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JAARGANG  31           FEBRUARIE    2011      UITGAWE  7 

 

 VISVANG  NAWEEK  TE  FRANKFORT  
 

 

Goeie dag SAWA lede 
Vertrou dat almal ’n Geesvervulde Kerstyd gehad het en die Nuwe jaar met vol moet, ywer en lus begin het. Dit beloof  om ’n 
baie aangename kamp jaar te wees, as daar na ons jaarprogram gekyk word.  Kyk gerus elders in die uitgawe daarna en doen 
asseblief u beplanning vroegtydig sodat ons weer lekker saam kan kamp. 
 
Die afgelope Visvang naweek 27-29 Januarie 2012 wat te Frankfort River Resort gehou is, het baie goed afgeloop. Ten spyte van 
die rivier wat baie sterk gevloei het, kon ons vissermanne hulle vernuf  vertoon het. 
  1.  In die mans afdeling is die grootste vis gevang deur Japie Pelser 
  2.  In die vroue afdeling is die grootste vis gevang deur Janette Pelser 
  3.  Die  swaarste sak vis is gevang deur Ryan Strauss 
  4.  Die kleinste vissie is gevang deur Shaun Potgieter (Henry Hartslief het die prys in ontvangs geneem) 
  5.  Wen grootte vis gevang deur Danie van Niekerk na die kompetisie 
  6.  Ryan in aksie 

1.         2.        3.   

4.          5.         6.  

 

VAN DIE KAMPKOMMANDANTE 
Wat ‘n lieflike oord met groot koeltebome en groen grasperke, die weer het mooi saamgespeel met net n vlaagie reën Vrydag en 
Saterdagaand.  Vaalrivier en Riemland  het saamgespan om die naweek ‘n sukses te maak en ek dink almal het dit geniet.  
Die naweek het afgeskop met hamburger verkope deur Vaalrivier Vrydagaand, elkeen kon sy eie patty braai en sy hamburger 
pak met wat hy wou opsit.  Saterdag oggend het Riemland ons trakteer met ‘n heerlike ontbyt. 
Saterdag se visvang kompetisie is goed ondersteun met 24 inskrywings.  Alhoewel die rivier sterk gevloei het, en daar Donderdag 
en Vrydag niks gevang is nie het die vissermanne en vroue tog Saterdag ‘n goeie vangs gehad. 
Sondag na voorsitterstee en kerkdiens was niemand haastig om huiswaarts te keer nie en oral het nog braaivleisvure gebrand. 
Beslis ‘n oord waarby ons weer wil gaan kamp. 
Baie dankie aan almal se hulp met die voorbereidings, deelname en goeie sportmangees. 
Kampkommandante Neels en Reinette Kriel. 
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VAN DIE VOORSITTER.  

En hier staan ons aan die einde van die eerste maand van 2012 en Januarie lê op sy rug. 

WOW!!!! Wat ‘n naweek by Frankfort !!!! Die wat nie daar was nie, het uit gemis. ‘n Pragtige oord, pragtige kuier weer, lekker 

eetgoed (Vrydag aand Hamburgers en Saterdag oggend ‘n Riemland Ontbyt) en wonderlike mense!!!! Dit sal maak dat ek elke 

naweek wil kamp!!! 

Die naweek het uiters goed verloop en ons opregte dank aan ons Kampkommandante, Neels en Reinette Kriel, vir die aanbieding 

van die kamp en die hengel kompetisie. Alhoewel die Wilgerivier sterk gevloei het, het sommige van die hengelaars so nou en 

dan ‘n byt gehad. Soos julle weet is “hengel” ‘n baie wispelturige sport en was daar sommiges onder ons wat lyne in gehad het 

maar beslis nie die regte “doepa” gebruik het nie. Ons het tot ons eie “Sera De Jaar” onder ons wat sommige manne op hulle 

neuse (of is dit nou oor hulle stokke) laat kyk het. Sal net graag wil weet wat se “doepa” sy gebruik het? Baie geluk aan die 

wenners en jammer vir die enkeles wat wen grootte visse na die inweeg gevang het. Sien die amptelike uitslae en foto’s verder 

in hierdie uitgawe. 

