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Wat ‘n heerlike onvergeetlike naweek!   

SKATTEJAG – hierdie was die “buzz”-woord.   

Verskeie oorde is gekontak rondom Hartebeespoortdam want Reinardt wou bitter 

graag die skattejag rondom die dam hou aangesien daar baie plekke is wat besoek 

kon word.  Slegs Shangrila Innibos kon ons help – die ander oorde het heeltemal te 

min staanplekke gehad.   

Bespreking is toe gedoen, ek, Seppie en Reinardt het die oord besoek om seker te 

maak van die staanplekke sodat die indeling gedoen kon word –  die indeling moes 

gedoen word aangesien van die groter karavane nie by sommige staanplek kon inkom 

nie.  Met die staanplekke vasgemaak (en vele verandinge daarna) was die stryd al 

halfpad gewonne.   

Hartebeespoortdam en omgewing 

Skattejag 

Biltongwinkel             

          

Bus wat flikkers gooi-Restaurant 

Mullighan’s Golf           Kabelkar         

Smoorverlief 

    Chameleon bierbrouery 

Die “Ontdek Harebeespoortdam en om-

gewing”-skattejag is die heel beste manier 

om die ware essensie van  die area te leer 

ken en beleef. 

Prentjiemooi omliggende berge, die gas-

vryheid van die mense, wêreldklas biere 

en ongebottelde wyne is deel van die am-

biance. 

Unieke ervarings is op luilekker uitstappies 

beleef o.a. fietse in ‘n hoek, versteekte 

toilette, oefenhoue op golfbane en kabel-

karritte. 

“P”it stoppe is ook gemaak by die mees 

vernaamstedrinkplekke soos Smoorverlief, 

Chameleonbierbouery en die Little Paris 

koffiekafee. 

Verdere besienswaardighede iis Pretville-

filmstel, Jasmyn plaasproduktemark en     

-restaurant. 

Hoe sê mens dankie!!!! 

Reinardt en Lynette — julle beplanning, 

rondry en  reëlings was puik. Ons       

waardeer alles wat julle en julle mede-

kampkommandante, Seppie en Geraldine,  

gedoen het. 

Ons sal 2017 se Ja-Ja-Ja-kamp met groot 

lof en lekkerkry onthou!!! 

MENSE MET HARTE 

Daar is nog mense wat goed doen. 

Ons leef in ’n korrupte wêreld, van die straatbedelaar 
to by politikus in sy luukse kantoor. Ons leef in ‘n land 
van geweldige kompetisie op skool, in die werkplek , 
op die sportveld. Dikwels is ons allesoorheersende 
drang om te wen, om eerste te wees. Ons leef in ‘n 
omgewing waar ambisie vreeslik belangrik geag word 
en jy jouself voortdurend met ander mense moet 
vergelyk. Jaag om die beste te wees. Om bevorder te 
word, veg vir regte. Stryd is die slagspreuk. 

Oorwinning moet oor ander behaal word. Dit is die 

lewe waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer  word. 

Maar daar is mense wat goed aan ander doen. Wat 

doen jy om die wêreld ‘n beter plek te maak? 

Wees positief, dink ,eet slaap, doen positiewe dinge 

en God laat alles ten goede uitwerk elke keer. 

 

Tersia Rix 

COCK & BULL 



Reinardt het toe al die skattejagplekke daarna besoek en reëlings met eienaars vas-

gemaak oor waar die verskillende leidrade in hul winkel geplaas sou word.   Dankie 

Reinardt vir hierdie harde werk – baie tyd het hier ingegaan.  Dankie ook aan Sep 

wat Reinardt Saterdagoggend gehelp het om die leidrade te gaan plaas.   

Ron, Joey, Linda en Wynandt het al die Donderdag ingeboek en die ander lede het 

vroeg Vrydagoggend begin  inkom.   

Vrydagaand is shawarmas voorgesit vir ete.  Terugvoering wat ons gekry het, is dat 

dit baie lekker en heeltemal iets anders was.   

Na die ete moes die klublede hul spanname deurgee vir diegene wat wou deelneem 

aan die skattejag.  Weereens was die lede baie kreatief met hul spanname.   

Die spanne was as volg:   

Die vol kar:  Dawie en Bettie, Johan en Alta.   

Saal 14:  Gerhard en Letitia, Kobus en Amanda.   

Toy Joy:  Tienie, Joy en Jessica (kleindogter) 

A-Team:  Chris, Daleen & Mieke, Andy, Janetta en Martin.   

       Big Six:  Edward & Marthie, Deon & Suzette, Naudé en Marié                                 

PDK:  Hardus, Jos en Kinders                                                                         

DisCo-Duck:  Henk, Jenny, Wynand en Chrisjan.   

Nou was dit tyd vir die leidrade – wat ‘n gerym en gelag het dit nie afgegee nie!   

Leidraad 1:  Uit die hek oppad na Rustenburg is die oog waar die hoender en die 

koei se eggenote kuier.  By die ongebottelde wyn voorraad kry jou jou volgende 

leidraad.  (Antwoord:  Cock & Bull) 

Leidraad 2:  Terug verby “innibos” tot by die 4 stop.  

