
 

JAARGANG  31    

 

 

VAN DIE VOORSITTER. 

Wat ‘n Algemene Jaar Vergadering het ons nie beleef nie?

Ek wil sommer begin om vir die vorige Bestuur baie dankie te sê
en dan ook vir hulle ondersteuning aan my vanaf Apr il tot nou. ‘n Spesi
harde werk voor, tydens en na die AJV. Dit gaan nie  ongesiens verby nie.

Dankie aan elke lid wat ons ondersteun het en vir d ie goeie gees waarin alles geskied het. Julle is al mal sterre en ek i
ge- assosieer te word.  

Dit is vir my weereens ‘n voorreg om vir di e volgende jaar as Voorsitter 
om julle belange te hanteer.  

Ek sien met groot verwagting uit na die jaa r wat voorlê en ek is opgewonde oor die nuwe Bestuu rslede wat nou tot die span toegetree 
het. Welkom aan Ina, Ernst en Henry. (Sien elders d ie besonderhede van die 2011/12 Bestuur).

Ek wil weereens ‘n beroep op julle as die lede doen  om ons te ondersteun. 
Kampkommandante tydens kampe vir die jaar.  

Van kampe gepraat ons het die program vir 2012 gefi naliseer en stuur dit eersdaags  aan al die lede ui t. Ek en Annatjie bepla
Wegbrekerskamp by Weesgerus gedure nde die tweede naweek van die Julie 2012 vakansie ( datums sal bekend gemaak word) en dan 
beplan Ernst en Ina Marais ‘n Wildtuin toer voor en  gedurende September/Oktober skool vakansie. Belang stellendes moet  hulle 
spoedig moontlik vir altwee geleen thede deurgee aan of Ernst en Ina of vir my en Anna tjie.

Daar is‘n besluit geneem dat die Kekkelbek voortaan  per e 
om kostes te bespaar, want drukwerk en posgeld word  onbekosti
jou e - pos adres nie,  stuur dit asb vir Sondra en Ina, so dat ons die databasis op datum kan bring en gemakli k met elkeen kan 
kommunikeer.  

Dan wil ek ook elkeen wat toegang tot die inter net
dit meer te gebruik. Dit is baie interessant en Vaa lrivier het ook reeds ‘n blad daar. Ons beoog om di e web as ons “forum” te
maar dit gaan nie die Kekkelbek vervang nie.  

Sien daarna uit om julle almal by die September kam p te Klipdraai te sien. Kom ons ruk in ons getalle op daarheen en onthou o
Sunseeker bewyse saam te bring.  

Op ‘n bietjie meer ernstiger noot. On s wil asb die ouers versoek om net ‘n ogie oor die kinders te hou tydens saamtrekke. Daar was 
ongelukkig insidente tydens die AJV waar eiendom be skadig is toe kinders kattekwaad aangevang het. Ons  wil nie die kinders se
demp nie en wil ook hê dat hull e die kampe terdeë moet geniet, maar nie ten koste van ander se skade nie. Ek is oortuig dat die Jeug 
Verteenwoordiger (Ernst Marais en sy span) met goei e idees vorendag gaan kom om ons kinders besig te h ou, maar ons kan dit 
ongelukkig nie heeldag doen nie , daarom die versoek dat u as ouers ook net so nou en dan ‘n ogie oor hulle hou en weet waar hulle is.

Groete.  

Frans en Annatjie Kloppers.  

 

SEPTEMBER 2011     

AJV BLOEKOMPOORT  

Algemene Jaar Vergadering het ons nie beleef nie?  

Ek wil sommer begin om vir die vorige Bestuur baie dankie te sê  vir hulle harde werk en ondersteuning om hierdie AJ V ‘n sukses te maak 
en dan ook vir hulle ondersteuning aan my vanaf Apr il tot nou. ‘n Spesi ale woord van dank aan Sondra, Marie, Annatjie en P J vir hulle 
harde werk voor, tydens en na die AJV. Dit gaan nie  ongesiens verby nie.  

