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Caption describing picture or graphic. 

 

A u g u s t u s — D e s e m b e r  2 0 1 0  

 

A r t i k e l s  

• Motorpryse 

van 1971 

• Terugblik, ‘n 

Fotobeeld  

• Die Asblikkrap-

pers 

• Naam van ‘n 

woonwa 

• Die dag toe Pa 

slae kry 

• Uitvindings in 

die kampwê-

reld 

• Enige iets word 

vandag gesteel 

Sawanant vertoon maag tydens AJV  

Een van die Wesranders het tydens die 

AJV op 'n tafel gespring en danspassies 

begin doen. Dit was een van die afsluitings 

hoogtepunte tydens Wesrand se oprui-

ming na die feesvieringe. 
 

2010 se AJV vir die Goue Weste te Klein Paradys 

het met ons 40ste verjaardag herdenking saamge-

val. Daar was 48 woonwaens in totaal en ek moet 

byvoeg: Wesrand kon sekerlik beter verteenwoor-

dig gewees het. Nietemin, die wat daar was het 

hulle gate uit geniet,  hetsy 

deur te werk of om net ‘n 

gas te wees en daar gaan 

wen die Bokke ook sommer 

die Aussies om Saterdag-

aand ‘n feestelike atmosfeer 

te skep! 
 

Wesrand kon egter nie ag-

teroor sit en net rustig toe-

kyk hoe almal in die swem-

baddens baljaar en die dam 

geniet nie. Dinge het reeds 

lank voor die AJV ‘n aanvang 

geneem toe van die lede 

bymekaar gekom het vir 

gesamentlike werksessies 

en party het op eie houtjie 

die oulikste tafelversierings 

gemaak.   
 

Op nommer nege-en-

negentig kry ons die skokty-

ding dat onsself na die vleis 

sal moet omsien om dit 

gaar te kry en tydens die 

voorbereidings ter plaatse, 

het van die ander streke ook hand bygesit, sonder 

om gevra te word (want dit was lekker!). Oom 

Frikkie, Gert en Willie het ‘n vleisprosesseerstelsel 

in die kombuis ontplooi en tussendeur het ander 

tafels reggeskuif en gedek, met ander wat etikette 

op die vonkelwynbottels geplak het en so het die 

ongeskeduleerde organisasie seepglad voortge-

gaan... 
 

Saterdagoggend is die onderskeie streke se AJVs 

gehou en tydens Wesrand se vergadering het die 

volgende lede toekennings ontvang: 

Jolliestrofee: Dina Odendaal 

Moer-van-die-jaar-trofee: Willie Steyn 

Wesranders-van-die-jaar-trofee: Pierre en Bokkie 

Eksteen 

Gebiedsmeriete: Francois en Naomi Groenewald; 

Wille en Martie Steyn 

100 % bywoning:  André en Elaine de Koker; Pierre 

en Bokkie Eksteen; Francois en Naomi Groenewald 

90 % bywoning:  Willie en Martie Steyn; Dániel en 

Paula van Deventer 

Ere-Hoër Graad: Pierre en 

Bokkie Eksteen; Billy en Lizel-

le Ross  

 

Die aand se verrigtinge is 

deur Willie se “Sir William 

Steyn Sherrie” by die saal se 

deur aangekondig, gevulde 

glasies in die getal 40 gerang-

skik. Tydens al die formele 

verrigtinge is oom Pierre en 

tannie Bokkie Eksteen met 

hulle 500ste Algemeen plaat-

jie (‘n eerste in SAWA) geluk-

gewens en Francois en Nao-

mi Groenewald het ‘n Nasio-

nale Meriete toekenning ont-

vang. In die agtergrond het 

Minda Uys se ruiker die spre-

kers se staanplek ingekleur 

en aan die einde het ons 

Wesrandkoek te voorskyn 

gekom. Daar was ook ‘n 

oomblik toe drie veteraan-

pare, Hennie en Reneé de 

Villiers, Pierre en Bokkie Ek-

steen en Sam en Dina Odendaal, asook Rheta Groe-

newald uitgesonder is en so ook Dániel en Paula 

van Deventer en Pierre en Bokkie Eksteen as die 

jongste en oudste lede van Wesrand. Jurie Dreyer 

het Wesrand heelwat lof toegeswaai en gemerk 

hoeveel Dagbestuurslede vanuit Wesrand-geledere 

oor die jare gekom het. Sarie Geldenhuis het haar 

V o l u m e  2  

Gert Olivier vermaak die "arbeiders" met sy 

manewales in die kombuis. Sarie en Anton 

Geldenhuys kyk toe. 

A a n g e w y s  a s  d i e  n u u s b r i e f  w a t  d i e  b e s t e  v o r d e r i n g  

g e t o o n  h e t — 2 0 1 0  

Vervolg op bladsy 3 
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S 
oos meeste al weet, het Wesrand, eerste in Wesrand se 

geskiedenis, die trofee vir die beste nuusbrief vordering 

tydens die kongres gekry. Oom Sam Odendaal het dit nogal 

voorspel toe hy die eerste keer die nuusbriewe sien.  Ek het gedink hy 

maak ‘n grap en nie geweet dat die trofee werklik bestaan nie.  Dit is nie 

my naam wat op die trofee pryk nie, maar Wesrand s'n. So, elkeen van 

julle kan trots wees, want sonder julle artikels en terugvoering van elke 

kamp, sou die nuusbrief nie die trofee verower het nie. Ek het maar net 

alles saamgestel en deurgegee om te laat druk.  Baie dankie is eintlik nie 

beskrywend genoeg om reg te laat geskied aan elkeen wat my deur hier-

die jaar bygestaan het nie. Ek was maar ’n groentjie toe ek die opdrag kry 

om die redakteur te word, nie eers ‘n jaar in SAWA nie. Maar ek glo dat ek 

julle nie teleurgestel het nie. Dankie vir julle bereidwilligheid om terugvoe-

ring van die kampe te gee, niemand was ooit onwillig om met bydraes te 

help nie. Dit gaan hier om samewerking en nie om die indiwidu nie. Nog-

maals baie dankie. 

 

Ek glo dat ek en Dániel aan julle al bewys het dat ons niks half en vir eie 

gewin doen nie. Die afgelope jaar was vir ons ’n  groot voorreg en uitda-

ging, asook ‘n geweldige leerproses om as lede van SAWA Wesrand te 

wees.  Ek leer elke dag meer, jammer vir al die onnodige vrae, maar dit is 

ongelukkig die enigste manier waarop ons vertroud met al die fasette van 

SAWA kan raak. Ek vertrou dat die nuwe jaar met al sy uitdagings (ook vir 

die bestuurslede van Wesrand) ‘n voorspoedige jaar sal wees en dat SA-

WA net van krag tot krag sal gaan. 

 

Ons het intussen nog lede bygekry en verwelkom die twee Soekoe– gesin-

ne: Lyonel en Winnie, asook Wayne en Tammy en hulle gesinne. Ons hoop 

julle sal SAWA Wesrand geniet en gou deel van die span wees. 

 

Met ‘n skok sien ek al die Kersversierings in die winkels. Dit is al amper 

weer Kersfees. Nog ‘n jaar het verby gesnel. Oral maak mense gereed vir 

die Kersseisoen. Sommige is bevoorreg om 'n bietjie weg te gaan met va-

kansie, die ander moet maar wag - julle beurt kom ook.  

 

Ons betree nou die midsomer seisoen en onthou dat die son ‘n vernieti-

gende uitwerking op jou vel kan hê, veral diegene wat op die strande of 

elders sonbaai. Wees bedag op die waarskuwings en tref maar die voorko-

mingsmaatreëls deur toepaslike sonbrandmiddels te smeer.  

 

Helen Keller het gesê “Soek die sonskyn; dan sal jy nie die skaduwees sien 

nie.”  Aan almal wat hierdie Kersfees vir die eerste keer sonder hulle ge-

liefdes sal wees, ons dink aan julle. Mag julle vertroosting in die Here se 

liefde en genade vind.  Aan elkeen wat gedurende die jaar ‘n draai in die 

hospitaal gemaak het, vertrou ons dat die probleem nou iets van die verle-

de is. Hou die blink kant bo! 

 

Geniet die Kampvuurnuus! 

 

Seën- en Kersgroete  

 

Paula van Deventer 
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Die verstand maak dikwels 

planne, maar die hart laat  

hom nie voorskryf nie 

en is nie altyd gehoorsaam 

aan die bevel van die 

rede nie. 

                          -  Ena Murray  
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Wesrandbestuur 

 

Voorsitter:  Francois Groenewald 

083 677 5621 011 879 9066 (w) fgroenewald@mfc.co.za   

 

Ondervoorsitter:  Sam Odendaal 

011 412 1272 (h) 072 302 5019   

 

Sekretaresse:  Tricia Swanepoel 

076 570 0059 011 472 3600 (w) tricia@uasa.org.za   

 

Penningmeester:  Martie Steyn 

011 953 2908 (h) 011 219 8722 (w) 

072 022 0573 martie.steyn@za.drdgold.com 

 

Plaatjiekoördineerder:  Naomi Groenewald 

011 768 2411 (h) 076 754 2842 Naomi.groenewald@eskom.co.za 

 

Nuusbriefredakteur:  Paula van Deventer 

011 954 2575 (h) 082 924 4249 pm.vdeventer@gmail.com 

 

Addisionele lid:  Jan Swanepoel 

011 837 5094 (h) 011 334 4250 (w) 

083 700 7132 diamondswanepoel@gmail.com 

  

Addisionele lid:  Dániel van Deventer 

083 408 2758 daniel.vandeventer@beckers-bic.com 

 

sê gesê en Fanie Jordaan het ‘n heildronk op die verrigtinge 

ingestel en toe het die fees begin. 
 

Die tafels was feestelik gedek met geskenkies, vonkelwyn en 

mooi kersversierings (kerse, nie Kersfees nie). Marinda Stru-

wig en haar span se groentepot het groot afgetrek gekry. 

Terwyl daar in die kombuis met die skottelgoed gewerskaf 

is, is die dansbaan geopen en die vrolikheid het tot by mid-

dernag aangehou. In die kombuis het die opruim en skottel-

goed was kort na middernag eers klaar gekom en daar is toe 

onder die werkers eers ‘n kort “geselligheidjie” gehou. Daar 

is op die tafels gedans terwyl die Dames in Swart die spulle-

tjie dopgehou en aangehits het. 
 

Ds. Nico Behr het Sondag se erediens waargeneem met ‘n 

treffende boodskap oor die stille en sierlike predikant, die 

varkoor, as tema.  
 

