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LAAT DIE BOEI JOU GRYP! 

ŉ Reddingsboei is ŉ drywende ring van ligte, onsinkbare stof waaraan ŉ drenkeling kan vashou om bo die water te 
bly. Teen die tyd dat ŉ drenkeling so in die nood is dat hy of sy ŉ reddingsboei nodig het, is daar een ding wat hulle 
nie sal doen nie. Hulle sal nie eers vrae oor die boei vra voordat hulle dit vasgryp nie. Niemand sal daaraan dink 
om met hulle laaste asem te vra nie: Wie het die boei vir my uitgegooi? Of: Kan ek die boei vertrou? Of: Sal dit my 
gewig dra?  

Nee, as jy weet jy self het geen krag meer in jou liggaam oor nie, dat dit net ŉ kwessie van sekondes is voordat jy 
vir altyd onder die water verdwyn, sal jy eenvoudig die boei vasgryp en klou vir al wat jy werd is. 

Jesus is God se Reddingsboei. Hy het Homself tot in hierdie wêreld met sy verloregaande mense gewerp. Jy kan 
hierdie Reddingsboei vertrou. Hy sal vir seker jou gewig kan dra, jou beslis van ondergang kan red. Dit alles lê op-
gesluit in die Naam Jesus, wat beteken: Hy het gekom om mense van hulle sondes te verlos (Matt 1:21). God wil 
nie hê dat iemand verlore sal gaan nie. Hy wil hê almal moet hulle bekeer (2 Pet 3:9). 

Wat is bekering? Dit is om jou hand na die Reddingsboei, Jesus, uit te steek. Maar die wonder is dat, wanneer jy 
dit doen, jy ontdek dat dit eintlik Iemand anders is wat jou jou hand laat uitsteek het, wat jou hand op die boei 
vashou. 

Iemand hou jou kop bo water. Iemand is langs jou in die water. In die proses verdrink die Iemand self, gaan Hy self 
onder in die graf. Sy Naam? Jesus! Hy is Reddingsboei en Drenkeling tegelyk. Sodat jy veilig aan wal kan kom. 

Moenie self probeer uitswem nie. Laat die Boei jou gryp. 

Jesus is Reddingboei en Drenkeling tegelyk so dat jy veilig aan wal kan kom.  

Jesus, gryp my. Amen. 

Vanaf redaksie 

Kontak Redaksie 

 

Deel jou nuus, vertel 
ons van jou kinders 
se prestasies/            
kleinkinders!! 

 

Redaksie e-posse 

mgray@telkomsa.net 

marlize.gray@sasol.com 

082 554 6734 

Hy (wil) nie hê dat iemand verlore gaan nie ……... 
(2 Pet 3:9). 
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Kan julle glo dat nog ‘n maand en nog 2 kampe al agter die rug is, hierdie jaar is so vol geboek, en op-

windend gaan daar gereeld nuusbriewe uitkom!! 
 
‘n Spesiale dank aan Elize, wat altyd regstaan met die kamera, en haar, tannie Hetta en Rita se bydrae’s tot 

die stronkie.  
 
Facebook: Kommunikasie tel op in die blad, mense deel asb julle kampnuus op die blad. Ons spog met 

ons nuwe embleem en alles lyk sommer meer uitnodigend... 
 
SAWA WEB: Ilze is op die “ball” en die hele SAWA se aktiwiteite vloei omtrent op die blad. ‘n Nuwe SAWA 

blad is geskep, en die link is op NOVS geplaas sodat julle die blad kan  ”like” en “follow”. 
 
Daar is nog heelwat uitstaande bydrae’s vir die stronkie, en graag wil ek almal aanmoedig om ons te onder-

steun ten  bate van die stronkie.  Lede  wat ‘n hardekopie verkies bo ‘n elektroniese uitgawe moet my net 

verwittig en ek sal ‘n drukstuk doen op versoek. 
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  Goeie dag Novsies en vriende, 

Die jaar stoomroller voort, en derhalwe 

bevind ons onsself alreeds aan die einde van 

die tweede maand van die jaar. Vergete is die uitsien na die 

eerste salaris van die jaar, vergete is die maand Januarie 

met sy 45 dae. 

Iets wat ons hier in die Vaaldriehoek egter vir geruime tyd 

onthou sal word, is die tragedie wat by Driehoek Hoërskool 

plaasgevind het. Ons is dankbaar dat ons geen lewensver-

liese of beserings gehad het onder ons lede se families nie. 

Aan die wat vriende en vriendinne gehad het onder die be-

seerdes of oorledenes, ons gedagtes is dan ook met julle. 

Vir die ouers wat kinders aan die dood afgestaan het, bid 

ons dan ook sterkte af van Ons Hemelse Vader, en hulle sal 

steeds in ons gebede bly. Ons weet, tyd bring nie heling 

hier nie. Die verlange sal altyd voortduur. 

