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Koppisol, vir ‘n derde keer in ‘n ry?  So baie van ons lede 
het gese dis te veel by een plek.  Ek kan met ‘n opregte 
hart se julle het groot uitgemis.  Die wat wel daar was 
baie dankie vir die lekker kuier, die lekker dans, die lekker 
stout wees en die goeie geselskap.   Alhoewel die weer 
met tye nie wou saam speel nie het ons nogsteeds lekker 
gekuier. 
 
Ons fotograwe het ook nie terug gestaan nie en al die 
goeie oomblikke vasgevang. 
 
Kamp is lekker, kamp is daar om weg te kom van die gewoel 
en werkskaf van ons normale werksdae.  Kom geniet dit. 
kom deel in die pret, wees ‘n SAWAnant.   

En daar staan ons toe nou in n sirkel, en 
was dit nou nie lekker nie.  Malonjeni 
het eers gelyk of dit nie die moeite werd 
is om te gaan kamp nie, met die reen en 
die toestand van die oord.  Maar ons is  
lekker bederf deur die Here se genade en 
Hy het vir ons lekker reen gestuur, en die 
 oord het ons goed ontvang.  Dit was lekker 
om almal te sien deel neem aan die Bingo 
en die Rugby kyk, met die  WP wat natuurlik 
weer die beste was.  Dankie vir almal wat 
so lekker saam gekuier het.   
 
My woonwa was gevul met seuntjies wat 
skuiling gesoek het, hulle het tot kaart  
gespeel en gebraai (as die weer dit toelaat). 
 
Malonjeni sien ons gou weer, dankie almal 
julle was sports.   Tannie Mynie en Arelene gaan binnekort vir ons die paal dans wys. 
                                                                                                                            Groete Redaksie 

1 



Goeie dag aan al ons Vaalrivier Sawanante.  Ons persentasie getalle by die kampe is nog 
laag, so ek hoop om binnekort te begin om ons dormante lede te kontak: daar is baie  
lede wat ek nog nooit eens ontmoet het nie.  Vir die van julle wat gereeld kamp, baie 
dankie vir jul positiewe, vreugdevolle teenwoordigheid-dit wek waarlik ‘n opgewondenheid 
in my, en in my gesin, om julle elke kamp te sien! 
 
Net so paar punte wat aandag moet geniet: 

 
1 Saamtrek en aansporings plaatjies 
  
 Die toekening van saamtrek en aansporings plaatjies het onder bespreking 
 gekom by Malonjeni se kamp 24 – 26 Oktober 2014.  Annelie Marais het in haar  
 Julie 2013 Kekkelbek ‘n volledige verslag gedoen op bl 4 – 6, wat sy aangehaal  
 het uit SAWA se administratiewe reels.  Die Kekkelbek is beskikbaar op SAWA  
 se webtuiste (www.sawa.org.za).  Lees die berig om u vertroud te kry met die reels en regulasies.  Let 
 asseblief daarop dat daar ook kampkommandant aansporing plaatjies beskikbaar is na 5 kampkommandant 
 erkennings. 

 
2 SAWA Webtuiste 
  
 Vaalrivier se webtuiste is redelik opgedateer.  Die blad word erkenning gegee by die kongres, so ons  
 moedig ons lede graag aan om die blad te besoek en voorstelle aan te stuur vir Reinette by 
 sekretaresse@vaalrivier.co.za.  

 
3 Liefdadigheid 
  
 Ons lede het ons eerste liefdadigheid skenking ingevorder by Malonjeni.  Baie dankie aan almal wat  
 skenkings gemaak het.  Sondra Koekemoer is gereed om die benodighede vir die behoeftige oumense 
 oor te handig.  Hou die Meyerton Koerant dop vir die insetsel.  Dit is vir my ‘n groot voorreg om deel 
 te kan wees hiervan.  Ek nooi julle almal graag uit om by ons volgende kamp, Klipdraai se Kersboom Kamp,  
 weer toiletware te skenk om Huis Meyerton by te staan. 
 