Dit was ook ‘n besonderse naweek toe Riemland Satelliet na ‘n kort vergadering hulle eie volledige bestuur aangewys het en dat 

hulle nou sterk op pad is om weer ‘n volwaardige SAWA Streek te word. Daar word nou net gewag vir die finale goedkeuring van 

die NUB tydens die oop NUB vergadering wat op die naweek van 10 tot 12 Februarie gehou word. 

Geliewe kennis te neem dat die Musiek naweek wat tydens die Gebiedskamp vanaf 24 tot 26 Februarie 2012 te Koppisol 

aangebied sou word gekanselleer is en verskuif na die Doedie Kamp wat die naweek van 22 tot 24 Junie 2012 by Koppisol 

aangebied word. Die Gebiedskamp van 24 tot 26 Februarie verskuif nou na Klipdraai. Die tarief sal R410-00 vir die naweek wees. 

Hierdie skuiwe was genoodsaak na dat ons nie ‘n ooreenkoms met Oosrandia Gebied kon onderhandel oor die deel van die 

kostes vir die musieknaweek nie. 

Ons sien daarna uit om julle almal by die Gebiedsaamtrek te sien en aan die ander streke te wys waartoe Vaalrivier instaat is.  

Die Presidente word dan ook gedurende die April Paasnaweek vanaf 5 tot 9 April 2012 by Klipdraai aangebied. Die naweek tarief 

is dan ook R610-00 vir die hele naweek. Vaalrivier beplan om Vetkoeke die Saterdag te verkoop en ons wil graag ‘n beroep op al 

ons lede doen om ons te kom ondersteun en ons te help. Daar is dalk ook nog ‘n ander paar verassings wat op ons wag. 

Lede wat dit dalk oorweeg om hierdie jaar die Kongres te Hartenbos by te woon moet asseblief vir Sondra kontak sodat sy vir 

julle die voorlopige besonderhede opname kan stuur om die Nasionale kantoor te help met hulle beplanning vir die logistieke 

reëlings.. Hierdie jaar is ‘n “oop” Kongres en alle lede word genooi om dit by te woon.   

Groete. 

Frans en Annatjie Kloppers. 

KENNISGEWING  
1.  Indien u, u hondjie wil saamneem as u gaan kamp: 
 
   1.1  Kry eers duidelikheid by die Sekretaresse of  honde op die oord toegelaat word 
   1.2  Indien wel, moet u hondjie ten alle tye aan ’n leiband wees en onder u toesig wees, hy mag nie alleen rondloop en 

ander Kampeerders pla nie.          
   1.3 Sorg asseblief as hy nr. 2 gedoen het dat u dit optel en weggooi. 
 
2. Daar is op die mees onlangse Bestuursvergadering besluit dat vanaf  Maart 2012 die elektroniese Kekkelbek vervang  

word met slegs ’n e-pos  wat u in kennis gaan stel dat die Kekkelbek op SAWA (www.sawa.org.za) beskikbaar is.  U kan 
slegs op hierdie skakel klik waarna u na die Vaalrivier webwef geneem sal word, klik dan op die nuutste uitgawe van die 
Kekkelbek.  Hierdie besluit is geneem om 2 redes nl.  Om kostes te bespaar en omdat al hoe meer instansies privaat     
e-posse blok en die e-posse dan terug gestuur word. 

 

LIEF EN LEED 
Baie geluk aan almal wat gedurende Januarie geluk en vreugde ervaar het. 
Baie sterkte aan die wat hartseer en vol pyn was.  Ons dink veral aan Cecil du Plessis en familie wat Oom Duppie aan die dood 
afgestaan het. 

http://www.sawa.org.za/
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TOEKENNINGS 
 
Die volgende toekenning is gemaak tydens die Voorsitterstee gehou te Frankfort. 
  1.  60 STREEK  -  Henry en Wilma Hartslief 
  2.  60 STREEK  en 10 KAMPKOMMANDANTE -  Francois en Dot Pretorius 
  3.  130 STREEK – Fanie en Sandra Coetzee 
  4.  140 STREEK en 225 ALGEMEEN – Anton en Sondra Koekemoer 
  5.  250 STREEK – Danie en Marie van Niekerk. 
  6.  Kampkommandante – Neels en Reinette Kriel  

 1.         2.      3 .    .                            