Sondag kon daar so ‘n bietjie gerus word, maar nie vir lank 

nie toe begin die terug pak en opslaan om huiswaarts te 

keer. 
 

Opsommend, ‘n swetende, maar tog genotvolle naweek! 
 

- Dániel van Deventer 

Vervolg op bladsy 5 

Vervolg van bladsy 1  AJV, Klein Paradys Uit die Groot Stoel 

Dagsê Wesranders 

Dis die einde van die jaar en ons 40e verjaardag het toe ge-

kom en gegaan. Dit was ‘n groot sukses en wil ek net weer 

aan almal wat deel daaraan gehad het, baie dankie sê. Ont-

hou, sonder julle hulp, sou dit nie suksesvol kon wees nie. 

Ek is bly om te kan sê dat dit weer beter gaan met oom Sam 

na sy groot operasie. Dit was toe sommer ‘n 3 in 1 gewees, 

maar het dit alles goed afgeloop en bid ons hom nou ‘n vin-

nige herstel toe. Oom Hennie is ook mooi aan die herstel en 

hoop ons om hulle ook binnekort weer op ons saamtrekke 

te sien. Nog ‘n paar van ons lede is en was olik. Hoop dat 

sommer gou beter met julle sal gaan. 

Teen die tyd dat julle hierdie nuusbrief lees, is ons kinders 

seker al klaar met eksamen en vertrou ek dat dit goed ge-

gaan het met almal van julle. Nou kan julle lekker gaan rus. 

Dis vir my aangenaam om vir Lyonel, Winnie, Danielle en 

Quintin Soekoe welkom te heet as ons nuutste lede. Hulle 

het sommer goed by ons ingepas en het ook reeds vir Way-

ne en Tammy saamgebring om ook by ons aan te sluit. Hulle 

praat ook reeds van vriende wat hulle wil saamnooi en hoop 

ons dat ook hulle sal aansluit. So ook het die Van der Zwans 
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Die ding is, mens lees wat hy skryf (en jy lees ook nou wat 

ek van hom oordra), maar môre, as jy die koerant oopmaak 

en dis net slegte berigte, wil die negatiewe gedagtes net 

oorneem. Maar ons Hemelvader weet dis hoe ons koppe en 

harte werk en daarom gebruik Hy mense in alle omstandig-

hede om ons te herinner aan Sy alomteenwoordigheid, lief-

de en omgee. So kom ek toe af op 'n getuienis wat 'n dame 

vir Stephan geskryf het na aanleiding van hierdie einste 

geluk boodskap en dit is awe-inspiring, (soos die Ingilsman 

sal sê). 
 

Haar naam is Annette Beukes. Sy was ten tye van haar brie-

fie vir Stephan, 'n pasiënt by die Steve Biko Akademiese 

Hospitaal in Pretoria. Daar het sy vir 6 weke lank, 5 dae 'n 

week bestraling gekry vir kanker. Die proses moes vir 6 we-

ke so aanhou. Haar tuiste vir die 6 weke: Saal 21. Daar was 

sy die enigste blanke vrou, buiten twee blanke mans. Die 

res was swart mense. Ook van buurstate. Die badkamer het 

nie warm water gehad nie en sy en die mede pasiënte moes 

waswater in 'n skottel gaan haal in die kombuis. Bo al hier-

die omstandighede en haar kanker, beskryf sy haar verblyf 

as haar stukkie hemelpad wat sy van God ontvang het. Jy 

het reg gelees: hemelpad. 
 

Sy kan hierdie tyd so beskryf, omdat sy gekies het om Ko-

ninkrykswerk te doen, terwyl sy daar is. Sy het met deernis 

en belangstelling uitgereik na haar mede pasiënte. Vir hulle 

begin bid en later het hulle vir haar kom bid. Die wol wat sy 

gevat het om vir haar 'n trui van te brei, het sy gebruik om 

ander vrouens te leer hekel en brei en sodoende hulle aan-

dag van die omstandighede af te lei. Hulle het saam met 

haar ingespring en Saal 21 se papiere opgetel en dit skoon-

gemaak. Annette het ewige vriende gemaak, maar meer 

nog, sy het haar nuwe vriende na haar Hemelvader gelei en 

sy het Saal 21 van hel na hemelpad verander. 
 

If something is almost too hard to bear, turn it into glory! 
 

Liefde en vrede 
 

-René Potgieter 

Lukas 17:1-4 
 

1 Jesus het vir sy dissipels gesê: "Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag 

vir die mens wat die oorsaak daarvan is.  
 

2 So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word as dat hy vir een van hierdie kleintjies 

'n struikelblok word.  
 

3 Wees dus self op julle hoede. "As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom.  
 

4 Selfs as hy sewe maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê: 'Ek is jam-

mer,' moet jy hom vergewe."  

Oordenking 

Staan ‘n oomblik stil 

Daar is n gediggie wat sê:  
 

As ek geweet het dis die laaste keer  

dat ek jou aan die slaap sou sien raak,  

sou ek meer moeite gedoen het  

om jou warm toe te maak.  

As ek geweet het dis die laaste keer  

wat ek jou by die deur sien uitloop,  

sou ek jou gedruk en gesoen het -  

en jou teruggeroep het vir nog n drukkie.  

As ek geweet het dis die laaste keer dat ek jou stem sou hoor,  

sou ek dit op band op geneem  

het sodat ek dit weer en weer kon speel.  
 

Ons leef so asof daar nog baie tyd oor is om alles te doen 

wat ons graag wil  maar sê nou vandag was die Laaste Kans!  

 

Die Bybel sê:  "Ons is maar n damp wat n oomblik verskyn 

en sommer weer verdwyn."  Kom ons maak vandag tyd om 

te sê:  

 `Ek is jammer` of `Dankie` of `Ek waardeer Jou`!  
 

As more dalk nie daar is nie, kom ons leef vandag voluit!  
 

Waardeer vandag die mense rondom jou. 
 

 -Tricia Swanepoel 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

In Februarie stuur Stephan Joubert 'n broodnodige bood-

skap op die e-kerkwebblad wat praat oor geluk en gelukkige 

mense. Ek sê broodnodig omdat ek dink die meerderheid 

van ons is maar krapperig oor hoe dinge deesdae gaan. Jy 

kan niemand vertrou nie. Nie die regering nie, nie jou elek-

trisiteitsvoorsiener nie, nie die padmakers nie (hulle krap 

net om en kry nooit klaar nie) en van die ekonomie wil ek 

nie eers praat nie, maar om terug te kom na Stephan se 

boodskap: Geluk wat omgewingsgebaseerd is, kan soos mis 

voor die son verdwyn. Die Here se goedheid word nie ge-

meet aan jou omstandighede nie, maar Hy laat Hom wel op 

besondere maniere vind in moeilike omstandighede.  
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vir Roland en Magda saamgebring en hoop ons ook dat hulle ‘n tuiste by ons sal vind. 

Gaan Wesrand in die volgende jaar weer groei toon? Kom ons hoop so. Nie net baat die streek daarby nie, maar ook SAWA in 

geheel. Kom ons kyk of ons sommer ‘n hele paar nuwe lede kan inskryf in die jaar wat voorlê. 

Vir die van julle wat bevoorreg is om nou die lang pad aan te durf om te gaan rus, mag julle veilig ry. Geniet die vakansie en rus 

lekker. Vir julle wat die pot aan die kook moet hou, julle kans sal ook kom om met vakansie te gaan.  

Mag almal ‘n Geseënde Kersgety beleef en mag die Nuwe Jaar vir almal van ons net voorspoed bring. 

 

Groete van woonwa tot woonwa. 

 

Francois 
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Bestuurskaskenades 

Uit Die Groot Stoel, vervolg van bladsy 3 

Vergadering gehou 18 Augustus 2010  
 

Finansies 

‘n Rekening van R9 700,00 (deposito vir die AJV betaalbaar 

aan Klein Paradys) word goedgekeur. 
 

Uitstaande ledegeld 

CW Lottering en AC Harmse moet van die ledelys verwyder 

word. 

Frikkie en Rita Kraukamp is tans agterstallig met hulle lede-

geld. 

Plaatjie koördinering 

Twee streekplaatjies is vir Billy en Trevor Ross gesny. 130-

streek en 170-streek moet gekoop word. 300 en 500 goue 

plaatjies is bestel. 
 

Redaksie  

Die spesiale 40ste verjaarsdaguitgawe sal tydens die AJV te 

Klein Paradys beskikbaar wees. Swak en/of geen terugvoe-

ring van potensiële adverteerders. Daar word besluit dat 

geen advertensies in hierdie  uitgawe sal verskyn nie. 
 

Saamtrekke 

Country Park terugvoer: Ten spyte van die koue, was dit 'n 

baie lekker kamp. Die atmosfeer in die lapa het gemaak dat 

almal lekker saam kuier.  

Volgende saamtrek te Klein Paradys (AJV): Die bestuur van 

Wesrand sal as Kampkommandante optree.  

Eastco Magalies, 24,25 en 26 September 2010: Die tarief vir 

die naweek sal meer as gewoonlik wees, aangesien dit ‘n 

langnaweek is. Dániel en Paula van Deventer sal as kamp-

kommandante optree. 
 

Toekennings 

Gebiedsmeriete toekennings sal tydens die AJV aan Fran-

cois en Naomi Groenewald, asook Willie en Martie Steyn 

oorhandig word. 

Trofeë: Wesrander van die Jaar - Pierre en Bokkie Eksteen; 

Jollies trofee:  Dina Odendaal;  

Moer van die Jaar:  Willie Steyn. 

100% Bywoning: Francois en Naomi Groenewald; André en 

Elaine de Koker; Pierre en Bokkie Eksteen. 

90% Bywoning:  Willie en Martie Steyn, asook Dániel en 

Paula van Deventer. 

Spesiale toekennings:  Ere-Hoër Graad: Billy en Lizelle Ross, 

asook Pierre en Bokkie Eksteen. 
 

Nominasies vir streekbestuur - Nominasielyste is ontvang 

en die bestuur bly onveranderd. 

 

Nominasies vir Gebiedsvoorsitter - Sarie Geldenhuys het 

haarself weer verkiesbaar gestel. 

 

Gebiedsaangeleenthede 

Roodekruin se voorsitter en ondervoorsitter het bedank. ‘n 

Vserkieing sal tydens die AJV plaasvind. 

Goudrif hou ‘n dans op 11 September 2010 by die Joodse 

saal in Randfontein. Kaartjies is beskikbaar, sou iemand 

belangstel. 

Goudrif gaan ‘n nuwe ondervoorsitter moet kies tydens die 

AJV. 