4 Sunseeker Vaal se opedag – 15 November 2014 (Saterdag) (Advertensie volg verslag) 
  
 Francois Pretorius, ons ondervoorsitter, het vir ons ‘n geleentheid geskep om lede te werf.  Arno van  
 Sunseeker het ingestem dat SAWA Vaalrivier ‘n stalletjie kan he by hul opedag.  Ons vra al ons lede om 
 Sunseeker en ons stalletjie te kom ondersteun.  Daar sal verseker winskopies wees en Vaalrivier se oorweldige 
 ondersteuning sal vir ons ‘n deur oop hou in die toekoms.  Kom ons almal vat hande en maak gebruik van 
 die geleentheid om ons verhouding met Sunseeker te versterk, lede te werf en ook lekker saam te kuier. 
 Kleredrag vir die dag is jul SAWA Vaalrivier of “Waar’s dit Lekker?” hemde, sodat ons kan uitstaan in die  
 skare 
 

5 Kersboom Kamp by Klipdraai 21 – 23 November 2014 
  
 Die jaar is al amper weer verby en die tyd breek aan vir ons Kersboom Kamp.   Dagbestuur bied die kamp 
 weer aan hierdie jaar en Melinda (jeug ouer) beloof om dit weer ‘n spoggerige geleentheid te maak vir  
 ons Kuikens.  Eugene (skakeling) het weer vir Anthony Bruno by Meyerton Brandweer gevra vir die  
 brandweerwa, hulle hoop om weer geleentheid te kry om by ons uit te kom-ons sal eers nader aan die  
 tyd kan bevestig.   Kom geniet die naweek saam SAWA, oupas en oumas bring die kleinkinders saam, dit  
 gaan heerlik wees. 
 
  
 
 
 
         Groete  

 Marcel 

2 

http://www.sawa.org.za/
mailto:sekretaresse@vaalrivier.co.za


Ons wil n paar SAWANANTE inskryf om deel te neem aan die kompetisie.  Wesley was baie opgewonde  
oor ons deelname so as ons kan, moet ons so veel as moontlik mense daar probeer kry.  Hy kan dan die  
voordeel sien om ‘n verhouding met ons te bou. 
  
Ons sal n stalletjie beman binne die winkel. Ons sal probeer om die verskillende streke daar te  
verteenwoordig en dan so SAWA te promofeer. Ons moet baniere opsit en pamflette uitdeel.  
Vaalrivier gaan kopiee van hulle Kekkelbek daar he om uit te deel aan belangstellendes.  
Daar sal aansoek vorms in die Kekkelbek wees om dan enige voornemende lede in te skryf. 
Sou jy belangstel epos asb vir Francois Pretorius: Francois.Pretorius@mtn.co.za, en ook vir 
vereeniging@chcommunications.co.za noem asb dat jul van SAWA Vaalrivier is. 
 
Groete 
Redaksie 
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  Goeie dag Vaalrivier 
  
Streek Vaaldriehoek het weereens goed gedoen as kampkommandante vir die nasionale saamtrek.  Kos maak 
was ‘n lekker saamstaan storie, van aartappels skil tot slaai maak (sonder die wurm) tot die pot roer waar die 
Kerrie in was.  Al die verrigting het goed verloop en daar was baie komplimente vanaf verskeie lede. 
  
Ons het weer krieket gespeel en Vaalrivier het nie sleg gevaar nie, maar dis ‘n bewys dat ons  
oefening moet inkry. Ons is so onfiks dat dit nie meer snaaks is nie. Om te dink dat so n piepklein  
seuntjie so n groot ses kon slaan is nogals verstommend. Dit was dan aan die einde die verskil tussen  
wen of verloor.  
  
Sawa se 45ste verjaarsdag is geopen met ‘n interressante geskiedenis toespraak deur ons president  
Nico Spaumer.  Hy het vertel van SAWA se ontstaan en die ontwikkeling daarvan tot en met hoe ons dit vandag 
ken. 
  
