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SIEN DIE 

SKOONHEID 

VAN DIE 

SOMER 

 
Die werke van die Here is groot, 

almal wat daarin vreugde vind, dink 
daaroor na.   

Sy dade is vol majesteit en luister. 
(Psalm 111: 2-3) 

God het die wêreld so wonderlik gemaak dat ons Hom nooit genoeg daarvoor kan loof nie.  
Wil jy nie stilstaan en jou opnuut oor die skepping verwonder nie?  “God se vingers kan 
niks aanraak sonder dat dit omvorm word in ‘n voorwerp van skoonheid nie” skryf George 
MacDonald. 
 

Omdat ons elke dag teen so ‘n vinnige tempo leef, sien ons nie meer die skoonheid van die 
natuur nie.  Verlustig jou in die helder somerdae, in die blou streep see wat jy deur jou 
venster kan sien, in die spierwit stapelwolke en die kleure van die sonsondergang.  Kyk na 
die somerblomme en bewaar hulle skoonheid in jou hart:  goudgeel sonneblomme, geurige 
bloedrooi rose, helderrooi papawers, lig- en donkerpers pronkertjies.  Trek die geure van die 
somer diep in jou longe:   die soet reuk van kanferfoelie en jasmyn, die verleidelike reuk 
van braaivleis wat in die soel somerlug hang …. Verlusting jou in die mooiste voëlgesang. 
 

Bid saam met Marion Stroud:  “Here, ek leef te vinnig.  Leer my die kuns om eilande van 
stilte te skep waarin ek die skoonheid van die alledaagse dinge kan inneem" 
   (Geleen uit ‘God se arms om jou’, ‘n Bybeldagboek geskryf deur Nina Smit) 

 

 
  



 

DIE VOORSITTER SÊ SY SÊ 
 
Dagsê  SAWA-vriende, 
 

Dis alweer Desember en Kersfeestyd.  En 
soos dit in SAWA tradisie is, moet daar ‘n 
Kerskamp wees.  Tyd om die kinders en 
grootmense te bederf. Terug te gee aan die 
lede vir al hul getroue ondersteuning deur 
die jaar. 

 

Die jaar sover was goed vir Streek Vaalrivier en kon ons baie meer kampe 
aanbied. Die kampe was regtig baie goed ondersteun, en die gees by kampe 
was goed onder die lede. 

Vrydagaand het die Onder-voorsitter,  Eugéne, ons bederf met heerlike 
Chicken a lá Pita.  Ek het myself behoorlik ooreet maar wou niks los nie. En 
soos ons tannie Louise ken moes daar ‘n soet bederfie wees vir na ete. 

Saterdag het beloof om ‘n besige dag te wees vir die bestuur met Kersvader 
wat die kinders wil bederf en dan die aand se saambraai. 

Ek kon die opgewondenheid in die kinders sien toe Kersvader op sy “ water 
slee” by die kamp aankom. Hulle het opgewonde op die wal gestaan en 
waai toe Kersvader eers so ‘n draai verby hulle ry. En toe hy aan wal kom, 
het hulle Kersvader amper uit die boot kom haal. Die opgewondenheid om 
saam met Kersvader saal toe te loop, was te sien in die huppel in hul stap en 
elkeen het plegtig belowe dat hulle soet was deur die hele jaar. 

Dit was vir seker die hoogtepunt van my kampjaar om die kinders so te 
bederf. 

Die aand is die braaivleisvure aangesteek en die bykosse reggesit. En toe 
kuier die lede ‘n hond se agterbeen af. 

Ek wil elke bestuurslid en hul gades bedank vir al die harde werk wat hulle 
ingesit het om die naweek moontlik te maak. Sonder julle sou niks van dit 
moontlik gewees het nie. Ook in besonder wil ek Beverley bedank dat sy my 
bas so gered het met die Kersversierings, die boodrolletjies gaan haal het en 
die vrugteslaai en roomys voorsien het vir na die braai.  Baie dankie ook aan 
al die dames vir die lekker eetgoed wat julle Sondag voorgesit het.  



Vriende, ek wens elkeen van julle ‘n geseënde feestyd saam met jul families 
en vriende toe.  Mag ons Vader julle veilig hou en ek sien uit daarna om 
almal weer Januarie by ons eerste kamp te sien. 

 
 
Groete vir nou, 

 
 
 

Jacques 
 

   

 (NS. My hart het sommer tjoklits geklop to Leandi van Zyl vir my sê: 
“Kersvader, ek is baie lief vir jou.”) 