______________________________________________ 

 

Vergadering gehou 13 September 2010 

AJV 

Goeie terugvoer is van die ander streke, asook Dagbestuur 

ontvang. Oom Pierre en tannie Bokkie se kinders het ook 

hulle dank uitgespreek vir die moeite wat gedoen is om die 

naweek ook spesiaal vir hulle ouers te maak. Koppisol is vir 

volgende jaar se AJV en Gebiedskamp bespreek.  
 

Dagbestuur oorweeg om 'n satelliet streek in die Randburg 

omgewing te stig (vanaf die Jukskeirivier tot aan die noor-

delike kant van Bedfordview). 
 

Finansies 

'n Faktuur moet aan Brits Woonwaens vir hulle advertensie 

in die Kampvuurnuus uitgereik word. 'n Bedrag van R2 

598,50 word goedgekeur vir uitgawes met die AJV. 
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bak en verkoop word. Verskeie ander idees t.o.v. fondsinsa-

meling word bespreek. 
 

Die wenner van die hangertjie sal tydens die naweek by 

Eastco Parys aangewys word.  
 

Lidmaatskap 

‘n Aansoekvorm van Lyonel en Winnie Soekoe is ontvang en 

word aanvaar. 

Hardus en Amelia Hattingh het bedank met onmiddellike 

effek.  

Wayne en Tammy wat saam met ons gekamp het by Eastco 

Magalies gaan ook heel waarskynlik by ons aansluit. 

Roland en Magda van der Zwan was voorheen lede en mag 

dalk weer aansluit. Hulle het nie nodig om twee keer saam 

met ons te kamp nie omdat hulle reeds lede was. 
 

Agterstallige ledegeld 

Hoofkantoor het tans ‘n probleem met hulle rekenaar en 

kon nie lyste uitstuur vir die maand nie. Martie moet asse-

blief uitvind of Frikkie en Rita Kraukamp ledegeld betaal het. 
 

Plaatjiekoördinering 

Slegs een kampkommandantplaatjie is in voorraad. Toe-

stemming word verleen om 10 aan te koop. 
 

Redaksie 

Paula (namens Wesrand) het die trofee tydens die kongres 

gewen vir die beste vordering vir ‘n nuusbrief. Dank aan 

Wesrand se lede wat gehelp het om die Kampvuurnuus ‘n 

sukses te maak. Dit is die eerste keer in Wesrand se geskie-

denis dat die trofee gewen word. Ons benodig egter adver-

tensies. Rocky sal onder andere gekontak word 

(woonwaherstelwerk en onderhoud). Brits Woonwaens sal 

ook adverteer. 
 

Saamtrekke 

Eascto Magalies - terugvoer 

Lede moet ‘n kamp bywoon, sou hulle aangedui het dat hul-

le kom kamp. Soos voorheen al bespreek is sal sodanige lede 

aanspreeklik vir die kampkoste gehou word. Daar is egter 

sekere omstandighede wat verstaan sal word. Bestuur het 

die kole vir die vure geskenk om saam te braai en die lede 

het dit baie positief gevind. Dit veroorsaak dat lede byme-

kaar kom om te braai en skep ‘n samehorigheidsgevoel. 

Daar moet aan gedink word om met elke kamp iets aan lede 

terug te gee wat die kas nie te veel sal benadeel nie. 
 

Bestuur en lede het Lover’s Rock op uitnodiging gaan besoek 

en is baie beïndruk. Die ablusiegeriewe is opgeknap, sommi-

ge bome is verwyder en gras is aangeplant. ‘n Saal is beskik-

baar. Die oord kan gerus vir 2012 of vir ander geleenthede 

oorweeg word. 
 

Volgende saamtrek – Eastco Parys 

Die  tarief vir die naweek is R350,00. 

Vrydag - Kosverkope (Bestellings - maalvleisverrassing teen 

R15,00) 

Saterdag - Saambraai (paptert sal voorsien word) 

Bevestigings en bestellings moet aan Tricia Sondagaand voor 

die kamp, of Maandagoggend op die laaste per e-pos deur-

gegee word. 

Lidmaatskap – Lyonel en Winnie Soekoe het te kenne gegee 

dat hulle by ons wil aansluit. Familie van hulle sal dalk ook 

belangstel om aan te sluit.  

 

Redaksie 

Brits Woonwaens het dit goedgedink om 'n advertensie in 

die Kampvuurnuus te plaas. Daar is nog steeds geen ander 

borge wat belangstel nie. Terugvoering oor die nuwe for-

maat is baie positief. 
 

Ander sake 

Bestuur is genooi om Lovers Rock te besoek. Daar is 'n nuwe 

Christelike aanslag in die bestuurstyl en heelwat opknap-

werk in die oord is al gedoen. SAWA sal voorkeur tariewe 

ontvang. 'n Besoek word beplan tydens die Eastco Magalies-

kampnaweek. 
 

Die SAWA-webwerf word afgeskeep en 'n poging moet aan-

gewend word om gereeld inligting in te stuur. 
 

'n Kort bespreking volg rondom die puntestelsel. Francois 

Groenewald hou vanaf 1992 rekord van Wesrandlede se 

punteverdiening.  
 

Saamtrekke 

Klein Paradys – terugvoer: 'n baie lekker naweek. Die spon-

tane werkery word gemeld en die naweek in geheel word 

opgesom as 'n sukses. 
 

Eastco Magalies – Die tarief vir die langnaweek beloop 

R550,00. Kole sal deur die Streek voorsien word. Van die 

lede sal tamatiesmoor, pap en brood ook voorsien. 
 

Kersboomsaamtrek – idees moet na vore gebring word. 
 

Saamtrekke vir 2011 word bevestig vir vooruit besprekings. 
 

____________________________________________ 

 

Bestuursvergadering gehou 20 Oktober2010 
 

AJV Verjaarsdag en Finansies/Fondsinsameling 

‘n Verlies is gemaak tydens die AJV/verjaarsdag. Na die 

40ste verjaarsdag lyk die kas maar beroerd. 
 

Goedkeuring word gegee om die volgende betalings te 

maak:  

Spesiale plaatjie R49.70 (500 Streek)  

Houtskool R107,73.  
 

Presidente – Wesrand voorsien tradisioneel die klein koekies 

by hierdie geleentheid. Gelde uit hierdie verkope word aan 

hoofkantoor oorbetaal. Wesrand maak nie 'n wins hieruit 

nie. Daar moet gekyk word of daar uit hierdie verkope dalk 

'n wins gemaak kan word. Alternatiewe gedagtes rondom 

hierdie aspek word bespreek. Deel van die geld wat aan 

hoofkantoor oorbetaal word, kom weer terug na Wesrand in 

die vorm van kongres onkoste. 
 

Wesrand moet fondse probeer opbou. Daar moet uit die 

boks gedink word en ook ons nie net SAWA-lede nader vir 

gelde, donasies ensovoorts nie, maar ook ander mense.  

Dube het baie meer voete en dalk kan daar pannekoek ge-



Kampvuurnuus 

 

B l a d s y  7  

Kersboomsaamtrek – Dube 

Geskenkhouertjies sal uit leë Coca Cola koeldrankbottels 

gemak word wat 'n oulike houertjie vir lekkers en ander 

items is. Voorbeelde word getoon. Daar moet bevestig word 

hoeveel kinders daar gaan wees. Winnie Soekoe het aange-

bied om die houertjies te maak. 
 

Elke lid moet ook vir sy/haar gade ‘n geskenk van nie meer 

as R50,00 koop nie. Dit moet toegedraai word en onder die 

kersboom gesit word by die kamp. Lede wat besoekende 

kinders het, sal later in kennis gestel word van die addisione-

le bedrag wat betaal moet word. 
 

‘n Idee is dalk om die middag te braai en die aand die Kers-

boom te hou. Die aand skep meer atmosfeer met kerse en 

liggies. 
 

Kommunikasie na SAWA kantoor 

Chris Delport (dagbestuur) moet op sy selfoon geskakel sou 

iemand hom wil kontak. 

‘n Versoek sal tydens die volgende kamp aan lede gerig 

word dat kommunikasie aan die kantoor eers aan die 

streeksvoorsitter gerig moet word. Sou hy dit nie kan uitsor-

teer nie, sal hy dit dan aan hoofkantoor rig. 
 

SAWA kongres - terugvoer 

'n Opsomming deur Tjaart Klaasen word aan die bestuur 

voorgehou. 
 

Bellys 

Die voorsitter sal tydens die volgende vergadering 'n opge-

dateerde bellys uitgee. Die Soekoes sal onder Francois Groe-

newald val.  

________________________________ 

♦ Sam Odendaal het  ‘n operasie gehad en hy sterk goed 

aan.  

♦ Morné Swanepoel het werk gekry en het ‘n toekenning 

ontvang vir “Extra Mile Award” vir sy besondere ar-

restasies vir die afgelope twee maande in die polisie. 

♦ Hester Mans word 88 op die 1ste November 2010.  

♦ Leon van der Zwan het varkgriep gehad en herstel 

goed. 

♦ Hester Joubert gaan vir medies toetse. 

♦ Jan Joubert het kwaadaardige vergroeisels van sy oor 

en blad laat verwyder. 

♦ Leoné van Zwan het haar voet gebreek. 

♦ Sam en Dina Odendaal se familie in London se dogter 

van 11 jaar oud is in ‘n motorbootongeluk oorlede. 

♦ Willie en Martie Steyn was by hulle huis se ingang am-

per gekaap. 

♦ Jan Swanepoel se skoonsuster (Hester Mans se skoon-

dogter) is oorlede. 

♦ Sam en Dina Odendaal het grootouers geword.  

♦ Pierre Eksteen se suster is oorlede.  

♦ Jan Swanepoel was vir mediese toetse en wag vir te-

rugvoering. 
 

________________________________ 

http://www.sawa.org.za 

 

Deesdae kan jy bykans enigiets oor die Internet doen: reke-

ninge betaal, foto’s van verkeersoortredings bekyk (en be-

taal), kruideniersware koop wat dan voor jou deur afgelewer 

word, banksake afhandel, koerant lees, e-pos kry en stuur, 

vertaal van een taal na ‘n ander, kaarte aflaai as jy jou pad 

moet vind, na jou straat en huis kyk.... en so kan ons aan-

gaan en aangaan! Selfs die universiteit se biblioteek is elek-

tronies en jy kan na joernaalartikels, boeke, tesisse en ander 

akademiese bronne vanuit jou sitkamer verwys. Dan praat 

ons nie eers van sosiale en besigheidsnetwerke nie!  

