
 
 

Weereens het die  
grootmense (sommige 

noem hulle die seniors) 
‘n 2-dag naweek in 7 dae 

verander en reeds van 
Maandag af ons plekkies  

warm gehou.  Die koue het 
nie die Rietvalleiers afgeskrik 

nie en die naweek kuier 21  
gesinne saam.   

Boekevat word in oom Neels en 
tannie Rina se tent gehou, want daar 
kan ons lekker naby aan mekaar 
staan en dan sing ons ook sommer 
lekkerder.   
Vrydagaand se kerrie en rys was ’n 
wenner, maar dis al asof die week 
se gejaag die groepe gouer in die 
waens gekry het as gewoonlik.  
Saterdagoggend se koue was goed 
gebreek voordat daar begin lewe 
kom het in die kamp, maar almal 
was slaggereed vir die middag se 
rugby en as jy so van wa tot wa 
gaan, kon jy sien hier is  

lojale Springbok-ondersteuners in 
die Rietvallei streek.  (foto bo) 
Met ’n slaak van verligting oor die 
telling, kon die vure aangesteek 
word vir ‘n ‘after action’ braaijie.   
Sondag is die vaders natuurlik op 
die hande gedra en Jacques se 
boodskap tydens die erediens het 
direk tot die vaders gespreek.  Na 
die diens is die teekoppies uitgehaal 
en daar waar daar warmwater was, 
daar het jy tee gedrink.  Die wat nie 
’n bietjie gaan rus het nie, het van 
die geleentheid gebruik gemaak om 
deur die reservaat te ry en was baie  

gelukkig met die groot hoeveelheid 
wild wat hul kon sien.  In die kamp 
is die speletjies uitgehaal en hier 
moet die ring-gooi kampioen 
vermeld word nl. Elize (foto regs) – 
sy het die damesspan tot in 5 – 0 
sege oor die mansspan geneem.  
(Dit was eintlik ’n hartseer storie vir 
die mans, maar nou ja).  Met die 
sonnetjie wat oor die koppie sak 
bekruip die koue weer die kamp, 
maar hierdie keer besluit ons dat al 
wat sakkie hout wat nog oor is gaan 
brand en ’n ordentlike vuur word 
aangesteek waar daar tot laat 
gekuier is.   
So ’n ekstra daggie by ’n naweek 
maak dit darem net lekkerder en 
dit is hoe dit die Maandag was toe 
ons bymekaarkom vir die 
afsluiting.  Na die ‘brunch’ het 
die grootmense begin huis se kant 
toe staan.  Van die res het gou 
weer ’n draai gaan ry om te sien 
of hulle nie ook die diere kan 

opspoor wat hulle 
die vorige dag 
gemis het nie en 
ander het die hitte 
van die sonnetjie 
geniet.  Daar is 
maar traag 
opgepak en die 
Maandagmiddag is 
tot op die soom 
uitgerek.  Anne was 
natuurlik weer slim 
en het nog ’n aand 

oorgebly – 
net om die 
cherry op 
die koek te 
sit! 
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Die Crous 
gesinne (regs) 
en Klaasens 
(links) besig 
om ontbyt reg 
te kry. 

 
Anne en 
sus Bettie 
(links) en 
die Botha 
gesin 
(onder) 
geniet 
ontbyt 



Ons vaders van die dag: vlnr Louis Stander,  Fanie Venter,  Henk Kahts,  Wayne Botha,  Jacques Fourie,  Reinier vd Berg, 
Wim vd Berg,  Jaco vd Berg,  Jak Wagenaar,  Mel Ueckermann,  Klaus Lübbert,  Tjaart Klaasen,  Johann Grobler,       
Neels de Klerk,  Fritz Crous,  Daan vd Berg,  Rudi Crous,  Steve Kleynhans,  Willem Momberg 

Die winterkoue kon nie die skoonheid van die natuur 
demp nie. (foto links) 
 
 
Paar van die diere 
wat gedurende die 
wildritte gesien is. 
 
 
 