4 .         5.       6.  

 

LOOITJIE WENNERS 
        1.  Alta Oosthuizen het die Lantern gewen. 
        2.  Marie van Niekerk het die oprol tuinslang gewen. 
 

        1.                2.      
 

 
 

DIE JEUG 
Die kategete klasse het weer begin, vir die wat dit wil bywoon.  Die kind/kinders wat die klasse getrou bywoon sal met die 
Kersboom kamp vereer word met ’n toekennning.  Daar is op die mees onlangse Bestuursvergadering besluit dat DIE KLASIEKE 
KINDERBYBEL STORIEBOEK, geskryf deur Johan en Nina Smit  in die vervolg gebruik gaan word vir die onderrig van ons Jeug. Let 
asseblief daarna op dat die Kategese klasse stiptelik om 8h30 begin. 
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KAMPNUUS 
Kennis moet geneem word dat die Musiek naweek van 24-26 Februarie 2012 gekanselleer is en dat hierdie naweek  geskuif 
word na Klipdraai, wat ’n Gebiedskamp gaan wees.  Die tarief  is R400.00 vir die naweek.  Hier gaan ook verskeie kosaksies 
wees.  Die Musiek naweek sal nou 23-24 Junie te Koppisol gehou word. 
 
Let asseblief daarop dat Drie Berge se kamp Gekanselleer is a.g.v  gebrek aan belangstelling. 
 
16-18 Maart 2012 is dit Potjiekos naweek te Kareekloof. Tarief nog nie beskikbaar nie. 
 
6-9 April 2012 is dit Presidente by Klipdraai.  Die tarief is R600.00 vir die naweek en NOVS gaan die kampkommandante wees. 
 
25-27 Mei 2012 is dit die Sitrus fees te Buffelspoort.  Die tarief is R480.00 vir die naweek wat die toegangsfooi vir die fees insluit.  
Bespreek  en betaal vroegtydig om u plek te verseker by die sekretaresse, want daar is net  30 staanplekke beskikbaar. 
 
29 Junie tot 8 Julie 2012  is dit die wegbrekers kamp te Weesgerus. Vir meer besonderhede kontak asseblief die voorsitter 
 

 
 

RIEMLAND 
 
Tydens ’n vergadering gehou te Frankfort het RIEMLAND weer ’n volwaardige streek geword.  Die Bestuur is as volg: 
Voorsitter – Attie Meintjies 
Ondervoorsitter – Ben Pieterse 
Penningmeester – Mike Lindeque 
Sekretaresse – Petro van Zyl 
Addisionele Lede – Iwi van der Merwe en Dumpies Mathee. 
Hierdie kommitee sal aan die NUB op 11-12 Februarie 2012 voorgelê word vir goedkeuring. 
 

                                                                               
 
 

GEDAGTE VIR DIE MAAND 
Vanuit sy woonplek hoog verhewe Die Here gee ons sy beskerming,       
sien Hy, die Koning, almal raak. Hy sal sy oog op ons bly hou; 
En Hy kyk of op alle lewe,  Ons stel ons hoop op sy ontferming 
want alles is deur Hom gemaak. Ons sal op Hom, ons hulp, vertrou  
Alle kundighede, alles hier benede God se Naam is heilig, by Hom is  
is deur Hom gemaak.  ons veilig;  
In sy alvermoë sien sy wyse oë Hy sal altyd red  
al ons dade raak.   In ons vreugde lag ons,  
                                                                op sy goedheid wag ons, 
                                                                 hoopvol in gebed.                                                                                                    
 
                           LIEDBOEK VAN DIE KERK – PSALM 33:5,7 

 
      

Groete Redaksie 