 

Die tyd wat mense aan “Facebook” spandeer is iets om oor 

huis toe te skryf.  So het SAWA ook by die tye gebly en ‘n 

interaktiewe webblad geloods – en glo my dit is nie so moei-

lik om die inligting daarop te gebruik nie, as ek dit kan doen - 

wat deur my kinders bestempel word as ‘n (BBT-persoon, 

Born Before Technology), is dit vir almal moontlik, dit was 

ook vir my baie interessant om oor al die ander streke te kon 

lees. Julle wat nog nie na die webblad gaan kyk het nie, mis 

baie. Gedurende ons saamtrek by Eastco Parys het Francois 

gevra wie het al na die webblad gaan kyk. Min persone van 

ons streek het positief geantwoord.  Maak dus sommer van-

dag nog ‘n punt daarvan om na SAWA se gebruikersvriende-

like webblad te gaan kyk en plaas dit sommer op jou Favou-

rites-lysie. 

 

Die generasie wat in die vroeë negentienhonderds gebore is, 

is maar skrikkerig vir die rekenaar, maar glo my vry, ons kin-

ders kan dit verander.  Ek gesels nou die dag met ‘n 80-jarige 

dame wat vir haar ‘n skootrekenaar gekoop het, want sy wil 

“by bly” en op die kongres gesels ek met iemand wat sê haar 

ouma het gesê sy wil ‘n skootrekenaar as geskenk hê. Ons 

weet nooit wat om vir ons ouers, wat alles het, te koop nie, 

raai wat sou my ouers as geskenk gekry het as hulle nog ge-

leef het?  Onthou julle nog hoe gekant ons oue teen die TV 

in die sewentigs was, vandag het almal TVs.  Dink net wat se 

wêrelde kan julle vir hulle oopmaak en as hulle sukkel, is ons 

net ‘n telefoonoproep ver! 

 - Red. 

________________________________ 

 

 

Streeksnuusbrokkies 

SAWA WEBBLAD 

 

 

 

Ons inkomste is soos ons skoene: as hulle 

te klein is, knyp hulle; as hulle te groot is, 

laat hulle ons struikel en val. 

 

- Colton 
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Kampnuus 

Kampe vir 2011 

0 
  

Januarie 

  

14 / 15 

  

Country Park                                             S26˚ 3’ 27,0”  O27˚ 52’ 52,3”  

  

Februarie 

  

25 / 26 

  

Transmagalies                       (of dalk Lovers Rock —sal bevestig word)                                    

S25˚ 39’ 30,9”   O27˚ 47’ 43,1” 

  

Maart 

 

25 / 26 

 

Koppisol (Gebiedskamp)                       S26˚ 33’ 20,1”  O27˚ 55’ 54,7” 

  

April 

  

21 / 22 / 23 / 24 

 

Potch Dam (Presidente—lang naweek)    S26˚ 40’ 23,7”  O27˚ 5’ 39,3” 

  

Mei 

  

27 / 28 

 

Buffelspoort (Sitrusfees)                        S23˚ 39’ 22,3”  O30˚ 40’ 16,0” 

  

Julie 

  

15 / 16 / 17 / 18 

 

County Park (lang naweek)                         S26˚ 3’ 27,0”  O27˚ 52’ 52,3”  

  

Augustus 

  

19 / 20 

 

Koppisol                                                     S26˚ 33’ 20,1”  O27˚ 55’ 54,7” 

  

September 

  

23 / 24 

 

Dube                                                           S25˚ 28’ 28,1”  O27˚ 48’ 37,8” 

  

Oktober 

  

21 / 22 

 

Klipdraai                                                     S26˚ 36’ 24,2”  O27˚ 59’ 37,2” 

  

November 

  

18 / 19 

  

Eastco Magalies (Kersboom)                   S25˚ 57’ 17,8”  O27˚ 3’ 46,1” 

name geur nie. Die 

swembad met sy 

vinnige en hoë gly-

baan het vir ons ook 

hope pret besorg. 

Die bestuurderes het 

haar ook, soos ons 

almal weet, goed 

van haar taak 

gekwyt. 

Die saambraaigeleenthede (vure was gemaak deur 

kampkommandante) was uiters suksesvol.  Dit het ou 

lede, nuwe lede en besoekers spontaan saamgesnoer en 

sodoende het ons mekaar gou beter leer ken. 

 

‘n Besondere dank aan die kampkommandante, Dániel 

en Paula, vir ‘n baie aangename en suksesvolle naweek. 

N.S. “Lizelle, jou varsgebakte brood wat jy so onbaatsugtig 

uitgedeel het, was ‘n treffer.” 

- Casper Eksteen 

Eastco Magalies Saamtrek (23 tot 26 September 2010) 

Die saamtrek te Eastco was vir ons as gesin ‘n heerlike blaas-

kans; ‘n bietjie weg van die weeklikse gewoel tussen werk, 

skool en huis.  Maar om nou nie heeltemal van die gewoel te 

vergeet nie, het ons gesin ons bergfietse saamgeneem en 

Sondagoggend ‘n stuk of 25 km op die Hekpoortpad gaan ry.  

Die slegte grondpad 

voor Eastco verby, in 

die rigting van die quar-

ry, het ons ook aange-

durf vir so ‘n klompie 

kilometers. 

 

Ek moet bieg dat dit 

ons tweede saamtrek 

by Eastco was en dit na 

5 jaar.  Ons was aange-

naam verras met die algemene stand van die park. Die bome 

tussen die staanplekke het intussen feitlik volwassenheid 

bereik. Veral die pragtige seringboom oorkant ons woonwa 

kon nie misgekyk word nie en om nie te praat van sy aange-
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Eastco Magalies Saamtrek (23 tot 26 September 2010) 

Die saamtrek te Eastco was vir ons as gesin ‘n heerlike blaas-

kans; ‘n bietjie weg van die weeklikse gewoel tussen werk, 

skool en huis.  Maar om nou nie heeltemal van die gewoel te 

vergeet nie, het ons gesin ons bergfietse saamgeneem en 

Sondagoggend ‘n stuk of 25 km op die Hekpoortpad gaan ry.  

Die slegte grondpad voor Eastco verby, in die rigting van die 

quarry, het ons ook aangedurf vir so ‘n klompie kilometers. 

 

Ek moet bieg dat dit ons tweede saamtrek by Eastco was en 

dit na 5 jaar.  Ons was aangenaam verras met die algemene 

stand van die park. Die bome tussen die staanplekke het 

intussen feitlik volwassenheid bereik. Veral die pragtige se-

ringboom oorkant ons woonwa kon nie misgekyk word nie 

en om nie te praat van sy aangename geur nie. Die swem-

bad met sy vinnige en hoë glybaan het vir ons ook hope pret 

besorg. Die bestuurderes het haar ook, soos ons almal weet, 

goed van haar taak gekwyt.  

Die saambraaigeleenthede (vure was gemaak deur kamp-

kommandante) was uiters suksesvol.  Dit het ou lede, nuwe 

lede en besoekers spontaan saamgesnoer en sodoende het 

ons mekaar gou beter leer ken. 

 

‘n Besondere dank aan die kampkommandante, Dániel en 

Paula, vir ‘n baie aangename en suksesvolle naweek. 

N.S. “Lizelle, jou varsgebakte brood wat jy so onbaatsugtig 

uitgedeel het, was ‘n treffer.”                  - Casper Eksteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s deur Tammy Soekoe 

__________________________________ 

Eastco Parys (29 tot 31 Oktober 2010) 

Dit was ‘n naweek waarna baie van ons uitgesien het, want 

dit is een van die oorde wat in ‘n pragtige natuurskoon geleë 

is. Die Vaalrivier wat rustig deur die rante vloei met die prag-

tige bome en plantegroei bring by baie van ons ‘n nostalgie 

tuis en wat jou weereens laat besef dat ons in ‘n mooi land 

woon ongeag van al die negatiewe dinge wat om ons ge-

beur. 

Daar was van die Wesranders wat al vroeg die Vrydagog-

gend aangekom het om ‘n rivierfront staanplek te kry en die 

werkersklas het eers later die middag en party die aand op-

Francois aan die woord tydens die afsluiting van die 

naweek se verrigtinge 

Winnie en Lyonel Soekoe 

Foto’s deur Dániel van Deventer 
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Een keer 'n asblikkrapper, altyd 'n asblik-

krapper. 
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Foto oorsig van 40ste Verjaarsdag 

Sjerrie word by die ingang geskink (bo) en so het 

dit gelyk (onder). 

Sam Odendaal besig om tafels te versier. 

Die tafels het deftig gelyk en die ruiker was net so mooi. 
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Die Dames in Swart. 

Die klankspan: Morné en Tricia.  

Die oudste en jongste Wesranders tydens die verrigtinge:  

Pierre en  Bokkie Eksteen en Dániel en Paula van Deventer. 

 Anton en Sarie Geldenhuys  Berta en Fanie Jordaan. 

Ons verjaarsdagkoek. 
Opruiming in die kombuis. 
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Kersfees: waar kom al die liggies, bome, 

kouse en kersvaders vandaan? 

Daar kan baie hieroor gedebat-

teer word, maar daar is tog 

heelwat bronne wat naastenby 

dieselfde inligting voorsien. Ek 

sal kortliks dit in oënskou 

neem: 

Die liggies aan 'n boom: Martin Luther het in die 16e eeu 

een aand die sterre deur die takke van 'n boom helder sien 

skyn en wou dit aan sy kinders wys. Hy het toe kerse in 'n 

boom geplaas om sodoende dieselfde effek te verkry. In 

1882 het Edward Johnson, 'n sakevennoot van Thomas Edi-

son, elektriese liggies in 'n boom geplaas. In 1895 is die eer-

ste kersboom in die Withuis in Amerika met liggies versier 

wat tot die kommersialisering van kersboomliggies gelei het.  

Kersboom: die eerste verwysing na so 'n boom kom uit die 

Babiloniese tydperk en daar is ook 

'n verwysing in die Bybel (Jeremia 

10: 2 – 5). Die Babiloniërs het 'n 

fabel aangehang wat vertel het van 

die immergroen boom wat uit 

dooie stomp ontspring het wat 

Nimrod gesimboliseer het. Druïdes 

het hierdie eikeboom as heilig be-

skou. 

