
June 2014 

Sawa Vaalrivier 

Hallo julle! 
Redaksie was nou nie op die kamp nie 
maar as ek sien wat daar aangegaan het 
is ek baie spyt ons het nie saam gekamp  
nie. Ons gaan beslis by Koppisol wees al 
is dit hoe koud…..hoop ons sien julle 
ook daar.  
Redaksie 



Goeiedag Vaalrivier Sawanante en vriende. 
 
Die langnaweek kamp by Eastco Magalies het  ook verby gevlieg en almal wat daar was het dit 
geniet. Ek en Wilma kon die kamp ongelukkig nie bywoon nie weens omstandighede buite ons 
beheer.  Die weer het soos ek verneem heel goed saamgespeel vir n winterkamp en mense het 
maar moeilik opgepak om huiswaarts toe te keer. 
  
Baie dankie vir Francois en Arelene wat die kamp aangebied het.  Baie dankie ook vir Reinette 
wat op n kort kennisgewing waargeneem het as voorstiiter vir die naweek asook vir die ander 
pligte soos die hantering van die plaatjies en die foto’s vir die kekkelbek. Baie dankie ook vir 
Frans Kloppers wat die kerkdiens gehou het Sondagoggend. 
Die kongres is vervroeg as gevolg van besprekings by Buffelspoort en dit verplig ons nou om ons 
AJV ook te vervroeg. Ons AJV kamp is dan nou soos julle alreeds in kennis gestel is by Koppisol 
die naweek van 22 tot 24 Augustus. 
  
Ek wil net n beroep doen op alle lede om nominasies in te dien vir meriete toekennings. Jy kan 
enige lid benoem vir n meriete nominasie wat jy weet dit verdien. Doen dit deur n e-pos te 
stuur aan die voorsitter of sekretaresse. Jy kan ook n brief skryf en ingee voor  Sondag 27 Julie 
2014.  Dit is ook nodig dat jy moet volledig motiveer hoekom jy die person benoem sodat 
daarna gekyk kan word. Let wel daar is n meriete komitee wat dit hanteer en nie die bestuur 
nie. 
 
Die AJV kom vinnig nader en ons as bestuur wil julle aanmoedig om te begin dink en werk aan 
wie julle wil benoem om op die volgende bestuur te dien. Daar is n nominasie dokument wat 
voltooi moet word vir die benoemings en is beskikbaar by die sekretaresse. Die nominasie 
vorms sal op die volgende kamp uitgegee word asook aan al die lede gestuur word deur n e-
pos. Die sluitings datum vir nominasies is ook Sondag 27 Julie 2014 en  moet by die voorsitter 
ingedien word. Weens omstandighede kan ek nie weer beskibaar wees om op die bestuur te 
dien nie. 
 
Die bestuur is hard aan die werk  om weereens vir ons lede n baie opwindende en lekker AJV 
voor te berei. Ons sal met de volgende uitgawe meer inligting hieroor bekend maak. 
 Ons wil ook net namens ons SAWA lede vir almal wat siek is  sterkte toebid. Sterkte ook vir 
Andre Viljoen wat nog aansterk na sy knie vervangings operasie. 
Namens al ons Vaalrivier Sawanante wil ons net vir Riaan & PJ ons  innige simpatie meedeel 
asook sterkte en vertroosting toebid met  die skielike  afsterwe van Riaan se moeder. 
PJ en Riaan asook Reinette en Neels gaan vir ons die winterkamp aanbied. Hulle beloof  om 
soos gewoonlik n opwindende naweek  aan te bied. Ons sien uit daarna. 
 
SAWA groete.     
Henry Hartslief 







Marina en Gerhard Labuschagne (Gaste) 
Marina Verjaar. Nuwe Lede – Erhard en 
Annelien Arendt. Kampkommandante- 

Francois en Arelene Kloppers. Lootjie Wenners 
– Neels Otto – Spur Voucher en leer sak. 