Die belangstelling vir die eerste gebiedskamp in jare, is ook 

nie wat ons verwag het nie. Tydens my skrywe van hierdie 

verslaggie, was daar slegs 25 besprekings gewees. Ons 

hoop dat dit sal toeneem met die aanloop na die lang na-

week. 

Besprekings vorms vir die presidente saamtrek is ook on-

langs aan die lede gestuur. Kry die vorms maar solank in 

sodat die kamp kommandante hulle beplanning vir die na-

week kan begin doen. Ons gaan, soos reeds voorheen gen-

oem, ontbyt verkoop tydens die kermis Saterdag, en daarna 

lekker R&R verkoop. Die groen lig vanaf die NUB is verkry 

hiervoor. Ons gaan hulp nodig hê, en sal graag op almal se 

hulp kan staatmaak. 

Ek is bly vir die herstel van almal wat onlangs siek of vir 

operasies was. Hoop die herstel is van so aard dat julle 

eersdaags weer saam kan kamp. 

Groetnis tot ‘n volgende keer. 

Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

EREKODE 

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, 

asook tot die Reëls en Gedragskode van die Suid-

Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

 

Verder verbind ek myself tot die volgende: 

 

1. Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA 

te bewaar en uit te lewe; 

 

2. Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë 

doen om ons Assosiasie uit te brei; 

 

3. Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna 

en flora beskerm en bewaar; 

 

4. Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot 

my beskikking so te benut dat ander gaste dit sonder 

ongerief kan gebruik; 

 

5. Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd 

op te tree en bedagsaam te handel teenoor alle 

padgebruikers; 

 

6.  Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van 

SAWA te skend nie, maar sal poog om die agting van 

almal met wie ek in aanraking kom, af te dwing. 

SAWA ONDERSKRYF 

DIE VOLGENDE 

WAARDES: 

Christenskap 

Lojaliteit 

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

Verant-

woordelikheid 

SAWA is die leier in 

woonwa-kampering 

SAWA SE VISIE 

Koos Boshoff 
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Na my “75 dae” Januarie, met ’n moeg geploegde gemoed het ek die dae afgetel om weer saam 

met my mede Novsies te gaan ontspan in die natuur.  Die weer word dopgehou en dit lyk na 

reen maar my siel het dit ernstig nodig. Oom Roelf was vroeg opgeslaan en reg om almal te ver-

welkom.  Soos Wink Jnr en Sam almal groet word hul geluk gewens met hul verlowing en vroue 

moet natuurlik eerste haar asemrowende ring bekyk. Nogmaals geluk Wink en Sam. 

Almal se vrees was dat ons gaan uitreen genadiglik kon ons opslaan in mooi weer.  

Vroegaand het oom Roelf en Tannie Hetta en Koos ons almal hartlik verwelkom. Die vuurtjie 

was betyds aangesteek en daar was genoeg tyd om ons vleisies te braai. Die reen het lig-

gies begin val en so reen dit die hele nag deur - wat ‘n lekker slaappil. 

Andre en 

Ronel is 

M.I.A. 

Daag ‘n 

bietjie 

vroeg/laat 

op vir die 

braai 

Roelf & Hetta Koos en Elize Mike & Annemera Wink & Driekie 

Gawie en Tersia Rita & Anneke Nico & Nooi Gavin & Marlize 
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Saterdagoggend se boekevat deur Gawie en Thersa was weens die ligte reen onder die afdak gehou en so tussen deur die looitjie verkope 

hou die reen op en die wolke maak oop en verras ons met ‘n heerlike sonnige dag.  

Die Tema vir die naweek is Valentyn Doedie. Die manne spring ywerig weg en begin met Champagne, blommetjies, ballonne en o ja ontbyt!  Soos 

die manne die heerlike ontbyt aan hul vroutjies bedien - so word daar foto’s geneem en beoordeel. Ek moet Koos en oom Wink hier komplement-

eer wat met soentjies, drukkies en hartjie ogies na hul vroutjies staar en hul liefdevol bedien……. Ek glo dit was vir die beoordeelaars moeilik om te 

keur.  

Kort daarna begin Roelf, Hetta, Gawie en Tersia hul 

Wildspot. So word daai pot mooi dopgehou en versorg die 

hele middag. Almal kuier en gesels en vang weer op van 

waar hul mekaar laas gesien het. Nico is weer sterk op die 

been en Oom Mike is weer aan die gang na die rug 

operasie. Sommiges raak saggies weg en gaan vang ‘n 

middag slapie. Vroegaand word die Wildsvleispot voor-

gesit met heerlike stampmielies en ‘n soet waatlemoen. 

Almal hmmm en haaa oor die heerlike pot. Klaar geeet 

sit almal terug en kuier verder om die Bola wat die koel 

luggie warm maak. 

