
November2013 
UITGAWE  2 

JAARGANG 34  
NUUSBRIEF 

Hallo Sawanante 
 
Sionsbergh is gelee in Heidelberg omgewing omring 
deur die natuurlike skoonheid van die Suikerbosrand 
Natuur Reservaat. Sionsbergh is die ideale wegbreek 
van die gewoel van die stadslewe. 
 
Vrydag het ons almal daar aangekom en wat n  
“stunning” oord is dit nou. Die aand het ons boekevat 
gehad wat Marcel waargeneem het met n uitstekende 
boodskap. Ons het so n lekker reenbui deur die aand 
gehad . 
 
Saterdag oggend het Henry die boekevat 
waargeneem. Betaaltyd het daarna gevolg en daarna 
het Eugene en Welmarie ons vermaak by die 
Hindernis Baan, Vlot resies en Golf. Saterdag aand het 
PJ lekker pap gemaak en Welmarie die sous. Dankie 
julle dit was baie lekker. 
 
Sondag oggend is daar kerk en Voorsitterstee 
gehou en ons sê dankie aan Frans wat die diens vir 
ons waargeneem het. 
 
Groete  
Monique 
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 Goeiedag Vaalrivier Sawanante en vriende. 
Die eerste kamp wat streek Vaalrivier by Sionsbergh gehou het is ook nou verby.  Wat n 
aangename verrassing het nie op ons almal gewag toe ons aankom en die pragtige oord inry nie. 
Die kamp terrein het ons almal verstom met sy netjiese voorkoms,  mooi gras asook die mooi en 
skoon ablusie geriewe.  Die kampterein is netjies en word goed versorg ook gedurende die 
naweek. 
Ek wil net vir die kampkommandante Eugene, Welmarie, Reney asook Susan baie dankie se vir n 
baie lekker en opwindende asook aangename  kamp wat  hulle aangebied het. Die kinders se 
vermaak asook die vlot  resies, putjie golf  en saam braai Saterdagaand is baie goed aangebied. 
Dit was goed ondersteun en baie geniet deur die lede.  
Die weer was ons ook goedgesind al het die wind met tye kwaai gewaai.  Vrydag nag het ons n 
baie lekker bui reen gehad wat ook baie nodig was. 
Baie dankie aan almal wat n positiewe terugvoering oor die Kekkelbek gegee het.  Die bestuur en 
almal wat gehelp het asook Monique wat nou die Kekkelbek hanteer, ek waardeer dit baie.  
Hou gerus die Kekkelbek dop dit gaan nog baie interresante leesstof in ons huise/woonwaens 
word. 
Ons wil ook net namens ons SAWA lede weereens vir die familie van wyle oom Thys Cronje ons 
meegevoel betuig. 
Die bestuur het tydens die kamp Saterdag Middag 26-10-2013 n spesiale vergadering gehou  om 
die bedanking van R. Strauss as addisionele bestuurslid te bespreek. Ryan moes weens 
werksomstandighede bedank. Die Bestuur het dan ook eenparig besluit om Monique Venter te Ko-
opteer om die pos wat ontstaan het te vul. Tydens die voorsitterstee is Monique Venter toe 
voorgehou vir benoeming asook vir die lede gevra vir enige ander voorstelle/benoemings om die 
pos te vul.  Nadat daar  geen ander benoemings vanaf die lede voorgestel is nie en almal die 
benoeming aanvaar het, is Monique Venter welkom geheet as addisionele bestuurslid.  
 Ons volgende kamp is die kersboomkamp by Klipdraai. Dit beloof om weereens n baie lekker en 
aangename kamp vir almal te wees. Onthou die kamp word beplan deur die dag vir die kinders en 
daarom is dit vir ons belangrik om die getalle van die kinders so gou moontlik te kry. Daar gaan ook 
vermaak vir die grootmense wees die aand. Onthou ook om jou woonwa te versier met kersliggies 
ens. Daar gaan n prys wees vir die mooiste woonwa. 
Ek wil dan ook net weereens die mini toer wat Francois Pretorius reel vir Februarie 2014 vanaf 13-
02-2014 tot 24-02-2014 bevestig. Daar is plek vir 15 woonwaens en ons benodig nou die getalle 
om die besprekings vas te maak asook om die deposito’s in te kry om oor te betaal. Sien Francois 
se insetsel vir meer inligting. 
Die tuisblyers kamp by Klipdraai is nou ook baie naby en ons het die getalle nodig om te kan 
besluit om voort te gaan of om die kamp te kanselleer. Daar is tot datum nog  net drie lede wat 
terugvoering gegee het.  
Ons as bestuur sien uit daarna om julle by die kampe te sien en voort te bou op die lekker en 
aangename  kampe wat verby is. Ek doen weereens n beroep op almal om met voorstelle te kom 
vir kampe. Julle kan dit met ons bespreek en dalk selfs aanbied deur kampkommandante te  wees. 
Ons as bestuur sal altyd bystand verleen en saam met die persone werk. 
Ons kyk uit na die volgende kamp om te sien watter verrassings daar gaan wees, veral vir die 
kinders. Sien julle daar. 
 
