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Lief en Leed 

Hallo Sawanante. 
 
Wow , wat n kamp!   
 
Julle ouens maak mos n kamp baie lekker en as julle weer kom kamp volgende keer is 
ons ook daar. Die lirieke raai met n skop het baie van julle uitgeboul. Redaksie stel 
voor ons almal gaan werk n bietjie aan ons basiese musiek kennis voor ons dit weer  
aanbied. Dalk in die nabye toekoms  en dalk met meer bekende musiek  wat almal sal 
ken.  As julle so deur die boekie blaai moet julle ook nou soos ek wonder hoekom 
daar so baie fotos van Eugene is waar hy moes  boete doppe drink. Ken hy nie musiek 
nie of was hy net dors? 
 
So tussen die reen, modder en rivierstrome deur het ons steeds lekker gekamp maar 
net omdat die gees tussen julle dit so lekker maak om te kamp. Dankie aan elkeen wat 
die weer trotseer het en kom kamp het.  
 
Redaksie 
 

Lede 85 

Naweek Totale 27 

Vaalrivier 24 

Besoekers 3 

Sawa Vaalrivier 



. 
 

Goeiedag  Vaalrivier Sawanante en vriende. 
Die tyd gaan so vinnig verby dat ons alreeds die tweede kamp vir die jaar agter die rug het wat by Sionbergh 
plaasgevind het.  Ek het die kamp by Sionbergh gereel omdat die Leeuplaas oord nie die oord vir ons gereed 
gehad het soos gereel nie.  Daar is tydens my bespreking vir my meegedeel dat daar die Vrydag tot Saterdag n 
skoolgroep gaan wees asook dat die saal bespreek is vir die Saterdagaand .  Ek het wel die saal vir ons gereel vir 
Sondag.  Dit was vir my n verrassing toe ek n paar dae voor ons daar gaan kamp het gehoor het dat ATKV ook 
daar kamp.  Omdat ons as Vaalrivier Sawanante met enige ander  groepe kan  saamkamp en deel het ek dit 
aanvaar as n uitdaging vir ons.  Ek wil net vir julle elkeen sê baie dankie vir die samewerking en  julle  
vriendelikheid wat julle met die ATKV lede gedeel het.  Julle het aan my bewys dat  ek reg was met my mening. 
Ek en Reney het toe ook met die ATKV Voorsitter en bestuur saam reelings getref vir die erediens Sondag 
oggend. Wat n aangename en leersame oggend het ons nie beleef tydens die diens en samesang nie. Baie 
dankie ook aan ATKV vir hulle bydrae om die naweek n sukses te maak. 
Dit was vir ons almal n baie nat naweek met die baie reen wat Vrydag middag geval het, maar ons is dankbaar 
vir die reen. Die water  van die badkamer weens die groot toeloop was n probleem  vir almal wat naby die nuwe 
badkamer gestaan het want ons het die hele naweek in die nattigheid gestaan. Ek het die oord bespreking 
probleem  met  Anton  en Sondra Koekemoer  bespreek. Hulle het toe alreeds die probleem met die oord 
eienaar  opgeneem.   
Dit het ontstaan weens dubbel besprekings wat gedoen is deur die vorige bestuurder waarvan die eienaar nie 
bewus was nie en eers later uitgevind het.  Die eienaar het onderneem om sover dit in sy vermoë is net een 
groep tydens ‘n naweek toe te laat. Byvoorbeeld net n Skoolgroep of een woonwa groep, en  hulle vra om 
verskoning vir die ongerief wat dit veroorsaak het. Sondra Koekemoer het hulle  namens  SAWA  Vaalrivier  