Dankie aan elke lid wat ons ondersteun het en vir d ie goeie gees waarin alles geskied het. Julle is al mal sterre en ek i

e volgende jaar as Voorsitter  te dien. Ek is nederig dankbaar dat julle die vertr oue in my stel 

r wat voorlê en ek is opgewonde oor die nuwe Bestuu rslede wat nou tot die span toegetree 
het. Welkom aan Ina, Ernst en Henry. (Sien elders d ie besonderhede van die 2011/12 Bestuur).  

Ek wil weereens ‘n beroep op julle as die lede doen  om ons te ondersteun. Danie gaan beslis op julle knoppie druk vir 
 

Van kampe gepraat ons het die program vir 2012 gefi naliseer en stuur dit eersdaags  aan al die lede ui t. Ek en Annatjie bepla
nde die tweede naweek van die Julie 2012 vakansie ( datums sal bekend gemaak word) en dan 

beplan Ernst en Ina Marais ‘n Wildtuin toer voor en  gedurende September/Oktober skool vakansie. Belang stellendes moet  hulle 
thede deurgee aan of Ernst en Ina of vir my en Anna tjie.  

Daar is‘n besluit geneem dat die Kekkelbek voortaan  per e -pos (elektronies) gestuur sal word vir die lede wat  e 
om kostes te bespaar, want drukwerk en posgeld word  onbekosti gbaar duur. As jy die Kekkelbek per e-  

pos adres nie,  stuur dit asb vir Sondra en Ina, so dat ons die databasis op datum kan bring en gemakli k met elkeen kan 

net het aanmoedig om na die SAWA webblad ( www.sawa.org.za
dit meer te gebruik. Dit is baie interessant en Vaa lrivier het ook reeds ‘n blad daar. Ons beoog om di e web as ons “forum” te

Sien daarna uit om julle almal by die September kam p te Klipdraai te sien. Kom ons ruk in ons getalle op daarheen en onthou o

s wil asb die ouers versoek om net ‘n ogie oor die kinders te hou tydens saamtrekke. Daar was 
ongelukkig insidente tydens die AJV waar eiendom be skadig is toe kinders kattekwaad aangevang het. Ons  wil nie die kinders se

e die kampe terdeë moet geniet, maar nie ten koste van ander se skade nie. Ek is oortuig dat die Jeug 
Verteenwoordiger (Ernst Marais en sy span) met goei e idees vorendag gaan kom om ons kinders besig te h ou, maar ons kan dit 

, daarom die versoek dat u as ouers ook net so nou en dan ‘n ogie oor hulle hou en weet waar hulle is.
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 UITGAWE  1 

vir hulle harde werk en ondersteuning om hierdie AJ V ‘n sukses te maak 
ale woord van dank aan Sondra, Marie, Annatjie en P J vir hulle 

Dankie aan elke lid wat ons ondersteun het en vir d ie goeie gees waarin alles geskied het. Julle is al mal sterre en ek i s trots om met julle 

te dien. Ek is nederig dankbaar dat julle die vertr oue in my stel 

r wat voorlê en ek is opgewonde oor die nuwe Bestuu rslede wat nou tot die span toegetree 

Danie gaan beslis op julle knoppie druk vir 

Van kampe gepraat ons het die program vir 2012 gefi naliseer en stuur dit eersdaags  aan al die lede ui t. Ek en Annatjie bepla n weer ‘n 
nde die tweede naweek van die Julie 2012 vakansie ( datums sal bekend gemaak word) en dan 

beplan Ernst en Ina Marais ‘n Wildtuin toer voor en  gedurende September/Oktober skool vakansie. Belang stellendes moet  hulle name so 

pos (elektronies) gestuur sal word vir die lede wat  e -pos adresse het. Dit is 
 pos wil ontvang en ons het nie 

pos adres nie,  stuur dit asb vir Sondra en Ina, so dat ons die databasis op datum kan bring en gemakli k met elkeen kan 

www.sawa.org.za ) te gaan. Ons beoog om 
dit meer te gebruik. Dit is baie interessant en Vaa lrivier het ook reeds ‘n blad daar. Ons beoog om di e web as ons “forum” te  gebruik, 

