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 Afsluiting 
 

 

Liewe Vaalrivier-vriende, 
Het julle ons splinternuwe bestuur 
heel voor in die boekie gesien? Ons 
gaan stof opskop hierdie jaar, wat dink 
julle?  
Ons begin ‘n nuwe tydperk: die lente 
is om die draai, die Augustuswinde het 
absoluut op tyd gekom, hulle waai 
soos van ouds, is dit nie wonderlik 
nie?  Dit lyk alles so belowend vir ‘n 
perfekte somerseisoen. 
En dalk mag ons een van die dae die 
lente inwy met ons woonwaens en 
wanneer die somer kom, die woon-
waens bietjie see toe neem.  Hulle is 
seker ook al moeg om op een plek te 
staan.  
Ons gee vir julle in hierdie Kekkelbek 
inligting oor die reëls wat tans nog 
geld. 
Ek hoop julle geniet hierdie 
nuusboekie.   Groete, 

REDAKSIE 
 

Gepak gestewel gespoor 
en ons wapad lê voor 

Vakansie in ‘n chalet karavaan wa of motorhuis 
is ons waar ons ookal stilhou tuis 

sleepwiele soen die teerpad 
verwissel oor berge en dale af rat 

stop met padkos met Afrika uitsig 
oppad na skoon en vars lug 

met geen wolkekrabbers en net die seebranders wat slaan 
of natuur jou binne nooi en wild wat op die horison staan 

 
Pak af in chalet of slaan kamp op 

as ons onder teen die see onder 'n koelteboom stop 
kampgenote kom sit handjie by 

en help om tentpenne in die grond in te kry 
buurman bring sommer klaar ysie 

nooi jou vir aand se vleisie 
en as jy skoon gewas en gereinig is 

gaan jy vroeg inkruip na die lang dag te rus 



sodat jy droomland besoek onder die klots van die see 
of iewers in die verte leeu se kind sy laaste nagsê brul gee 

(Gedig geleen) 

 

 
 

VOORSITTERS-
VERSLAG 

Goeiedag alle Vaalrivier lede, 
 
Dit is vir my ‘n voorrreg om met julle te gesels deur hierdie skrywe. 
 
Eerstens wil ek  net verlede jaar se bestuurslede van harte bedank vir hulle harde 
werk en goeie/lekker kampe wat hulle vir ons aangebied het saam met die 
kampkommandante voor die Covid-19 virus alles en almal kom deurmekaarkrap 
het. Dit word opreg waardeer. 
 
Ons as die nuwe bestuurspan vir die jaar is baie opgewonde, positief en vol 
vertroue dat ons saam met al die lede die pad vorentoe sal stap en SAWA 
Vaalrivier verder tot nuwe hoogtes en gesëende tye en kampe sal lei deur ons 
Hemelse Vader se genade en leiding. 
 
Ons almal wil al baie graag kamp en ons is baie bly dat Vlak 2 nou bereik is. Ons 
vertrou dat die ramptoestand vinnig stopgesit sal word.  Lees asseblief die 
uitttreksel vanaf NUB vergadering insake SAWA se siening oor kampe in 
die  ramptoestand tydperk. 
 
Ons het die skrywe tydens ons vergadering bespreek en as volg besluit: 
Ons gaan  ‘n kamp rëel sodat ons kan gaan kamp met sekere voorwaardes, wat 
nie ‘n amptelike SAWA-kamp sal wees nie. Verdere besonderhede verskyn elders 
in Die Kekkelbek. 
 
Daar sal so gou as wat SAWA Hoofkantoor dit toelaat, weer ‘n wettige SAWA-
kamp gerëel word. Ek glo dat ons almal nou wag vir die volgende besluit van die 
Regering in September en dat die ramptoestand gelig sal word. 

 



Groete en veilig bly     HENRY 

 

ONDER-
VOORSITTER 
SE VERSLAG 

 
  

Goeiedag SAWA-vriende, 

Ek wil begin deur elkeen te bedank wat hul vertroue in my 

gestel het om die Onder-Voorsitterspos te vul.  Ek verseker 

julle dat ek SAWA Vaalrivier se lede na die beste van my 

vermoë sal bedien. 