 

 
 



A CHRISTMAS POEM 
 
Toe ek die onderstaande gedig raaklees, het ek dadelik gedink aan al die lyste en 
name op my lessenaar van SAWA- en Vaalriviervriende wat ek die afgelope paar 
jaar leer ken het asook díe wat ek al vir baie jare ken.  Julle is  baie spesiaal, daarom 
dra ek hierdie gedig aan julle op.  Dankie vir jul vriendskap.          -   REDAKSIE 

 

   



 

 
Liewe Vaalrivier-vriende, 
 
Na so ‘n heerlike, opwindende naweek is dit 
net ‘n plesier om vir julle hierdie nuusbrief 
saam te stel.  Ek dink een en almal het elke 
oomblik van die naweek geniet.  Ons gaan 
poog om volgende jaar die kampe almal so 
lekker te maak (afhangende natuurlik van 
wat die vierde vlaag van die Covid-virus en 
ons President beplan). 
 

Ek wil heel eerste vir almal bedank vir die fantastiese gees en 
samewerking wat die hele naweek geheers het.  Die dames het hulself 
oortref met die heerlike verversings wat ons Sondag na die erediens kon 
geniet.  Julle is darem ware staatmakers, daarvan kan ek getuig.  Ons sal 
die afsluitingstee weer elke kampnaweek op die program moet hou want 
dit is darem baie lekker om die naweek so af te sluit, of wat sê julle? 
 

Ek wil vir Sonja Roux baie dankie sê vir jou hulp en raad en met alles wat 
jy gedoen het.  Sonja het die pitabroodjies bestel en gaan haal, sy het 
aangebied om te help met die poedings vir Vrydagaand en nog baie 
ander take het sy op haar geneem.  So ook Jolandie wat Vrydagmiddag 
die bestanddele vir die kosaksie moes voorberei. Jul hulp word baie 
waardeer, weer eens baie dankie.  Tussen die werk deur het ons nog pret 
ook gehad. 
 

En was ek nou lekker styf van Saterdagmiddag se “bocce balls” speel.  
Ek kon die Maandag nie verstaan hoekom is die gesonde heup asook die 
agterstewe so styf en seer nie totdat ek besef het dit is van die spelery.  
Ons sal dit volgende jaar meermale moet doen, dit was groot pret.  En 
die dames het die mans lekker bekommerd gehad.  Die mans het sommer 
ophou speel toe ons op hul hakke was.  Ons is nog nie klaar met julle 
manne nie, wees gewaarsku!! 
 

Diegene wat beplan om met vakansie te gaan oor die feestyd, ons hou 
duim vas dat julle planne nie skipbreuk ly nie.  Wat ook al gebeur, solank 
ons as families saam kan wees, kan ons nog die feestyd geniet. 
 

Baie groete tot ons weer saamkuier.  Dalk, as alles volgens plan verloop, 
praat ons weer met mekaar deur ‘n Kersuitgawe Kekkelbek.  Tot dan, 
mooi loop. 
 

 
Groete tot die Kersuitgawe Kekkelbek, 
 
 

Louise 
 



 

 
 

KERSKAMP BY 

RIVERSIDE 

BEACH CLUB 

 

 

So begin ons Kerskamp Vrydagoggend, 19 November 2021 by 

Riverside Beach Club.  Ons mag nie, soos gewoonlik, sommer 

saam-saam op die staanplekke staan nie, o nee, die reëls is slegs 

een woonwa op ‘n enorme staanplek.  So ons het die “veilige 

afstand”-reël ook sommer onbewus toegepas.   

  
 

Rian van Zyl het so ewe lekker ingetrek op ‘n spasie reg langs die 

ablusieblok, begin “canopy” opslaan - bietjie verkeerd om, die 

buitekant van die “canopy” binne – mens vergeet die dinge as jy 

vir lank nie gekamp het nie.   Amper klaar opgeslaan, toe word hy 

so ewe (on)vriendelik weggewys deur die eienaar en moes hy 

ander staanplek kry want ons moet lees wat op die bord (foto 

hieronder) staan – daar staan glo dit is nie ‘n staanplek vir 

woonwaens nie.(??) 



  

  

Sommer vroegmiddag is die bestanddele vir die aandete – Chicken 

a lá Pita, bymekaargemaak en het Eugéne (met Jolandie as 

assistant) met sy potjies begin – twee potjies – een met “peanut 

butter” vir smaak en die ander sonder “peanut butter” (maar dit 

het ook lekker gesmaak) vir diegene wat allergies vir neute is.   

  
 

Na boekevat was dit opskeptyd.  Daar is in die omgewing van 50 

pitabroodjies oopgesny, die Chicken a lá King saam met salsa en 

blaarslaai binne-in die pita-broodjies geskep (en dan in ‘n sakkie 

bedien).  Almal het gesmul aan die heerlike ete.  Eugéne, hierdie 

was ‘n wenner!!  Die resep verskyn laer af in die Kekkelbek. 



  
 

 

Dit was die Voorsitter se taak om al die bestellings af te merk en 

die regte getal by elke lid se naam te skryf, mens kan sien dis nogal 

‘n moeilike taak, kophou is nie altyd maklik nie. 

