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INLEIDING

Vriende,
En daar het die winter ons in ’n stywe greep sommer van meet af aan
vasgegryp. Die winterklere moes vinnig uitgepak word, dit is vroeg donker
en laat lig en lekkerrrrr koud!!
Met hierdie winteruitgawe vertrou ek dat julle lekker warm toegedraai in
die bed sit en lees. Moenie die beker warm sjokolade vergeet voor julle in
die bed klim nie, dit gaan die lees nog lekkerder maak.

- REDAKSIE

(K)OULIKE
BOODSKAP VAN DIE
WAARNEMENDE
VOORSITTER
Hallo SAWA vriende,
Ek vertrou dit gaan
goed met elkeen van
julle.
Die winter is nou hier in al sy glorie. Ek sê vir Sonja nou die dag, dis vir my so
verkeerd om al in die donker werk toe te ry. Die lug byt in die oggende en aande.
Dalk moet ons maar soos bere eerder hiberneer.
Covid impakteer ons land en die derde vlaag het groot getalle positiewe gevalle
in die Vaaldriehoek tot gevolg gehad. Selfs van ons lede het dit opgedoen en ek
het ‘n vriend weens Covid aan die dood afgestaan. Dit het ‘n groot impak gehad
op ons werke en finansies en het selfs ‘n vrees en onsekerheid in ons
aangewakker.
Maar kyk wat sê God se woord vir ons in Jesaja 41 vers 10:
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek
is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my
reddende regterhand.

Wat ‘n kragtige belofte waarop ons kan steun!
Kampe was skaars hierdie jaar omdat ons elke lid se gesondheid eerste stel. Ek is
al so uitgehonger vir ‘n lekker kamp saam met elkeen van julle en kan nie wag
dat dinge na “normaal” terugkeer nie sodat ons elke maand ‘n saamtrek kan hê.
Die gebrek aan samesyn, gesellige kuier om die kampvuur en net almal se
vriendelike gesigte laat ‘n leemte in my lewe. Ek sien daar is van ons lede wat
lekker kamp op hul eie en ek raak sommer jaloers. Maar ek gun julle dit en wens
julle net mooi weer, lekker rus en ontspanning toe.

Dis amper weer tyd vir die AJV en die nominasie van nuwe bestuurslede. Die
nominasievorms is reeds aan julle per e-pos uitgestuur. Ek vra dat elke lid sal
deelneem aan die proses en ons sodoende ‘n bestuur kan vorm wat almal graag
daar wil hê. Ek wil ook ‘n beroep op ons lede doen dat julle, sodra ons weer
vrylik kan kamp, die kampe goed sal ondersteun. Vaalrivier was vir jare die
grootste streek en ons moet weer daar kom. Dit kan alleenlik gebeur as ons
elkeen ‘n besliste positiewe bydrae maak om dit vir almal, huidige lede sowel as
moontlike nuwe lede, lekker te maak om saam met ons te kamp.
Ek bedank by voorbaat elke lid vir sy/haar bydrae wat julle tot Streek Vaalrivier
maak. Sonder julle sal daar nie ‘n Streek Vaalrivier wees nie.
Ek bid elkeen van julle gesondheid, geluk, vreugde en liefde toe.
Groete,
Tot wanneer ek julle weer by die kamp sien.