Covid het ‘n impak op ‘n ieder en ‘n elk van ons lewens 

gehad.  Van fisiese siekte, werksverlies, finansiële druk 

weens salaris aanpassings, kinders wat nie kon skoolgaan 

nie, ons almal het Covid ervaar.  Onsekerheid van wat die 

toekoms vir ons inhou, het ‘n emosionele letsel in ons lewens 

gelaat. 

Maar so sleg as wat Covid is, het dit my geleer om die kleiner 

dinge in die lewe meer te waardeer.  Gesondheid, tyd saam 

met vriende en familie en die vryheid om te kan rondbeweeg 

soos jy wil.  Maar die belangrikste ervaring was om te sien 

hoe God, te midde van al die negatiewe dinge wat wêreldwyd 

gebeur, steeds Sy goedheid in my lewe bewys het. 

Ek kan nie wag om elkeen van julle weer te sien nie. 

SAWA-groete,    JACQUES 



   

VAN DIE 

SEKRETARESSE 

SE LESSENAAR 

 
Met die oog op Vrouemaand wil ek 
graag die volgende verhaal met julle 
deel: 

 
Dit was op die sesde skeppingsdag dat die engel na God toe gekom het. “Wat sukkel U dan so 
om ‘n ma-mens gemaak te kry?” vra hy.  “Jy sal nie nog vra as jy die spesifikasies vir díe model 
gelees het nie”, sê God. “Kyk net hier: Sy moet volkome wasbaar wees maar nie plastiek nie; sy 
moet 180 beweegbare onderdele hê en van swart koffie en ‘n gesin se oorskietkos kan lewe; 
sy moet ‘n skoot hê wat verdwyn as sy opstaan; ‘n manier van soen wat haar man kan mal 
maak en ook enigiets van ‘n nerfaf knie tot die seerkry van ‘n afsêbrief kan regdokter. En ses 
paar hande.” 

 

Die engel het sy kop geskud: “Ses paar hande? No ways.” “Dis nie oor die twaalf hande wat Ek 
bekommerd is nie,” sê God, “dis die drie paar oë wat ma’s nodig het om deur toe deure te kyk 
as sy vra: “Waarmee is julle daar binne besig?”(al weet sy reeds). Dan het sy agter haar kop 
nog ‘n paar oë nodig sodat sy kan sien wat sy nie moet sien nie, om te kan weet wat sy moet 
weet. En dan natuurlik die gewone paar voor in haar kop sodat sy na haar geliefdes kan kyk en 
die boodskap oordra: ‘Ek is verskriklik lief vir julle en ek verstaan hoe julle voel’ – sonder om ‘n 
woord te sê.” 
 
“Here,” sê die engel, “kom rus nou eers ‘n bietjie.  Môre is mos nog ‘n dag…” “Dankie, maar ek 
kan regtig nie nou nie,” antwoord God.  “Ek is op die punt om iets te skep wat nader aan 
Myself is as enigiets anders wat Ek die afgelope paar dae gemaak het.  Die ma wat Ek aan die 
maak is, het al klaar die vermoë om haarself gesond te maak as sy siek word terwyl haar gesin 
haar nodig het; sy kan ‘n gesin van sewe op minder as ‘n kilogram maalvleis voed; en ‘n nege-
jarige knapie sover kry om onder ‘n stort te gaan staan.” 
 
Die engel steek sy hand uit om díe skepping in wording aan te raak. “Sy is te sag …. vir alles wat 
van haar verwag gaan word.”  “Maar vreeslik taai,” sê God. “Jy kan jou nie voorstel wat díe 
model alles sal kan doen en verdra nie.” “Kan sy dink?” vra die engel. “Nie net dink nie, maar 
redeneer en en kompromiëe aangaan ook,” lag die Skepper. 
 