  
 

Na die ete is almal genooi om poedingbakkies te bring vir die 

poedingbederfie.  Die kos was nog nie behoorlik afgesak en die 

poeding nog nie eers op tafel nie toe kom die eerstes al met hul 

bakkies vir die bederfie. 



 
 

En sommer gou-gou was die poeding gedaan.  André was darem 

nog gelukkig om die laaste bietjie uit te skep.  Dit wys net, daar is 

altyd plek vir ‘n soetigheidjie. 

 
 

Met almal behoorlik versadig, was dit kuiertyd.  Om die groot tafel 

in die saal was net die regte plek om wyshede oor en weer uit te 

deel.  Daar is baie wyshede gespreek díe kan ek julle belowe. Dit is 

einste daar, so teen middernag met net ‘n paar bittereinders oor, 

wat die besluit geneem is dat, aangesien die kinders Kersgeskenke 

gaan kry, ons die grootmense ook moet verras met ‘n geskenkie.  

Ons gaan die lede Saterdagoggend vertel dat die aandete gratis 

was.  ‘n Vroeë Kersgeskenk vir almal.   



  
 

By Boekevat Saterdagoggend is die goeie nuus van die gratis ete, 

net soos besluit, aan die lede oorgedra.  Almal kon toe lekker 

“shop” met die kosgeld en baie lootjies uitneem op die gasstofie, 

die lootjie vir die naweek.   

Kyk hoe haal Frans op die foto hieronder die geld uit sy hempsak,  

hy is duidelik besig met planne hoe om daardie stofie te bekom.   

 

  
 

 

So teen 11h00 Saterdagoggend moes die kinders begin naderstaan 

om te kyk wanneer Kersvader sy opwagting gaan maak.  Dit was 

ook nie lank nie of daar sien hulle die rooi pak van Kersvader.  Hy 

ry hierdie jaar met ‘n boot en almal is baie opgewonde.  Nou is dit 

terug saal toe waar Kersvader rustig kan gaan sit en sy rooi sak 

leegmaak. 



  
 

 

 

 
 

Al die maatjies is nou moeg gewag en gaan sit sommer reg voor 

Kersvader op die grond en wag vir hom om die geskenke uit te 

sorteer.  Kersvader het een van sy elfies saamgebring om hom te 

help met die geskenke. 

  
 

En hier kom die lekkerste deel : Kersvader is gereed om geskenke 

uit te deel. 



  

  

  

  

 

  



  

  

  

  
 



 

Met al die geskenke uitgedeel, is Kersvader stokflou en verdien hy 

‘n glasie lekker gedokterde pienk melkies en ‘n koeksister.  

Kersvader se elfie kry vir al sy moeite ‘n lekker koue ysie. 

 

Die kinders het hul speelgoed gekry, nou is dit speeltyd vir die 

grootmense.  Hierdie “bocce balls” laat die oues van dae nog 

lekker buk hoor.  Stywe gewrigte is môre se probleme.  Hierdie was 

groot pret!!! 

  



 

 

  

  

  



  
 

 

Intussen,  terwyl ons so lekker gespeel het, het Beverley Spar toe 

gery, die broodrolletjies,  vrugteslaai en roomys gaan koop vir 

vanaand se braai.  Dankie Bev, jy is ‘n ster!! Ons slaaie was darem al 

klaar gemaak.  Terwyl die son water trek, was dit tyd vir vure aan 

die brand kry vir die saambraai. 

  
 

   
  



  
  

  

  

  
 

En boonop al die lekkerte, is daar nog ‘n pragtige volmaan. 

 



Aan die einde van die heerlike ete en saamkuier, was daar so ‘n 

bietjie oprui-mingswerk.  Die tafel moes teruggaan saal toe.  Dit 

lyk soos swaar dra al aan die een kant. 

  
 

Sondagoggend breek aan en ons pak die saal vol vir die erediens. 

 

Die afsluiting volg met al die toekennings wat uitgegee moet 

word.  Twee toe-kennings wat reeds vanaf die AJV in Augustus 

oorgestaan het, kan ook hierdie naweek uitgedeel word.  Rian van 

Zyl ontvang ‘n merietetoekenning vir verskeie donasies en 

voorraad wat hy die afgelope jaar aan Vaalrivier geskenk het.  Hy 

ontvang ook ‘n Welkom plaatjie omdat hy vir ‘n goeie gedeelte 



van 2 jaar nie gekamp het nie.  Kobus en Eileen Bezuidenhout 

ontvang hul 60% bywoningstoekenning. 

  
 

Die kampkommandante ontvang hul toekennings 

 

 

Petro van Niekerk ontvang haar 

lootjie (Thermomug) wat sy by 

Sionbergh kamp gewen het. 