Jacques

EENDAG AS EK GROOT IS ……

DIE
PENNINGMEESTER
SE
(YS)BRRROKKIE
Hallo Vaalrivier-vriende,
‘n Besondere raak stukkie skryfwerk :
“ ’n Mens kry mense waarmee jy net nie om die selfde vuur kan sit en
marshmallows braai nie. ”
Ek hou nie van jou nie. Punt.
En jy hoef nie van my te hou nie (komma) dis oukei.
My tête raak lam as ek moet maak asof ek van jou hou.
Om te moet lag soos ’n kar wat sukkel om te start as jy ’n grap maak.
Om ’n gesprek met jou te forseer asof dit ’n kind is wat nie sy groente wil eet
nie.
Partykeer gee iemand jou ’n kasterolie-smakie in jou mond en jy gee hulle ’n
Grand-Pa-poeier-smaak en dis regtig orraait.
Toe ek nog ’n inspuiting van oorvriendelikheid gehad het, wou ek baie graag hê
almal moes van my gehou het, selfs dié wat hul gevrete trek asof hulle ’n wind
ruik wanneer hulle om my is.
Jy voel dit in die lug as iemand nie van jou hou nie.
Dis koud, geen verwarmer kan dit red nie. Maar dit keer jou nie. Jy trek gou jou
uitgaan glimlag soos ’n swaar jas aan.
Soos jy nader aan jou antagonis beweeg, is dit asof jy sneeuvlokkies voel. Jy
groet die persoon. Dit groet jou terug. Die groet pik jou skoon.
Jou glimlag raak swaar, maar jy hou dit aan.
Dan hang die stilte soos mis in ’n spookstorie.
Die brein skarrel om ’n onderwerp te kry om net iets aan die stuk
onaangenaamheid te kan sê.
Dan stoot jy ’n paar woorde uit jou mond uit om die stilte te breek.
Die antagonis mompel ’n paar frases terug. Die danspassies tussen haar mond
en haar oë is nie gelyk nie.
Jy hou aan probeer, want jy wil hê die persoon moet van jou hou.
Uiteindelik trek die antagonis ook ’n glimlag aan. So geforseerd, dit lyk seer.

Die ongemak wemel soos wurms op ’n lyk. Die gesprek is soos ’n lyk.
Jy red jouself. Eindig die gesprek met ’n paar gawe woorde.
Die antagonis lig net haar kop met stilstuipe, haar lippe te swaar om die
gaafheid terug te projekteer.
Al daai moeite en die persoon kan jou steeds nie verdra nie.
Of jy hou steeds nie van die ding nie.
’n Mens kry mense waarmee jy net nie om die selfde vuur kan sit en
marshmallows braai nie.
Die raad wat rondgaan soos ’n maagvirus is: Leer die persoon ken.
Partykeer werk dit en ander tye kry jy net krampe met elke sin wat die
antagonis blaf.
’n Mens hoef nie wreed te wees nie, maar ’n mens hoef ook nie vals te wees
nie.
Dit vat gans te veel tyd.
Dié mag dalk soos ’n taai klap op die oor wees: Almal gaan nie van jou hou
nie.
Jy gaan nie van almal hou nie.
Dit is orraait. Punt.

Groete,

Elize

DIE SEKRETARESSE
SE “YS”-LIKE
BOODSKAP
Liewe vriende,
Ai, ek sien al so lankal uit na ‘n
bietjie kommunikasie met
almal. Dit is lekker om weer
met julle te kan saam kuier
tussen die bladsye met “social
distance” in ag genome.
Ek sit vanoggend heerlik warm met ‘n beker koffie en my selfoon onder die
komberse, besig om my oggendboodskappies uit te stuur. ‘n Entjie van ons
kamervenster staan ‘n baie hoë boom wat elke jaar tot laat sy blare vashou. As
al die ander bome blare gegooi het, dan is dit eers sy beurt. Nou sit en staar ek
so by die venster uit en die volgende oomblik sien ek ‘n blarereën buite val. Dit
lyk soos honderde sneeuvlokkies wat so saggies grond to neersif, aanmekaar.
Net blaartjies en blaartjies, saggies so skeef-skeef grond toe, dit was so mooi.
Selfs al is die winter koud en kaal, dit het ook sy mooi, mens moet dit net
raaksien. ‘n Mens kan elke dag iets nuuts en mooi in die skepping raaksien,
maak nie saak watter seisoen dit is nie.