bedank vir die kos van Saterdag middag asook vir die nagereg Sondag.  
Ek wil net vir die kampkommandante,  Francois en Monique baie dankie sê vir die aanbied van die kamp. Baie 
dankie ook vir Sondra wat ingestaan het vir Reinette wat nie die kamp kon bywoon nie. Die kinders het hulle 
self vermaak en het die visvang  baie geniet.  Almal wat Saterdagmiddag aan die “liriekeraai” deelgeneem het, 
het dit terdeë geniet en baie gelag. Almal het net gevoel dat as ons weer die speletjie speel daar meer tyd 
toegelaat moet word, dit was te gou verby. Monique het alles reg gehad vir die fliek Saterdagaand maar dit wil 
voorkom of die kinders te moeg was en die grootmense te lekker om die braaivleis vure gekuier het.  
Die sondagskool is bygewoon deur 19 kinders. Wat n voorreg en belewenis was dit nie vir Sarie, Monique en 
Susan om al die kinders te onderrig en te leer van Jesus nie. Ek is opreg dankbaar teenoor ons Hemelse Vader 
vir sy liefde, genade en leiding om die kinders te kan opvoed saam met hulle. Baie dankie julle is ware 
staatmakers.  
Saterdagaand het almal gekuier en saamgebraai met hulle families en vriende. 
Die kamp by Aasvoelkrans is nou gekanselleer.  Die rede is dat ‘n nuwe eienaar die oord oorgeneem het en dat 
die persoon wat ons bespreking gedoen het nie meer daar werksaam is nie. Die oord  het alreeds twee groepe 
vir die langnaweek en ongelukkig is daar nou nie meer plek vir ons nie. Die tarief is ook intussen verhoog na 
R270.00 per nag. Die kamp in Mei by Amigo’s hou ons nog dop, maar met die  reen val nou kan die kamp nog 
daar plaasvind. Ons sal julle op hoogte hou. 
Ons het ook die MINI TOER afgesluit tydens die kamp. Baie dankie  vir almal wat saam getoer het vir julle 
vriendelikheid, bedagsaamheid en aangename geselskap. Oom Attie Meintjies Voorsitter van Riemland Streek 
vir sy kennis van die Vrystaat wat hy met ons gedeel het asook vir die plekke wat hy ons gaan wys het. Francois 
vir jou reelings en borge wat dit nog lekkerder gemaak het tydens ons saam kuier in die aande. Dankie ook vir 
almal wat n beurt geneem het om kos te voorsien en te maak  in die aande.  Daar word n spesiale Kekkelbek 
saamgestel van die Mini toer wat julle ook later sal ontvang. 
Almal wat siek is, asook die wat naasbestaandes verloor het, deur beproewings gaan en op die herstel pad is. 
Ons gebede vir julle is dat ons Hemelse Vader almal  sal bystaan en krag sal gee om ook deur die situasies te 
kom. Lees Fil.4:13. Die Here gee ons krag. Kom ons vertrou Hom in alles.  
Die verlore paartjie wat soek was in ons vorige Kekkelbek het toe ook die naweek saam met ons geniet. Ons 
almal het hulle met ‘n groot gejuig terug verwelkom. Hou ons soektog na vermiste persone in die Kekkelbek 
dop en help soek. Namens  myself en al die bestuurslede  wil ons net weereens vir almal baie dankie se vir die 
deelname aan die verrigtinge om die kampe so  lekker te maak.  
Die wat nog nie die nuwe gees van SAWA Vaalrivier ondervind het  
tydens ons kampe nie  JULLE MIS BAIE !!!!!. SAWA groete.   
Sien julle almal by ons volgende kamp. 
 