Sien daarna uit om julle almal by die September kam p te Klipdraai te sien. Kom ons ruk in ons getalle op daarheen en onthou o m julle 

s wil asb die ouers versoek om net ‘n ogie oor die kinders te hou tydens saamtrekke. Daar was 
ongelukkig insidente tydens die AJV waar eiendom be skadig is toe kinders kattekwaad aangevang het. Ons  wil nie die kinders se  gees 

e die kampe terdeë moet geniet, maar nie ten koste van ander se skade nie. Ek is oortuig dat die Jeug 
Verteenwoordiger (Ernst Marais en sy span) met goei e idees vorendag gaan kom om ons kinders besig te h ou, maar ons kan dit 

, daarom die versoek dat u as ouers ook net so nou en dan ‘n ogie oor hulle hou en weet waar hulle is.  

 

http://www.sawa.org.za/
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OORSIG VAN DIE AJV GEHOU TE BLOEKOMPOORT 

Die ou bestuur het vir ‘n baie aangename naweek gesorg.  Die wie nie daar was nie, het baie gemis. Dit was heerlik warm en die wintersklere het plek 

gemaak vir somersklere. 

Vrydag aand het ons 23 woonwaens  heerlik  saamgebraai en gekuier om die braaivleisvure.  Karaoke is gehou en het ons bewus geword van ons Streek se 

sang talent. ( Ek dink ons kan moontlik ‘n Vaalrivier CD verwag). 

Saterdag oggend dou voordag was bestuur al besig met die voorbereidings van ons 31ste Algemene Jaarvergadering.  Die tafels was pragtig versier.  Tydens 

die aanteken op die Presensielys het Vaalrivier al gewys wat spanwerk is. – Links- en Regshandiges het saam geteken. 

 

Fanie Bezuidenhout het die Vergadering stiptelik om 10 vm ge-open met Skriflesing en Gebed. 

 

Die Voorsitter het aan elke Bestuurslid sy Bestuursplaatjie en ‘n geskenkie oorhandig. 

 

Die Vergadering het normaal volgens die Agenda verloop.  P.J. Johnson die Penningmeester het sy Finansiële verslag aan ons voorgelê met ‘n ernstige beroep 

dat ons as lede asseblief meer betrokke moet raak by die lootjie verkope tydens die kampe, aangesien hierdie gelde tesame met die kosaksies se gelde vir die 

opbou van die kas gaan.  Die kerk kollekte van Sondae is ook aangespreek.  Die lede moet asseblief ‘n punt daarvan maak om kolekte saam te bring na die 

erediens. 

 

Christo Delport, die Nasionale Ondervoorsitter (Ons Voog) het verduidelik hoe en hoekom die 37 streke en 8 Sateliete in 4 Gebiede ingedeel  gaan word.  Die 

hoofrede hiervoor is kostebesparing. 
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Tydens die vergadering is die kinders vermaak met inkleurprentjies, gesigverf,  lekkergoedpakkies en speletjies soos bok in die hok.  Van die kinders het 

sommer ook van die geleentheid gebruik gemaak om hul artistiese kunsies teen die saal se pale te demonstreer.  Baie dankie aan Francois Pretorius en jou 

helpers vir die donasie van lekkernye, die kinders het dit baie geniet. 