Wintergroete,

Louise

VALLENDE BLARE – SO IS DIE MENS
Die storie word vertel van `n vrou wat baie siek was – sy het kanker gehad en sy
was sterwend. Op `n dag het die dokter haar by die huis besoek en sy vra hom toe
hoeveel tyd sy nog oor het. Die dokter het geweet dat haar tydjie hier op aarde
baie kort was en wou die boodskap so simpatiek moontlik aan die vrou oordra.
Deur die venster van die slaapkamer kon mens `n akkerboom sien. Dit was herfs,
en die blare van die boom het verkleur en was besig om af te val. ‘Mevrou,’ sê die
dokter toe, ‘as al die blare van daardie akkerboom afgeval het, dan sal jou tydjie
verby wees’.
Die vrou en haar man was baie hartseer. In hulle hartseer het hulle nie gesien dat
hulle sesjarige dogtertjie ook in die kamer kom staan het terwyl die dokter daar
was nie. `n Rukkie later kyk die pa by die venster uit – en wat hy daar sien, het sy
hart gebreek. Hul dogtertjie was besig om die blare van die akkerboom wat op
die grond gelê het, een vir een op te tel, en een vir een weer met garingdraad aan
die boom vas te bind….
Die storie het my nogal geroer toe ek dit lees, maar ook laat dink. Sou dit nie
wonderlik wees as die lewe so kon gewerk het nie — dat ‘n mens die gang van
tyd so `n bietjie kon terughou, dat ‘n mens die kans kon kry om die horlosie net
so `n bietjie te kon terugdraai, dat ons die kans sou gehad het om iets wat gebeur
het, weer oor te kon doen, die kans om die herfsblare wat jy reeds verloor het,
weer terug te kon kry.
Daar is so baie dinge in `n mens se lewe wat jy weet jy anders sou doen as jy die
kans sou kry om dit oor te doen, so baie geleenthede wat jy `n verleentheid vir
jouself veroorsaak het, wat jy definitief anders sou gedoen het as jy net weer
daardie geleentheid oor kon kry. Dink maar aan:


daardie woord wat so hard geval het, wat so gewond het, so gekwets het, wat jy
gesê het omdat jy woedend kwaad was, gesê het om seer te maak, alhoewel jy
geweet het dat dit nie heeltemal waar is nie;



daardie verkeerde besluit wat jy in oorhaastigheid geneem het wat feitlik jou lewe
verander het;



die afjak wat jy jou kind gegee het omdat jy moeg en beduiweld van die werk af
gekom en nie kans gesien het vir nog iemand se probleme of emosies nie;



daardie een drankie wat jy te veel gedrink het wat rampspoedige gevolge gehad
het;



daardie telefoonoproep wat jy nooit gemaak het, die besoek wat jy nooit gebring
het waaroor jy nou so spyt is, want dit is nou vir altyd te laat, die een vir wie jy
wou kuier is nie meer daar nie;



al die kere wat jy vergeet het om net te sê: ‘Ek is lief vir jou’ — en nou is die kans
om dit te kan doen, vir altyd verby…
Soms probeer ons ook wat hierdie dinge betref, die tyd om te draai, soos die
dogtertjie wat met die garingdraad die blare weer aan die boom vasgemaak het.
Ons gebruik net `n ander soort garingdraad: die garingdraad wat ons gebruik, is
om te sê ‘Ek is jammer’. Al bedoel ons dit nie. Want eintlik probeer ons onsself net
verontskuldig.
Miskien nog voor mense maar nie voor God nie. By God loop ons onsself vas.
Want wanneer ‘n mens voor God kom staan, val die blare van ons pretensies en
verskonings, die mooi fronte wat ons wil voorhou, die speletjies wat ons speel,
soos die blare een vir een in herfstyd van `n akkerboom afval, ook van ons af.
Voor God besef ons baie gou: dit wat ek moes gedoen het, het ek nie gedoen nie,
dit wat ek juis nie moes gedoen het nie, dit het ek gedoen. En so val die blare van
my sondige optrede van my af. En wat bly uiteindelik oor? Om met die beeld van
die akkerboom aan te gaan: al wat uiteindelik oorbly in my lewe is die kaal
gestroopte stam van my sondige bestaan. God sien ons lewens vir wat dit regtig
is.
Presies soos 1 Petrus 1:24, vanuit hierdie konteks verstaan, dit stel:
‘Die mens is soos gras,
en al sy skoonheid soos ’n veldblom;
die gras verdor en die blom val af….”.
Klaar. Afgehandel. Die boom is leeg. Al die blare het afgeval. Ons skoonheid is
weg. Die blomme is weg. Die gras is geel. Dit is die mens.
Die dogtertjie, hoe hard sy ook al probeer het om die blare met garingdraad weer
aan die boom vas te maak, sou nie die gang van tyd so kon keer nie. Ook ons
pogings om die dooie blare van ons lewens weer terug aan die boom te hang met
die hoop dat hulle weer sal lewe en groen sal word, sal nooit werk nie.
God alleen gee lewe. Hy alleen gee nuwe lewe.
(Gedeeltes geleen uit ‘n preek geskryf deur NHKA)