“69” Saterdagaand funksie was ‘n reuse sukses.  Daar is baie moeite gedoen met die tafel versierings en tema 
drag. Dit was groot pret.  Ons eie Neels en Reinette het almal weggeslaan met vrolike dans musiek en het lekker 
gees onder die lede gebring.  Welmarie het weereens vir ons die vermaak afgerond met haar pragtige stem.  
Loslappie gaan nooit weer dieselfde wees nie! 
  
  
Ons streek het almal saam gestaan en ons eie “dorpie” gemaak wat help dat ons meer saam kuier … en het ons 
nie lekker gekuier nie!  Oom Jannie en Tannie Alet het na die partytjie saam ons kom koffie drink en ons het tot 
laat nag gekuier, soos ons Sawanante dit doen. Ons almal het saamgestem dat die kamp een van die grotes was 
en dat ons bitter graag die gees van die kamp wil oordra na ons eie streek kampe in die toekoms. 
  
Koppisol het die 113 Sawa woonwaens akkomodeer, plus omtrent 20 “Motorhomes” en daar was geen krag of 
warm water probleme nie.  
  
Groete 
Marcel en Francois 
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Die naweek was lekker nat en koud.  Ons het  probleme ondervind  met geriewe en staanplek nie. 
Almal het lekker gekamp.  
  
Verskeie pryse was geborg vir BINGO en lootjies.  Baie dankie aan Tilana vir die Tapperware geskenke  en  
Carine vir die Sak.  Van Der Merwe Slaghuis het R300.00 vleis pakkie geborg en wil hulle ook bedank vir hulle 
bydrae . Kamp kommendante het ook twee pryse geborg - Woonwa spieel en kombersie.  
 
Ons het goeie terugvoering van die lede gekry oor die BINGO, dit was ‘n sukses en almal het dit baie geniet.  
Snoepie het ook die kinders se ondersteuning gekry - baie dankie vir die Ma’s en Pa’s  
  
Baie dankie aan almal wat die naweek bygedra het tot ‘n suksesvolle kamp naweek.  Maak nie saak of dit reen 
of storm nie, ons het deur gedruk en ‘n heerlike naweek gehad.  
  
Groete Eugene & Beverley 

Links:   
Marcel baie bly oor sy pryse 

Onder:   
Rudi deel sy chippies met 

almal 

Onder: 
Ons Bingo Tannie Beverley 

Links:   
Rochellie pas mooi in haar  
GROOT wen sak 

Regs:   
Die kring van die Bingo 

spelers.  Staan op, sit stil, 
kaartjies op.  BINGO 

Links:   
Daar is niks so lekker soos 
Tannie Carine se koffie en 

tjokkies nie 

Regs: 
Al lyk die weer dik aangepak 
agter my, kan ek nogsteeds 
glimlag want ek kamp lekker 

Onder:   
Esmerelda baie bly oor haar  

geskenkie 

Onder:   
Xander ons pragtige gaste  
seuntjie, oral rondgeloop 

Regs:   Ouma het die prys 
vir die vleis hamper gewen, 
almal eet seker by haar die  
maand 

Links:   
Hierdie was  NIE ‘n  
wen kaartjie nie 

Links: 
Niks so lekker soos sit by die 
kamp nie 

Links:   
Regtig nie ‘n baie mooi hemp 
wat jy dra nie Francois!! 

Bo: 
Ja Nee KYK as jy dit het, het 

jy dit. 
PROVINCE!!!!!!!!!!!!! 

Links:   
Ons HOOF borg vir die 
naweek, dankie  
Tannie Tupper   
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 Ons het n verrassing vir mamma en pappa . 
 
Vat n papier en skryf kortliks vir my wat mamma en pappa vir 
jou beteken en ook hoekom jy so baie lief is vir mamma en 
pappa. (20-50 woorde/ elk) 
 
Onthou om jou naam en van agter op te skryf. 
 