 

 

Die Ou Bestuur is ontbind deur Mnr. Anton Koekemoer, die Gebiedsvoorsitter en het die nuwe Bestuur as volg aangekondig: 

 

DIE NUWE VERKOSE BESTUUR VIR 2011/2012 IS AS VOLG: van links na regs: Ina Marais (Redaksie),  Ernst Marais (Jeug),  Francois Pretorius (Skakeling), Henry 

Hartslief( Tegnies),  P.J. Johnson (Penningmeester),  Sondra Koekemoer (Sekretaresse),  Frans Kloppers (Voorsitter),  Danie van Niekerk (Onder Voorsitter) 

(EERSTE FOTO LINKS ONDER) 

 

Die Sekretaresse is nou al gedaan geskryf aan die Notule en neem ‘n rus kansie. 

 

Wilkie Wilken, die Sameroeper van die Meriete -Komitee het die Jaarlikes Streek Meriete toekenings aan die volgende lede toegeken: 

Marie Van Niekerk, Ansa Wilken, Henry Hartslief en Francois Pretorius en Willie en Ella Nel (Nasionale meriete vir 25 jaar lidmaatskap). 
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Met die aanstel van die nuwe Jeug Ouer, Ernst Marais is daar ook 4 lede geidentifiseer wat behulpsaam gaan wees met ons kinders se Sondagskool onderrig 

nl. Susan Connoway, Ansa Wilken,  Vicky Pelser, en Jaco Boshoff  

Daar is ‘n vriendelike beroep gedoen dat alle skoolgaande kinders vir Sondagskool  kan  aanmeld, hulle sal dan ook ‘n bewys van bywoning ontvang wat dan 

weer by hul gemeente ingedien kan word. 

Die beplanning van die kampe vir 2012 is ook bespreek en daar kan met oorgawe na die opwindend nuwe jaar uitgesien word, omdat heelwat nuwe plekke 

die program gehaal het.  Kyk gerus uit vir die nuwe Jaarprogram. 

Die Vergadering is afgesluit deur die Voorsitter met ‘n gebed, waarna ons uitgenooi  is na ‘n heerlike middagete.  Daar was te kies en te keur aan die heerlike 

verskeidenheid brode en konfyte.  Baie dankie aan Juanita Koekemoer en haar helpers. 

 

Die Middag het die voorbereidings vir die aand se spog geleentheid begin.  Daar is tafels en stoele geskuif, gedek en sorgvuldig versier met die aller mooiste 

tafelversierings. 

 

Die heerlike kos was voorberei  deur Hennie Oberholzer ( Eienaar van Bloekompoort ) en sy span.  Baie dankie Hennie dit was heerlik. 

 

Na die heerlike ete het dit begin jolig raak.  Die Voorsitter en sy gade het die dansbaan vir ons ge-open op die klanke van die 3 Loslopers (Boere orkes) 

Daar is ook veiling gehou van 2 tuisgebakte brode en 4 bottels wyn.  1 Brood is opgeveil vir R115 en die bod is op Ina Marais toegeslaan.  Sy het egter die 

brood terug geskenk om weer op geveil te word vir weer R115, en Anton Koekemoer was die gelukkige een.  Hierdie brood het dus R230 behaal – waarlik ‘n 

REKORD.  Die ander brood en 1 bottel Rooi wyn het R230 behaal en die bod is op Ansan Bezuidenhout toegeslaan.  Die 3 bottels wyn het R260 behaal en die  

bod is aan Juanita Koekemoer toegeslaan.  ‘n totaal van R720 is ingesamel vir die kas. 
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Die voorsitter het ook gesorg dat al die vliegtuie veilig land deur hul die regte aanloopbaan aan te wys met 2 broodroosters “ kom plane, kom plane, kom 

plane, - stttoop!” 

 

Sondag oggend het Hennie en sy span gesorg vir ‘n heerlike onbyt, waarna  Die Voorsitter die naweek se verrigtinge afgesluit het. 

.    