Ons vra vir ‘n pot,  en so waar as wraggies ontvang ons hom met die boodskap Chukky  soek hom vol terug. 
Nieteenstaande “Dankie vir die samples” dit was lekker,  en die pot is terug besorg aan hom nie leeg nie 
maar vol lee bottels... 
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Liefe Groet 

Gavin & MarlizeGavin & MarlizeGavin & MarlizeGavin & Marlize    

Sondagoggend word kerk aangebied deur Roelf en Hetta, baie dankie vir die pragtige boodskap. Na kerk sluit Koos af met die uitdeling van ‘n 

hele paar pitte, erkennings, kommandant plaatjies en bedankings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koek en tee bring sommiges al hul oorskiet vleisies  na Hetta vir  haar “famous 

Moerby paella” en so smul almal te heerlik daaraan. Stadig maar seker begin almal 

oppak maar ek kan sien nie almal wil nou al huistoe nie en ‘n vuurtjie word aangesteek om nog langer te 

vertoef. Die paar wat later gebly het braai hul laaste vleisie en pak op en vertrek. 

Roelf, Hetta, Gawie en Tersia baie dankie vir die heerlike naweek. Ons siele en ons harte is gevoed saam met 

ons kamp familie, alles waarna ons gesmag het die naweek en almal kon uitgerus terugkeer na hul huise toe. 

Koos en Elize wen die Valentynsontbyt  

Anneke wen die loodjie 
Gavin & Marlize ontvang 

plaatjie vir 20  Streekskampe Rita ontvang plaatjie vir 20 Streekskampe Kampkommandant plaatjies was oorhandig 

Gawie ontvang Mannetjie & Tersia 

wil ook proe 

Gawie en Tersia ontvang Novsie van die naweek 

plaatjie 

Nico wen die 50/50 

∗ Luistervink—Hetta Harmse 

∗ Gavin verdwaal oppad oord toe 

∗ Marlize ry haar awning mooi middeldeur 

∗ Gawie verdwaal ook oppad oord toe 

∗ Koos trap tentpenne in en skiet shampanje prop en tel hom nie op nie 

∗ Hetta ontvang self ene vir die Blou bulle wat na lang droogte weer wen 
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• Caravan Air Conditioner InstallationsCaravan Air Conditioner InstallationsCaravan Air Conditioner InstallationsCaravan Air Conditioner Installations    

• PowrTouch Evolution Movers InstallationPowrTouch Evolution Movers InstallationPowrTouch Evolution Movers InstallationPowrTouch Evolution Movers Installation    

• Spare Wheel Bracket and Pressure valve installationSpare Wheel Bracket and Pressure valve installationSpare Wheel Bracket and Pressure valve installationSpare Wheel Bracket and Pressure valve installation    

• Over 16 years’ experienceOver 16 years’ experienceOver 16 years’ experienceOver 16 years’ experience    

• Excellent References from Campword dealersExcellent References from Campword dealersExcellent References from Campword dealersExcellent References from Campword dealers    

• On Site InstallationsOn Site InstallationsOn Site InstallationsOn Site Installations    

Insta l lat ions,  Maintenance  & Repair  Serv ices for  Caravans,  Homes & Businesses 

072 413 3899 - Jacques 

076 296 7873 - Cindy 

info@cj-aircons.co.za 

Www.cj-aircons.co.za 
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Kategese Klasse 

“Die Jeug gaan 2019 weer afskop met Kategese 

klassies gedurende die Kerkdiens. Ons sien 

vreeslik uit om Jesus se boodskap met julle te 

deel.  

Bywonings strokies sal gegee word vir die 

bywoners. Vir nog meer motivering hou rekord 

van die jaar se bywoning, en ‘n prysie sal gegee 

word vir die hoogste bywonings getal!!! 

Ons kastele is te huur, alle fondse wat deur verhuring 
inkom is ten bate van die jeugfonds. 

Die springkasteel word verhuur vir R100 vir lede en R350 
vir nie lede. 

Die Glybaan word verhuur vir R150 vir lede, en R400 vir 
nie lede 

JEUG Verjaarsdae 

Ongelukkig kan ek nie ons NOVS 

Jeug se verjaarsdae lys nie, want 

ons het nie almal sin nie. 

Mamma & Pappa: 

Stuur asb aan Elize en Redaksie 

die verjaardaggies en fototjie 

van elke kind sodat ons dit kan publiseer? 

