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REDAKSIE
Geagte Sawanant,

Eerstens wil ek net se wat ‘n voorreg dit is om 
deel te wees van ‘n ongelooflike organisasie en 
‘n top bestuurspan en dankie aan elkeen se 
vertroue in my.  Ek is baie opgewonde oor die 
uitdaging en hoop ek kan Carine se skoene vol 
staan…..

Lekker Lees

Groete

Welmarie 

WEET JY WAT IS LEWE?

Om kaalvoet oor die nat gras te loop,

om lug so vars in te asem dat dit 

brand,

om so lief te hê dat dit seermaak,

om jou hande onder lopende water 

te 

hou as jy moeg is, om dankie nie te 

hoor nie,

maar in iemand se oë te sien, om te 

slaap in

die holte van God se hand & om jou 

te ken!



VOORSITTER SKRYWE
Goeie dag mede Vaalrivier lede.  Daarmee is die winter nou amptelik verby
en het van ons seker reeds sonbrand opgedoen.  Dit is ongelooflik hoe vinnig
die tye aanstap; voor ek my oȅ uitvee loop ek met 'n kierie rond en my hospitaalbed soek!
Darem weet ek hy sal naby nog 'n oud Sawanant wees.

Vaalrivier se Algemene Jaar Vergadering en aandfunksie waaraan bestuur maande lank beplan het en 
ure lank aan gewerk het, is nou in die verlede.  Maar, dis vir my 'n groot voorreg om te bieg dat als seepglad
verloop het, en dat ek weer waardevolle herinneringe van goeie tye saam Sawanante het wat my weer nuwe
ywerigheid vir 'n nuwe jaar aan die stuur van ons streek gegee het.  Die gesegde is “vele hande maak ligte
werk” ons het baie lede wat gewillig was om te help en dit maak ons werk 'n plesier!
Dankie aan almal wat kontant en benodighede geskenk het, dit het daartoe bygedra dat ons net twee duisend
ses honderd rand spandeer het aan 'n jeuglike geleentheid.  Baie dankie ook aan Tommy en Janette Steyn 
wat kort na ons AJV, een duisend drie honderd rand geskenk het om ons kerkgeld besteding aan Huis Meyerton
te vermeerder.  As jy teen die tyd nog nie 'n glimlag van tevredenheid het oor ons lede se mededeelsaamheid 
nie, mag jy gerus maar iets van jou kant af doen om dit te kweek.  Die skrywe is vlak voor ons eerste 
bestuurvergadering , maar ek dink daar is 'n briljante (tog eenvoudige) voorstel vir volgende jaar se AJV 
aandfunksie; ons sal maar nader aan die tyd dit aan julle bekend maak.  Dit wil alhoewel vir my lyk of ons al 
meer die ouer lede tegemoet kom met ons tendense.
Ons eerste kamp is nou om die draai; nasionale kamp by Koppisol. Vaalrivier het  nominale 
ondersteuning van agt woonwaens so ver; ek hoop dis omdat almal gereed maak vir Oktober se Beach Club Kamp!
Trouens moet julle nie bekommer nie, ons sal Vaalrivier onder die sperlig hou by Koppisol!

Groete dan aan almal.  Onthou om ons nuwe bestuur aan te moedig en te ondersteun in die jaar wat voorle
Marcel



GEDAGTE VIR DIE MAANDOUPA SE HANDE
Dit is goed.  Ek sal nooit weer na my hande op die manier kyk nie!!

Oupa,negentig jaar oud, het daar op stoepbankie gesit.  Hy het nie 
begweeg nie, sit net daar met sy hoof geboeȅ en hy staar na sy 
hande.  Toe ek langs hom gaan sit het hy niks gesȇ of aangetoon dat hy van 
my weet nie en hoe langer ek gesit het hoe meer het ek gewonder of alles 
reg was.  Na 'n lang tyd se sit vra ek hom toe of hy sleg voel en of ek vir 
hom iet kan doen.  Hy lig sy hand op kyk na my en glimlag “Nee”, sȇ hy, “ek 
voel heel goed maar dankie dat jy vra” sȇ hy in sy sterk besstem.
“Ek wou Oupa nie steur nie, maar oupa sit hier so doodstil en staar na jou 
hande en ek wou net seker maak alles is reg”, verduidelik ek aan hom.
“Het jy al ooit na jou hande gekyk??” vra hy: “Ek vra of jy al regtig gekyk 
het??”  Ek maak my hande stadig oop ek kyk stip na hulle.  Ek draai hulle 
om, palms na boontoe.  “Nee”, sȇ ek “Ek het nog nooit so ernstig na my 
hande gekyk nie en ek weet ook nie wat Oupa bedoel nie”  Oupa het 
geglimlag en toe vertel hy my 'n storie:
“Gaan sit 'n oomblik stil en dink oor die paar hande wat jy het, hoe hulle jou 
bedien het deur die jare!  Hierdie hande, redelik vol plooie, gekrimp en swak.  
Dit was al gereedskap wat ek gehad het deur my lewe om daar aan vas te 
hou, te gryp en te omarm.  
*** Hulle het kos in my mond gesit en klere aan my lyf!
*** Hulle het my veters vasgemaak en my skoene aangetrek. 
*** Hulle was baie dae vuil, gebars en rou, geswel en vol bloed, vingers seer
*** Hulle was dom toe ek my eerste kind by hospitaal kon vashou.
*** Aan my vinger was my troupand wat gewys het ek was getroud met 'n 