Ons tema vir die AJV is RUGBY.  
Trek jou rugby trui aan en kom versier jou tafel vir die aand funksie met jou 

gunsteling rugby span se "vlag en glas". 
 Laat weet my asseblief of jy en jou gesin die funskie en kamp  gaan bywoon 

sodat ons ons beplanning kan doen rondom die getalle. 

Net 'n regstelling in die AJV datum. Die Algemene Jaar Vergadering is Saterdag 
23 Augustus 2014 om 10h00 te Koppisol.  

Die kamp naweek is 22-24 Augustus.  
  

Laat weet asb. of jul die naweek gaan bywoon.  Hoeveel volwassenes en hoeveel 
kinders- ouderdomme. Ons moet getalle kry om ons beplanning te doen. 



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 

Meyerton Spur 

mailto:info@autoclinic.co.za


Liewe Kuikens 
 
Ons hoop die volgende kamp 
kry ons nie so bitter koud soos 
die wintervoetjies nie. 
 
Groete  
Saartjie 

Die hasie in die lugballon  deur Anna Emm 
Op 'n mooi dag tel 'n hasie 'n groot stuk seil in die veld op. “Ek gaan vir my 'n lugballon maak van 
hierdie seil!” roep hy opgewonde uit. “Een met 'n mandjie en 'n propeller! En dan gaan ek daarin 

klim en om die wêreld reis.” 
Dit is toe presies net wat hy doen!  Hy werskaf en woel die hele dag lank, en uiteindelik is die 

lugballon klaar. Dis baie mooi, maar dit staan so 'n bietjie skeef na die een kan toe... Vinnig klim die 
hasie in die lugballon, skakel die propeller aan, en daar styg dit stadig in die lug in op. Die lugballon 
lê nogsteeds so 'n bietjie skeef, maar die hasie is te opgewonde om dit raak te sien. Hy leun oor die 

mandjie se rant om te sien hoe die wêreld lyk. 
“Wat op aarde maak jy daarbo?” roep die eekhorinkies uit die bome se takke toe hulle die hasie in 

die lugballon sien. 
“Ek reis om die wêreld in my lugballon wat ek self gemaak het!” roep die hasie trots. Die eekhorinkies 

kan sien dat die lugballon so 'n bietjie skeef na die een kant toe lê, maar hulle sê liewer niks. 
“Wat op aarde maak jy daaronder?” roep die groot arend toe die lugballon met die hasie in 'n ent 

onder hom deur die lug trek. Hy het hom amper lam geskrik vir die gedoente! 
“Ek reis om die wêreld in my lugballon wat ek self gemaak het!” roep die hasie trots. Die arend kan 

sien dat die lugballon so 'n bietjie skeef na die een kant toe lê, maar ook hy sê liewer niks. 
En raai? Omdat die lugballon so 'n bietjie skeef sweef, sweef dit nie regtig om die wêreld nie, maar 

net om en om die bome! Die eekhorinkies in die takke sien hoe die hasie drie-en-'n-half keer by hulle 
verbysweef in sy lugballon, maar hulle sê liewer niks. Die arend daar hoog in die lug kan sien hoe die 
hasie drie-en-'n-half keer daar onder hom verbysweef in die lugballon, maar ook hý sê liewer niks. 

Toe die lugballon vir 'n vierde keer om die bome se takke sweef, kom 'n swerm voëls verby. 
“En waarheen is julle oppad?” roep die hasie. Hy is nou al goed verveeld daar in die lugballon. 

“Ons vlieg rondom die wêreld na wonderlike plekke,” roep die voëls. “Wil jy saam kom?” 
“Nee wat,” roep die hasie terug. “Ek was klaar om die wêreld, en al wat ek gesien het was drie 

groepe eekhorinkies, en drie arende. Ek dink ek gaan nou huis toe.” 
En dis presies wat hy gedoen het. Die hasie het die lugballon onder 'n boom gelos, en nooit weer 

daarin geklim nie. Hy was bly dat hy die wêreld kon sien, maar daar was toe nie regtig so baie om te 
sien nie. 



