het uitgewys dat die bakkie waarskynilik gesonder as die inhoud is. Ons het sy 

woord aanvaar sonder enige teenkanting en die varsgebakte brode wat hy die “Jesebels” noem, met genoeg 

botter verslind. Al het hy probeer waarku teen te veel brood eet het dit nie juis gehelp nie. Lekker, lekker en 

het ek gesê lekker. 

 

Die wynproe is deur  Du Toitskloofkelders geborg en ‘n paar heerlike wyne het die naweek oor ons palette 

gekom met interessante inligting en feite oor beide die wyne en die kelders. Beslis ‘n besoek werd wanneer 

mens in die omgewing is. 

 

Saterdagoggend het die kongres  goed afgeloop met al die gebruiklike sake en die fotosessies agterna gevolg 

deur die uitsien na die aand se dinee. 

 

Saterdagaand tref ‘n ramp die mense wat ons voorsitter se tafel gedeel het. Ons voorsitter (ons noem nie sy 

naam nie, om sy onskuldige kindertjies te beskerm), het mosselogies opgedoen van te veel mossels eet. Sien 

Bewysstuk “A”. Dit is amper soos pink eyes maar net leliker en gaan gepaard met die verskriklikste gekners 

van tande, soos in die bewysstuk hieronder gesien kan word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was uiters traumaties om die toestand tydens ‘n maaltyd te moes aanskou, maar die terapie wat ons by Dr. 

Phil gekry het, het darem net nagmierries nagelaat. Dr. Phil het gesê dat dit teen die derde geslag nie meer  

behoort voor te kom nie en Sawa het ook vinnig ingestem om die toeskouers se terapie te borg uit vrees vir ‘n 

moontlike ‘n trauma-eis. Dit was ‘n bestiering dat die kinders dit gespaar was. 

 

Die kos was darem lekker al moes mens elders kyk terwyl jy kou. Die naweek was koud as mens van die weer 

praat en nie hoe jy geskrik het aan tafel nie. 

 

Die prysuitdeling het ons aandag afgelei veral met ‘n verbasende aantal mense wat 25 jaar lid was hierdie jaar. 

 

Ons het lekker gekuier om die tafel en ook by ander tafels met mense wat mens soms net eenmaal ’n jaar te 

siene kry.  

 

Die Sondag het heelwat mense vroeg direk na die kerkdiens na  die lughawe, hul karre, treine, koetse en duim-

ryhoekies verdwyn vir die pad terug huistoe, terwyl die gelukkiges hulle toere teen ‘n rustige pas voorgesit het 

om eers ‘n week later by die huis te wees. 

 

 

Andy Toerien 

Mosselogies word so af en toe met servetringogies 

verwar wanneer die oë te min geknip word. 



 11 

11  

Ons vorige streekkamp was by Eastco by Magaliesburg, die naweek van  

26 Oktober 2012. 

 
Dit was bésig vir die jeug. Die jonges was verantwoordelik vir die boekevat en as mens so kyk 

is Sawa veilig met die waardes wat ons jongetjies openbaar. Micke en Anandi, met die bystand 

van Nicola, het die boekevat hanteer en dit met baie meer glimlagte en lewenslus as wat ons 

gewoond is. 

 

Dit was opmerklik hoe al die kinders aan alles deelgeneem het die naweek, en daar wás heelwat 

om te doen. In hierdie tyd van tieners wat nie juis deel van iets met ou mense wil wees nie, was 

dit regtig baie lekker om te sien hoe ons tieners waarvan Sinteché redelik  nuut en Deon baie 

nuut is, so aktief en met lewenslus  aan alles deelgeneem het. 

 

Jos Rabie en Reinhardt van Rensburg was baie besig met al die reëlings en ook die borg van 

pryse vir die kinders. Die twee het duidelik nog nie hulle ouderdom besef nie. Ek, wat foto’s 

van die skattejag moes neem en Petrus Coetzee was stokflou met die heen en weer en dwarsoor 

die oord. Petrus het nog ‘n draffie na die hek toe ook gehad as toesig oor ‘n kleinding op ‘n fiets 

agter ‘n leidraad aan, wat ek darem gespaar is. Die skattejag het almal besig gehou met fisiese 

en verstandelike  vermoëns. Ons is nou drie gymsessies voor  met die leidrade wat van Skukuza 

tot Alexanderbaai versteek was. Leidrade soos ”Sy naam is klok in ‘n ander taal en hy krap 

grond” - ‘n Bell bulldoser wat een van die koeverte met ‘n leidraad gehad het. Daar was ook 

een wat hulle tot by ‘n vistok gelei het wat ingekatrol moes word vir die leidraad. 

Daar was twee spanne, Deon was die een Spanleier en Sinteché die ander een. Jos en Reinhardt 

se werk was totaal die moeite werd as mens gekyk het na hoe die kinders dit geniet het.   

 

Die Minute–to-winnit het hope pret verskaf aan  deelnemers en toeskouers.  Hierdie item het 

nie jare as jonk vereis nie, net gees. 

 Ons het gou agtergekom dat eiers nie so maklik soos Humpty Dumpty breek nie. Dalk het 

Humpty se ma nie genoeg melk gegee nie. Hierdie eiers het gehop, geval en sommer heelwat 

mishandeling oorleef vir ‘n verbasende tyd voordat hulle die tydelike met die ewige verwissel 

het. Een het sy lewe gegee bo-oor Reinhardt maar hy was eintlik net ‘n slagoffer in dié geval. 