SAWA groete. 
Henry Hartslief. 
 

Die Voorsitter 



Boekevat 
Vrydag 
aand. 

Welkom 
pakkie 

en 
program. 



Vlot resies  
– Big Bom 
(Gideon 

Kriel Span) 

Hindernes Baan 



Wie wil 
nou golf 
speel? 

 Nuwe Lede  

Dit was n 
mooi hou 

Ons 
wenner 



SAWA was n groot groep die 
naweek 

Ons kamp 
kommandante 

Lootjie wenners 

Besoekers 

Nuwe lede – Tilla 
Viljoen en Gideon 
Kriel en Hermann 
Meintjes het die 

naweek op 
Sionsbergh hul 

pakkette ontvang.  

Psalm 
121 

Ons kampkommandante vir die 
naweek was Eugene en 
Welmarie Erasmus, Reney en 
Susan Connoway. Baie dankie vir 
‘n puik naweek en aktiwiteite wat 
julle aangebied het. 

Charles Swanepoel Marius van Niekerk  



Hallo Almal 
 

Die bladsy sal 
nou gebruik word 
vir advertensies 
van ons Kamp 
verskaffers en 

Sawanate wat ou 
kamp gereedskap 

het en dit wil 
verkoop. 



Popcorn en 
movie vir 

die kinders 

KINDER PRET 

Volley 

Saambraai 

KERSVADER 

22 – 24 November 2013 

Die gaan die kamp 
wees om by te 

wees. Onthou om 
Reinette te laat weet 

van die aantal 
kinders. Almal sal 
vermaak word op 
die kamp. So sien 

julle daar  

Kersliedere 



Julle is almal wenners, maar nou kan jy ook iets wen! 
  
SAWA Vaalrivier lede het tot op Maandag 3 Desember 2013 om 14:00 tyd om julle foto’s van n SAWA kamp in te stuur. Daar 
gaan 4 kategorieë wees.  
  
Vir watter kategorieë kan deelnemers inskryf? 
 
Kategorie 1: Lede 
Kategorie 2: Natuur 
Kategorie 3: Kinders 
Kategorie 4: Kamp lewe 
  
Meer oor die kategorieë 
Foto kategorie: Die fotograaf wat die tema die beste deur sy foto uitbeeld, sal wen. Omdat die kategorie dus nie so streng op foto 
tegniek fokus nie, is selfoonfoto’s ook welkom. 
  