Henry Hartslief. 







Kampkommandante: 
Francois Pretorius & 

Monique Venter 
Liam - Kinder flits 

Welmarie - 
Teddiebeer 

Nuwe lede voorgestel : Sarel Human 
en Cherrys Lamprecht en Shaun en 

Wanda Labuschagne. 

Anton - Flits 

Gideon- Tupper ware 

Sawa Vaalrivier en 
ATKV hou 

kerkdiens saam  



Stuur jou advertensies na  
Monique.Venter@fnb.co.za 

Tel: 016.362.0017 / Faks: 016.362.0095 / Sell: 083.455.3580 / www.autoclinic.co.za 
carine@autoclinic.co.za / 60 Mitchell weg, Meyerton, 1961 

Ons koop en verkoop woonwaens en waentjies.  Kom sien ons gerus vir goeie 
waardes. Ons roem ons daarop om goeie diens, met uitmuntende 
vriendelikheid te lewer. 

                                        Finansiering is beskikbaar: 

FSP no:  19417 

mailto:info@autoclinic.co.za


Bakdag 
Môre is dit Bakdag by Ansie se skool. Al die kinders moet self koekies bak en dit dan skool toe bring 
om te verkoop. Ansie is sommer baie opgewonde. Sy is baie lief vir bak, en sy is seker dat háár 
koekies die heel lekkerste in die hele skool sal wees. Sy het al haar sakgeldjies gebruik om meel en 
eiers en bakpoeier en olie te koop, en nou pak sy al die goeters mooi uit op die tafel. Net toe sy die 
meel begin sif, kom sit twee voëltjies op die vensterbank. “Oe! Bak jy tog nie koekies nie?” vra hulle 
opgewonde. “Kan ons die koekies by jou koop?” Maar Ansie skud net haar kop en sê: “O nee, hierdie 
koekies is vir Bakdag by my skooltjie!” Die twee voëltjies bly opgewonde op die vensterbank sit om te 
sien wat Ansie gaan maak. Toe die meel klaar gesif is, meng sy die eiers by. ‘n Bietjie melk en ‘n bietjie 
olie. Nou nog net die suiker. Maar o aarde, net toe Ansie die suikerpot van die rak wil afhaal, stamp sy 
per ongeluk die soutpot om! Die sout val uit, en ‘n hele hoop sout val binne-in haar deeg! “Agge nee!” 
roep Ansie benoud. “Nou gaan die koekies heeltemal te sout wees!” “Dalk is dit nie so sleg nie,” fluister 
die voëltjies, “sit net baie suiker in en dan bak jy dit klaar.” Ansie voel nou sommer lus om te huil. Sy was 
so opgewonde, en nou is alles bederf. Maar sy bak die koekies klaar, en toe dit uit die oond uit kom, vat 
sy ‘n klein happie om te proe. Dis aaklig sleg en heeltemal te sout! “Ek het nie geld vir nog meel en eiers 
nie,” snik sy, “en nou gaan ek nie koekies hê om te verkoop op Bakdag nie! Wat gaan ek maak?” Een van 
die voëltjies wip van die vensterbank af en proe aan die koekies. Dan roep hy sy maatjie, en die maatjie 
proe ook. “Ansie,” sê die voëltjies, “ons is MAL oor die koekies! Die sout pla nie vir ons nie – dis lekker! 
Ek is seker as ons die ander voëltjies gaan roep, sal jy al hierdie koekies verkoop kry. En dan kan jy met 
die geld weer gaan meel koop vir nuwe koekies.” En kan jy dit glo? Toe die voëltjies hoor hulle kan kom 
koekies koop, is daar sommer gou ‘n hele swerm van hulle op die vensterbank. Hulle betaal een silwer 
geldjie vir elke koekie, en voor jy kan sê “bottermes” is al die koekies uitverkoop! Met haar sak vol geld 
draf Ansie na die winkel toe, en gaan koop sy weer genoeg bestanddele vir nuwe koekies. By die huis bak 
sy vrolik, en hierdie keer maak sy seker sy stamp nie weer die sout om nie. Die nuwe koekies is heerlik! 
Net reg vir die tweede Bakdag. Want Santie het sommer al klaar haar eerste Bakdag by die huis gehou!  

Hello Kuikens 
 
Die naweek se les was om jou 
naaste lief te he soos jy God lief het 
en dat ons God eerste sal lief he. 
 
Groete  
Saartjie 



Bly ons het ons 
verlore Sawanante 

gevind. 

Wanneer laas het ons hulle 
op n kamp gesien? 



Meyerton Spur 

Wie se 
voete 
is die? 



Wat dink julle van die “soen 
groet” almal  op SAWA 
kampe. Laat weet ons wat 
dink julle op die volgende 
kamp ? 

Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees. Psalm 118:24 
  
As jy in die tyd geleef het toe dit verpligtend was om by die tempel in Jerusalem te aanbid, 
sou jy hierdie teksvers baie goed geken het. Dit is deel van 'n lied om die Here te dank en te 
loof. 
  
Een keer 'n jaar het die volk van Israel buite die tempel bymekaargekom vir die loofhuttefees. 
Hierdie fees is soortgelyk aan die oesfees wat sommige kerke jaarliks vier. God se kinders is 
beveel om gedurende hierdie fees met blydskap die Here te dank vir al sy seëninge en sorg. 
Dit was ook belangrik om op dié dag mededeelsaam te wees en na ander uit te reik. 
  
Te dikwels is ons gedagtes propvol van ons eie probleme. In ons gejaagde lewens is dit so 
maklik om die Here baie laag op ons prioriteitslys te plaas. Ons moet onthou dat elke dag 
wat ons wakker word 'n geskenk van God is. 
  