BETUIGING
VAN
MEEGEVOEL
Maria Bosch
16.03.200618.06.2021
Maria en haar sussie was saam met
Willem en Corrie Pretorius by die
Kersboom te Koppisol aan die einde
van 2020. Hulle was sedert 2020 in
pleegsorg by Willem en Corrie.
Op Vrydag, 18 Junie 2021, het Maria,
soos elke dag, na skool met die
skoolbus huis toe gery. Sy en twee
seuns het by die busstop afgeklim.
Die seuns het omgedraai en huis toe
gestap terwyl Maria oor die pad
gestap het. Dit is nie duidelik of sy
die voertuig gesien aankom het nie.
Die voertuig het haar in die pad getref
en ongeveer 56m ver gegooi. Daar is
noodhulp op haar toegepas maar sy
het gesterf.

Die
Vryheidsfront
Plus
en
Mullerstuine buurtwag het vir haar
begrafnis betaal. Die Anker Skool het
berading vir al die ooggetuies asook
vir Willem en Corrie gereël.
Ons innige meegevoel aan Willem,
Corrie,
Maria se sussie en hul
familie.

VAALRIVIER SE SPORTSTERRE
Baie geluk aan Elize van der Schyff met die
twee goue medaljes wat sy verower het
tydens die “Jock of the Bushveld” skietkompetisie. Die een medalje was Goud –
Lang Afstand en die ander Goud – Algeheel.

Wihan van Zyl het tydens ‘n
krieketwedstryd tussen Dr
Malan Hoërskool en Roshnee
drie paaltjies in een boulbeurt geneem en sodoende
die
laasgenoemde
span
uitgeboul. Wihan was ook
kaptein van die Dr Malanspan
by
die
betrokke
wedstryd. Baie geluk!!

VERKIESING VAN NUWE BESTUUR
VIR 2021-2022 EN BETALING VAN
JAARLIKSE LEDEGELDE
Die nominasievorm wat u moet gebruik om die nuwe bestuurslede te nomineer, is reeds
per e-pos uitgestuur. Indien iemand dit nie ontvang het nie en belangstel om persone te
nomineer, skakel asseblief die Sekretaresse. Die kontaknommer verskyn voor in die
Kekkelbek. Die vorm sal dan onmiddellik weer aan u uitgestuur word.
Die nominasieprosedure is onder aan die nominasievorm aangebring vir u inligting.
Onthou die nominasies moet voor of op 7 JULIE 2021 aan die Waarnemende Voorsitter
per e-pos deurgestuur word soos versoek. Dit is nou jul kans om die persone te kies wie
julle graag op die bestuur wil hê.
Let asseblief daarop dat u ledegelde opbetaald moet wees om persone te kan nomineer
asook om te kan stem by die Algemene Jaarvergadering. Indien u nie seker is wanneer u
ledegelde betaalbaar is nie, skakel asseblief die Sekretaresse.
Tydends ‘n onlangse bestuursvergadering is besluit om lede ‘n maand voor die
vervaldatum van hul ledegelde per e-pos te verwittig dat die ledegelde hernu moet word
asook van die bedrag betaalbaar. Indien ‘n lid daarna vir 3 maande of langer agterstallig
bly met die ledegelde sal ‘n verdere kennisgewing per e-pos gestuur word om te verneem
of sodanige lid van plan is om hy/sy ledegelde te hernu al dan nie. Indien geen antwoord
ontvang word nie, sal die lid van die ledelys verwyder word met die aanname dat hy/sy nie
meer belangstel om lid van die streek te wees nie. LET WEL: Die bogenoemde reëlings
geld slegs vir lede wie se ledegelde NIE per debietorder verefffen word nie.
Daar is ‘n groot aantal lede wat vir baie lank agterstallig is met hul ledegelde en ook glad
nie vir die afgelope paar jaar gekamp het nie. SAWA Hoofkantoor het versoek dat ons
dringend aandag hieraan moet gee en derhalwe gaan ons poog om met sodanige lede te
skakel om te verneem of hulle nog deel van SAWA Vaalrivier wil wees.