Na ‘n rukkie buk die engel vooroor en raak met sy vinger aan die ma-mens se wang: “Jammer 



om te sê, maar hier is ‘n lekplek. Ek het mos gesê U probeer te veel dinge in die een model 
inbou.” “Dis nie ‘n lekplek nie,” sê die Skepper met ‘n glimlag. “Dis ‘n traan.” “Waarvoor is 
dit?”vra die engel. “Dis vir vreugde en hartseer, vir teleurstelling en pyn, vir eensaamheid en 
trots.  En vir liefde wat so groot is dat ‘n mensekind se hart daarvan wil bars.” “U is geniaal!” sê 
die engel. “En sy is ‘n meesterstuk,” sê God. 
 

Wat ‘n wonderlike voorreg om ‘n skepping van God te kan wees!!!!  

        Louise 

 

 

 

UIT DIE 

PENNINGMEESTER 

SE STOEL 

 

 

  
  

Dis Augustus maand,  dis nog koud en winderig,  die sonnetjie terg ons telkemale,  

maak ons lus vir die komende somer.  Sommige van ons het  winter depressie,  

lockdown frustrasies, ens.  Maar in die hartjie van die winter het ek uiteindelik tot die 

ontdekking gekom dat daar in my ‘n onoorwinlike somer is.  Hiermee gesê,  wil ek 

graag ‘n  storie met julle deel,  wat  ons almal kan aanspoor om nie op te gee. 

‘n Jonge dame het haar lewe lank werk gedoen wat ander mense gedien het.  Toe sy 

jonk was,  moes sy dikwels uit die skool bly om na haar jonger broers en susters om 

te sien,  en om met die gesin se sake-onderneming te help.  Die gevolg daarvan was 

dat sy nooit leer lees het nie.  Eindelik is sy getroud,  en begin werk as ‘n kok in n 

restaurant.  Om haar ongeletterdheid te verberg,  moes sy bestanddele en resepte 

memoriseer en gedurig leef met ‘n vrees dat sy dalk ‘n fout kon maak.  En al die tyd 

droom sy dat sy eendag sal kan lees. Toe word sy ernstig siek.  Sy beland in die 

hospitaal,  en dit duur lank voordat sy tuis begin herstel.  Steeds is sy nie sterk 

genoeg om weer te begin werk nie.  En sy besluit om haar ledige tyd te vervul deur te 

leer lees.  Sy skryf haar in by die leerprogram vir volwassenes.  Haar selfvertroue kry 

‘n groot hupstoot noudat sy kan lees.  Sy raak betrokke by die kerk en die 

gemeenskap.  Kort voor lank skryf sy ‘n resepteboek wat bekroon word.  Skielik is sy 

beroemd in die plaaslike gemeenskap!   



Die ironie van die storie is,  sy het nooit haar droom laat vaar nie;  ten spyte van 

terugslae en teenspoed,  en selfs al moes sy hard werk om dit te bereik.  Uiteindelik 

is  haar drome ver bo haar verwagtinge verwesenlik!!! 

Kampvriende en -vriendinne,  moenie moed verloor,  moenie tou opgooi,  hou aan 

droom en laat jul drome verwesenlik word.   

Groete,  tot ons weer sien.                        ELIZE 

AUGUSTUS:  VROUEMAAND  

Ons vier Augustus Vrouemaand en bring hulde aan elke vrou. 

 

 

 



  

FOTO’S VAN DIE VIRTUELE ALGEMENE 
JAARVERGADERING VAN STREEK VAALRIVIER 

GEHOU OP 08 AUGUSTUS 2020 

 

Lede wat by die AJV teenwoordig was 



 

Die enigste oorblywende bestuurslede van die 2019-2020 bestuursgroep.  

 

Die nuwe 2020-2021 bestuursgroep van SAWA Streek Vaalrivier 



 

Geskenkies vir Leon en Joey by hul uittrede uit die bestuur. 

 



 

Ons nuwe Voorsitterspaar 

 

Toekennings vir 100% bywoning 

 



Toekennings vir 80% bywoning 

 

Almal wat bogenoemde toekennings moes ontvang, was nie teenwoordig nie.  
100% bywoningsplaatjies gaan ook aan André & Petro van Niekerk; Jacques & 

Lizelle van Zyl en 80% bywoningsplaatjies aan Zandry & Elize van Rooyen; Richard 
en Christa Chapman.  