Dankie by voorbaat 



 

Die Stronkie word uitgegee deur die SAWA-NOVS streek, let dat nie alles in die Stronkie SAWA impliseer nie.— Besoek SAWA web werf vir meer inligting oor SAWA: http://www.sawa.org.za/    B l a d s y  9 

in the Bush, nie eers afhak nie, en vroeg die volgende oggend die pas aan te pak 

na Tshipese toe, tussen 5 en 7 nagte oornag in Tshipese, terugkom weer Boma 

in the Bush net 1 nag, en dan Weesgerus toe. (let wel dat ons SAWA afslag kry 

by Weesgerus deurdat Jakaranda die oord bespreek het vir die vakansie tyd), 3 

nagte by Weesgerus en dan die pad terug huistoe. 

Die kelkulasies is gedoen vir 2 persone, en slegs Tshipese het tariewe wat die 

waarde kan impak. Let op die afstand kolom van die 1 punt na die ander. Ek het 

ook die tolgelde ingewerk soontoe en terug. 

Daar is ‘n verskil van R720 tussen binne seisoen en buite. Die rede vir binne 

seisoen is die aktiwiteits roosters by Tshipe en Weesgerus. Albei oorder het 

spesiale programme vir die periode.  

Ek hoop van harte dat ons ‘n hele paar mense kan kry om saam ons die toer aan 

te pak. 

Kom ons vlug van die area se winter koue, ons het dit goed gedink om ’n toer Tshipese toe aan te pak, ons het ons versoek voorgelê aan die 

NUB, en hulle het dit goedgekeur. Ons het ‘n 15 dae toer beplan, daar is kapsie gemaak dat dit te lank is, en dat dit in die skool vakansie beplan 

was. Daar is ‘n tweede opsie opgetrek en dus die 2 tabelle met 2 verskillende datums. 

Gavin en Marlize is die toer leiers. Die belangrikste punt is dat ‘n toer nie kan realiseer met minder as 5 waens nie. Ons lê dit voor aan julle, kon-

tak Marlize gerus om jul belangstelling te toon, dui ook aan watter datums en aantal dae aanvaarbaar is. Ons kan in enige van die toer datums 

inval, dus sal die meerderheid gekies word. 

Ons beplan om van die Vaal Mall af te vertrek tot by Marula Oase in Limpopo, daar oor te staan vir 2 nagte, van daar af 1 nag oorstaan in Boma 

Binne seisoen – 15 
Junie – 29 Junie 

Aantal 
Dae Afstand Per Nag 

Per 

Persoon 

Aantal 

Persone 

Aantal 

Nagte 
Totale Tarief 

* Junie 

Vaal Mall 15  M D W D F S S 

Marula Oase (4/stand) 15 + 16 244 460.00  2 2 R920.00       1 2 

Boma In die Bos (4/

stand) 
17 186 220.00  2 1 R220.00  3 4 5 6 7 8 9 

Tshipise Forever Resort 18 – 25 193 235.00 80.00 2 8 R3,160.00  10 11 12 13 14 15 16 

Boma In die Bos (4/

stand) 
26 181 220.00  2 1 R220.00  17 18 19 20 21 22 23 

Weesgerus (4/stand) 27+28+29 167 165.00  2 3 R495.00  24 25 26 27 28 29 30 

Tolhek fooie heen en 

weer 
 260 600.00   1 R600.00          

Totale Toer Koste   1231         R5,615.00 *               

                

Buite seisoen – 12 Julie 
– 27 Julie 

Aantal 
Dae Afstand Per Nag 

Per 

Persoon 

Aantal 

Persone 

Aantal 

Nagte 
Totale Tarief 

* Julie 

Vaal Mall 15  M D W D F S S 

Marula Oase (4/stand) 12 + 13 244 240.00  2 2 R480.00  1 2 3 4 5 6 7 

Boma In die Bos (4/

stand) 
14 181 220.00  2 1 R220.00  8 9 10 11 12 13 14 

Tshipise Forever Resort 15 – 23 193 170.00 75.00 2 9 R2,880.00  15 16 17 18 19 20 21 

Boma In die Bos 24 186 220.00  2 1 R220.00  22 23 24 25 26 27 28 

Weesgerus (4/stand) 25+26+27 167 165.00  2 3 R495.00  29 30 31      

Tolhek fooie heen en 

weer 
 260 600.00   1 R600.00          

Totale Toer Koste   1231         R4,895.00 *               

Besoek gerus hierdie webtuises om meer te verken van die oorde wat ons beplan om te besoek 

Marula Oase  http://www.marulaoase.co.za/6.Contact_Us.htm  Boma in the Bush  http://www.bomainthebush.co.za   

Tshipise Forever Resort http://www.forevertshipise.co.za/   Weesgerus  http://weesgerus.co.za/af/Verblyf/#caravanpark 
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Kontak Gerus vir: 

MIJKLM ENM 

Sales Mananger 

TEL : (011) 613-1303 

FAX : (086) 214-2893 

MOBILE : (076) 719-5488 

EMAIL : mels@sunseeker.co.za 
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Voltooi die blokkies met die regte getalle. 
Gebruik nommers tussen 1 en 9 om by die antwoord 
te kom.  
Elke getal kan net een keer gebruik word. 
Elke ry en kolom is ‘n wiskunde bewerking. 
Onthou maal en deel kry voordeel bo plus en minus. 
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EIERRING 

 

2 Eetlepels Gelatien 

125ml koue water 

250ml kookwater 

12 Hardgekookte eiers 

1 Eetlepel tamatiesous 

3 Eetlepels suurlemoensap 

500ml mayonaise 

Los die gelatien in die koue water op. 