vrou vir wie ek lief is.

*** Hulle het gebewe en geskud toe ek my oorlede pa uigedra het 

na

die begrafplaas.

*** Met hulle kon ek my gesig verberg, my hare gekam, my gewas en

skoongemaak het.

*** Hulle was baie dae taai, vuil, nat vol vuilolie en sement, droog en rou.

*** Baie dae, wanneer baie goed nie regtig meer gewillig is nie hou hierdie
hande my op sodat ek stadig op die bed kan gaan lȇ  en hou ek hulle 
bymekaar as ek bid.

*** Hierdie hande is die waarborg waar ek al was en die genadeloosheid van lewe.
*** Maar die belangrikste is:  Dit sal hierdie hande wees wat Die HERE sal vat en

my in Sy koningkryk inlei.
*** En met my hande sal hy my optel aan Sy sy en dan sal ek hierdie hande 

gebruik om Christus se gesig aan te raak.

Ek was verstom oor Oupa se storie.  As ek nou na my hande kyk weet ek dat God 
Oupa se hande gestreel het en sal my hande ook streel en toelaat dat ek Sy gesig 
mag aanraak.

Leef dan so day Hy jou hande ook in Syne kan vat.

Robert van Wyk



MARCEL OPEN MET SKRIFLESING EN GEBED

Algemene Jaar Vergadering 27-08-2016

Jannie Meyer Frans Kloppers

Francois Pretorius Carine Van In

Streek Meriete



Streek Hoȅrgraad Toekenning

Besonderse Diens en Prestasie - Neels & Pietra 
Otto

100% Bywoning 90% Bywoning

Marcel & Carine
Eugene & Beverley
Francois & Dot
Garath
Henry & Wilma
Frans & Annatjie
Jacques & Lizelle
Neels & Pietra

Francois & Arelene

Lede Werwing 

Marcel Van In 

Francois Pretorius

Nuwe Bestuur 2016 - 2017

Vanaf Links:

Carine Van In - Sekretaresse

Marcel Van In - Voorsitter

Eugene Ferreira - Tegnies

Beverley Ferreira - Penningmeester

Eugene Erasmus - Skakeling

Welmarie Erasmus - Redaksie

Arelene Kloppers - Jeug

Francois Kloppers - Ondervoorsitter



Bestuur Plaatjies vir 2015 - 2016
Marcel Van In - Voorsitter                     Francois Kloppers - Ondervoorsitter Carine Van In - Sekretaresse/Redaksie

Beverley Fereira - Penningmeester Eugene Erasmus - Skakeling Eugene Ferreira - Tegnies Arelene Kloppers - Jeug



Ter Herinnering aan Reinette Kriel
Ek dink ons almal sal saam 
stem dat 
Reinette Kriel (Meelie) 'n groot 
stempel in ons elkeen se hart 
afgedruk het.  As ons
terug kyk na al die foto's is dit 
net goeie 
herinneringe van haar.  

Sy was altyd 'n groot bok vir Sports
en het altyd uit haar pad uitgegaan
om dinge vir almal makliker te maak.

In haar pos as Sekretaresse het sy 
uitgeblink en het vir niks of niemand
teruggestaan nie.

Sy gaan en word ongelooflik baie
gemis, en sal veraltyd in ons harte bly.