Kersvader: Die meer algemene oorsprong gee voor dat hier-

die figuur sy oorsprong in Sint Nicholas van Myra (Turkye) 

het. Die biskop het 'n arm man met goud gehelp om sy dog-

ters getrou te kry.'n Deel van die legende verwys na 'n sak 

goud wat vir die een dogter deur die skoorsteen gegooi is en 

binne 'n kous, wat sy daar gehang het om droog te word, 

geval het. In Europa is hierdie figuur in 'n groen kleed uitge-

beeld en dit veral met die koue wintermaande (ons somer) 

se vakansies vereenselwig. Die datum is van St. Nichlas is die 

aand van die 5e Desember 

of die oggend van die 6e 

gevier en het later na 

Father Christmas in Brittan-

je verander. In die Noorse 

mitologie het Odin op 'n 

vlieënde perd wortels in 

stewels by skoorstene ont-

vang en in ruil speelgoed 

vir die kinders voorsien. Later het hierdie stewels in Amerika 

na kouse verander en  

B l a d s y  1  

Oom Pierre en tannie Bokkie het onlangs hulle  500  Alge-

meen bereik (lees die artikel in die onlangse Sawanant). Die 

foto hierby wys hulle voor Kelkiewyn (hulle woonwa se 

naam) en die pronkplanke. Oom Pierre het Wesrand se ver-

jaarsdagplaatjies uitgehaal en dit vir ons bymekaar gesit. Dit 

toon Wesrand se 

10de (1980), 

21ste (1991), 

25ste (1995) en 

die onlangse  

40ste verjaars-

dae herdenkings-

plaatjies. 

 

________________________________ 

 

Tagtig is nie vir 

sissies nie! 

Tannie Bokkie Eksteen het 

op die 16de September haar 

80ste verjaardag herdenk en 

dit saam met familie en 

vriende tydens 'n spogge-

leentheid op die 19de by die 

Plaaskombuis, Krugersdorp 

gevier. Dit is vir ons in SAWA 

Wesrand 'n eer om iemand 

met soveel energie en le-

wensvreugde in ons midde 

te hê. 

Peuters & Kleuters 
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Inkleurprente 

 

 

Jesus in die krip (bo) en 'n  man op pad na Betlehem met 

geskenke vir die Christuskind (onder). 

(Sinterklaas – Sint [Ni]klaas) was 'n Hollandse matroos met 

'n groot maag in 'n groen jas. Die Amerikaanse spotprentte-

kenaar Thomas Nast, het hierdie figuur in die Noordpool 

laat woon. Die rooi kleed word voorgehou as die Coca Cola 

maatskappy wat in die wintermaande hulle verkope wou 

verbeter en met die rooi kleed vorendag gekom.  

Daar is heelwat hierby te voeg, maar spasie laat dit nie toe 

nie.  

-Dániel van Deventer 

____________________________________ 

Soek die verskille—daar is ses 
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OPENINGSREDE VAN DIE PRESIDENT 

Meneer die voorsitter, dagbestuurslede, gebiedbestuurvoorsitters. streekafgevaardigdes, gaste en ander Sawanante, Hier aan 

die einde van SAWA se 41ste bestaansjaar kan 'n mens nie anders as om terug te dink en vir jouself die vraag te vra hoe dit 

moontlik is dat 'n ontspanningsorganisasie so lank kan bestaan en steeds so gewild is by sy lede is nie. Ek wil hierdie vraag eg-

ter beantwoord deur drie eenvoudige redes aan u voor te hou en wel as volg: 

- SAWA het 'n sterk grondwet en administratiewe reëls en riglyne. 

- Die toegewydheid van SAWA se lede en besture deur die jare. 

- SAWA se kultuur en beginsels (hierby sluit ek ons Christelike beginsels in). 

Daar is natuurlik steeds baie ander redes ook maar deur slegs hierdie drie hoofpunte te noem kan ons verstaan waarom SAWA 

steeds die organisasie is wat so getrou deur sy lede ondersteun word. Indien ons organisasie nie op die regte pad sou wees nie 

sou al drie hierdie punte seker nie die toets kon deurstaan nie. 

Ek maak hierdie stelling op grond van inligting dat 'n ander groot woonwa organisasie se ledetal gedaal het vanaf 10 000 lede 

'n paar jaar gelede tot ongeveer net onder die 3 000 lede op hede. Dit terwyl SAWA se ledetal redelik konstant op 'n vlak van 

net onder die twee duisend lede gebly het. 

Daardeur sê ek nie dat ons die perfekte organisasie is nie maar ons doen sekerlik iets reg. Ons moet egter met 'n veranderde 

omgewing tred hou en steeds die volgende vrae vra: 

• Is SAWA steeds aantreklik vir die Suid-Afrikaanse woonwaganger? 

• Is SAWA bekend aan die Suid -Afrikaanse woonwaganger? 

• Doen ons genoeg om lede vir ons organisasie te werf? 

• Voldoen SAWA se bestuurstrukture steeds aan die behoeftes van ons organisasie en die lede? 

• Voldoen die aktiwiteite wat SAWA aanbied steeds aan die behoeftes van ons lede? 

• M.a.w. reël ons die regte aktiwiteite op ons saamtrekke? 

• Reël ons saamtrekke by die regte oorde in ag genome die tariewe, roetes en afstande waar die woonwapark geleë is? 

• Doen ons besture genoeg om nuwe lede tuis te laat voel binne SAWA en doen ons genoeg om bestaande lede vir SAWA te 

behou? 

• SAWA kommunikasie: 

34ste Kongres te Buffelspoort 

V.l.n.r.:  Jurie Dreyer, Paula 

van Deventer (Wesrand) toek-

enning vir beste vordering, 

Emmalean van der Merwe 

(Oranje) eervolle vermelding,  

André Swanepoel (Luiperds) 

eervolle vermelding 

 
Foto: Nico Zwarts 
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∗ Word SAWA lede genoeg op hoogte gehou met wat in SAWA gebeur op nasionale-, gebied- en streekvlak? 

∗ Hoe kommunikeer ons met ons lede op streek-, gebied- en nasionale vlak? 

Indien ons op hierdie vrae positief kan antwoord is ons op die regte pad, maar ek is van mening dat ons op baie aspekte kan 

verbeter en verander. 

Dit is waarom daar op ons almal die verantwoordelikheid rus om voortdurend met voorstelle na vore te kom waar ons aanpas-

sings kan maak in belang van ons organisasie en ons lede. 

Meneer die voorsitter ek wil afsluit met die volgende twee stellings : 

Moet nie vra wat SAWA vir my kan doen nie, maar vra eerder wat kan ek vir SAWA doen. 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 34ste Kongres van die Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie as geopen. 

Ek dank u 

Nico Spaumer 
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Humor & die ander 

Nogal ‘n interessante konsep. Dalk sien ons eersdaags iets dergeliks op 

ons paaie—konsep "Camper"deur 'n kunstenaar. 

Ek het onlangs by een van die vuurwapen- en bui-
telewehandelaars iets gesien wat my geïnteresseer 
het. Dit was ons huweliksherdenking en hier sien 
ek die ideale geskenk vir vroulief – een van daardie 
apparaatjies wat in ‘n handsak pas en sou iemand 
iets aan jou wou doen, dan druk jy hierdie ding 
teen die aanvaller en jaag ‘n klomp elektriese stro-
me deur hom (iets soos 100 000 volts of iets...). 
Die uitwerking op die aanvaller is darem nie bly-
wend nie, maar sal jou net genoeg kans gee om na 
veiligheid weg te kom. Net die ding vir vandag se 
onseker tye, menseregte en dies meer! Ek koop dit 
toe. 
 

By die huis gekom, kan ek nie wag om die batterye 
in te sit en te sien hoe die ou dingetjie werk nie. 
Niks gebeur egter nie en ek hou die apparaat teen 
‘n voorwerp en druk toe maar die knoppie. Skielik 
is daar lewe en blou vonke skiet heen en weer 
tussen die twee metaalpunte. Nogal indrukwek-
kend vir so ‘n klein apparaatjie wat op net twee 
AAA batterye werk! 
 

Fiena, die kat, sit my aandag en dophou en bekyk 
die affêre so asof sy iets vir my wil sê, haar stert 
kwispelend.  Ek kry toe die gevoel dat ek die katoe-
ter op vlees en bloed moet toets, net om die uit-
werking te sien, alvorens ek dit vir Lientjie gee. Ek 
meen ‘n man moet mos sekerheid oor die effekti-
witeit hê, want hier gaan dit om effektiewe self-
verdediging van ‘n brose dame. Fiena kom dadelik 
in my geestesoog op, maar ek sien van die gedagte 
af, want sy is mos darem baie kleiner as ‘n tipiese 
aanvaller. 
 

Die enigste ander uitweg is om dit op myselwers 
uit te toets. Gelukkig het ek ‘n oefenbroekie en T-
hemp aan. So, daar is baie “vlees en bloed” sigbaar 
om die apparaatjie teen te druk. Ek lees weer deur 

Selfverdediging versus Intelligensie 
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‘n Baie skrander prokureur en ‘n blondine sit langs mekaar op 
‘n vlug van New York na Los Angeles. Redelik verveeld met 
homself, vra hy naderhand vir die blondine of sy dalk ‘n spele-
tjie saam met hom sal speel. Die blondine is egter uitgeput en 
wil eerder ‘n uiltjie knip en beleefd wys sy die uitnodiging van 
die hand, draai om na die venster en sluit haar oë. 
 

Die prokureur is egter vasbeslote en verduidelik hoe die spele-
tjie werk. “Ek vra jou ‘n vraag en indien jy nie die antwoord ken 
nie, betaal jy my en omgekeerd.” Weereens wys die blondine 
die uitnodig van die hand. Die prokureur oordink die saak en 
aangesien die dame blond is, reken hy dat hy maklik die spel sal 
kan wen en maak haar ‘n verdere aanbod: “Indien jy nie die 
antwoord ken nie, hoef jy my net R5,00 te betaal, maar sou ek 
die antwoord nie ken nie, betaal ek jou R500,00.” Die blondine 
besef toe dat hierdie man nie ‘n einde sal hê nie en besluit om 
saam te speel. 
 

Die prokureur vra toe: “Wat is die afstand tussen die aarde en 
die maan?” Die blondine buk af en tel haar handsak op, haal 
haar beursie uit en gee hom R5,00. Vervolgens vra sy: “Wat 
gaan op teen ‘n heuwel met drie bene en keer terug met vier?” 
 

Dit vang die prokureur onkant. Hy haal sy skootrekenaar uit, tik 
aaneen op die toetse en aangesien hulle in Amerika is, kan hy 
die foon gebruik om verdere navraag te doen, maar niemand 
ken die antwoord nie. ‘n Uur later blaas hy die aftog. Hy maak 
die blondine wakker en gee haar R500. Sy neem dit beleefd, 
draai om en slaap verder.  
 