As jy op ‘n boot was verander na bakboord.  Jou be-

stemming se naam is ‘n “free shot” in golf.  By 

Withoek is jy te  ver.  4 X 100m drywe gee vir jou jou 

volgende leidraad.  (Antwoord:  Mulligans) 

Leidraad 3:  Terug op die teer.  Kies maar self jou 

rigting. Ek hang aan ‘n draad.  By “info” gee hul meer 

raad.  (Hierdie was ‘n tameletjieleidraad – sommige 

van die lede het by die “Monkey sanctuary” gaan 

draai – geen name gaan genoem word nie).   

(Antwoord:  Kabelspoor)  

Leidraad 4:  Met die raad in Ouma en Oupa se kas, 

kan jul maar na die volgende bestemming verkas.  

(Antwoord:  Kabelspoor) 

Leidraad 5:  Terug op die pad druk jou neus na wes, na die skool verander rigting na 

Zanadu.  Met die valentynsdag is almal smoorverlief, ‘n stukkie koek en boeretroos 

sal  niemand laat bloos.  By die intrapslag kry jy jou volgende leidraad.  (Antwoord:  

Bizi Bean).   

Leidraad 6:  Af in die pad en van die pad af kry jy ‘n 60’s filmstel.  Ontvang jou     

knippie en blow job by Pierre Lukuveer en hy wys jou die pad terug na die teer.  Geel 

710 sal jou in die toekoms die eiers laat sien.  (Antwoord:  Pretville).   

Leidraad 7:  Met die klap van die windmeul en die klim van die boeke kry jy jou vol-

gende storieboek van Grimm op die stoep.  (Antwoord:  Jasmyn).   

Leidraad 8:  Op pad terug na die damwal met die oog op ‘n eierroosterbroodjie (in 

Engels) kry die rooi kode by Le Mur Des Je T’aime by “Ek Het Jou Lief”.  Op pad na 

die Eifel Tower open die kis.  (Antwoord:  French Toast).   

Leidraad 9:  Terug deur die tonnel is die brousels so deurmekaar soos ‘n verkleur-

mannetjie op ‘n smartie boks.  Na ses brousels op die tong kan die kelner jou dalk 

aanhelp tot jou volgende “P” stop.  (Antwoord:  Chameleon Brewery).   

Leidraad 10:  Oorkant die stop is ‘n droëvleishandelaar – in die fietsie in die hoekie is 

die leidraad vir jou volgende besoekie (Antwoord:  Biltong padstal).   

Leidraad 11:  ‘n Stap afstand van hier – kruip ek vir julle weg – ek is toegebou en my 

ligte knipoog vir jou.  My wiele is rond en my gat is vol str@nt en deur my voorruit sal 

jy die pad sien.  (Antwoord:  Double decker bus).   

Leidraad 12:  Kry vir jou iets kouds van mout of iets van die tros – veels geluk julle 

het dit gemaak – beweeg terug na “innibos.   



Alhoewel  die skattejag nie ‘n kompetisie was nie was die PDK span  eerste terug by 

die kamp.  Welgedaan! 

Wat ‘n lawaai toe almal terug is by die kamp – sommiges het natuurlik vasgehaak by 

leidraad 13 – Hulle sal  alleen weet waar hulle aan daardie een gekom het – dink nie 

hulle koppe het te wel gevoel  nie.   

Die aand is ‘n saambraai gehou.  Vuur is gemaak en kosse is uitgepak  en ekke het 

die Van Rensburg en Muller broodjies verbrand, maar gelukkig het al die slaaie 

daarvoor opgemaak.   

Tydens die braai het Big Six  ons vermaak met hul video’s en foto’s wat gedurende 

die dag geneem is.  Ek wil hul nou eintlik doop na die Grafsteensangers.  So ‘n 

klomp pragmense bymekaar.  Jul foto’s is pragtig.   

Die Sondagdiens is gehou deur Reinardt en Lynnette en kitaarbegeleiding deur Ed-

ward en Reinardt.   

Daarna was dit koek en tee en afsluiting.   

Sommige lede moes al vroeg huistoe en ander het eers later vertrek.   

Diegene wat die Sondagaand nog oorgeslaap het, moes Maandag in die nat weer 

oppak, maar ons kla glad nie oor die reën nie.   

Dit was ‘n heerlike naweek en een wat nog vir lank onthou sal word.   

 

Geraldine Muller  

 

LIEF  

Wynand en Betsie Theron het 

heerlik in Tasmanië vir hulle 

kinders en hulle kleinkind gaan 

kuier. 

Amanda Burger se toon het 

goed aangegroei . 

Chris en Daleen Pienaar  het ‘n 

nuwe kleinkind ryker geword 

LEED 

Ons Gebiedsvoorsitter se vrou Ina 

van den Berg het komplikasies ge-

had na haar heupoperasie en moes 

weer ‘n draai maak in die hospitaal. 

