
 
 

Die kamp het  
vroegmiddag al begin  

vol word met die laaste  
(maar nie die minste,  

Johann en Elsabe) en 13de 
gesin wat sterk na donker, 

boekevat, ete en kuier 
gearriveer het! 

Daar is 'n tipiese bosveld 
atmosfeer-vuur gemaak in die boma 
en na die tafelgebed het almal 
lekker saam sop en brode geëet en 
verder tot laataand gekuier.  
Saterdagoggend is lui-lekker begin 
met die reuke van verskeie ontbyte 
(vanaf eiers, spek, boerewors tot 
yoghurt en vrugte).  Sommige lede 
het dorp toe gery om die besige 
samedromming van die plaaslike 
gemeenskap te aanskou, terwyl 
ander net rus-rus gebly het. 
Saterdagmiddag het twee dames hul 
mooi gemaak om saam met hul 
mans 'n huweliksbevestiging in 
Pretoria te gaan bywoon (ja hul het 
weer laataand teruggekeer kamp 
toe!). Wim en Margriet, daar is in 
jul afwesigheid in gebed aan jul 
gedink met die huwelik van jul 
dogter, Karen, baie geluk! 
Na boekevat is die vuur aangesteek 
en die Rietvalleiers het om die vure 
saamgedrom om  hul vleis en 
bykosse gaar te kry, ondanks die 
kwaai wind wat opgesteek het.  
Omdat dit koud geword het, het 
ons maar weer om 'n groot 
bosveldvuur gekuier (dankie  

Die oue(n)s het maar skeef gelê in 
die wind oppad kerk toe! 

Sieg vir die 
initiatief), chocklits 
geëet en oor die ou 
dae gesels. 
Die wind het so sterk 
geword dat sommige 
afdakke maar laat sak 
moes word. 
Sondagoggend het 
Marnette 'n kragtige 
boodskap uit 
Handelinge 2, 4 & 5 
gebring wat gehandel 
het oor Die Eerste Gelowiges.  Die 
diens is bygewoon deur die 
oordbestuur, Edmond (eienares se 
pa) asook Olive (ontvangsdame). 
Hierdie is baie aangename mense 
wat ons selfs by die hek totsiens 
gewuif het toe ons die middag om 
16:00 daar wegry.  Verskeie 
plaatjies is aan lede uitgedeel en 
Marili Klaasen het haar eerste 
plaatjie as Junior 
Kampkommandant ontvang, die 
eerste in Rietvallei se geskiedenis!  
Die tee en koek is genuttig waarna 
sommige lede vertrek het.  
Alhoewel daar geen besoekers was 
nie, het Chris, Lizette en Ruan 
besluit om Sondag te kom kuier as 
dagbesoekers, aange-sien hul nie 

die hele naweek 
kon kom kamp 
nie. 
Hoe stiller die 

Sondagmiddag 
geword het, hoe 
nader het die 
wild aan die 
kamp gekom.  

Na die oggenddiens is daar 
heerlik saam gekuier (soos net 
Rietvalleiers kan!).  Elize en Daan 
(bo links), Annetjie en Sieg (bo 
regs), Rina, Chris, Anne en 
Lizette (Bo) 

Die oord is beslis na my mening 
een wat ons weer kan besoek en 
geen noemenswaardige klagtes is 
ontvang nie.  Die ablusieblok en 
geriewe is netjies en daar is selfs 'n 
radio aangebring wat musiek speel 
terwyl jy die blok besoek.  
Dankie Edmond en Olive, ons het 
lekker gekuier. (Tjaart Klaasen) 
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