Die feit dat hy nog steeds nie die antwoord het nie, frustreer 
hom grensloos en hy maak die blondine weer wakker en vra: 
“So, wat gaan teen ‘n heuwel op met drie bene en keer terug 
met vier?” Die blondine haal ‘n R5,00 uit, gee dit aan die proku-
reur, draai om en slaap verder. 
 

________________________________ 
 
 

Liewe Vader Krismis, 

 

Ek skryf maar nou al vir jou want, dalk kan jy meer aan my pro-
bleme doen as die meeste mense hier. 
 

My lysie is nogal lank, maar ek gaan die jaar soeterig wees. 

 

Eerste op my lysie is ‘n bietjie krag.  Nie die soort wat die lyf 
mee werk nie, maar die soort waarmee die TV werk.  As jy dalk 
‘n nuwe yskas en ‘n skootrekenaar kan ingooi, sal dit gaaf wees, 
want myne is op sy laaste bene met al die raaiselagtige elek-
triese toevoer.   

 

die aanwysings. Dit sê dat slegs ‘n een-sekonde-skok ge-
noeg sal wees om die aanvaller van stryk te bring; ‘n twee-
sekonde-skok sal spierspasma veroorsaak wat die aanvaller 
alle beheer oor sy liggaam kan laat verloor en ‘n drie-
sekonde-skok sal die aanvaller soos ‘n vis op droë grond laat 
rond spartel. Langer skokke word nie aanbeveel nie. Ek kry 
die gevoel dat ek my ‘n kat in die sak gekoop het, want hoe 
kan hierdie klein ou dingetjie, wat op net twee AAA battery-
tjies werk, SÓ effektief wees!! 
 

So, daar sit ek toe met Fiena wat my nog steeds aanstaar en 
ek besluit toe om net die een-sekonde-skok vir eers te pro-
beer. Ek sal probeer om dit na die beste van my vermoë te 
beskryf wat toe gebeur het.... 
 

Ek druk dit teen my kaal binne bobeen en druk die knop-
pie.... 
 

GOEIE KOEIE UIT INDIË....Ek kry die gevoel van ek is buite 
my liggaam, maar tog binne in....my bene hardloop sonder 
dat ek saamgaan.... my oë sien alles teen die spoed van lig, 
maar niks maak sin nie. 
 

Dit voel of ek soos ‘n pop opgelig (dalk nog deur Texas Ran-

ger Walker of wat sy naam ook al is – dit maak op daardie 
oomblik nie meer saak nie!!) en hard op die mat neergevel 
word, nie een keer nie, maar sommer baie kere (jy kan in 
sulke tye nie telling hou nie!). Ek kom toe by en vind myself 
in die fetale posisie op die mat, trane in my oë, sop nat ge-
sweet (altans ek het gedink dit is sweet), my arm in die 
vreemste posisie onder my ingevou, my tepels aan die 
brand, ‘n tinteling in my bene en my testikels nêrens te vin-
de nie! Vaagweg onthou ek dat ek vir Ranger Walker wou 
vra om op te hou, maar net ‘n vreemde geluid het uitgekom 
(nie seker of dit hy was of ek nie).  
 

Ek bekyk die familiekamer vanuit hierdie posisie en besef 
dat daar GROOOT fout is. Glasstukke lê oor die mat (dit was 
toe my leesbril se lense, die raam vind ek later aan die an-
derkant van die vertrek), die uitskopstoel wat ek in gesit 
het, is onderstebo, ook aan die anderkant van die vertrek. 
My sinne kom stadig terug en ek besef toe dat ek verby die 
drie-sekonde-skok moes gedraai het. Daar is nie ‘n manier 
wat jy op jouself ‘n een-sekonde-skok kan toepas nie. Al 
hoe hierdie ding van jou liggaam af weg kan kom, is as jy 
oor iets val en jou hand gewelddadig weggeslinger word. 
 

Ek raak bewus van Fiena wat aan die gordyn hang en gelui-
de maak wat vreemd is. Sy lyk ook anders, so ‘n bietjie ver-
waarloos... My boarm- en borsspiere kry senuweetrekkings. 
My gesig voel asof ‘n tandarts dit beetgehad het – my neus 
en wange is dood en ek kannie die speeksel beheer nie. Ek 
soek nog so na my testikels en word bewus van rook wat uit 
my hare trek, ook van ‘n klank wat my terugneem na die 
dae toe die kinders nog op doeke was...... 
 

Lientjie was verheug oor die geskenk en bars natuurlik elke 
keer uit van die lag wanneer sy die ding in haar handsak 
raakvat. 
 

Hoe intelligent kan ‘n man dan nou wees? Selfverdediging? 
Ek word telkens gedreig wanneer daar iets van my verwag 

word en ek nie gou genoeg reageer nie. Selfs die kat loop nou 
uit ‘n vertrek uit wanneer ek inloop! 
 
 
Groetnis 
Eerlike Pa 

 

________________________________ 
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Die tweede is ‘n slim, regverdige en betrokke president.  Dit is 
dalk ‘n bietjie veel gevra, maar kyk maar hou ver jy kan kom.  
‘n Paar bevoegde ministers sal ‘n bonus wees. 

 

Ek hoor jy gebruik nie juis die teerpad nie, maar as jou helpers 
dalk iewers ‘n bietjie aftyd het, kan hulle dalk so ‘n paar van 
die slaggate kom opvul?  Ek weet nie of dit juis tel onder ‘n 
geskenk nie, maar dit sal ‘n glimlag op duisende se gesigte sit. 

 

Ek weet nie wat jy gaan doen met die 19 000 mense wat ver-
moor is se geskenke nie.  Dalk kan jy dit by duisende by wie 
ingebreek is se huise afgee.  En moenie bekommerd wees oor 
al die diefwering en alarms nie, die polisie is klaar se besig, 
oormoeg en onderbetaal dat hulle jou nie sal pla nie (10111 
werk ook nie meer nie). 

 

Vir die res van my familie kan jy maar net brandstof gee, want 
my oom het nie eens meer ‘n tenk vol diesel nie. 

 

As jy nie kans sien vir my lysie nie, stuur maar kontant.  Maak 
asseblief net seker van die adres, want plekname het weer 
verander vandat jy laas hier was. 

 

Dankie en groete vir jou helpers.  Hopelik het jy al die nuwe 
arbeidswet onder die knie. 

________________________________ 
 

  
Goeie môre …. Ons is tans nie tuis nie, maar laat asseblief ‘n 
boodskap na die toon. As jy een van ons kinders is, druk die 
nommer kind wat jy is en druk dan een van die volgende nege 
opsies, sodat ons by ons terugkoms kan weet wat ons moet 
doen: 
  

As ons die kleinkinders moet kom oppas, druk 2; 
As julle ons kar wil leen, druk 3; 
As julle wil hê ons moet julle klere was en stryk, druk 4; 
As julle wil hê dat die kleinkinders by ons moet kom 

slaap, druk 5; 
As julle wil hê dat ons die kinders by die skool moet gaan 

haal, druk 6; 
As julle wil hê dat ons vir julle ‘n maaltyd moet voorberei 

en dit by julle huis aflewer, druk 7; 
As julle hier wil kom eet, druk 8; 
As julle geld nodig het, druk 9; 
As julle ons vir ete gaan nooi, of ons teater toe wil vat, 

begin praat, ons luister.   
 

________________________________ 

 
 

Die dokter is besig om steke in 'n bejaarde boer se hand te sit, 
na 'n besering wat hy op die plaas opgedoen het. Om die stilte 
te verbreek begin die dokter 'n geselsie aan te knoop. Later 
loop dit in die politiek in en Julius Malema se naam duik op. 
Die boer reageer toe met "Na my mening is hy 'n paalskilpad". 
 
Die dokter is nie vertroud met hierdie terminologie nie en vra 
die boer wat hy daarmee bedoel. Die boer antwoord "As jy op 
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'n plaaspad ry en jy kry 'n skilpad wat bo-op 'n paal van 'n 
grensdraad gebalanseer is, noem jy dit 'n paalskilpad". Die 
boer merk toe dat die dokter nog steeds in die war is en ver-
volg toe met "Jy weet hy het nie self daarop geklim nie, hy 
hoort nie daar nie, hy weet nie wat om te doen terwyl hy 
daar bo sit nie en jy wonder dan om mee te begin watter 
dom moroon het hom daar gesit." 
 

________________________________ 
               

 

Die ou tannie word gevra om as 'n eerste getuie in 'n saak te 
getuig. Die aanklaer vra die tante:  
"Mevrou, ken u my?" 
Die tante antwoord: "Maar al te seker meneer Willemse. Ek 
ken jou van kindsbeen af en om die waarheid te sê, jy is vir 
my 'n groot teleurstelling. Jy is oneerlik, verneuk jou vrou en 
manipuleer en beskinder mense. Jy verbeel jou jy is 'n groot 
kop, maar in werklikheid is jy nie intelligent genoeg om te 
besef dat jy maar net 'n pennelekker is nie. Ja, ek ken jóú." 
Die aanklaer is verbysterd en nie seker wat anders om te 
doen nie, wys hy na die verdediging en vra: 
"Mevrou, ken daardie advokaat?" 
Die tante antwoord: "Natuurlik ken ek hom. Meneer Botha is 
aan my bekend sedert sy tienerjare. Hy's lui, skynheilig en het 
'n drankprobleem. Hy kannie met mense oor die weg kom 
nie en sy regspraktyk is seker die swakste in die land. Verder 
verneuk hy ook sy vrou met drie ander vrouens, waarvan een 
jou vrou is. Ja, ek ken hóm." 
Die advokaat vir die verdediging wil in die aarde wegsink. 
Die regter roep die twee regsgeleerdes nader en sê in 'n sis-
sende fluisterstem: "Indien een van julle twee idiote vra of sy 
my ken, stuur ek beide van julle lewenslank tronk toe!!"  
 
 
 
 

PIERRE SE WYSHEDE 

OM RIGTING TE BEPAAL 

 

Draai jou horlosie sodat die syfer “12” presies in die rigting 
van die son wys.  Geografiese Noord is dan presies tussen die 
“12” op jou horlosie en die uurwyser. 

Hierdie metode is korrek, beide gedurende die voor- en na-
middag. 

Voorbeeld: 

Indien die uurwyser 9 uur aanwys, en die “12” wys reg na die 
son, is Noord dus regoor 10:30, ensovoorts. 

________________________________ 

 

 GOEIE RAAD AAN MANS  

As jy ‘n argument met jou vrou het, en jy weet jy is reg – bly 
stil.  As jy weet dat jy verkeerd is, hou jou mond. 
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Woonwa goeters 

Ek en die padordonnansie  

Die padreëls lui onder andere dat jy nie links van die geel 

streep, op die skouer van die pad, of in noodbaan mag ry nie, 

tensy in ‘n noodgeval. 
 