Jacques Roux, die wenner van die looitjie wat tydens die Corona 

Maskerkamp getrek is, het uiteindelik sy speelbord ontvang. 

 



En so het die dag se verrigtinge tot ‘n einde gekom.  Toe word daar verder 

gekuier, gebraai en gesels tot laatmiddag. 

 

TERUGVOERING OOR BESLUITE GENEEM TYDENS DIE 

NASIONALE UITVOERENDE BESTUURSVERGADERING 

(NUB) WAT OP 1 AUGUSTUS 2020 PLAASGEVIND HET 

Ons wil graag van die bogenoemde besluite wat geneem is en wat op ons 
streek van toepassing is, aan julle oordra. 
 

1. Reney Connoway is herkies as Gebiedsvoorsitter van Gebied 
Vaaldriehoek vir 2020-2021. 
 

2. Eksemplare van SAWA se geskiedenis is beskikbaar teen R150 per 
eksemplaar.  Indien iemand sou belangstel om so ’n boek aan te skaf,   
kan dit vanaf Hoofkantoor aangekoop word. 
 

3. Klipdraai se eienaar be-oog om die oord gedurende September 2020 
oop te stel. 
 

4. Koppisol is reeds oopgestel. 
 



5. Soos julle seker weet, Sionsbergh is ook reeds oopgestel. 
 

6. Die NUB het dit duidelik gestel dat lede nie verhoed kan word om te 
kamp nie, maar SAWA se standpunt is dat daar aan al die wetlike 
regulasies voldoen moet word insoverre dit groepsaktiwiteite betref.   
 

7. Die SAWA Facebookblad is baie aktief met sowat 718 lede wat reeds 
goedgekeur is.  Gaan vra gerus vir aanvaarding op hierdie 
Facebookblad as julle nie reeds daarop is nie,  Dit is baie interessant 
om met die ander streke te kommunikeer. 
 

 

   
 

TERUGVOERING OOR BESLUITE  GENEEM TYDENS 

ONS BESTUURSVERGADERING  OP 18 AUGUSTUS 

2020 IS SOOS VOLG:  

1. Omdat daar vir kinders van verskeie ouderdomsgroepe by kampe kategese 
aangebied moet word, het die bestuur dit goedgedink om ‘n handleiding vir 
kategete te bekom.  Indien iemand ons dalk kan help om so ‘n handleiding te 
bekom, sal ons dit baie waardeer.  Dit kan die werk van die kategete baie 
vergemaklik. 

 

2.  Die bestuur moet begin met kampbeplanning vir die res van hierdie jaar en 
volgende jaar. Ons wil vra dat die lede op Vaalrivier WhatsApp-groep die bestuur 
verwittig van oorde waar hulle graag wil gaan kamp.  Enige voorstelle en 
terugvoering kan per WhatsApp Groep  of per e-pos aan die Sekretaresse 
gestuur word. 
 

3. Ons kry gereeld navraag oor wanneer die volgende saamtrek gaan wees.  
Aangesien SAWA Hoofkantoor nog geen toestemming verleen het dat  amptelike 
saamtrekke weer kan plaasvind nie, kan ‘n nie-amptelike kamp gereël word 
indien die lede sou belangstel.  Elke lid wat saam gaan kamp, sal ‘n 
vrywaringsvorm voltooi en onderteken om die bestuur te vrywaar teen die 



moontlike opdoening van Covid 19 of aanverwante siektes tydens die kamp.  
Sodanige kamp kan, as daar voldoende belangstelling is, gereël word vir die 
naweek van 2-4 Oktober 2021.  ‘n Nabygelëe oord soos bv.  Bloekompoort of 
Soetdoring sal oorweeg word.  ‘n Spesiale plaatjie en saamtreknaam (soos met 
die Corona Maskerkamp) kan vir die kamp uitgereik word.  Lede kan voorstelle 
vir die naam op WhatsApp indien.  Enige ander voorstelle kan ook deurgegee 
word. 