VERJAARSDAE & HUWELIKS 
HERDENKINGS

Baie geluk aan die volgende Augustus Baba's
1 Aug Piet van der Merwe

6 Aug Mnr. JJ Higgs

8 Aug Lalyzanne Kellerman

10 Aug Nico Duvehage

12 Aug Mev. JJ Higgs

13 Aug Beverley Ferreira

17 Aug Albert Jacobs

18 Aug Susan Connoway

27 Aug Alexander Lubbe

Gelukkige Huweliksherdenking 

24 Aug 1996  Pieter & Ursela vd Merwe

26 Aug 1977  Kobus & Eileen Bezuidenhout

31 Aug 2013  Bertus & Monique Venter



Liewe Lulu is in die 

hysbak saam n 

moordenaar wat 'n 

broodmes in sy hand 

vashou, maar Liewe 

Lulu is nie 

bekommerd nie, 

want sy is nie n 

brood nie! 



WENKE EN TEGNIESE RAAD
Jy mag maar treintjie speel, maar.....

Jy is een van daardie mense wat net nooit genoeg 

pakplek vir al jou goed het wanneer jy gaan 

kamp nie.  Nou oorweeg jy dit om 'n sleepwa agter jou 

Penta te haak en treintjie te speel Hartenbos

toe.  Kom ons se eers vir jou wat jy wil hoor... die 

Padverkeerswet laat dit wel toe. En jy kan dit boonop

met jou EB-rybewys doen.  Nou vir die slegte nuus... die 

wet is egter so verwoord om voorsiening te 

maak vir vragmotors en trekkers wat meer as een 

slaapwa sleep.  Wanneer die padverkeersregulasies

ten opsigte van die brutokombinasiegewig en die 

remstelsel van die sleepkombinasie in ag geneem

word, raak dit tegnies baie meer gekompliseerd om so 
'n treintjie wettig te bestuur.

Ons, sȇ maar, 'n Sprite Swing (brutovoertuigmassa van 

1240kg) en 'n sleepwa met 'n BVM van byvoorbeeld 

750kg

saam te sleep, geld die volgende vereistes:

Die trein: Die kombinasie van jou motor se  voorbuffer tot agter jou sleepwa 
se nommerplaat mag nie langer as 22m wees nie.  Die kanse dat jou treintjie 
egter langer as 22m gaan wees is so te sȇ moontlik.
Sleepvoertuig: Die tarra van die sleepvoertuig moet meer as twee ton 
wees.  'n Toyota Prado, 'n Mitsubushi Pajero of 'n Nissan Patrol kwalifiseer 
onder meer in die swaargewig-kategorie. Sleepers met dubbelkajuitbakkies 
moet egter dubbelseker maak want die nuwe Hilux 4x4 weeg bv. net net 
genoeg. Isuzu se 2.5-dubbelkajuitbakkie (ook 4x4) weeg 1 941kg.  Jy kan dus 
nie met hom die treintjie sleep nie.  Nie tensy jy iets aan jou sleepwa se 
remme doen nie.
Sleepwa: Jou sleepwa gaan spesiale remme moet kry.  As 'n reel word die 
tipe sleepwaens sonder remme vrygestel omdat die wet dit nie vereis nie.  
Maar regulasie 151 bepaal die twee sleepwaens word as een gesien as dit 
kom by die remme.  Sodra jy dus jou sleepwa agter jou woonwa haak, moet 
die Ventertjie minstens inloopremme hȇ.  Sodra die kombinasiegewig van 
die woonwa en die sleepwa (dit is totaal van die twee BVMs) jou 
sleepvoertuig se tarragewig oorskry, moet albei jou sleepgoed diensremme 
kry.
Alta Swanpoel, 'n padvervoerkonsultant, sȇ om die rede is die meerderheid 
treintjies op ons paaie onwettig. Wegsleep Tydskrif



GEROOSTERDE BEESFILLET IN 
DEGIEKOMBERS

•KAMP RESEPTE

Begin deur jou vuur lekker warm te kry. 
1 Lekker groot beesfillet [ 1 kg is genoeg vir 6 mense]
Sout en varsgemaalde swartpeper
5 koppies Koekmeel [genoeg om 1kg fillet te bedek]
5ml Sout
Water om mee te meng. 

