
Streek Verwoerdburg (tans Kiepersol) se stigting (1983) 

 

Reeds so ver terug as 1981-82 het die Nasionale Uitvoerende Bestuur van Sawa ‘n beroep 

gedoen op die groter streke om aandag te skenk aan moontlike groeipunte en dan pogings 

aan te wend om daar nuwe streke te stig. Dit was natuurlik vir die groep lede in die suide 

van Pretoria net die aanmoediging wat hulle nodig gehad het. By die jaarvergadering van 

streek Pretoria in 1982 is Eddie Leach aangewys om die moontlike afstigting van die lede in 

die munisipale gebied van Verwoerdburg te ondersoek. Op 18 September 1982 skryf hy ‘n 

brief aan al die lede in die gebied om te vra of hulle die afstigting sal ondersteun. Die reaksie 

was oorweldigend positief. Die lede in Valhalla, Voortrekkerhoogte en Erasmia het gevra dat 

hulle ook by die voorgestelde nuwe streek moet inskakel. Na verdere samesprekings met 

die moederstreek Pretoria word ‘n kenmekaar-braaivleis by Chris Pienaar se huis gehou op 

Saterdag 19 Februarie 1983. Die eerste samekoms word bygewoon deur 14 gesinne en na 

entoesiastiese gesprekke word ‘n reëlingskomitee aangewys. Die eerste vergadering van dié 

komitee het onmiddellik daarna (Maandag 21 Februarie) aan huis van die sameroeper, 

Eddie Leach, plaasgevind. 

Die entoesiasme van die lede van die komitee was aansteeklik en baie gou is die eerste 

saamtrek van die te stigte streek gereël vir die naweek 16-17 April 1983 by Polkadraai. Die 

bywonig was werklik iets om oor te juig. Die verdere reëlings vir die verwagte afstigting het 

vlot verloop. Die lede het heelhartig saamgewerk met voorstelle vir die naam van die streek 

in wording.  

In April 1983 stel Koos Jerling skriftelik voor dat die streek Verwoerdburg genoem word.  

Die stigtingsaamtrek het op 20 Augustus 1983 by die Joos Beckerpark, Pretoria (oorkant die 

huidige Mayville-koopsentru) plaasgevind. Daar was 94 mense teenwoordig. Baie van hulle 

was van die moederstreek Pretoria wat die nuwe dogtertjie in die lewe help bring het en 

ander was weer van buurstreke en Sawa se nasionale bestuur. Van die nuwe streek 

Verwoerdburg was daar 31 lede wat die presensielys geteken het. Eddie Leach het amptelik 

voorgestel dat daar afgestig word.  

Gou was daar  altesaam 38 gesinne in die nuwe streek. Aan die einde van die eerste 

verslagjaar het die getal gestyg tot 51.  
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