 

4. Die Vaalrivier WhatsApp-groep sal oopgehou word soos dit vanaf die begin van 
die Lockdown-tydperk was.  Ons wil egter versoek dat lede kampverwante 
boodskappe asook Christelike boodskappe op die Groep mag plaas maar dat 
geen onvanpaste of vulgêre boodskappe toegelaat sal word nie. Die WhatsApp 
groep kan aangewend word vir die plasing van nuusberigte, gelukwensings, ens. 
soos wat tans die geval is. 
 

5. Die Facebook-blad van Vaalrivier sal noukeuring dopgehou word om te verhoed 
dat onbekende persone advertensies of ander berigte plaas vir persoonlike 
gewin.  Indien iemand ‘n advertensie sou wou plaas, kan die bestuur die 
betrokke persoon kontak met ‘n voorstel dat die advertensie of berig in die 
Kekkelbek geplaas kan word teen betaling van ‘n advertensiefooi. 

 

6. Alle merietetoekennings en bywoningsplaatjies sal by saamtrekke aan die 
betrokke lede uitgegee word.  Indien ‘n lid egter nie teenwoordig is by ‘n 
saamtrek nie, sal die plaatjie teruggehou word tot ‘n volgende saamtrek. 

 

Die volgende lede verjaar in Augustus: 
13 Beverley Ferreira 
17  Kobus B otha 
18 Susan Connoway 
19 Kosie van Arkel 
20  Jaco Vorster 
26 Zanté Coetzer 

Huweliksherdenkings in Augustus: 
26 Kobus & Eileen Bezuidenhout 
31 Bertus & Monique Venter 

BAIE GELUK AAN JULLE, MAG DIE JAAR 
WAT VOORLÊ BAIE VOORSPOED  EN 
VREUGDE VIR JULLE INHOU 

  



 
Aan al die vroue wat tans ‘n 
moeilike pad loop of geloop het 
met kanker of enige ander 
siekte of probleem, hierdie 
boodskap langsaan is vir julle  

 

Anton en Sondra Koekemoer het 
albei Covid-19 opgedoen.  Hulle is 
tans besig om te herstel.  Baie 
sterkte aan julle. 
  

Carine van In is gediagnoseer met Fase 2 
borskanker. Sy het reeds chemoterapie 
ontvang en gaan vanaf 28 Aug 12 enkelsessies 
chemoterapie ontvang vir 12 weke lank.  Die 
chemoterapie sal die gewas laat krimp sodat 
die operasie in Desember gedoen kan word. 
Ons mis julle, baie sterkte. 

 
 

 

 
Eugène Ferreira is op 21 Julie 2020 
oorlede.  Ons innige meegevoel gaan 
aan Beverley en Garath met die groot 
verlies.  Mag God julle troos in die 
hartseer tyd.  Ons dink  aan julle en bid 
dat Hy die pyn sal stil en julle styf vas sal 
hou. 

STILTETYD :   

LAAT DIT AAN HOM OOR  

Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voorneme geluk – Spreuke 16:3 
 

As ons ‘n intieme verhouding met God het en ‘n lewe van volkome 
toewyding aan Hom, begeer, moet ons bereid wees om alles in 
ons lewe na Hom toe te neem met die woorde: ‘Here, ek gee alles 
vir U.  Ek gee hierdie probleem, hierdie situasie, hierdie 
verhouding in u hande.  Ek laat dit uit my hande gaan, want dit is 
te veel vir my.  Noudat dit in U hande is, gaan ek ophou om my 
daaroor te bekommer en planne te bedink om dit te hanteer. ‘  
 



Psalm 37:5 belowe:  ‘Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op 
Hom;  Hy sal sorg.’  Maar wat behels dit om jou lewe aan die Here 
oor te laat?  Dit beteken jy moet die finale verantwoordelikheid vir 
alles in jou lewe dus van jou eie skouers laat ‘afrol’ en dit op Syne 
plaas.  As ons ons probleme en menslike denke oor dinge aan God 
oorlaat, dan vertrou ons Hom volkome daarmee.  God kan ons 
denke verander sodat dit met Sy wil ooreenstem.  So word Sy 
gedagtes ons gedagtes, en leer ons om te begeer wat Hy vir ons 
begeer.  Wanneer dit gebeur, sal ons ‘voorneme geluk’, soos die 
bogenoemde vers belowe, want dan sal ons eie wil volkome 
ooreenstem met God se planne. 