 

En die wenner van hierdie 

naweek se lootjie is sowaar 

Frans van der Linde. Hy het nie 

verniet so baie geld uit sy 

hempsak gehaal nie. 



 

 

 

 

 

En toe is dit vir oulaas weer lekker eet en drink voordat die 

tentpale val en ons almal huiswaarts keer.  Die blou tafel het 

gekreun onder al die lekkernye.  Weer eens baie dankie aan al die 

dames wat ons so bederf het. 

 



 

Nog ‘n heerlike naweek het ‘n herinnering geword, maar ‘n baie 

lekker herinnering.  Ons vertrou dat ‘n ieder en ‘n elk wat die 

naweek teenwoordig was, elke oomblik geniet het.   

 

 

 

EUGÉNE BOTHA SE 

PLATBOOM POT CHICKEN 

a lá KING 

RESEP  
(Lewer 6 porsies) 

 

 
 

 

Die Chicken a lá King word gemaak in ‘n swart platboompot,met so 45 minute 
se kooktyd.  Dit is perfek vir almal.. Jy kan rys, two-minute noodles (kids love 
dit) of Baked Potato met suurroom as ‘n stysel bykos maak.   
 

Vaste Bestandele: Sousies en speserye: 

 1 x ui (fyn gesny) 

 1 x koppie fyn gesnyde mengsel  
van groen-, geel- en rooi peper 

 1 x pak gesnyde sampioene 

 1 x pakkie Knorr Cook- in -Sauce  
(Chicken a lá King) 

 Olyfolie 

 1 x eetlepel hoenderspesery 



 2 x koppies gevriesde groente 

 1kg hoenderfilette (in repies 
gesny) 

 1 houer suurroom – indien dit 
gemaak word saam met baked 
potato. 

 
 

 1 x eetlepel origanum  

 1 x teelepel borrie 

 1 x eetlepel Aromat  

 1 x teelepel swart peper  

 1 x teelepel sout  

 1 x teelepel knoffel 

 2 x eetlepels goue stroop 

 1 x teelepel grondboonbotter 

 1 x 250ml houertjie room 

Stappe: 

1. Gooi ¼ koppie olyf olie in pot, braai die uie, sampioene, knoffel en pepers 

tot bruin. 

2. Voeg hoender by en meng saam met uie, sampioene, knoffel en pepers. 

3. Gooi al die speserye by en meng goed – behalwe die pakkie Knorr Cook-

in-Sauce. 

4. Gooi 2 eetlepels stroop oor en 1 teelepel peanut butter en meng goed 

5. Gooi 4 eetlepels soya sous en braai tot hoender begin wit word 

6. Gooi 250ml room by en roer goed deur 

7. Prut vir 7 minute en roer gedurig sodat dit nie vasbrand nie 

8. Gooi 2 koppies gevriesde groente in en roer deur, prut vir 5 minute 

9. Meng Chicken a lá King Knorr pakkie met 200ml melk en meng in 

10. Roer deeglik deur 

11. Prut vir 20 Minute – roer gereeld 

12. En geniet. 

 

 

 

 

Baie geluk aan Louis en Babsie 
Pretorius met jul nuwe woonwa. 
Ons hoop om julle nou by baie 
kampe te sien.  Geniet jul wa!!! 

 

 
 

 

 



Verjaardae in Desember  
08 Elize van Rooyen 
09  Louise van Zyl 
11 Leandi van Zyl 
14 Kobus Kamffer 
16 Carine van In 
28 Rian van Zyl 

 

 

 
 

Huweliksherdenkings in Desember 
06 Johan & Elize van der Schyff 
10 Richard & Christa Chapman 

 
Baie geluk aan Anton met die  
sleepwa wat hy met ‘n R100-
lootjie gewen het.  Dis nou ‘n 
lekker Kersgeskenk!  

 
 

 

 
 

2022 JAARPROGRAM 

VAN 

STREEK VAALRIVIER 

 

 
Hieronder volg die jaarprogram vir 2022.    
 

 
2022 

 
OORD KAMPDATUM 



Januarie Bloekompoort 21-23 Januarie 
 

Februarie 
 

Weltevrede 18-20 Februarie 

 
Maart Riverlake, Lindequesdrift  18-21 Maart 

 
April  Presidente-saamtrek 15-18 April 

 
Mei Sionbergh  20-22 Mei 

 
Junie  Buffelspoort  16-19 Junie 

 
Julie  Geen kamp op hierdie stadium 

 
Augustus  Bloekompoort  (AJV) 19-21 Augustus 

 
September  Eastco  16-18 September 

 
Oktober  Umfula  Verrassingskamp 

 
November  The Riverside Beach Club, Sasolburg 25-27 November  
 

Trek solank sirkels om al hierdie datums op jou 2022 kalender sodat jy 

nie kan vergeet nie.   

 



 

 