Geraldine se gewete sal haar dalk pla, 

maar ons maak nie enige aanteigings 

hier nie. 

 

Smarties wat met strooitjies verskuif 

word, albastergooi en topspin was 

ook deel van die pret. 

 

Die middag was dit nog-het-einde- 

niet. Die swembadglybaan en van-die

-skouers-af-skietduik het vir ure  

voort gegaan. Reinhardt is amptelik 

3cm korter, asof hy dit kan bekostig. 

 

Die skattejagwenspan 
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NASIONALE SAAMTREK 12 TO 14 OKTOBER 2012 

 
Die Nasionale saamtrek soos in die jaarprogram geadverteer, het die naweek van 12 to 14 Okto-

ber 2012 plaasgevind by Malonjeni. Dit was weereens een van die geleenthede om saam met 

ander streke ook te kamp en meer mense in SAWA te leer ken. 

 

Daar is maar ‘n paar van hierdie geleenthede en almal word altyd hartlik uitgenooi om dit by te 

woon. Die enigste ander kanse om so saam te kamp, is met die Presidente en Gebiedskampe. 

Die 100+ was voorheen ook een, maar is nou afgeskaf. Die Kaap doen dit nog en hulle het hier-

die jaar weereens ‘n fees gehad, so gryp die kans in ons geweste en kom kamp saam. 

 

Die nuwe streek Rietfontein  is amptelik gestig en maak deel uit van die Kemptonparkarea. 

Kemptonpark het oorspronklik bestaan 

uit drie plase, Mooifontein, Rietfontein 

en Zuurfontein. Al drie is nou Sa-

wastreke 

 

Van Wapadrand was die Rix’e en  

Toeriens daar. Saterdag was dit krieket-

tyd  wat uit kort sessies bestaan het en 

dit was prettig om al die “groot” mense 

te sien beweeg. 

 

Die aand was daar ‘n braai en vermaak 

deur een of ander klomp susters wat 

sang gepleeg het. 

 

Na kerk Sondag is ons toegespreek deur 

‘n dame wat diererehabilitasie doen en 

veral spesialiseer in hondegedrag  

en hoe om hulle slegte gewoontes 

af te leer. Daar is glo baie min wat 

‘n hond verkeerd doen wat nie 

met die regte aandag en tyd af-

geleer kan word nie. 

 

Die tent is ‘n paar keer op-en af-

geslaan met die wind en reën, 

maar toe dit nodig was, het alles 

saamgespeel vir ‘n prettige aand. 

Rietfontein se stigtingskoek 

Sang word gepleeg 

Toeskouers langs die krieketveld 
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langer gestaan as ons gewone kampers (want hulle kan). Ander pensioenarisse 

kan ook maar by hulle aansluit as hulle wil.  

Gelukkig vir die voëls en kleiner diere, was Wynandt daar om ook vir hulle kos-

sies uit te sit.  

Alhoewel dit Vrydagaand koud was met ‘n ligte windjie wat gewaai het, het die 

heerlike warm kerrie en rys wat hulle voorberei het daarvoor opgemaak. Som-

mige van die lede (soos ek self) het egter meer as een bakkie geëet en ook 

gesorg dat daar ‘n bakkie is vir Saterdagmiddag. Die pragtige bedrag van R740 

is in die kas inbetaal uit die verkope van die kos. 

 Saterdag was dit weer mooi oopgetrek en het die son goed geskyn. Na 

boekevat die oggend het elkeen maar so lui-lui sy eie ding gedoen. Party lede 

het gaan stap in die veld om na die diere en voëls te kyk. Ander het gaan swem 

of net lekker by die woonwa onder die bome gekuier. Daar is ‘n groot ver-

skeidenheid wild en voëls op die oord.  

Saterdagaand is besluit om ‘n gesamentlike braai te hou en ons het by Braam 

toestemming gekry om die Boma te gebruik. Braam het ook gesorg dat daar ‘n 
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lekker groot hoop droë hout afgelaai word vir die kampvuur. Twee groot braaiers is 

ook aangedra vir die vleisbraai. Sommer gou was die vure aan die brand en het  

almal lekker om die kampvuur gekuier in ‘n groot sirkel, elkeen met sy “koeldrankie” in 

die hand. Almal het slaai of bygeregte gebring en dit is op die tafels uitgepak.  

Heelwat stories is vertel en ons het almal lekker saam gelag en gesels. Later die 

aand, toe die gekuier op sy lekkerste was, is Reinardt gevra om te gaan koffie maak 

vir sommige van die lede. Hy was skaars weg toe is die krag skielik af en alles is stik-

donker in die kamp. Die volgende oomblik het die reën uitgesak en moes ons vinnig 

gaan skuiling soek by die woonwaens. Dan en daar is besluit dat ons nie gou weer vir 

Reinardt sal vra om te gaan koffie maak nie.  

Gelukkig het ons nie werklik omgegee vir die reën nie, want die veld is droog en die 

reën is broodnodig.  

Sondagoggend is ons almal verras by ons waens deur Braam en sy span wat vir elkeen, 

persoonlik ‘n lekker warm en varsgebakte groot muffin kom gee het om dankie te sê 

dat ons daar kom kamp het. Daarna is erediens gehou in die saal en Janetta het 

weereens vir ons ‘n baie mooi preek voorgelees van hulle predikant. Koek en tee is 

genuttig en die afsluiting is gehou.  
 