Die Almagtige God wat hemel en aarde gemaak het, en ons na sy beeld geskape het, het ook 
hierdie dag vir ons gemaak. Hy is 'n groot en wonderbare God. 
  
Hy roep sy kinders van geslag tot geslag om Hom te loof en eer. Nou is dit ons beurt en dit 
moet ons met blydskap vul. Hy het ons lief en Hy het vir my en vir jou deur genade en nie 
omdat ons dit verdien nie juis op hierdie stadium op aarde geplaas om Hom te verheerlik. 
Ons is egter slegs vir 'n tydperk en nie vir altyd nie hier geplaas! Ons behoort elke dag ons 
oorweldigende dankbaarheid en lof aan God te bewys omdat Hy ons so liefhet. 
  
Gebed: Hemelse Vader, gee dat deur die Heilige Gees ons elke dag wat U aan ons skenk tot u 
eer sal leef. In die Naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=118&version=1&GO=Wys


 
1 kg vetkoek deeg - deeg wat by "Spar / Checkers" te koop is. 
500 ml Ultramel room of enige ander volroom  
kaas, soveel soos wat jy wil insit  
gebraaide spek (opsioneel)  
gekapte swart olywe (opsioneel) 
knoffel, soveel soos wat jy wil insit  
 
Maak die deeg in lang vorm, soos 'n brood. 
Sny dit in die middel in die lengte oop, voeg kaas, knoffel ens 
in en druk die deeg toe.  
Draai die deeg om met gesnyde kant na onder. 
Plaas die deeg in gesmeerde broodpan of oondpan (die pan 
moet diep wees).  
Gooi 375 ml room oor die deeg.  
Strooi bietjie kaas en paprika bo oor. 
Vooraf verhit die oond tot 180 * C. 
Bak ongeveer 1 uur.  
Gooi die laaste room oor 5 minute voor die brood uitgehaal 
word.  
 
 
WENK 
Die warm brood kan in die room in pan gedoop word soos dit 
geëet word of opgesmeer word.  
Hoe langer die brood in die room lê hoe lekkerder! 
 

http://www.wateetonsvanaand.co.za/forum/viewtopic.php?f=862&t=3947&sid=ed5b31f3b233621385408543aba2c763


Kampe vir 100% bywoning  

1. Augustus 2013 AJV Koppisol 
2. 25-27 September 2013- Eastco Parys 
3. 25-27 Oktober 2013 - Sionbergh 
4. 21-23 November 2013 - Klipdraai Kersboom  
5. 24-26 Januarie 2014 - Koppisol  
6. 21-23 Febuarie 2014 - Sionbergh 
7. 25-27 Julie 2014 - Koppisol  

Presidente 
tel vir n 
joker. 



Middag Sawanante, 
  
As gevolg van nuwe bestuur by Aasvoelkrans het daar 'n fout 
ingesluip met hul besprekings en is Vaalrivier se bespreking nie op 
hul boeke aangeteken nie. Hulle het ook nou nie meer staanplekke 
oop nie want dit is 'n langnaweek. 
Ons het verskeie ander oorde probeer, maar kon nerens plek kry nie. 
  
Klipdraai het egter tot ons redding gekom en het vir ons plek.  
Laat weet asb so spoedig moontlik of jy die kamp by Klipdraai gaan 
bywoon, Want ons moet self gaan plek afspan. 
Tarief by Klipdraai  vir klubs meer as 10 woonwaens is R250.00 per 
nag. 
  
SAWA Vaalrivier  Groete 
Reinette 
 



 
Lief: 
•Marius en Melinda van Niekerk - Dogter getroud.  
•Francois Kloppers- Graad gekry. 
Leed: 
•Stofie Esterhuizen- Brongitus.  
•Wilky Wilken – oorlede. 
•PJ - weer beroof hierdie jaar.   
•Reinette Kriel - Vader oorlede.   
•Hannetjie Boshoff  - oorlede 
•Henriette Haasbroek - in hospitaal met Hepatitus.  
•Wilma Hartslief - Gordel Roos. 

Datum Kampplek Tarief 
20 – 22 Maart 2014 KlipDraai R 250 p.n 

17 – 21 April 2014 Presidente   

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@gmail.co.za  
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