Pryse sal bekend gemaak word op die volgende kamp 
  
Reëls 
Die kompetisie is oop vir SAWA lede en daar is nie ’n beperking op die aantal inskrywings wat ingestuur mag word nie. 
Geen inskrywingsfooi word gehef nie. 
Die beoordelaars se beslissings is finaal. 
Enige teken van plagiaat is gronde vir diskwalifikasie. 
Erkenning sal wel aan die betrokke persoon gegee word. Op die volgende kamp . 
Elke inskrywing moet die volgende bevat: 
’n Enkele sin wat jou foto beskryf (indien jy ŉ foto inskryf); 
jou persoonlike inligting (naam,van, volledige kontakbesonderhede); 
Kategorie waarvoor ingeskryf word 

Monique.Venter@fnb.co.za 

Beskrywing: “Daar 
is niks mooier as 

ons eie 
Natuurskoon 

nie…” 
Kategorie: Natuur 
By : JACQUES 

VAN ZYL 

Beskrywing: “Hi, 
ek is Gustav en 
ek is die jongste 

streek 
Vaalrivier  Sawan

ant…” 
By : JACQUES 

VAN ZYL 

Kategorie: 
Kinders           

Beskrywing: “Dit 
lyk makliker as 
wat dit is….” 

By : JACQUES 
VAN ZYL 

Beskrywing: “Dis 
mos die SAWA 

lewe….” 
Kategorie: Kamp 

Lewe 
Kategorie: Lede 

By : JACQUES VAN 
ZYL 



Hallo Sawa kuikens .  

Wall of Fame 

Golf wenner  



Naam en Van : ______________________                             

SPOT THE DIFFERENCES 
KOMPETISIE VIR KLEIN SAWA 
KUIKENS (Onder 10) 
Druk die bladsy uit op die rekenaar se 
drukker, kleur in en bring die prentjie 
saam Klipdraai toe die 22 -23 November 
2013. As kuikens nie n drukker het nie 
sal daar uit gegee word Vrydag 22 
November 2013 by die kamp. 

Kompetisie Reels: 
 
1. Al die Sawa kuikens kan inskryf vir die 
kompetisie. 
2. Druk die bladsy uit en bring dit saam kamp 
toe . 
3. Sluitingsdatum 23 November 2013. 
4. Wenners sal 24 November aan gekondig word 
en sal gepubliseer word in die nuutste 
Kekkelbek volgende maand . 



Liefde vir Kersfees  
Francois Meyer 

   
Onder die ster wat die herders lei 

Volg ek die paadjie deur my hart uitgelê 
Rondom my gaan kersliggies verby 

Vir elke flikker van elke liggie wil ek jou iets sê 
 

Meer as die geskenke wat wyse manne bring 
Wil ek met alles in my vir jou gee 

Mooier as wat engelkore sing 
Dieper as die diepste see 

 
So is my liefde vir jou 

Soos die kersbome die feestyd versier 
Is jy in my hart toegevou 

Liefde is saam met ons redding hier 





Soetsuur-braaihoender 
 
Hulle smaak so lekker, want die sous is so lekker.   Gebruik die sous vir jou 
steaks en ribbetjies ook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jy benodig 
hoenderboudjies en -dytjies 
Vir die sous 
½ bottel blatjang 
1 koppie bruinasyn 
1 koppie bruinsuiker 
1 blik gekapte pynappel, gedreineer 
’n duimpie gemmer, fyn gerasper 
 
Só maak jy 
Kook al die sous bestanddele saam totdat die suiker opgelos het. 
Roer dit die heeltyd sodat die sous nie aanbrand nie. 
As jy hou van ’n effense byt in jou sous, kan jy ook ’n bietjie Tabasco en droë rissie 
daarby inwerk. 
Hou die sousie warm sodat dit nie dik word wanneer dit afkoel nie. 
Pak die hoenderstukke op die rooster en braai dit stadig. 
Bedruip dit elke keer wanneer jy dit omdraai, met die warm sous. 
 
Sê 
Hou maar ’n jammerlappie byderhand, want dié sousie maak alles taai. 



Kampe vir 100% bywoning  
1. Aug 2013 AJV Koppisol 
2. 25-27 SEPT 2013- Eastco Parys 
3. 25-27 October 2013 – Sionsbergh 
4. 21-23 November 2013- Klipdraai Kersboom  
5. 24-26 Jan 2014- Koppisol  
6. 21-23 Feb 2014- Heilbron Leeupark –Streek  
7. 25-27 Julie 2014- Koppisol  

Presidente 
tel vir n 
joker. 