Meng die kookwater by. 

Meng nou die res van die bestandele by en giet in vorm. 

Laat stol. 

Garneer met gekapte tamatie, prawns, avokadopeer en bedien 

koud. 

 

KOMKOMMER STOL SLAAI: 

 

2 komkommers – gerasper met skil en gedreineer 

1 klein ui gerasper 

1 pakkie groen jellie 

1 t gelatien 

125ml kookwater 

250ml gladde maaskaas 

250ml mayonnaise 

2t suurlemoensap 

sout en peper 

Maak jellie en gelatien aan met kookwater 

Voeg mayonasie, maaskaas suurlemoensap by. Voeg komkommer 

ui, sout en peper by en meng. 

Gooi in ring wat uitgespoel is met yskaswater. Plaas in yskas. 

SAAM BRAAIVLEIS 

1. HAAK ’N PASMAAT 

Die belangrikste faktor is waarskynlik jou sleepkombinasie: Waarmee sleep jy en wat sleep jy daarmee? Die BVM – totale massa van die woonwa wanneer dit gelaai is – 

moet minder wees as die sleepvoertuig se tarra (die massa sonder ’n vrag). Die sleepvoertuig se asafstand is ook ’n oorweging. Voertuie met ’n langer asafstand sleep 

amper altyd meer stabiel. 

2. RY STADIGER 

In Europa is die spoedgrens vir ’n voertuig wat ’n woonwa sleep, 80 km/h, en met rede. Wanneer ’n voertuig iets sleep, kan baie meer dinge skeef loop. Goed, jy wil nie 

heeldag op die pad wees nie, maar kom eerder ’n uur later by jou bestemmingaan as glad nie. Probeer dus om nooit vinniger as 100 km/h te sleep nie. Die rit is immers 

deel van die vakansie, of hoe? 

3. BANDDRUK 

Banddruk speel ’n groot rol in jou sleepkombinasie se stabiliteit. As ’n reël is dit beter om met stywe bande te sleep: Hoe stywer die bande, hoe minder “wieg” die 

bandwande en hoe kleiner is die kans dat die voertuig of woonwa oor die pad sal begin swaai. Veral die banddruk van die sleepvoertuig se agterwiele is belangrik. Kyk 

waUer banddruk jou voertuig se vervaardiger vir ’n swaar vrag aanbeveel en pomp dit daarvolgens, of selfs ’n bietjie stywer. Onthou, as jy op grondpad sleep, moet jy 

die bande weer effens aWlaas en ’n bietjie stadiger ry. Elke band se maksimumdruk word op sy wand aangedui. Hou dit in gedagte wanneer jy vir jou woonwa of 

sleepvoertuig nuwe tekkies aanskaf.  

4. LAAIGEWIG 

Sorg dat die gewig eweredig in die woonwa versprei is: nie te veel vrag bo een van die wiele nie, en nie te veel agterin nie. As jy verkeerd pak, maak dit die woonwa 

minder stabiel. As daar vars water by jou bestemming is, los die watertenk leeg. ’n Vol tenk is net ’n onnodige vrag. As jy noodgedwonge water saamry, ry stadig. Maak 

die tenks tot bo vol, want die water in ’n halfvol tenk skommel baie rond. (Gelukkig het die meeste watertenks deesdae dempers wat die water se beweging beperk.)  

5. SLEEPHAAK 

Kyk ’n bietjie of jou sleepstang te hoog of laag sit. Wanneer jy die woonwa gehaak het, moet hy waterpas staan, met sy neus nie meer as ’n duim laer nie. Die SABS 

beveel aan die sleepstang se bal moet tussen 350 mm en 465 mm van die grond af wees. As jou sleepstang hoër as dit sit, haal die stang af en monteer ’n sakplaat op 

die voertuig. ’n Mens kry sakplate met vier gate en ander met ses – vra ’n handelaar om te kyk waUer een die beste vir jou motor gaan werk. 

6. SYSPIEËLS 

Sleepspieëls is nie verpligtend nie. Die wet bepaal slegs dat jy goed genoeg agter die woonwa moet kan sien. Dit is beslis die moeite werd om ’n stel spieëls aan te skaf. 

Stel hulle só dat jy aan weerskante die woonwa se agterste hoek kan sien.  