Wanneer laas het ons hulle 
op n kamp gesien? 



Weens bitter min 
terugvoering is besluit om 
die onderwerp af te sluit. 
Dankie vir die paar mense 
wat wel terugvoering gegee 
het. 

Hoe groot is U!   
U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U doen, 

Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Psalm 92:5-6 
  

Die verhaal van die lied Hoe groot is U is baie besonders. Dit het alles begin met 'n gedig, "O Store Gud," 
wat beteken "O grote God" wat Carl Boberg, 'n jong Sweedse lekeprediker, in 1886 geskryf het. Die gedig is 
in 'n koerant gepubliseer en vinnig vergeet. Jare later was hy verheug om te hoor hoe 'n Sweedse gemeente 
sy gedig sing op die wysie van 'n ou Sweedse volkswysie. Dit is toe in Duits vertaal en later deur Stuart Hine 
in Engels en is in die 1950's baie gewild gemaak deur die Billy Graham-veldtogte Maar daar is meer aan die 
storie.  In die 1930's was 'Sons of the Pioneers' een van die gewildste "country and western" sanggroepe in 
Amerika. Tim Spencer was een van dié groep. Tim was getroud met Velma, 'n Christenvrou wat ernstig vir 

hom gebid het, veral wanneer hy op toer was. Hy het al die gebede benodig wat hy kon kry. Die titel van een 
van sy "hits" getuig van sy leesfstyl: "Cigarettes, Whiskey, and Wild Wild Women.“  Een dag in 'n hotel in 
Pennsilvanië, het Tim 'n brief van sy vrou ontvang. Sy het 'n Bybelteks ingesluit. Tim het die Hotelbybel 

opgetel, die gedeelte gelees en sy hart vir die Here gegee. Tim Spencer het later 'n Gospelmusiek 
maatskappy, Manna Music, gestig. 'n Paar jaar later het sy seun, Hal, vir hom 'n lied gebring wat hy by 'n 

studente sendingkonferensie gehoor het. Tim het die skrywer van die woorde, Stuart Hine, gekontak en hy 
het die lied gepubliseer. Dit het een van die mees geliefde liedere van die 20ste eeu geword. En dit is hoe 
die die skrywer van "Cigarettes, Whiskey, and Wild Wild Women" die uitgewer geword het wat die wêreld 
aan "Hoe groot is U" voorgestel het. Carl Boberg, Tim Spenser and Billy Graham was geslagte uit mekaar, 

maar hulle het een ding in gemeen gehad, Hulle het die grootheid van God erken. Hulle het dit in die 
wonder van die skepping gesien; in die maan en sterre, in die veld, die bosse en die berge, maar ook in die 

fluistering van die wind.  
Die grootheid van God is alomteenwoordig, selfs in die kleinste roetinetakie wat jy vandag moet doen. Jy 

moet net kyk.  
  

Gebed: Hemelse Vader, ek staan in eerbied voor die wonder van u grootheid. Help my om elke dag nie net 
die natuur te waardeer nie, maar ook die wonderlike geskenk van u Seun, Jesus Christus. Maak my asseblief 

elke dag bewus van hoe groot U is. Amen  

http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=92&version=1&GO=Wys
http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=92&version=1&GO=Wys
http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=92&version=1&GO=Wys
http://bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=92&version=1&GO=Wys


'n Vinnige aartappelresep is soos volg:  
 
Neem een aartappel per persoon. 
Was aartappel en sny in dik snye. 
Plaas elke aartappel op 'n laag tinfoelie, blink 
kant binne. 
Plaas 'n paar snye ui, bietjie knoffel, sout & 
peper en 1 eetlepel botter op elke aartappel. 
Maak toe met foelie. 
Plaas nog 'n laag swaar foelie om. 
Plaas dit nou tussen die kole tot gaar. 
Maak oop en besprinkel met gerasperde 
cheddarkaas. 