Tannie Melinda 
  
Die stories sal op n baie mooi manier gebruik word wat enige 
mamma en pappa se hart sal laat smelt. 
  

 
 

ONTHOU 
  

LIEWE JESUS IS LIEF VIR JOU. 
JY IS N KIND VAN JESUS. 

N KIND VAN JESUS IS N WENNER. 
JY IS N WENNER. 
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HOEVEEL ….. 
 

Hoeveel keer kry die lewe jou onder,  
hoeveel keer wil jy opgee, 

hoeveel keer vra jy hoekom,  
hoeveel keer se jy dit kan nie wees nie, nie nou al nie, 

hoeveel keer bevraagteken jy die Vader???? 
 

Wel in my lewe seker al ‘n duisend keer.   
Ek is nie skaam om dit te erken nie,  

ek is n ma, ek is n vrou en ek is menslik. 
 

Die Vader gee ons nie altyd wat ons in gebed vra nie, 
maar op Sy tyd sal Hy ons gee wat ons nodig het. 

 
Hy belowe in Sy woord dat HY ons nooit sal  

verlaat nie 
 

Vertrou Hom net. 

Ouma vandag        
Deur Christa Jonker-Jordaan 
 

Dit is nou die tyd dat ek en die meeste van my vriendinne oumas word en aan die begin van ‘n nuwe tydvlak staan. 
 
Ek het daaroor nagedink:  Wat is ‘n ouma nou eintlik?  As ek terug dink aan my oumas, onthou ek klein dingetjies wat eie 
aan elkeen was.  In my tyd was oumas sag, met grys hare en winkeltande, brille en serpies. 
 
Ouma nommer een het blommetjies rokke gedra, vinnig gestap en was ‘n bietjie doof.  Sy het na kaneel en blomme geruik en haar huis 
na moerkoffie en soetkoekies.  In my sprokies boek was daar ‘n mamma-beer;  sy was vir my hierdie mamma-beer.  Vir my as jongste 
kleinkind het sy altyd ‘n ekstra geldjie gegee en my spesiaal laat voel. 
 
Ouma nommer twee onthou ek met haar klein, swart handsakkie en sakdoekies.  Sy het vroegoggend haar koerant gelees en kon met 
gesag oor enige wereldsaak praat.  Sy was lief vir mango’s en gebakte pampoen.  Sy het altyd vir my skjokolade gebring.  Sy het warm 
vesties, groot bloomers en gehekelde tjalies gedra.  Sy was nooit siek nie, maar het somer en winter oor trekke gekla en by die 
verwarmer gesit. 
 
Hoe lyk oumas in die derde millennium?  Moderne oumas mag maar lyk soos hulle kan (nie soos hulle wil nie).  ‘n Barbiepop lyfie of ‘n 
ronde, outydse ouma is albei in die kol.  Baie oumas dra nou jeans en t-hemde, tekkies en stewels.  Hulle ruik na Dune of die een of 
ander geur van Estee Lauder; weg is die blomgeure.  Hulle kleur en streep hulle hare, stop hulle tande herhaaldelik, maar weier 
kunstande beslis. 
 
Gesig room koop hulle by uitsoek skoonheidshuise.  Koekies koop hulle nou by Woolies.  Die lekkerte is, klein kindertjies kan die 
aankoop saam met Ouma doen.  Oumas sien altyd winskopies, soos kleinmensklere of speelgoed wat klein ogies wil he.  Ma’s dring aan 
op gesonde kos, maar oumas koop waarvoor jy lus voel  Hulle bak nog pannekoek en sjokolade koek en vinnige beskuit.  Hulle steel 
hulle kleinkinders se harte met pizza en pasteitjies. 
 
Deesdae lees oumas nog lekker sprokies van Rooikappie, Sneeuwitjies en die dwergies.  Na alles wat jy op tv sien, lyk die heks nie eers 
meer so wreed nie!  Cool oumas speel selfs PlayStation en rekenaar speletjies en laat jou toe om laat bed toe te gaan, al het jy nie in 
die middag geslaap nie.   
 