MAAK SO:
Maak ‘n deeg aan van die koekmeel, sout en water.
Moet omtrent dieselfde wees as vir brooddeeg.
Knie die deeg liggies totdat dit ferm en elasties is.
Rol of druk dit uit met hande tot ongeveer 2 cm dikte.
Droog jou fillet af met papierhanddoek.
Geur met sout en peper.
Plaas dit op die deegkombers en vou die fillet styf toe daarin.
Maak seker dat dit goed verseël is.
Gebruik ‘n bietjie water om dit te verseël. 
Plaas die deegpakkie op jou rooster met warm kole.
Laat die deegpakkie braai totdat die deeg gaar en hard is.
Draai een keer om gedurende die braai proses. 
Wanneer deeg gaar en hard is haal dit af van rooster en plaas direk
op die kole vir ongeveer 45 minute – 1 uur afhangende van hoe gaar jy jou vleis wil hê.
Keer een keer om terwyl dit op kole is. 
Verwyder van kole, wees versigtig, want dis baie warm.
Breek die deegkombers met ‘n hammer of byl.
Gooi die deeg weg en sny jou heerlike gebraaide fillet in dun snytjie en bedien met ‘n heerlike sampioenesous en groente



NUWE OORD BEKENDSTELLING

Verblyf by die oord bestaan uit chalets vir selfsorg, kamers, 

goed toegeruste karavane en tente en kampeerplekke. 

Die chalets en kamers is ingerig met of 'n dubbelbed of 2 

enkelbeddens. Die badkamers is of privaat en en suite of 

daar is toegang tot gemeenskaplike ablusiegeriewe. Vir 

jou vermaak het die oord ook 'n kroeg met uitstekende 

voorraad, 'n vlugbalbaan, plaas-aktiwiteite en 'n 

swembad wat uiters verfrissend is op warm somerdae.

Die oord het 'n 

restaurant op die 

perseel wat heerlike 

maaltye voorberei. 

Ons kan 

konferensies, 

spanbousessies en 

troues 

akkommodeer. Daar 

is oorgenoeg 

parkeerplek 

beskikbaar vir 

voertuie en die oord 

is na aan 'n dam en 

natuurreservaat

100km vanaf 

Meyerton op die 

Koppies pad 

Vrystaat.  R300 

p/nag 6 Mense.

9 Kampeerplek

INDUNDUMA RESORT www.indundumaresort.co.za

Internet



KAMPE 2017

NUWE JAAR PROGRAM 2017
Datum Oord Kampkomedante Bywoning

27 - 29 Januarie Sionbergh Eugene en Beverley 100%
03 - 05 Februarie Oop NUB
17 - 21 Maart Smilin Thru Francois & Henry 100%
13 - 17 April Presidente Nasionaal 100%
19 - 21 Mei Soetdoring Eugene & Welmarie 100%
15 - 18 Junie Weesgerus Gebiedskamp
21 - 23 Julie Malonjeni Marius & Antoinette 100%
25 - 27 Augustus Koppisol AJV Bestuur
22 - 25 September Rustenburg Kloof (Voorlopig)
27 - 29 Oktober Klipdraai (Voorlopig) Dries & Kobus 100%
24 - 26 November Beach Club (Kerskamp) Bestuur 100%

23 - 25 September 2016 Koppisol Nasionaal

28 - 30 Oktober 2016 Beach Club (Kinders is die

Kampkommandante)

25 - 27  November 2016 Sionbergh (Kers Kamp)

Kampe 2015 - 2016



LIEF EN LEED

Kan almal asseblief vir 
Oom Henry Hartslief in 
julle gebede hou hy is 
tans besig met Kanker 
behandeling.

Die Kekkelbek word uitgegee deur die SA Woonwa Assosiasie - Vaalrivier Streek. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydraes of advertensies 

impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie.  Kommentaar en ander redaksionele artikels word deur die redaktrise verantwoord



KAMP KOPPISOL
AJV 26 – 28 AUGUSTUS

Hier is die manne hart besig om vir die 

vrouens te wys hulle kan ook kreatief wees!!!

Marius  Visagie het seker gemaak daar 
is genoeg hout vir almal om te braai!!

Weereens was die AJV een 
vir die boeke!!!!

Elke jaar gaan daar soveel 
beplanning en harde werk 
in om seker te maak  dat 
alles perfek is. En hierdie 
jaar kan ons elkeen vir 

onself 'n “Applause” gee 
vir die groot sukses!!!  Maar 
wat sal die AJV wees 
sonder elke liewe lid, 
dankie dat julle elke jaar 
dit die moeitewerd maak.

Hier is net 'n paar foto's om 
te wys hoeveel pret 
Vaalrivier kan hȇ!!!!



DJ HOTSTUFF EN CO.





So kom 'n lekker naweek ook op ‘n einde

Ds. Mike Madgewick het vir ons die mooiste boodskap kom gee, verseker iets

om aan te dink.  

Baie dankie aan elkeen wat deel was van al die sports, ek glo volgende jaar 

gaan weer een wees vir die boeke. 

Petro van Niekerk

Het die Looitjie prys gewen
Die Kellerman's het

Die prys gewen, vir 

die beste tafel!