Slaaie  
 
6 Piesangs in skyfies gesny 
1 klein houertjie pynappel of grenadilla joghurt 
Meng en bedien. 
 
Maklike slaai 
 
1 blikkie geroomde suikermielies 
1 blikkie groenertjies, gedreineer 
1 blikkie pynappelstukkies, gedreineer 
Meng en bedien. 

Mielietert 
· 2-liter baie dik kaassous 
· 500g gerasperde cheddarkaas 
· 500g gesnipperde spek 
· 1 groot ui, fyn gesny 
· 2 groot pakke kaas-en-uie Simba skyfies 
· 3 blikke babamielies, gesny 
· bietjie olie om spek en ui in te braai 
Braai die spek tot lekker bros en soteer die ui. Maak die Simba skyfies fyn en meng die ui in. 
Sny die babamielies in ronde wieletjies. Meng nou die kaassous en al die ander 
bestanddele. Skep in swartboom pot en bak by lou tot matig totdat tert gestol is. Garneer 
met sprietuie. 

Crabstick' Slaai 
 
1 x pakkie 'Crabsticks' 
1 x groen rissie 
1 x rooi rissie 
1 x geel rissie 
1 medium tot groot ui 
Mayonnaise 
 
Ontvries die 'crabsticks', sny in ringetjies, sny al die pepers fyn nadat  
dit ontpit is, sny die ui fyn en meng alles saam met die mayonnaise.  
HEEEEERLIK! 

Kom ons try dit !!!!!!!!!!!! 



Kampe vir 100% bywoning  

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

Presidente 
tel vir n 
joker. 



Lief:                                                                                                                                                                                      
Ansie Kellerman-0/15  Netbal span behaal 3de plek in die Sedibeng finale liga.                                         
Zan-Marie Connoway – Haal die Bokkie span  in Hokkie.                                                                                    
Doney Connoway- Verwerf weer ‘n Dans diploma. 
 
Leed:  
Riaan Botha- Moeder oolrede.                                                                                                                        
André  Viljoen – knie vervanging .                                                                                                                            
Marcel en Carine van In- Brongitus.                                                                                                                            
Kegan van In- Skarlakenkoors. 

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  

mailto:hhartslief@dcd.co.za
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SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 

  STREEK VAALRIVIER     STREEK VAALRIVIER   

        

  POSBUS 650   POSBUS 650 

  ROTHDENE   ROTHDENE 

  1964   1964 

        

        

NOMINASIE VAN LEDE VIR STREEKBESTUUR (2014-2015) NOMINASIE VAN LEDE VIR STREEKBESTUUR (2014-2015) 

In ooreenstemming met die bepaling van die grondwet, nomineer ek hiermee: In ooreenstemming met die bepaling van die grondwet, nomineer ek hiermee: 

        

NAAM VAN DIE GENOMINEERDE:  _______________________________________________ NAAM VAN DIE GENOMINEERDE:  _______________________________________________ 

        

LIDNOMMER:  _____________________________ LIDNOMMER:  _____________________________ 

        

Vir die pos aangedui met 'n 'X'   Vir die pos aangedui met 'n 'X'   

(Dui slegs een pos aan op hierdie vorm)   (Dui slegs een pos aan op hierdie vorm)   

        

        

VOORSITTER         ONDERVOORSITTER         

        

Ek aanvaar die nomminasie onder die volgende voorwaardes:   Ek aanvaar die nomminasie onder die volgende voorwaardes:   

        

1.  My SAWA lidmaatskap is/sal tydens AJV op datum betaal wees.   1.  My SAWA lidmaatskap is/sal tydens AJV op datum betaal wees.   

2.  Ek onderneem dat, indien ek geopponeer word, ek my nie skuldig sal maak daaraan dat ek my 

teenstander sal benadeel om sodoende my eie saak te bevorder nie. 