SAWA Vaalrivier se mini Vrystaat toer 

Ons toer gaan begin op 13 Februarie 
wanneer ons koers kies na Reitz toe. 

Ons kamp vanaf Donderdag aand af by 
Bass Feather lodge. Almal kom daar 
bymekaar vanwaar die amptelike toer 
begin. Die oord is 7 kilometers buite 

Reitz. Ons gaan dan almal die BIELIE 
MIELIE FEES bywoon oor die naweek. 
Almal se smaak verskil en elkeen kan 

dus deur die fees program werk om dan 
te sien wat hulle wil bywoon. Die oord 
het n dam vir die van julle wat net wil 

hengel oor die naweek. Die kostes per 
nag is R140 per staanplek en R30 per 
persoon bo 12 en R20 vir n kind onder 

12. Distansie vanaf Vereeniging – 170 
km 

Maandag oggend 17 Februarie 
vertrek ons in konvooi na 

Meiringskloof in Fouriesburg 
waar ons dan vir die week sal 
bly tot en met Vrydag oggend. 
Hier is fantastiese plekkies om 
te ontdek. Daar is ook n dam vir 

hengel en baie grotte om te 
gaan ontdek. Oom Attie het vir 

ons n plekkie gekry wat 
verskeie oudhede het wat ons 
na sal kyk op Dinsdag. Daar is 

selfs 4 trek roetes vir die manne 
wat dit wil aanpak. Kostes is 

R90 per persoon vir die eerste 
2 en R40 per persoon daarna. 

Kinders is R22. Distansie 
vanaf Reitz – 90 km 

Hier vertrek ons weer teen Vrydag 
oggend 21 Februarie en ry al die 

pad terug na die Weltevrede 
leeuplaas in Heilbron wat dan ook 

as n streek kamp sal dien. Die oord 
is nog onder ontwikkeling en ons 

sal binnekort terugvoering gee oor 
waar ons staan met die oord. Ek 
was verseker dat hulle heeltemal 

klaar sal wees teen die tyd wat ons 
toer gaan plaasvind maar ons sal 
heeltyd gaan inloer om seker te 

maak alles is in orde voor die toer. 
Daar is n 7 km grondpad maar ek 
het dit gery en dit was nie te sleg 

nie. Distansie vanaf 
Meiringskloof – 190km 

Die totale distansie van die 
toer is net oor die 500 
kilometer. As jy 15 liter per 
100 km gebruik met die 
woonwa aan sal jy omtrent R 
1000 benodig vir brandstof  
Beraamde kostes vir die toer 
vir 2 mense. 
Bass feather lodge – R 200 X 4 
= R800 
Meiringskloof – R 180 X 4 = 
R720 
Leeuplaas – R200 X 2 = R400 
Totaal = R1920 vir die verblyf 

 





 
Lief 
•Saartjie Kellerman het ingekom vir Mej Matriek 
•Ansie Kellerman het Model van die Jaar gewen by Chantenique 
•Doney Connoway het n Diploma gekry vir dans by die Kunstefees 
•Reinette se klein kind het ook n Diploma gekry op die Kunstefees  
 
Leed 
•Oom Thyse is oorlede 
 

Datum Kampplek Tarief 
22 – 24 November 2013  Klipdraai - Kersboom 

24 - 26 January 2014 Koppisol 

VOORSITTER:  Henry Hartslief  0824191505 
e-pos:  hhartslief@dcd.co.za 
 
ONDERVOORSITTER: Reney Connoway   0847641289   
e-pos:  reney-connoway@bat..com    
 
SEKRETARESSE: Reinette Kriel  0823587588  
e-pos: sekretaresse.vaalrivier.co.za 

mailto:hhartslief@dcd.co.za