Oumas neem jou dieretuin toe en al is dit lente en hou die diere te veel van mekaar, word sy nie skaam nie.  Sy vertel jou van die bye 
en blomme en goed wat jy skaars kan glo, sonder om skaam te kry, want sy is ‘n bevryde vrou.  Moderne oumas se nooit jy moet jou 
speelgoed optel nie, want sy is net die ouma.   
 
Oumas vat ‘n mens se hand as jy oor die straat loop en sy luister as jy haar vervelige graad een grappies vertel.  Sy lag ook daarvoor!  Sy 
dink altyd jy is slim en mooi, al dink niemand anders so nie.  Om die waarheid te se, sy is lief vir jou, al het jy haar nie eers  
gevra nie. 
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Eugene se Cheap Jeep 

1. Sleep Kombinasie? 
       2001 Jeep Grand Chreokee 4.7 V8 Limited met ‘n 1995 Gypsey 4 B 
 
2. Gewig van die woonwa? 
       915 kg Tarra leeg en 1115kg Tarra gelaai 
 
3. Hoe lank sleep jy al die kombinasie? 
       Seker so 2 jaar - voor dit het ek ‘n Caravette 5 gehad 
 
4. Wat het die Jeep jou sak geruk? 
       R120 000 2de hands 
 
5. Is die Jeep lief vir die brandstof stasies? 
       Ja en nee.  Wanneer ek sleep gebruik hy so 13.1lt / 100km en sonder die sleep ding 
       so 11.4 lt/ 100km m a w so 8 – 9 km/l. 
 
6. Op watter spoed voel jy gerus? 
       Ek sleep gemaklik op 100 – 110 km/uur.  Ek hou nie daarvan om te jaag nie, dit maak 
       jou net senuagtig, en tog begin die naweek wanneer jy die woonwa haak. 
 
7. Wat is vir jou belangrik as jy sleep? 
       ‘n Gemaklik spoed, genoeg krag van my sleep voertuig.  My Jeep het 172 kw, so ek sukkel 
       nie as ek moet verby steek nie. 
 
8. Waar kamp julle graag? 
       Klipdraai Meyerton; dis ‘n mooi oord, die tarief is billik, en die hoogte punt is dat daar is oor as 
       genoeg om te doen vir die kinders. 
 
9. Jou droom sleep kombinasie? 
       2012 Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 Overland en my 1995 Gypsey 4B en moenie die petrolkaart 
      vergeet nie.  
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Prys is R2500.00       onderhandelbaar,  Bev 082 381 6808   

Ek het n fiets wat nog nuut is en ek het net 2 maal gery met 
hom, n ou hond kan nie nuwe tricks leer nie . 
  
Vir R650.00 onderhandelbaar, Melinda 071 384 4229 

Laat ek help… 
Lekkende stort, maak n vinnige plan 
As jy n woonwa met n stort in het moet jy die hele tyd kyk of daar nie lekke is wat vir jou groot skade 
kan berokken nie. Ons het almal versekering maar die ongerief om vir n maand of twee sonder jou wa 
te sit is nie n lekker gedagte nie en as jy gou self n plan kan maak kan dit jou baie tyd en ongerief 
spaar. 
Ek het onlangs so n klein lekplekkie ontwikkel terwyl ons op toer was. Daar was geen manier dat ons 
nie die stort sou gebruik nie en sodoende moes ou Kosie weer aan n plan dink. So staan ek in die 
hardeware winkel en soek na iets waarmee ek die lek kon stop. Silikon was een oplossing maar n 
mens moet baie versigtig daarmee te werk gaan vir verskeie redes.   
Dit plak nie behoorlik op die ou silicon nie as gevolg van skaal 
Dit kan regtig onaardig lyk as dit oordoen word en ook n groot gemors wees 
N ander opsie was n tipe kleefband wat n vou in die middel het wat mens dan op die hoekie waar die 
muur en die stort bak bymekaar kom. Ek het dit oorweeg maar as gevolg van die tekstuur van die 
muur het ek gedink dit mag dalk nie werk nie. 
Toe besluit ek maar op toilet ring was. Ek het dit in die son gesit om so n bietjie warm te word en toe 
dit lekker sag is smeer ek dit onder om die stort om die lekplek hok te slaan. Dis nog steeds daar en 
daar is nou niks meer lekke nie. Ek dink ook ek het dit gestop voor dit enige skade kon doen. 
Dis net n tydelike oplossing maar dit sal hou tot die winter. 
Lekker kamp 
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Stuur jou advertensies na carine@autoclinic.co.za 