 
Laat jou probleme aan God oor. Laat jou bekommernisse vandag 
van jou afrol.  Ontspan gerus en luister sodat jy God met jou kan 
hoor kommunikeer. 
 

  

BAK EN BROU TYD 

 

 

HEERLIKE KOEK OM 

‘N MAN MEE TE VANG 
(Geen waarborg word egter gegee dat die man vir 
altyd sal bly nie) 

 
Bestanddele vir die koek:  1 blikkie kondensmelk 
    1 blikkie ingedampte melk (Ideal melk) 
    1 koppie klappermelk 
    2½ koppies koekmeel 
    ½ koppie suiker 
    3 groot eiers 



    3 eetlepels margarien 
Bestanddele vir die versiersel: 1 koppie klappermelk 

   2 eetlepels suiker 
   1 koppie fyn klapper 

Metode vir die koek: 
Meng al die bestanddele in ‘n elektriese menger.   Gooi die mengsel uit in ‘n 
gesmeerde koekpan.  Bak teen 180ºC vir 30 – 40 minute of tot goudbruin en gaar aan 
die binnekant. 
 
Metode vir die versiersel: 
Gooi die klappermelk, suiker en fyn klapper in ‘n kastrol en bring tot kookpunt terwyl 
dit gereeld geroer word.  Laat bietjie afkoel en gooi oor die warm koek.  Die 
versiersel sal soos kondensmelk lyk as dit klaar is.  Hou nou duim vas dat die koek die 
regte uitwerking gaan hê. 
 

 

 

 

 

POTATO BAKE BROODJIE  

BY BRAAIVLEIS   

 

Neem 3 – 4 hamburger broodrolletjies en sny dit in die helfte oop.  Lê dit plat in ‘n 
ronde of langwerpige bak met die gesnyde kante na bo.   
Meng saam:   Een blikkie room 
   Een pakkie Potato Bake (enige geur) 
Gooi roommengsel bo-oor die broodrolletjies. 
Rasper kaas bo-oor en bak in oond by 180ºC tot gaar en goudbruin. 
Jy kan pieterselie, paprika, olywe bo-oor strooi vir geur en garnering. 

AKTIWITEITE VIR SENIORS:  LAG ‘N 
BIETJIE (SONDER JOU MASKER) 

 

Ons wys jou hoe om jou te weeg en die 
akkurate uitslag te kry.  Kan jy glo dat jy 
dit nog al die jare verkeerd gedoen het?

 



 

 
 

 

ê  

 
Waarom is daar ‘n koei op ‘n melkbottel? 
Omdat die koei melk verskaf. 
Waarom is daar ‘n tamatie op ‘n 
tamatiesousbottel? Omdat dit van tamaties 
gemaak word. 
Waarom is daar vrugte op ‘n konfytblik? 
Omdat dit van vrugte gemaak word. 
Nou waarom is daar ‘n swart kat op die 
Black Cat grondbootjiebotterfles? 

JONGSPAN: Beoefen jul kreatiwiteit 



 

 



DIE MANNE WAT WIL GAAN KAMP – 

iets om julle te laat ontspan 

 

 



AFSLUITING 

Ons vertrou om so veel as moontlik van ons lede by ons saamtrekke te sien, ons kan 
weer so ‘n groot en funksionele groep word soos in die verlede.  Hoe groter die 
groep, hoe geselliger kan dit word, kom probeer dit saam met ons.  Tot volgende 
keer, bly gesond, bly veilig en hou die blink kant bo!!    
       REDAKSIE 

  

 

 
Een van die dae kan ons die 
winterklere wegbêre. 

 
 

 

 

 

 