AANSPORINGSTOEKENNING VIR BYWONING VAN
KAMPE VANAF AUGUSTUS 2020 TOT JULIE 2021
Die meeste lede is daarvan bewus dat lede wat gereeld kampe
bygewoon het vir ‘n periode wat bereken word vanaf die Algemene
Jaarvergadering tot die laaste kamp voor die volgende jaarvergadering,
‘n aansporingstoekenning ontvang vir die kampe bygewoon. Die
bestuur het bereken dat daar slegs 5 kampe aangebied is gedurende die
tydperk soos in die opskrif bo-aan die bladsy verskyn.
In ‘n normale jaar waarin daar ongeveer 8 - 10 kampe aangebied word,
word die persentasies uitgewerk om 100%-, 90%- en 80% - toekennings
aan lede te gee. Ons het egter besluit om hierdie jaar die syfers aan te
pas na 100%, 80%, 60%, dit wil sê ‘n lid wat 5 kampe bygewoon het, kry
100%, 4 kampe bygewoon kry 80% en 3 kampe bygewoon kry 60%. As
ons dit op die vorige jare se berekeninge gedoen het, sou slegs ‘n paar
lede toekennings gekry het, maar ons is van mening dat diegene wat 3
kampe uit die 5 bygewoon het, ook moet kwalifiseer vir ‘n toekenning.
Hierdie toekennings sal by die Algemene Jaarvergadering aan die
betrokke lede oorhandig word.
Ons wil graag hê dat hierdie
toekenning as aansporing sal dien om meer lede by kampe te kry.
Op hierdie stadium het ons geen idee hoe die volgende jaar gaan afloop
en hoeveel kampe ons gaan aanbied nie. Ons wil egter ‘n beroep op ons
lede maak om regtig te poog om die kampe by te woon. Al kom julle
eers die Saterdagoggend uit en slaap een nag om sodoende kostes te
besnoei, is dit vir ons baie beter as wat julle glad nie opdaag nie. Ons
gaan uit ons pad uit om moeite met kampe te doen en dan daag net ‘n
paar lede op. Ons wil tog nie hê Streek Vaalrivier, een van die eerste
streke wat gestig is, moet verdwyn nie. So, ons maak staat op beter
kampbywoning gedurende die volgende periode vanaf Augustus 2021
tot Julie 2022.
Op hierdie stadium weet ons nie of die saamtrek wat vir 29-30 Oktober
2021 geskeduleer is, wel gaan plaasvind nie. As dit wel plaasvind, mag
dit dalk by ‘n ander oord wees. Die nuwe bestuur sal besluit of
Westvaal nog oorweeg word.
Onthou, die Kersboomkamp lê ook voor. Dit word beplan vir die
naweek van 26-28 November 2021 te Bloekompoort. Julle kan dit
solank in jul dagboeke aanteken.

LIEF en LEED
Johan en Elize van der Schyff het nog
‘n agterkleinseun ryker geword. Baie
geluk aan die groot-ouma en –oupa
asook aan die mamma en pappa.

Verskeie van ons lede, hul familielede of hul vriende het reeds Covid
opgedoen. Ons wil graag vir almal wat onlangs positief getoets is, almal
wat vir ‘n geruime tyd met Covid in die hospitale is of was – sommige baie
ernstig, asook diegene wat reeds van die vreeslike virus herstel het, baie
sterkte toewens. Die volgende boodskappies is spesiaal vir julle.
‘n
Spoedige herstel word almal toegewens. Ons innige medelye ook aan almal
wat ‘n dierbare aan die dood moes afstaan.