Auto Clinic is ‘n 2de handse woonwa handelaar in  

Meyerton, hulle doen finansiering deur al die banke.   

Gee goeie waardes vir jou woonwa.  Besoek gerus  

vir Marcel & Eugene vir jou  volgende koop, of verkoop. 

Manly’s is ‘n drukkery in  

Vanderbijlpark.  Besoek hulle 

gerus vir drukwerk, op t-hemde 

kepse, baniere ens. 

 

Ons bedank  graag vir  

Kobus en Ilene vir hulle goeie 

kwaliteit en moeite met  

Sawa Vaalrivier. 

 

Julle word baie waardeer. 

Fotonaam Toe kry ek Maatjies  
Fotograaf Eugene Ferreira  
Streek Vaalrivier 
Kamera  Nikon D60  
Datum  23 February 2014  
 
Fotobeskrywing:  Eers was ons alleen 
maar toe het ons maatjies gekry.  
Sawanante roep mekaar om saam  
aan 'n maaltyd van nektar en heuning te deel wat deur God aan ons geskenk is.  Die wonderlike natuur 
deur ons Skepper.  
Kommentaar:  'n Pragtige waterlelie versier met 'n paar bye wat vir 'n bietjie ekstra lewe in die foto 
sorg.  Beligting en fokus is korrek en algehele indruk is sag op die oog behalwe vir die blomblaar wat 
onder afgesny is. (CS)  

Fotonaam Fauresmith Koue  
Fotograaf Francois Pretorius 
Streek Vaalrivier 
Kamera  Blackberry 
Datum  30 Augustus 2014  
 
Fotobeskrywing: Dit was vreeslik koud en die foto van die ys op die  
windpomp getuig daarvan  
Kommentaar:  BRRRRR mens voel sommer die koue as jy na die foto  
kyk.  Die kleur is baie goed en nie oorbelig nie ..... mmmm nogals 'n  
Blackberry.  Wat baie goed werk vir die foto is die hoek waaruit dit  
geneem is deur die fotograaf. (AG ) 

Ons is baie trots op ons fotograwe in Vaalrivier. 
Kyk net hoe mooi is die foto’s wat Eugene F en Francois Pretorius 
ingestuur het.  Hulle het onderskeidelik,  Maart & Augustus (Francois) 
en September 2014 (Eugene) gewen.  Kom ons hou duim vas dat een van 
hulle die jaarlike foto kompetisie sal wen.  Moenie ophou sulke   
uitstekende fotos te neem nie.   
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Die hele gesin, gedress to party Kyk net hoe lekker sing ons saam Louis maak seker ons almal kry 
                                    ‘n roomys,                              

       sommiges           
 kry sommer 

2 

Oom Neels wys ons hoe moet jy met ‘n krieket kolf hol – run Forest Run ………. 

Hier kom hy, hier kom hy, daar gaan hy ….. Krieket speel is lekker !!! 

Ons wen span en hul maats 

Garath hou homself sexy!!!! George en Sarie wys ons hoe skoffel jy. 

Nogsteeds in die “Peace” mood. 

Neels en Pietra reg vir lekker kuier. 

Gaste vir die naweek  
Mnr en Mev Rathbone 

Kyk net hoe mooi lyk ons hemde. 

Loslappie, dans geselskap!!!!!! 