7. STABILISEERDER 

Daar is talle stabiliseerders op die mark. Skaf eerder een  aan. Dit gee jou meer gemoedsrus en keer dat die woonwa sy stert soos ’n opgewonde skaaphond swaai 

wanneer jy sleep. 

8. STOP SÓ 

Moenie sommer anker gooi wanneer jou woonwa begin stertswaai nie. Dit is veiliger om eerder jou voet van die versneller af te lig en die voertuig reguit op die pad te 

probeer stuur. Dit behoort die woonwa weer onder beheer te bring. As jou voertuig sluitweerremme (ABS) het, kan jy die remme liggies trap en los. Moenie oor ’n kort 

afstand tot sYlstand probeer rem nie.  

9. SPORING 

Laat versien jou woonwa gereeld en maak seker die remstelsel werk behoorlik. Kyk of die as – of asse – nog haaks is, en nie beskadig nie. Ná ’n rit op ’n slegte pad met 

slaggate kan die sporing van die asse uitgestamp wees. Jy sal dit nie sommer maklik op ’n wooanwa met ’n dubbele as voel nie, maar dit belemmer tog jou kombinasie 

se stabiliteit. 

10. WERK ALLES DAAR AGTER? 

Maak seker die woonwa se agterligte werk saam met die sleepvoertuig s’n. Dis onwe[g om sonder werkende ligte in die pad te val. 

11. DIE STANG MOENIE ROER NIE 

Pasop vir verwyderbare sleepstange. Hulle het dikwels speling wat die sleepbal laat rondwikkel. Hoewel dié beweging gering lyk, het dit ’n veel groter uitwerking na die 

agterkant van die kombinasie toe en kan dit die woonwa laat swaai. Soms sit ’n sleepstang se bal boonop op ’n verlenging ’n entjie weg van die motor om plek te maak 

vir die noodwiel agterop. Dit kan die beweging op die woonwa vererger. 

12. BLY BY MET DIENSTE 

Jou sleepvoertuig se vellings en bande moet ook gereeld nagegaan en gebalanseer word. Toets die wielsporing voor elke sleepvakansie en kyk of die skokbrekers nog in 

’n goeie toestand is. Oorweeg dit om ekstra skokbrekers te installeer as jou sleepkombinasie nie stabiel voel nie. Jy kan die kronkelvere met lugsakkies versterk. Dit is 

so groot soos ’n koeldrankblikkie en pas knus binne-in die veer. 

Bron 

https://www.netwerk24.com/Weg/Motors/so-sleep-jy-kommervry-20161118 

KAMP WENK 

Bron:  Facebook: Het jy geweet? Lekker resepte en wenke. 
  https://www.rooirose.co.za/ 
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WORS SE PUNT 

Die jong bruidjie maak ontbyt. Wors, eiers en roosterbrood.  

Manlief: Liefie hoekom sny jy die wors se punt af? 

Liefie : Ek weet nie, so geleer van kleins af, kom ons gaan vra vir ma.  

Na ontbyt ry hulle na ma toe.  

Mamma hoekom het mamma altyd die wors se punte afgesny?  

Ek weet nie my kind, ek het so geleer van kindsbeen af. Kom ons gaan vra vir Ouma.  

Nou ry die klomp na ouma toe.  

Ouma hoekom het ouma altyd die wors se punte afgesny?  

Nee jong, ek weet nie, vandat ek n tjent was op moeder skoot het Oumie dit gedoen.  

Hier ry die hele familie ouetehuis toe.  

Oumie hoekom het Oumie altyd die wors se punte afgesny ??? 

Oumie: Ag heigend, het julle nogsteeds daai donnerse klein pannetjie??? 

Die hele land 

gons oon  

Marelize se ry 

vernuf!!!! 
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Annika Kilian was die 16e Januarie geopereer, die oor-

spronklike operasie was suksesvol, maar ongelukkig nie 

daaropvolgende operasies nie. Annika kyk mooi na jouself, 

en ons sien uit om jou ook eersdaags by die kampe te ver-

welkom. 

 

Elize het ‘n rugoperasie ondergaan en alles het goed ver-

loop, was binne 2 dae op die been, net gekla dat die fisio’s 

haar eina maak, was Sondag ontslaan en sterk nou aan by 

die huis. 

 

Ons bid vir Annika en Elize in ons gebede vir ‘n spoedige 

geneesing? 

Ons is geseend om geen 

leed te raporteer, die 

Vader is goed vir ons 

almal!! 