Tydens die afsluiting is die volgende oorhandigings  gedoen:  NUWE LEDE VOORGESTEL  -  Reney en Susan Connoway en hul 2 kinders en George en Sarie 
Kellerman en hulle 2 kinders  

 

 

BYWONINGS TOEKENNINGS :  - 

100%   Wilkie  en  Ansa Wilken,    80 %   Anton  en  Sondra  Koekemoer,     80%   Francois  en  Dot Pretorius,     80%   Danie  en  Marie van Niekerk,                                  

80%    P.J.  Johnson  en  Riaan Botha 

                                                       

LOOITJIE TREKKING VIR NAWEEK ;  Reinett Kriel het die herlaaibare lig gewen en  Ryan Straus het die veldstort gewen 

 

         

Die nuwe projek vir fondsinsameling is aangekondig.  Dit is ‘n ROBO HEAT 190L ALL-IN-ONE HEAT PUMP ( ‘n koste effektiewe warmwatertoestel).  Die 

looitjies sal by elke kamp te koop wees teen R20.  Hierdie projek gaan loop tot en met 2012 se AJV.  Lede, asseblief kom ons ondersteun dit sodat ons 2012 

weer ‘n heerlike AJV kan hou.  (Meer inligting rondom die toestel  kan verkry word by Francois Pretoruis] . 
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Die Bestuur was die suksesvolle  naweek se Kampkommodante.  Daar is behoorlik dankie gesê met blomme en die gebruiklike Kampkommandant plaatjie. 

 

DS. Hannes Nagel het die erediens gelei en ons versoek om JESAJA 43 vers 1 ons eie te maak. 

“Luister, so se die Here wat jou geskep het, Jakob, wat  jou gevorm het,Israel:  Moenie bang wees nie,  Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is 

Myne.” 

Hiermee wil ons net ons dank betuig aan ons besoekers  mnr. en mev. Delport vir hulle teenwoordigheid. 

 

U aandag word gevestig op die Wegbrekers kamp Junie/Julie 2012 by Weesgerus. Frans en Annetjie Kloppers is die sameroepers.   En Ernst en Ina Marais 

gaan ‘n Wiltuin toer reel  na die Krugerwild tuin September/Oktober 2012.  Kontak hulle so gou moontlik om u naam op hul lys te kry. 

Die volgende kamp is by KLIPDRAAI die naweek van 30  September 2011.  

Kennis moet asseblief geneem word dat die SONDAGSKOOL tydens die kampe stiptelik op 8H30 sal plaasvind by die JEUG OUER se wa.  Daar  gaan ook vanaf 

KLIPDRAAI se kamp elke kamp ‘n SNOEPIE wees vir oud en jonk.  Kinders bring asseblief genoeg snoepie geld saam vir die naweek. 

‘n Vriendelike versoek word gerig aan almal om die Kekkelbek te ondersteun deur middel van fotos, nuus brokkies, of enige iets wat nuus waardig is aan my 

te stuur.  Dit is ons Streek Vaaalrivier se kommunikasie medium.  Enige positiewe/negatiewe kommentaar is welkom. 

Die Kampkommandante  en enige iemand wat iets wil plaas word versoek om hulle kampverslae/brokkies/foto’s  nie  later  as die 1ste Woensdag na die 

kamp vir my te stuur . 

Baie dankie, ek gaan staat maak op u. 

Groete,  INA MARAIS 

e-pos;  imarais58@gmail.com 

Tel. 084 519 6293 

 

VERWYDER DIE “ROTSE” IN JOU LEWE 

       Deur Benescke Janse van Rensburg  

Wat sal jou reaksie wees as jy môreoggend by jou huis uitstap en ’n reusagtige 20-ton rots in jou oprit vind? Dít is wat Dany Larivière, die burgemeester van 

Saint-Théodore-d’Acton, ’n klein dorpie naby aan Montreal in Kanada, se voormalige vrou te beurt gestaan het. 

Uit radeloosheid vir sy vrou wat hom nie kan uitlos nie, het Larivière glo Maandag in die vroeë oggendure haar “geskenk” (nogal toegedraai met ’n groot rooi 

lint en ’n verjaarsdagwens in oranje spuitverf bo-op) met ’n vurkhyser in haar oprit gaan aflaai. Die twee het glo ’n uitgerekte dispuut oor geld. 