Almal neem deel aan die danse, 
heerlike Groep mense 

Ek is nou baie moeg mamma 

En so kuier die Vaalrivier sawanante 
heerlike saam, sommiges met ‘n glasie 
en sommiges daarsonder.  Dit was 
heerlik om so saam julle te kon kuier. 
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                          SNOEK OOR DIE KOLE  
 
1 Snoek vooraf gesout  
Appelkoos Braaisous:  
60 ml mayonnaise  
60 ml knoffel botter  
60 ml gladde appelkoos konfyt  
of  
Mayo-Braaisous:  
250 ml mayonnaise  
90 ml botter  
 

 Plaas die vis oop met die velkant na onder op die rooster en sprinkel peper oor  
 

 Verhit die bestandele vir enige van die braaisouse oor lae hitte en meng goed  
 

 Gebruik ‘n klein kwassie en verf die vleiskant van die vis met die sous  
 

 Braai oor gloeiende kole – nie te warm nie – tot die vis maklik van die graat loskom  
 

 Sit voor met vars brood en slaai of tamatie-en-uie-braaibroodjies  

Paella Pot 
Ingredients 

60 ml Cooking oil 
3 Red sweet peppers (seeded and cut in strips) or a 400g tin pimento 

1 Large onion, chopped 
500g Pork, cubed 

5 Chicken thighs, halved 
1 litre boiling water 

5 ml saffron 
4 Bay leaves 

2 Chicken stock cubes 
1 kg Kingklip fillets, cut in strips 

400g Frozen prawns 
500g Uncooked rice 

Salt and pepper to taste 
250g Frozen green peas 

Juice of 1 lemon 
Method 

1. Heat the oil in the pot. Lightly brown the pepper, onion, pork and chicken. 
2. Cover and simmer slowly for a hour or until the meat is nearly done. 

3. Add the saffron, bay leaves and chicken stock cubes to the boiling water and set aside. 
4. Place the fish and prawns on top of the meat, followed by the rice and peas. 

5. Season with salt and pepper to taste. Add the saffron water little by little as the rice boils dry. 
6. Simmer the potjie gently until the rice and peas are done and all the liquid has nearly boiled away. 
Paella should be loose and the rice should not be soggy. Simmer slowly to prevent rice from burning. 

Add the lemon juice just before serving and stir well. 
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Oktober    en  November   

Ryan Strauss  1 Oktober  Sarie Kellerman  1 November 
Riaan Botha  2 Oktober   Alida De Olivera   3 November 
Venessa Strauss 6 Oktober  Mike Van Wyk   6 November 
Mario Strydom 14 Oktober  Herman Meintjies  7 November  
Erhard  Arendt  18 Oktober  Bertus Venter  8 November  
Denise Hopkins 19 Oktober  Wilma Hartslief  11 November 
Liam Theron  21 Oktober  Corne Van Wyk  12 November 
Ronel Hatting  27 Oktober  Diana Kellerman  15 November  
Letsie Jacobs  31 Oktober  Danie Vosloo   17 November 
    Janet Joubert   24 November  
    George Kellerman  25 November 
    Japie Pelser   25 November 
    Frans Van der Linde  29 November 

  en ons 
 
Leeann Kriel  9 Oktober  Izmarelda Arendt  19 November  
Heiko Nel  24 Oktober 
Ansie Kellerman 27 Oktober 
Charmone Strauss 31 Oktober 
 
   
 

Oktober   en  November 
Andre & Petro Van Niekerk 5 Oktober  Reney & Susan Connoway  6 November 
Eugene & Beverly Ferreira 6 Oktober  Danie & Fransie v d Lith 7 November 
Dirk & Melani Human 10 Oktober  George & Sarie Kellerman 13 November 
Francois & Arelene Kloppers 11 Oktober  Danie & Alet Vosloo 22 November 
Zandry & Elize Van Rooyen 23 Oktober  Charles & Marinda Luff 24 November 
    Riaan & Jeneen Cilliers 28 November 
    Alex & Annemarie Cunningham 
      28 November 
Hooglied 4 : 9 - 15 