NOVS GEBEDE: 

∗ Annika Kilian 

∗ Elize Boshoff 
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Oord Provinsie Datum Maand Kommedante 

Tava Lingwe 

Gebiedskamp 

Vrystaat -  

Parys 
20-24 Mrt Maart Rita & Marlize 

PRESIDENTE 
Gauteng -  

Meyerton 
19-22 Apr April Dagbestuur 

OUTDOOR X 

Malonjeni 

Gauteng -  

Vereeniging 
31 Mei-2 Jun Mei Annika en Wink 

Weesgerus 
Limpopo - 

Modimolle 
14-16 Jun Junie Bennie en Andre 

Limpopo Toer 
Limpopo -  

Polokwane 

Moet nog 

bevesYg word 
Junie/Jule Gavin en Marlize 

AJV -  River Side 

Beach Club 

Vrystaat -  

Sasolburg 
8-11 Aug Augustus Bestuur 

Kongres 
Weesgerus—

Limpopo 
6-8 Sep September Dagbestuur 

Agterstevoor  

Geheime Dudi Kamp 

Vaaldriehoek - 

TBC 
20-22 Sept September Koos & Elize 

Nasionaal 

Malonjeni 

Gauteng—

Vereeniging 
11- 13 Okt Oktober Gebiedsbestuur 

Kerskamp 

Bloekompoort 

Gauteng -  

Vereeniging 
29 Nov-1 Des November Bestuur 

Rita  Annika 

Thysse Lawrence Karien  Turnbull Burgert   

Koekemoer Gert Rina  Van der Westhuizen Wink Driekie 

Topham Corrie Johnette  Van der Westhuizen Wink Jnr Samantha 

Harmse Roelf Hetta  A van Pletsen Andre Ronel 

Greeff Tjaart Annette  R Louw Robbie Imarie 

Van den Berg Johan Joke  N van Tonder Nico Nicoleen 

       Marx Wynand Diana 

    Lessing Izak Henda 

       

Elize  Marlize 

Laubscher Mike Annemere  Swanepoel Anton Heleen 

Groenelwald Nico Nooi  Van der Berg JP Chiquitta 

Du Toit Awie Madelene  Swanepoel Jan Esme 

M Joubert Martin Dezi  Delport JH Sas   

Matthysen Marnus Elizma  De Swardt Jaco Laurika 

De Beer Johan  Magda  Roos Nick Gerty 

Loots Susan Terrien  Van Schalkwyk Piet Jes 

Pretorius Arend Nelie     
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06 Jan Swanepoel 

14 Annemera Koekemoer 

16 Susan Loots 

17 Karien Thysse 

21 Elizma Matthyse 

23 Nico van Tonder 

26 Nooi Groenewald 

14 Elmarie Viljoen 

die maand… 
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Lid NoLid NoLid NoLid No    VanVanVanVan    NameNameNameName        Lid NoLid NoLid NoLid No    VanVanVanVan    NameNameNameName    

11941 Boshoff, JN Koos & Elize  2766 Pretorius, AJ Arend & Nelie 

12586 De Beer, J Johan & Magda  9741 Roos, NJ Nick & Gerty 

12719 De Swardt, GJ Jaco & Laurika  10626 Sgaminni, P Pino & Hester 

12823 Delport, JH Sas  9595 Swanepoel, AC Anton & Heleen 

8706 Du Toit, AHJ Awie & Madelene  3907 Swanepoel, JP Jan & Esme 

12230 Gothe, SK Sean & Monica  11190 Thysse, L Lawrence & Karien 

12756 Gray, G Gavin & Marlize  6015 Topham, C Corrie & Johnette 

10175 Greeff, TN Tjaart & Annette  6027 Turnbull, B Burget &  

12262 Groenelwald, N Nico & Nooi  10923 Van den Berg, JPJ Johan & Joke 

5688 Harmse, RHJ Roelf & Hetta  9596 Van der Berg, JP JP & Chiquitta 

12896 Hattingh, K Karel & Rita  4245 Van der Walt, GC Lieb & Martie 

13007 Joubert ,  Martin & Dezi  6014 Van der Westhuizen, W Wink & Driekie 

12842 Kilian, RS Bennie & Annika  13103 Van der Westhuizen, W Wink (Jnr) & Samantha 

9919 Koekemoer, G Gert & Rina  13021 Van Pletzen, A Andre & Ronel 

9353 Laubscher, MC Mike & Annemere  12784 Van Rooyen, SHA  

12244 Lessing, I Izak & Henda  13072 Van Schalkwyk, PJ Piet & Jes 

12612 Loots, S Susan & Terrien  13001 Van Tonder, N Nico & Nicoleen 

13094 Louw,  Rob & Imarie  9673 Van Wyk, AD Andrè & Fransie 

10671 Marx, W Wynand & Diana  10427 Viljoen, CJ Christo & Elmarie 

12792 Matthysen, MC Marnus & Elizma     
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Bankbesonderhede 
   
Bank: FNB 

Rekening Naam: SAWA NOVS 

Tak: Vaal Mall 

Rekening No: 51290039010 

Tak Kode: 250945 

Tipe Rekening: Tjekrekening 

Bewys:  novs.sawa@gmail.com of 

Elize : elizengkoppies@vodamail.co.za  

Alle deposito’s na die SAWA NOVS rekening moet 

gepaard gaan met volledige beskrywing op die verwysing 

gedeelte van die deposito strokie.  - (Lid No, Van & 

Kamp naam) 