Nadat sy vrou ’n klag by die polisie aanhangig gemaak het teen hom omdat hy geweier het om die rots te verwyder, het Larivière aan die media gesê dat sy 

vrou nooit tevrede was met die grootte van haar steen nie en dat hy hoop dat sy dié keer tevrede sou wees. Sy “geskenk” was glo ’n poging om finaal van 

haar ontslae te raak. Die polisie-ondersoek duur voort. 

mailto:imarais58@gmail.com
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 Hierdie klink dalk na ’n absurde storie. Tog, hoeveel keer het ons nie ook al “rotse” op diegene rondom ons se lewens gelaai nie? Ons rotse is dalk nie fisiese 

rotse nie, maar besef jy dat jou afbrekende woorde soos rotse word wat jy bo-op ander se koppe pak en wat hulle in die grond laat wegsak? Of besef jy dat ’n 

wrok wat jy koester teen iemand anders of ’n onvergewensgesindheid wat jy in jou hart ronddra soos ’n rots word wat aan jou hart hang en jou verhoed om 

’n lewe in oorvloed te lei? 

Die Psalmdigter het verstaan dat hierdie “rotse” wat ons na ander slinger of wat ons met ons saamdra ons verhouding met God affekteer. Luister na die 

Psalmdigter se woorde in Psalm 24:3-5: “Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Dié een wie se hande rein en wie se 

hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang, en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied.” 

Het jy rein hande en ’n suiwer hart of is daar ’n paar “rotse” wat jy vandag in jou lewe kan identifiseer? Kom ons vra God om ons te versterk en in staat te 

stel om op ons vurkhyser te klim en al daardie onwelkome “rotse” in ons lewens te verwyder. Só sal ons God se seëning ontvang en beleef hoe Hy reg in ons 

lewens laat geskied! Sterkte. 

 Vader God, baie dankie dat ek U kan vra om my te help om die “rotse” in my eie lewe te identifiseer. Lei my asseblief ook deur u Heilige Gees om daarvan 

ontslae te raak. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen. 

  

 

LIEF EN LEED 

.  LEED  :   Hilda Erasmus  -   Skouer operasie 
                  Johan du Preez  -   Oorlede      
                  Adri V Brakel  -   Vader baie sie k 
                  Neels o Kelly  -    Oorlede 
                  Reinette Kriel  -    Skouer opera sie 
                  Anzunette Volschenk  -     Hospit aal 
                  Hannetjie Boshoff  -  -  Kanker  
                  Danie V Niekerk  -   Ma ernstig s iek 
                  Kallie en Alma Enslin  -  Seuntji e in hospitaal met longontsteking 

 
LIEF   :      Melissa Olivier  -  SA Korfbal 

 VERJAARSDAE 

BAIE  GELUK   AAN  ALMAL  WAT  GEDURENDE  AUGUSTUS  EN  SEPTEMBER  VERJAAR. 

KONTAKBESONDERHEDE : 

VOORSITTER  :       FRANS KLOPPERS  :           082 336 7009       voorsitter.streekvaalrivier@gmail.com 

SEKRETARESSE ;     SONDRA KOEKEMOER ;                     082 464 0457  sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za 

ONDERVOORSITTER ;     DANIE VAN NIEKERK:          072 122 9953  marie.vanniekerk@gauteng.gov.za 

PENNINGMEESTER ;        PIETER JOHNSON           082 905 5926  Pieter@nrelect.co.za 

SKAKELING :     FRANCOIS PRETORIUS                        082 468 5972  FPretorius2@fnb.co.za 

TEGNIES  :                         HENRY  HARTSLIEF           082 419 1505  HHartslief@dcd.co.za 

JEUG OUER  :                   ERNST MARAIS           082 897 6152  emarais@randwater.co.za 

REDAKSIE  :     INA MARAIS           084 519 6293  imarais58@gmail.com 
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