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Asseblief  Mnr die President ons wil gaan kamp, ons belowe om soet volgens die voorskrifte 

te hou. Ons sal maak soos jy sệ binne perke natuurlik. 

Ek kan nie glo ons is nou al in Augustus maand en ons het Maart maand laas gekamp nie. 

Gelukkig het ons darem so hier en daar van ons lede gesien, maar dit is nie dieselfde nie. 

Dinge begin darem stadig maar seker in ‘n rigting gaan of so wil ons altans glo. Ons betree ‘n 

nuwe era waar ons vergaderings  virtueel hou, wie sou Januarie 2020 kon dink dit is waar ons 

Augustus 2020 gaan staan nie. Gelukkig is ons lede nog gesond en ons hou kontak met 

mekaar.  

 

Tot weersiens 

Erna Venter  

 

Algemeen: 

Onthou julle SAWA ledegeld is elke jaar betaalbaar in die maand wat jy aangesluit het. Hierdie 

gelde kan in ons rekening oorbetaal word of direk aan SAWA hoofkantoor. Die bedrag is R365 

vir die jaar en as jy ‘n pensionaris is,is dit R355. Indien jy oorbetaal gebruik asseblief jou lid 

nommer as verwysing. Sover moontlik geen kontant inbetalings nie asseblief die rente vreet 

al ons geldjies op.  

Groete, Penningmeester 

Andrè Kotzè 

 



 

Lief. 

Ons streek staan nog sterk. 

Ons het ook ‘n suksesvolle Streek stigting en AJV gehad. Ons het geskiedenis gemaak om dit 

alles virtueel te doen. 

Leed. 

Tiens en Georgie van der Walt se seun het Covid 19 , hy is oorsee so ek kan dink dat die ouer 

harte in stukke geskeur is.  

Sterkte vir julle. 

 

Verjaarsdae:  

Augustus: 

4 – Corne Jenkins 

14 – Rene van Heerden 

15 – Marelda Stander 

September:  

1 – Esmaree Jordaan 

6 – Thys van Schalkwyk 

17 – Elri Jenkins 

19 – Kobus Wiese 

19 – Misha Carstens 

22 – Dillann Bekker 

Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou net seëninge bring. 

Volgende kamp: 

Ons kamp nou maar vir eers in ons gedagtes.  

Kampe vir 2020: 

11 - 12 September: Dwarskersbos 



 

2 - 3 Oktober:  Suikerbossie – Ceres 

6 - 7 November: Koningskop - Citrusdal 

Foto’s 

Deidre se kamp malva poeding  

Bestanddele 

2 E Wit asyn   

2 k Melk  

3 E Botter 

2 Eiers  

2 k Suiker 

3 E Appelkooskonfyt 

 

2 k Koekmeel 

1 t Bakpoeier 

2 t Koeksoda  

1 t Sout 

 

Vir sous: 

1 k Melk 

2 E Suiker  

2 E Botter 

1 E Vaniljegeursel 

 

Metode  

1. Smeer ‘n groot broodpan, en voorverhit jou varkieoond.  



 

2. Meng melk en asyn saam in ‘n beker en sit eenkant. 

3. Klits eier, suiker, botter en konfyt saam vir 2 minute. 

4. Sif droë bestanddele saam. 

5. Voeg droë bestanddele en melk mengsel by nat mengsel, en roer goed. 

6. Gooi beslag in die voorbereide broodpan en bak vir ± 40 minute tot toetspen skoon 

uitkom.  

7. Terwyl die poeding bak, maak die sous aan deur om alles bymekaar te gooi in n kastrol 

en dit tot kookpunt te bring. Hou die warm mengsel eenkant.  

8. Gooi die warm sous oor sodra die poeding gaar is.  

Geniet saam vla! 

Advertensies: 

Ek het dit goed gedink om ons lede se Besighede hier te adverteer. Kom ons ondersteun 

hulle.  As hier nog enige iemand is wat ietsie het wat hulle wil hệ ek moet in die Nuusbrief 

adverteer is julle welkom om dit vir my te stuur vir ons volgende Nuusbrief. 

 

 

 

 

Joos Knipe is van Albatros 

streek, hy doen baie goeie 

werk op karavane en is baie 

billik met sy pryse.  