Indien moontlik faks of e-pos deposito  

strokie aan die Penningmeester  of Sekretaresse 

AMP NAAM & VAN  KONTAK BESONDERHEDE ADRES 

Voorsitter Koos Boshoff S 082 335 5359  Posbus 557 

  H 056 777 2990  Koppies 

  M koos.boshoff@draglobal.com 9540 

Onder- Marlize Gray S 082 554 6734 Adam Tas Straat 10 

Voorsitter  M marlize.gray@sasol.com Sasolburg 

Redaksie  M2 mgray@telkomsa.net 1947 

Penningmeester Rita Hattingh S 074 119 5135 Defoe Straat 18 

  H 016 931 2407` Vanderijlpark 

  M hattingh.rita@gmail.com 1900 

Sekretaresse Elize Boshoff S 082 455 8591  Posbus 557 

  H 056 777 2990  Koppies 

  M elizengkoppies@vodamail.co.za 9540 

Kampkomitee Annika Kilian S 082 807 2671  77 Hatting Straat 

Jeug Ouer  H 016 971 2685  Vaalpark 

  M Annika.kilian@sasol.com 1947 

Ja wat sal mens sê.  Die mannetjie het sy ontstaan gehad met ‘n toer vanaf 24 Mei 1990.  Ons het gaan toer na 

die Eiland.  Die eerste aand wat ons oorgeslaap het, het ‘n paar dames wyn gedrink.  Vriende van ons Charlie en 

Annelie het slegs bier gedrink.   

So besluit ons,  ons moet die toer reg begin en ‘n paar poetse bak.  So beland ‘n  berugte leë bottel in die asblik.  Ons besluit toe om hom uit te haal en agter in die kattebak 

van Charlie se kar te sit.  So ry ons voort na ons volgende bestemming.  Daar gekom ontdek Charlie die leë bottel en haal hom uit en gooi hom in die asblik.  Verstaan nie hoe 

hy daar beland het nie.  So haal ons weer die bottel uit en wag ons kans af en sit die bottel terug in sy kattebak. 

By die derde oorslaap ontdek Charlie weer die bottel en begin nou onraad merk en soek die skuldiges.  Nooit het hy die Voorsitter (Monty) verdink nie.  Hahaha.  Hy vat toe 

die bottel en dink niemand sien hom nie en gaan gooi die bottel op ‘n ver punt weer weg in ‘n asblik. 

Maar helaas het ons hom gesien en weereens beland die bottel in sy kattebak.  Toe ons uiteindelik op die Eiland kom en Charlie begin uitpak ontdek hy weereens die bottel 

en begin nou navraag doen.  Charlie was ook nie die onskuld vanself op die toer nie en net daar besluit ons die bottel word mannetjie gedoop wat aan die stoutste ou/vrou op 

‘n kamp of toer sal gaan.  Daar word toe ‘n mooi totglasie en klokkie vir mannetjie gekoop en Charlie was die eerste gelukkige wenner om die mannetjie te ontvang. 

Ongelukkig so met die jare saam het iemand op ‘n kamp die mannetjie gekry en daarna nie weer gekamp nie en so het die oorspronklike mannetjie seker in ‘n asblik beland.  

Maar daar word toe maar weer ‘n mannetjie gebore met klokkie en al, en dis die mannetjie wat ons vandag nog gebruik.   

Die idee is dat die een wat die mannetjie kry moet dit op die volgende kamp uitdeel en volmaak met wat hy/sy ookal goeddink.  Dan word daar totsiens  gesê aan mannetjie 

met lui van die klokkie en “bye mannetjie”  en ‘n sluk vat waarna die een wat hom kry die klokkie moet lui en drink en sê “hello mannetjie”. 

So dames en Here pasop vir die mannetjie hy het oë orals. 

Groete 

Die ontstaan van Mannetjie 
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Kontak ons: 
 

NOVS Redaksie -  Marlize 082 554 6734, marlize.gray@sasol.com / mgray@telkomsa.net 
 

NOVS Sekretaress - Elize , 082 455 8591, elizengkoppies@vodamail.co.za 

NOVS Jeug / Kampkommitee - Annika,  082 807 2671, annika.kilian@sasol.com 

NOVS Penningmeester - Rita, 074 119 5135, hattingh.rita@gmail.com 

Die SAWA kantoor kan gekontak word by: 
011 918 0699 

Of 
Sawa@absamail.co.za 

 

Onthou om al julle kampvuur stories vir ons aan te stuur. 