Voorheen het die ordonnansie van provinsie tot provinsie 

verskil, maar vandag geld dieselfde reël oral – dit word net 

verskillend toegepas. Die owerhede het egter aangedui dat 

dit onwaarskynlik sou wees om ‘n persoon met ‘n woonwa 

wat vir vinniger verkeer padgee en in die noodbaan net tyde-

lik ry, te vervolg. Hierdie toegewing geld egter nie vir paaie 

met twee bane in dieselfde rigting nie, net vir enkelbaan 

paaie. Sou jy vir verkeer padgee, doen dit veilig en nie by ‘n 

blinde hoogte nie – daar mag dalk ‘n stilstaande voertuig an-

derkant die bult wees.  Dit bly ‘n noodbaan en moet altyd 

geag word dat ‘n noodvoertuig of ‘n padgebruiker in nood, 

voorrang in hierdie baan geniet. Boetes vir oortreders kan 

R500 of meer beloop. 

Neusmassa van ‘n woonwa 

Die neusmassa van ‘n sleepwa is die massa wat op die trek-

haak van die sleepvoertuig deur die sleepwa, in rus en op ‘n 

gelyk oppervlak uitgeoefen word. Die sleepwa moet ook wa-

terpas staan.  

Die aanbevole norm is dat ‘n woonwa se neusmassa tussen 5 

tot 7 % van die woonwa se bruto massa moet wees. Daar 

moet egter gelet word dat die vervaardiger van die trekhaak 

se aanbevole massa nie oorskry word nie. Dit word gewoonlik 

as 75 kg aangegee en in sekere gevalle 100 kg. Verder word 

die sleepvoertuig ook partykeer ten opsigte van sodanige 

massa beperk. Hierdie massa speel ‘n belangrike rol in die 

stabiliteit van die sleepkombinasie wanneer daar op die lang 

pad is.  
 

Sleep jy wettig? 

Die sleep van ‘n wa is nie meer ‘n geval “ek het ‘n kar met ‘n 

sterk enjin en kan enige ding sleep” nie. Die onlangse pador-

donnansie is so gewysig dat dit die sleep kombinasie in sy 

geheel en afsonderlik betrek. 
 

Die BVM (bruto voertuig massa) van die sleepvoertuig, asook 

die wa word in totaal beperk, maar dan word die wa se lading 

beperk om nie die sleepvoertuig  se tarra te oorskry nie. Die 

BVM en tarra kan op die wa en sleepvoertuig se lisensieskyfie 

gevind word. Ten opsigte van die remvermoë van die wa, 

word BVM van die wa tot 750 kg beperk om sonder remme 

gesleep te word, maar dan moet die tarra van die sleepvoer-

tuig ten minste dubbel die BVM van die sleepwa wees.  

Brits Woonwaens BK 

Met bekwame mense soos Lucas Erasmus aan die verkope kant, Francois Stander aan die 

operasionele kant en  

Oom Eddie Stander aan die stuur, bied ons ‘n  

professionele en persoonlike diens aan ons klante. 
 

Besoek ons gerus in Van Deventerstraat 39, Brits of kontak ons by 012 252 5169. Daar is natuurlik ook ‘n  

e-posadres:  britswoonwaens@lantic.net en faksnommer: 012 252 7722 

Ons webwerfadres is www.britscaravans.co.za 

GPS  S25° 37,811’   O27° 46,826’ 

Brits Woonwaens is ongeveer 50 

km vanaf Pretoria en sowat 100 

km vanaf die Wes-Rand. Dit is 

ook die naaste handelaar aan die 

Jurgens CI Fabriek te  

Ga Rankuwa.  

Ons bied die Jurgens, Gypsey, 

Sprite en Safari reekse aan, asook 

Jurgens sleepwaens.  

Ons produkreeks word met ‘n 

Campworld-winkel aangevul. 

Produkte soos, Howling Moon, 

Coleman,  Engel, National Luna 

en talle meer kan hier teen  

kompeterende pryse gevind 

word. 
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Om die vraglading te bepaal, trek die tarra van die BVM af, bv. Die wa se BVM is 1 400 kg en tarra is 1075 kg. Die vraglading is 

dan 325 kg, dit wil sê die massa wat in die wa gelaai kan word. Daar moet op gelet word dat wat deur die vervaardiger ten op-

sigte van die tarra aangegee word, heel waarskynlik nie items soos ‘n noodwiel, battery, gasbottels, tent, pale, ens. insluit nie. 
 

Die sleepwa mag swaarder wees indien dit met inloop- of elektriese remme toegerus is. Dan kan ‘n sleepwa met ‘n BVM tot en 

met die tarra van die sleepvoertuig wees. 

-Dániel van Deventer 

———————————————————- 

Op ‘n ander trant..... 

Die nuwe tolstelsel 

Die afgelope paar maande is daar 'n advertensieveldtog deur SANRAL oor die radio geloods met die boodskap oor hoe die nu-

we tolstelsel jou sal bevoordeel, soos bv. die vermindering van verkeersopeenhopings, die minder reistyd op die pad wat dus 

jou geld en tyd sal spaar. 

'n Paar waarhede: 

Daar moet nog vasgestel word wat die toltariewe sal wees. Bespiegelings is dat dit in die orde van 75c/km kan wees. Dit kan tot 

die verdubbeling van reiskoste lei. Neem my vrou as voorbeeld: sy reis daagliks tussen Malibongwe en Woodmead interseksies 

wat ongeveer 34 km vir 'n retoer beloop. Tolgeld op hierdie deel sal oor 'n maand (21-dag werkmaand) by die R536 beloop 

(ongeveer wat dit haar aan brandstof kos). 

'n Mens kan seker aanneem dat tolgelde vir vragmotors meer sal wees as vir passasiers voertuie, wat bydraende kostes op die 

prys van goedere gaan meebring. Die maandelikse finansieringskoste op 'n bakkie of vragmotor mag deur hierdie tolgeld oor-

skry word, sou dit daagliks 200 km op die Gautengse tolpaaie moet ry. Wat van inflasie? 

Hoe gaan dit die gemiddelde man op straat beïnvloed? Min sal dit kan bekostig en eerder alternatiewe roetes volg en in ver-

keersopeenhopings beland en sodoende meer brandstof gebruik, wat die reiskoste eerder verhoog. Om Rob Handfield-Jones 

van Driving.co.za aan te haal "SANRAL claims that toll roads are fair and equitable because the people who use those roads pay 

the direct costs – user pays", wat totaal verkeerd is. Die gebruiker betaal reeds en het ook so vir jare al gedoen. Sou dit nie ge-

val gewees het nie, het ons nie die bestaande padnetwerk van vandag gehad nie. 'n Deel van ons inkomstebelasting word ook 

vir padveiligheid en onderhoud op ons padnetwerk aangewend. So word 'n aansienlike deel van die brandstofprys hiervoor 

aangewend. Hoe SANRAL ook al die tolgeld probeer regverdig, is dit 'n belediging aan die motoris. Hierdie paaie was nooit be-

doel om tolpaaie te wees nie, maar is gebou om die infrastruktuur te verbeter en sodoende die ekonomie te stimuleer. Daar is 

nie 'n enkele stad ter wêreld wat binne stedelike gebied tolgelde hef nie – tot nou. 

'n Ander aanspraak deur SANRAL is, benewens verbeterde padveiligheid, die korter afstande wat afgelê word. Hoe kan tolpaaie 

padveiligheid verbeter en afstande op bestaande paaie verkort?  

Kom ons kyk na die feite – SANRAL se tolpaaie is nie oor transport, padveiligheid, gesinstyd, lewenskwaliteit, minder verkeers-

knope of enige ander aansprake wat deur hulle gemaak word nie. Dit is om soveel as moontlik geld uit die huidige belastingbe-

taler te verhaal, in stede daarvan om die belastingbasis deur langtermyn ekonomiese beplanning te verbreed. 

-Mark Holdsworth 

Hierdie berig het in 'n plaaslike koerant in week 45 verskyn en is vrylik van Engels na Afrikaans vertaal en ook verkort - Red. 
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LEDELYS 
Lidno. Naam Adres  Tel. e-pos 

10056 JH Botha Tulbachlaan 23 083 340 4291 (h)   

    Culemborgpark 012 348 9308 (w)  

    Randfontein,   1760   

8143 J Buys Posbus 821 011 787 7008 (h)   

    Ferndale,  2160 011 761 5200 (w)  

9894 GA Coertze Posbus 1827 011 693 4121 (h)   

    Krugersdorp,  1740 082 651  1665 (w)  

10055 JR Craven Posbus 3758 083 212 0969 (h) nelliec@mtn.co.za 

    Witbeeck,  1729 011 301 8925 (w) johncraven@mwebbiz.co.za 

10253 AS De Koker Posbus 989 011 693 2985 (h)   

    Randfontein,  1760 828 542 626  

11655 MD Draper Posbus 3758 012 664 4378 (h)   

    Pretoria 012 312 3702 (w)  

8496 CJ Eksteen Posbus 267 011 954 0336 (h) onext1@absamail.co.za 

    Paardekraal,  1752 011 954 2651 (w)  

452 PJ Eksteen 1 ste Straat 53 011 660 5225 (h)   

    Krugersdorp, 1739   

6640 PJ Eksteen Posbus 267 011 954 0987 (h) cobusxt1@absamail.co.za 

    Paardekraal,  1752 01 954 2651 (w)  

11436 LD Erasmus Posbus 6103 011 876 0384 (h)   

    Boksburg-Noord,  1461   

6941 CJ Grobbelaar Integrarylaan 50 011 955 2680 (h)   

    Breaunanda,   1739 011 456 2787 (w)  

7653 F Groenewald Wilde Amandellaan 152 011 768 2411 (h) fgroenewald@mfc.co.za 

    Wilropark 011 879 9066 (w) naomi.groenewald@eskom.co.za 

    Roodepoort,  1724 836 775 621  

1402 JM Groenewald Wilde Amandellaan 152     

    Wilropark   

    Roodepoort,   1724   

3778 K Harmse Jubilado Aftree Oord 011 954 1426 (h)   

    Privaat sak X 2   

    Paardekraal,  1752   

9511 JG Joubert  (Sr.) Buurenstraat 34 835 159 786   

    Witpoortjie,   1724   

9510 JG Joubert (Jnr) Vermootenstraat 768 011 664 6058 (h) lizle.joubert@liberty.co.za 

    Groblerspark 011 762 4902 (w)  