2.  Ek onderneem dat, indien ek geopponeer word, ek my nie skuldig sal maak daaraan dat ek my 

teenstander sal benadeel om sodoende my eie saak te bevorder nie. 

3.  Dat ek SAWA se belange altyd eerste sal stel.   3.  Dat ek SAWA se belange altyd eerste sal stel.   

        

Handtekening van die genomineerde dat die 

nomminasie aanvaar word: 

  

Handtekening van die genomineerde dat 

die nomminasie aanvaar word: 

  

    

__________________________ __________________________   

        

        

Genomineer deur:  ______________ Lidnommer: _____________ Genomineer deur:  ______________ Lidnommer: _____________ 

        

        

Gesekondeer deur: ______________ Lidnommer: _____________ Gesekondeer deur: ______________ Lidnommer: _____________ 

        

        

HIERDIE NOMINASIE MOET ASSEBLIEF NIE LATER AS 27 JULIE 2014 BY DIE VOORSITTER 

INGEHANDIG WORD NIE 

HIERDIE NOMINASIE MOET ASSEBLIEF NIE LATER AS 27 JULIE 2014 BY DIE VOORSITTER 

INGEHANDIG WORD NIE 

SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 

  STREEK VAALRIVIER     STREEK VAALRIVIER   

        

  POSBUS 650   POSBUS 650 

  ROTHDENE   ROTHDENE 

  1964   1964 

        

        

NOMINASIE VAN LEDE VIR STREEKBESTUUR (2014-2015) NOMINASIE VAN LEDE VIR STREEKBESTUUR ( 2013-2014) 

In ooreenstemming met die bepaling van die grondwet, nomineer ek hiermee: In ooreenstemming met die bepaling van die grondwet, nomineer ek hiermee: 

        

NAAM VAN DIE GENOMINEERDE:  _______________________________________________ NAAM VAN DIE GENOMINEERDE:  _______________________________________________ 

        

LIDNOMMER:  _____________________________ LIDNOMMER:  _____________________________ 

        

Vir die pos aangedui met 'n 'X'   Vir die pos aangedui met 'n 'X'   

(Dui slegs een pos aan op hierdie vorm)   (Dui slegs een pos aan op hierdie vorm)   

        

        

SEKRETARIS/ESSE         PENNINGMEESTER         

        

Ek aanvaar die nomminasie onder die volgende voorwaardes:   Ek aanvaar die nomminasie onder die volgende voorwaardes:   

        

1.  My SAWA lidmaatskap is/sal tydens AJV op datum betaal wees.   1.  My SAWA lidmaatskap is/sal tydens AJV op datum betaal wees.   

2.  Ek onderneem dat, indien ek geopponeer word, ek my nie skuldig sal maak daaraan dat ek my 

teenstander sal benadeel om sodoende my eie saak te bevorder nie. 

2.  Ek onderneem dat, indien ek geopponeer word, ek my nie skuldig sal maak daaraan dat ek my 

teenstander sal benadeel om sodoende my eie saak te bevorder nie. 

3.  Dat ek SAWA se belange altyd eerste sal stel.   3.  Dat ek SAWA se belange altyd eerste sal stel.   

        

Handtekening van die genomineerde dat die 

nomminasie aanvaar word: 

  

Handtekening van die genomineerde dat 

die nomminasie aanvaar word: 

  

    

__________________________ __________________________   

        

        

Genomineer deur:  ______________ Lidnommer: _____________ Genomineer deur:  ______________ Lidnommer: _____________ 

        

        

Gesekondeer deur: ______________ Lidnommer: _____________ Gesekondeer deur: ______________ Lidnommer: _____________ 

        

        

HIERDIE NOMINASIE MOET ASSEBLIEF NIE LATER AS 27 JULIE 2014 BY DIE VOORSITTER 

INGEHANDIG WORD NIE. 

HIERDIE NOMINASIE MOET ASSEBLIEF NIE LATER AS 27 JULIE 2014 BY DIE VOORSITTER 

INGEHANDIG WORD NIE. 

                                    