9 Jy het my hart gesteel, my beminde bruid, jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die 
ketting om jou hals. 10 Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid, jou liefkosings is beter as wyn, jou parfuum 
ruik lekkerder as al die lekkerruik-kruie. 11 Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid, jou tong soos heuning en 
dikmelk, en jou klere ruik soos die Libanon. 12 My beminde bruid is 'n tuin wat toegemaak is, 'n tuin met 'n muur 
om, 'n fontein wat afgekamp is. 13 Jou liggaam is 'n lushof, granaatbome met keurige vrugte, hennastruike 
saam met nardus, 14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel saam met elke soort lekkerruik-kruie, mirre en 
aalwyn saam met al die beste lekkerruik-kruie. 15 Daar is 'n fontein in my tuin, 'n put met borrelende water, 
strome van die Libanon af. 
 
Hooglied 5 : 10 - 16  

Die man wat ek liefhet, is blakend gesond en blosend van kleur; jy kan hom uitken tussen tien duisend ander. 11 
Sy voorkop is soos suiwer goud, sy haarlokke soos dadeltrosse, so swart soos 'n kraai. 12 Sy oë is soos die duiwe 
langs die spruite, duiwe wat lyk of hulle in melk gewas is waar hulle langs die water sit. 13 Sy wange is soos die 
kruiebeddings waar lekkerruik-kruie groei. Sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre. 14 Sy hande is soos stawe 
goud, met edelstene ingelê. Sy lyf is soos 'n blok ivoor, met saffiere ingelê. 15 Sy bobene is soos marmerpilare 
wat op goue voetstukke rus. Sy voorkoms is soos dié van die Libanon, indrukwekkend soos die seders. 16 Sy 
mond smaak soet, alles aan hom is begeerlik. So lyk die man wat ek liefhet, so lyk my lewensmaat, vroue van 
Jerusalem. 
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 Neem ook asseblief kennis van ons Sawa Vaalrivier groep op Facebook, as u enige iets met ons wil deel, of loer net 
 in op die blad en gesels lekker saam.   http://www.facebook.com/#!/groups/sawavaalrivier/  

VOORSITTER    
Marcel van In  083 455 3580   marcel@autoclinic.co.za 
 
ONDERVOORSITTER   
Francois Pretorius  082 468 5972   Francois.Pretorius@mtn.co.za 
       
SEKRETARESSE   

Reinette Kriel  082 358 7588  sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za 
            
PENNINGMEESTERES   
Beverly Ferreira 082 381 6808   beverleyf@jcbinc.co.za 
       
BATES / TEGNIES  
Eugene Ferreira 082 782 5736  eugene.ferreira@eskom.co.za 
                           
SKAKELING   
Eugene Erasmus 083 690 9643   eugene@autoclinic.co.za 
                   
REDAKSIE    

Carine Van In  079 982 1813  carine@autoclinic.co.za 
 
JEUG 

Melinda Botha  071 384 4229  melinda.denny@gea.com 
                      

22 – 24 Augustus 2014 
Koppisol AJV 

 
24 – 26 Oktober 2014 

Malonjeni 
 

21 – 23 November 2014 
Klipdraai Kersboom 

 
23 – 25 Januarie 2015 

Sionbergh 
 

12 – 16 Junie 2015 
Amigo’s 

 
24 – 26 Julie 2015 

Umfula 

Presidente 
Tel vir  
Joker 

Die maand se Tema kan by Diana Fourie gekry word. 
Stuur u foto/s saam met ’n ingevulde inskrywingsvorm  
(Foto Inskrywingsvorm) per e-pos na sawa.saca@gmail.com.   
Sluitings datum is die 5de van elke maand. 

Lief:   
Frans en Annetjie Kloppers 
          Nuwe woonwa  
 
 

Leed:  
Ansa Wilken voet operasie  
(beide) 
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