    Roodepoort,    1724   

10169 FW Kraukamp Posbus 1944 011 794 6817 (h) rkraukamp@yahoo.com 

    Randpark Rif,   1256   

5781 H Mans Headfordlaan 51 011 837 5094 (h)   

    Crosby,  2092   
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3098 WF Mynhardt Lydia Hof 10 011 672 8328 (h)   

    Eeste Laan 33   

    Florida,   1709   

475 SW Odendaal Posbus 3951 011 412 1272 (h)   

    Helikon Park 011 692 1648 (w)  

    Randfontein,   1760 723 025 019  

3774 OP Olivier Posbus 3083 011 692 1213 (h)   

    Randgate,   1763   

8721 GA Olivier Posbus 91 056 811 5795 (h) gert.olivier@senwes.co.za 

    Parys,   9585 056 817 7325 (w)  

10054 WE Ross Napierlaan 330 011 766 2539 (h) lross@pnp.co.za 

    Lindhaven 011 450 1379 (w)  

    Roodepoort,   1724 837 011 921  

10183 H Senekal Posbus 637 011 953 4517 (h)   

    Rant en Dal,   1751   

8364 WW Steyn Eekhoringstraat 12 011 953 2908 (h) willie.steyn@standardbank.co.za 

    Rant en Dal 011 636 4632 (w) martie.steyn@za.drdgold.com 

      Krugersdorp,   1739 828 234 013   

  L Soekoe     soekoe@telkomsa.net 

       

  W Soekoe       

       

11456 JH Swanepoel Headfordlaan 51 011 837 5094 (h) diamondswanepoel@gmail.com 

    Crosby 011 334 4250 (w)  

    2092 837 007 132  

11457 LVB Swanepoel Goldstraat 5   tricia@uasa.org.za 

    Triomf,   2092   

11324 JWP Tolmay Blommesteinstraat 62 011 665 3733 (h)   

    Krugersdorp Noord,  1739 011 665 3733 (w)  

3131 MA van den Berg Posbus 7215 011 954 8158 (h)   

    Krugersdorp Noord,   1741 011 660 6258 (w)  

4281 L van der Zwan Posbus 358 011 462 2242 (h) lvanderzwan@basilread.co.za 

    North Riding,   2162   

12061 DJ van Deventer Posbus 91 011 954 2575 (h) daniel.vandeventer@becker-bic.com 

    Paardekraal,   016 428 4011 (w) paula.vd@gmail.com 

      1752 834 082 758 daniel.vandeventer@gmail.com 

6628 GJ van Niekerk Posbus 76 011 672 9317 (h)   

    Florida Hills, 1761   

6933 JF Viljoen Posbus 1405 011 660 3685 (h) mignnonne.groenewald@absa.co.za 

      Noordheuwel,  1756 824 534 775   

Lidno. Naam Adres  Tel. e-pos 



Kampvuurnuus 

 

B l a d s y  9  

Hoender en groente bakkies (bedien 6 mense) - Dit was tydens die Eastco Magalies kampnaweek bedien –Red. 

 

1 hoender, in porsies gesny 

1 ui, in ringe gesny 

2—3 aartappels, geskil en in skywe gesny 

2 tamaties, in skywe gesny 

150 g sampioene, gesny 

1 groen soetrissie in stukke gesny 

10 mℓ sout 

Vars gemaalde swart peper na smaak 

50 mℓ botter 

 

Plaas elke hoender porsie op ‘n gesmeerde foelie vierkant (groot genoeg om dit toe te draai)*, 

met die blink kant na bo. Voeg die groente ewe veel by elke porsie, met die sout en peper 

na smaak. Plaas ‘n klont botter by elkeen. Draai mooi toe en braai oor ‘n matige vuur vir 

sowat 40 minute tot gaar. Moenie omdraai nie. 

*smering van die foelie is opsioneel 

 

Algemene braaiwenke 

Elke persoon het sy eie manier van ‘n ding doen, hetsy dit nou die vuurmaak, marinering 

of gaarmaak van kos is en so sal elkeen glo sy of haar manier is die beste. Daar is egter tog 

‘n paar riglyne wat by meeste byval mag vind: 

 

♦ Koop verkieslik rypgemaakte vleis – dit is gewoonlik sagter en meer smaaklik; 

♦ Indien die vleis gevries is, ontvries dit stadig bv. ‘n dag voor die tyd in die yskas. Dit is gewoonlik sagter. 

♦ Marinering en speserye moet die vleis komplimenteer, nie oorweldigend wees nie. Vis hoef nie vir langer as 2 ure gemari-

neer word nie, aangesien dit meer absorberend as die meeste ander vleissoorte is; 

♦ Verwyder oortollige vet vooraf. Dit keer dat die vuur onnodig opvlam en dit is bloot ‘n gesonde gewoonte; sou die vlamme 

wel voorkom, moenie summier water oor alles spuit nie – die geurmiddels op die vleis kan afgewas word en verder kan 

sekere snitte taaier word. Vis moet deurentyd klam gehou word met olie, hetsy ‘n bottermengsel of andersins; 

♦ Sout eers nadat die vleis verseël is. Sout onttrek die geurige natuurlike sappe uit die vleis en kan veroorsaak dat die vleis 

taai en droog is. Sout is nie noodwendig altyd nodig nie, meeste vleissoorte en -snitte kan sonder sout baie smaaklik wees; 

♦ Smeer ‘n bietjie olyfolie op die rooster sodat die vleis nie daaraan vassit nie (vlekvrye staal rooster help ook baie); 

♦ Gebruik eerder ‘n tang om die vleis om te draai as dit nie in ‘n toeknyprooster is nie. Skerp voorwerpe beskadig die verseël-

de lagie en laat die vleissap verlore gaan; 

♦ Vleissnitte soos filet of tjops moet sowat ‘n 100 mm van die vuur af wees. Wors moet stadig gaar gemaak word  (verder as 

100 mm van die kole) om die sappe binne te hou, maar kan aan die einde vir ‘n kort rukkie in direkte vlamme gehou word 

om die derm so ‘n bietjie te skroei en dit nie taai te laat nie. Vleis kom tot sy volle reg wanneer dit net gaar tot gaar gebraai 

word, nie rou of oorgaar nie – rooivleis moet darem nog so ‘n pienk kleurtjie in die middel hê; 

♦ ‘n Warm vuur: jy moet jou hand 2 – 3 sekondes, sowat 100 mm bokant die kole kan hou – geskik vir vleis soos vis, hoender, 

filet ens.; 

♦ Medium tot warm: jy moet jou hand 4 – 5 sekondes, sowat 100 mm bokant die kole kan hou – geskik vir verskeie soorte 

groente, wors en tjops; 

♦ Medium: jy moet jou hand 6 – 7 sekondes, sowat 100 mm bokant die kole kan hou – geskik om kos warm te hou in ‘n bak, 

maar nie vir gaarmaak nie. 

♦ Om die atmosfeer af te rond, plaas hout op die oorblywende kole vir ‘n gesellige vuurtjie en ‘n glasie wyn in die hand, veral 

as dit laatmiddag of vroegaand is. 

 

So terloops—een, maar nie meer as twee glase goeie rooiwyn, breek cholesterol af....... 

- Paula van Deventer 

Kampkos 

Ek is nie 'n kok nie. Ek is nie 

eers 'n professionele chef nie. 

Ek is 'n goeie eter, dis my 

kwalifikasie!  

- Nigella Lawson 
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Verjaarsdae 

Puntestelsel en aansporings 

                      

Aansoek om aansporingsplaatjies 

Aansporingsplaatjies word soos volg uitgereik: 

By bereiking van die eerste 10 eie streeksaamtrekke en daarna elke 10 verdere eie streeksaamtrekke (rooi plaatjies). 

By bereiking van die eerste 25 saamtrekke (insluitend eie streek- en ander saamtrekke) en daarna na elke 25 verdere saamtrek-
ke (blou plaatjies) = Algemene saamtrekke. 

Na elke 100 eie of algemene saamtrekke word ‘n spesiale plaatjie saam met die genoemde plaatjies uitgereik. Daar moet 
minstens ‘n maand vooraf vir hierdie plaatjies aansoek gedoen word. 

Nota: Die jaarlikse Goue Weste Gebiedsaamtrek en Sitrusfees word as eie streeksaamtrekke beskou (rooi plaatjies). Die Presi-
dente, ander streke en ander toere is = Algemeen. 

Dit is die verantwoordelikheid van die lid om sy plaatjies te bewaar en noukeurig daarvan boek te hou. Wanneer daar aan die 
vereistes hierbo voldoen word, is die onus op die lid om die Voorsitter of Plaatjiekoördineerder te laat weet ‘n dag voor die 
afsluitingsgeleentheid waar die plaatjie oorhandig moet word. 

Punte   Aktiwiteit 

    2 100% Kampbywoning 

    1 90% Kampbywoning 

    1 Bestuurslid vir die jaar 

    1 Bywoning van alle Bestuursvergaderings vir die jaar 

    1 Gebiedsbestuurslid vir die jaar 

    1 As lid van die Nasionale Dagbestuur 

    1 Vir elke nuwe lid gewerf gedurende die jaar 

    1 Bywoning van President saamtrek 

    1 Bywoning van Gebiedsaamtrekke vir die jaar 

    1 Nuusbriefbydraes gedurende die jaar (slegs 1 per gesin) 

    1 Kampkommandant per keer 

08-Dec Hester Joubert 011 762 3867 

09-Dec André De Koker 011 693 2985 

10-Dec Johan Tolmay 011 665 3733 

10-Dec Leon Van der Swan 011 762 3182 

10-Dec Monica Van den Berg 011 660 6258 

11-Dec Maryke Swanepoel 011 837 5094 

12-Dec Cornelius Grobbellaar 011 955 2680 

12-Dec LaRhoné Swanepoel 083 472 0855 

15-Dec Billy Ross 011 766 2539 

15-Dec Gert Coertze 011 693 4121 

29-Dec Retha Groenewald 082 671 9459 

    06-Jan Frikkie Kraukamp 011 794 6817 

07-Feb Marike Groenewald 076 783 0076 

11-Feb Gert Olivier 056 811 5795 

15-Feb Lizelle Joubert  011 762 4902 

17-Feb Dalene Erasmus 011 876 0384 

19-Feb Lee Swanepoel 011 837 5094 

22-Feb Jan Joubert (jnr.) 011 664 6058 

22-Feb Malinda Swanepoel 011 334 4250 

25-Feb Francois Groenewald 011 768 2411 
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Indien onafgelewer, stuur terug aan: 

POSBUS 91 

PAARDEKRAAL 

1752 
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