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Goeie dag Vaalrivier lede, Presidente 2011 - Potchdam.
Van die Voorsitter, Lede wat die Presidente saamtrek bygewoon het
Ja die winter is nou met ons en die weer is maar lek- was, Frans en Annatjie Kloppers, Anton en 
ker koud. Sondra Koekemoer, Chris en Belinda Mienie.
Ek hoop dat dit regtig die koue was wat die Vaalrivier Saterdag oggend se Kermis het met meer as
lede weg gehou het van die Gebiedskamp wat die genoeg stalletjies, lekker eetgoed en 'n talent
naweek van 27 tot 29 Mei by Klipdraai gehou was. kompetisie afgeskop. Die wynveiling aangebied
Dit was 'n baie lekker naweek en Vaalrivier het weer- deur die Vaaldriehoek, met Anton en Tienie se 
eens gewys waartoe ons in staat is deur weereens 'n gebie was behoorlik pret. Dit het 'n bedrag van
ontbyt van"epidermiese proporsie en uit die voorste R4000 ingebring vir die Nasional kas. Dankie aan
gestoeltes" (soos Oubaas sal vertel) te koop aangebied. almal wat wyn geskenk het.
Die "Stom Streke" was ook 'n wenner. Kan julle glo! Anton het vir twee spanne kaskar 
En moet nie Neels Kriel se "serenade" aan Reinette gestoot, alles het met 'n groot gejuig, van die
vir hul huweliks herdenking weggooi nie. Sawanante wat hul spanne ondersteun, gepaart 
Dit is duidelik dat Vaalrivier seer gekry het met die gegaan.
verandering van die bestuur en daar het ongelukkig Groete,
lede besluit om eerder uit SAWA te bedank as om hulle Sondra (Sekretaresse)
ondersteuning aan d         die nuwe bestuur te gee. Dis Sel  :0760421002
jammer dat dit gebeur maar, soos ek in die vorige Kekkel- E-pos: sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za
bek reeds gemeld het, is die boek nou toegemaak oor die 
verlede en gaan ons aangaan  om Vaalrivier weer op die 
been te bring met die lede wat bereid is om die pad saam
met ons te loop.
Die bestuur oorweeg om 'n kamp in die middel van Junie
aan te bied maar ons wil eers van julle hoor of daar by 
julle ook so 'n behoefte sal wees. Ons dink moontlik aan
Bloekompoort saam met Elandsrand. Laat weet ons  
asseblief so gou as moontlik.
Ons volgende kamp wat vanaf 1 tot 3 Julie gehou sou 
word is geskuif na die naweek van die 29 tot 31 Julie Sawanante wag vir Boekevat.
aangsien die eerste naweek in die skool vakansie sou val 
en ons dit dan nie vir persentasie bywoning kon tel nie.

JULIE MAAND SE KAMP IS BELANGRIK JULLE DIE LEDE
MOET KOM BESLUIT WAAR JUL WIL KAMP NIE DIE 
BESTUUR NIE.
Groete
Frans Kloppers.
E-pos: kloppers.frans@gmail.com
Sel:  0823367009

Vaalrivierlede wat Presidente bygewoon het.

Vaaldriehoek se kaskas span.

Gebiedsvoorsitter  en Streekvoorsitter Vaal-
driehoek en Vaalrivier.



Anton en Sondra 130 streek.                 Wikie en Ansa 225 Algemeen.                    Kampkommadante.

Gebiedskamp  te Klipdraai:        Vanaf die NUB:
n Baie aangename maar koue naweek, dankie        Die 2011 Noordelike Presidente te Swadini
aan die 21 waens wat die koue getrotseer het en        'n Forever resort is vanaf 16 tot 22 Junie
saam gekamp het.        Tariewe is soos volg:
Vaalrivier se "ontbyt buns" was 'n reuse sukses         Senior Burgers      R50 p.n.p.p.
Baie komplimente is ontvang.         Nie Seniors      R60 p.n.p.p.

        Skoolgaande  kinders           R50 p.n.
Sunseeker het aan almal wat die kamp byge-
woon het 'n gekenk bewys van R50 geskenk as         Bespreek asseblief by hoofkantoor.
ook 'n afslagkaart op hul produkte by Campworld,
wat nie op promosie is nie.

Baie dankie ook aan Sandy by Gibbon woonwaens Leed:
vir die lootjie wat sy voorsien het. Johan du Preez steeds in die ICU.

Annalien Arendt, Frans en Annatjie Kloppers 
Francois het 'n "Draagbare Aircon" gekry wat ons se dogter sterk tuis aan.
tans uitloot tot en met die AJV teen R20 'n lootjie Onthou hul asseblief in jul gebede.
om fondse te in.

Alle lede, DEELNAME aan enige aktiewiteite wat 
by kampe aangebied word is heeltemal VRYWILLIG
niemand word verplig om aan enige iets deel te 
neem nie.

Sondra besig
met Stomstreke.

Kampeerders lag te lekker  vir die
Stomstreke.

Die Riemlanders.



Brief ontvang vanaf Cathrine Robson Kinderhuis: Brief ontvang van Huis Meyerton.

Geagte Sondra, Die Voorsitter,
Ontvang asseblief hiermee ons opregte dank en SAWA Vaalrivier,
waardering vir die klere wat ons onlangs van u
ontvang het. Ontvang hiermee die opregte dank en waar-
U daad van welwillendheid en betrokkenheid by dering van Huis Meyerton se bejaardes vir die 
ons Kinderhuis, is vir ons 'n riem onder die hart. wonderlike donasies wat ons van tyd tot tyd van 
Mag ons Heer en Hemelse Vader, in wie se diens u ontvang. Dit bly 'n voorreg om deel van Huis
ons hier by die Kinderhuis staan, u ryklik seen. Meyerton te wees,   en u vergemaklik dit vir ons
Vriendelike groete, deur u donasies.
Geteken    Ds, Johan Peyper, U gesindheid teenoor ons word werklik opreg
Kinderhuis Bestuurder. waardeer.  Ons wens u opregte seen en vreugde

toe.
Groete,
Geteken: M.M.Truter.
Nms: Huis Meyerton.

Francois en PJ besig om eiers in te skep.

"Ontbyt Buns"  tyd om te eet.

Ds. Hannes Nagel ons erediens waargeneem.

Hoop jul geniet die Kekkelbek,
Vaalrivier groete,
Ansa.
Redaksie
awilken@hotmail.co.za
Sel:   0725321456

Kosmos langs die Potch pad.

Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou 
hart begeer.
Psalm 37.4
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