Ons dink ook  aan die Coetzee’s se 

dogter Desiré wat nog aansterk na 

haar borskankeroperasie. 

 

 

SKENKINGS 

Ons het op 5 Feruarie 2007 R5000 

oorbetaal aan die Horison-

sorgsentrum. Hulle was baie 

dankbaar en het gevra dat ons 

hulle dank oordra aan elke       

Wapadrander wat so mildelik 

kollekte gee by elke kamp. 

Die kollekte wat Januarie geïn is 

nl. R1500 is verlede week aan 

hulle oorbetaal. 

 

BANKBESONDERHEDE 

Alle betallings moet asseblief net in die volgende rekening gemaak word: 

Rekeningnaam: SAWA Streek Wapadrand 

BANK :    ABSA 

Rek No:    92 90 59 19 67 

Tak:     632005 Ben Swartstraat 

Tipe Rek.   Spaarrekening 

Bewys van betaling moet asb gestuur word na  janettat@vodamail.co.za.  Gebruik 

jou naam, van en kort aanduiding waarvoor die betaling is. 

LUISTER. Onthou dat iemand van 

SAWA elke Vrydag net na 14:30 ‘n 

praatjie het op Pretoria FM 

Ons gaste vir die naweek: Wikus en Stephne 

Klopper. 



Klein Paradys Nylstroom:  

      27-29 Januarie 2017                             

Twee maande gelede het ons uitgesien na ’n welverdiende vakansie en hier is die 
eerste kamp van 2017 ook alweer verby! Soos Januarie gevorder het, het ons al 
meer na die eerste kamp uitgesien. Twee maande raak darem lank as jy nie jou 
Wapadrandvriende sien nie. Uiteindelik het die naweek aangebreek en ons het 
sommer ’n halfdag vakansie geneem om vroeg by die kamp te kom. Groot was die 
verbasing toe ons daar aankom en daar al omtrent tien waens was. Dankie aan 
Ron wat omgesien het na die kampkommandant en vir hulle ’n plekkie uitgehou 
het. Groot was die verbasing dat almal ’n staanplekkie gekry het terwyl dit nog lig 
was. Mooi Reinardt. Ons weet jy kan ook vroeg kom... Met almal op hulle plek het 
’n paar waens gesukkel met krag wat aanhoudend afgegaan het. Die probleem is 

gerapporteer, maar die lede het gou ’n ander plan gemaak om die probleem te 
omseil. Intussen het die braai van die prego’s begin en teen sesuur was die prego-
rolle en ’n wyntjie reg om genuttig te word. Dankie vir almal se ondersteuning. ’n 
Besondere woord van dank aan Gerhardt en Letitia vir die reël van die eet- en 
drinkgoed. Andries, dankie vir jou hulp met die braai. Gerhardt het vir ons die 
boekevat hanteer en daarna het almal rustig geword. 

Saterdagoggend het almal rustig opgestaan en nadat Martin met boekevat die dag 
ingelui het, het verskeie lede die pad gevat en die omgewing gaan ontdek, of net na 
hulle nuwe plekkies gaan kyk.... Die oord was begaan oor die gerapporteerde 
kragprobleem van die vorige middag en nadat hulle nie die probleem kon oplos nie, 
het hulle net die hele kragverspreidingspunt verwyder. Ons het ons vergaap 
daaraan dat die probleem so “verwyder” was.  

Ons het almal verwag dat dit die naweek gaan reën, maar toe dit begin, het dit met 
mening afgekom! Almal het geskarrel om seker te maak die water word reg 
gekanaliseer, maar arme Wynand en Betsy wat nie daar was nie, se tent het 
heeltemal ingetuimel soos die watermassa se gewig die pale gebuig het. Gelukkig 
het Reinardt nog ’n voorraad tentpale gehad en alle skade herstel voordat Wynand-
hulle weer terug was. Baie dankie Reinardt! Jy is vir ons ’n wonderlike voorbeeld 
van hoe ’n mede-Wapadrander sy vriende in nood help. 

Die middag laterig is die kroukiestel uitgehaal en vinnig is ’n baan uitgelê. ’n Klomp 
het maar gesukkel, maar na ’n paar onskuldige verneukhoue, is almal uiteindelik 
klaar. 

En toe word die vure aangesteek. Almal het toe stadig plek ingeneem om die vure 
en dit was vreeslik lekker dat almal saamgebraai het. Die oord het ons bederf 
deurdat hulle vir ons pap en sous gemaak het. ’n Groot dankie aan die oord se 
bestuur. 

Na nog ’n rustige nagrus het almal vergader vir die voorsitterstee. Na die 
voorsitterstee was ons vereer met Ds. Chris Botha van die plaaslike gemeente wat 
vir ons ’n baie mooi boodskap gebring het.  

Na die boodskap het meeste begin om op te slaan om die moontlike reën vry te 
spring. En so het die eerste kamp van die jaar tot ’n einde gekom. 

 

 

‘n Slegte      

kampdag is 

steeds beter as ‘n 

goeie  

werksdag. 