IN LIGTER LUIM

LESSE VIR SENIORS

Ek het vanoggend ‘n lelike ding oorgekom. Ek het gou winkelsentrum toe
gegaan en stop toe eers vinnig by ‘n koffiewinkel in die sentrum want ek sien die
bord wat sê “Free WiFi”. Ek roep die kelnerin en vra haar wat is die kode. Sy sê
“Eat First”. Nogal taamlik honger, bestel ek toe maar ‘n koffie en ‘n muffin.
Klaar geëet, vra ek haar weer wat is die kode. En sowaar, sy sê weer “Eat First”!!
Ek het nie lus vir ‘n “scene” nie en bestel maar weer iets.
Na drie koffies, twee muffins, ‘n pannekoek en ‘n pizza besluit ek GENOEG is
GENOEG. Ek dring aan om die bestuurder te sien en kla by hom oor wat gebeur
het. Die bestuurder wys my toe mooi op die advertensie staan “Free WiFi” en
onderaan staan geskryf: The Code is “Eat First”.

GELUKWENSE - VERJAARDAE
J
U 26 Louwrens Coetzer (3jr)
Babsie Pretorius
N 27
29 Sonja Roux
I 30 Jazelle van Zyl (6jr)
E
J
U
L
I
E

07
19
19
20
29
31

Pieter Johnson
Shani Kukard
Shano Kukard (13jr)
Anton Delport
Gustav van Zyl (8 jr)
Jacques van Zyl

- HUWELIKSHERDENKINGS

Hannes & Zanté Coetzer –
13 Junie
Kan julle glo, daar was net
die een huweliksherdenking in Junie en geen in
Julie.

WINTERWARMTE RESEP
VEERLIGTE
SOUSKLUITJIES
(4-6 porsies)

Bestanddele: 4 eiers, geskei
1 liter melk
100g (200ml) mielieblom (maizena)
2ml sout
5ml Vanilla Essence
200ml suiker
50g (60ml) botter, gesmelt
Kaneelsuiker om bo-oor te strooi
Metode:

Klits eiergele, mielieblom, sout, suiker, vanilla essence en
250ml van die melk saam.
Verhit die res van die melk in ‘n groot kastrol tot
kookpunt.
Roer eiermengsel vinnig met ‘n draadklopper by die
warm melk.
Hou aan roer tot glad en dik.
Verlaag hitte en laat prut.
Klits eierwitte styf.
Verwyder mielieblommengsel van stoof en vou styfgeklitste eierwitte daarin.
Meng goed.
Skep lepelsvol van die mengsel in ‘n gesmeerde
opdienbak (met deksel).
Strooi kaneelsuiker en drup van die gesmelte botter oor
elke laag.
Sit deksel op.
Hou warm sodat suiker kan smelt en ‘n sous vorm.
Bedien warm.
En geniet hierdie heerlike warm wintertroos!!

VIR DIE JONGSPAN
Hier volg ‘n paar speletjies wat mammas en pappas, oumas en oupas
saam met die kinders kan speel om die kaggelvuur op koue aande of
deur die dag:
1.

BINGO MET FOTO’S
Neem 9 familiefoto’s, rangskik dit in rye van drie foto’s per ry.
Gee die kinders dan elkeen 9 gewone speelkaarte – dis hul bingo
skyfies. Roep dan uit “Sussie” of “Oupa” of wie ook al op die foto
is. Hulle moet dan die korrekte foto met ‘n speelkaart toemaak.
Die wenner is die een wat eerste ‘n ry vol maak.

2.

KEGEL KASKENADES
Pak sowat 6 leë waterbottels op ‘n ry – dis jou kegels. Laat die
kinders dan aan die ander kant van die vertrek staan en met ‘n
rubberbal die kegels probeer omrol. As die kegels te maklik
omval, plaas iets binne-in om dit bietjie swaarder te maak.

3.

VOELSPELETJIE
Sny ‘n gat in die kant van ‘n karton- of skoendoos. Steek iets in
die kartondoos weg en sit die deksel op. Laat die kind sy/haar
hand deur die gat steek en raai wat binne-in is. Om dit lekker
grillerig te maak, gebruik ‘n paar stukkies sagte pasta of
staalwol. Gebruik maar jou verbeelding om dit interessant te
maak.

AFSLUITING

Ek vertrou julle het die inhoud
van die Kekkelbek geniet en
dat ek so ‘n bietjie warmte vir
julle in hierdie koue kon bring.
Groete tot volgende keer. Bly
veilig, bly gesond en wees
geseënd. Groete.
REDAKSIE

