
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit die Voorsitter se Pen 
 
Die vyfde maand is ook nou al op sy rug en dis weer tyd om voor te berei vir die einde 
van die jaar se aktiwiteite soos die AJV, volgende jaar se kampprogram, ens. Vir my voel 
dit asof dinge buite beheer raak en ons net moet keer dat die pap nie op die grond beland,  
soos die spreekwoord dit wil hê, nie. 
Die afgelope paar kampe is nie so goed bygewoon soos voorheen nie, maar daar was ook 
redes voor gewees.  Ons volgende kamp is Bakgatla en dan die  winterkamp in Julie. Die 
AJV-kamp is in Augustus.  Hieruit kan ons agterkom dat die einde van die jaar vir ons 
baie vinnig naderkom.  Daar moet eerstens kampnaweke vir 2009 beplan word en die lede 
moet ‘n nuwe bestuur kies vir 2009.  Daar is reeds een vakante pos in die bestuurspan wat 
gevul moet word nl nuusbriefredakteur.  Verdere moontlike posisies sal later deurgegee 
word.  
Dit word al hoe meer duidelik dat die brandstofpryse nie sommer meer gaan daal nie en 
dat die tolgelde ook nie goedkoper gaan word nie.  Dis die rede hoekom bestuur moet kyk 
waar geskikte kampe naby of rondom Pretoria is.  Hiervoor het ons jul insette dringend 
nodig.  Gee dit asseblief deur aan enige bestuurslid.  Ons gaan in die volgende twee 
maande tydens die streeksvergaderings hieraan aandag gee. 
Ek wil julle graag daaraan herinner dat ons streek se tweede verjaarsdag op 20 Mei was.  
Weereens is dit vir my verbasend hoe vinnig die tyd gevlieg het.  Baie geluk aan al die 
Rietvalleiers!  Gaan kyk op die webwerf hoe het ons eerste voorsitter met sy doek aan 
gelyk!  Nou is dit al twee jaar later en ons gaan net van krag tot krag! 
 
Groete 
Klaus 
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Redaksioneel 
 
Met die afwagting op Inge se kleinding het sy gevoel 
dat sy nie haar verpligtinge as redakteur verder sal kan 
nakom nie.  Die bestuur het besluit om gesamentlik 
die nuusbrief saam te stel tot daar met die AJV ’n 
nuwe redakteur aangestel word. 
Intussen vertrou ons dat lede iemand sal identifiseer 
wat met hierdie belangrike taak sal kan voorgaan.  
Nuut in hierdie uitgawe is ‘Kleilat Hoekie’.  ‘n Spasie 
spesiaal vir die kleuters.   
Ons het ook gevoel dat dit belangrik is om aan lede 
terugvoer te gee vanaf die streeks, gebieds en 
nasionale bestuursvergaderings. 
Geniet!  
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Is God jou bankbestuurder, jou noodwiel of jou Vader? 
deur Marnette van Rensburg 

Bankbestuurders is daar om finansieel te sorg of uit te help/oortrokke fasiliteit te 
verskaf/lening te gee wanneer jou geld op is.  As die Here net aanmekaar van ons 
"inkopielysies" kry, behandel ons Hom soos 'n bankbestuurder. 
'n Noodwiel haal jy uit wanneer jou eintlike wiel pap is.  As ons eie planne nie meer werk 
nie, en ons hardloop dan na die Here toe, dan is Hy vir ons soos 'n noodwiel. 
Hoe arrogant is ons nie!  Asof God in ons diens is en nie andersom nie!  Ps 24:1 leer ons 
dat die aarde aan die Here behoort met alles wat daarop is, die wêreld met alles wat 
daarop lewe.  Dit sluit my en jou in.  Ons Skeppingsdoel is om Hom te eer.  Ons is 
gemaak vir Sy plesier.  Verder wil Hy ons Vader wees.  Dit impliseer 'n verhouding.  Hoe 
lyk 'n Vader-kind-verhouding?  Die eerste beeld wat in my gedagtes opkom is die kleintjie 
wat op die swembadrand staan en sonder skroom in sy pa se arms inspring.  Al kan hy nie 
swem nie.  Volkome vertroue – Pappa sál my vang.  'n Klein kind het ook nie nodig om 
vir Pa te vra vir kos/klere/versorging nie.  Dis eintlik vanselfsprekend.  Die tweede beeld 
is daardie advertensie op die TV van die seuntjie wat so presies doen wat sy Pa doen – as 
Pa sy hande vryf, doen Boetie dit net so; as Pa met die hande agter die rug loop, is Boetie 
se handjies ook agter sy rug.  En die absolute bewondering in Boetie se ogies as hy Pa 
dophou!  Die derde beeld is van die klein apie wat aan die 
Ma se maag vasklou.  Maak nie saak wat Ma-aap doen, 
waar sy hadloop/spring/swaai nie, kleintjie klou!  
Volkome afhanklik.  
In Matt 18:3 sê Jesus as ons nie soos die kindertjies word 
nie, sal ons nie in die koninkryk van God ingaan nie.  
Volkome vertroue; absolute bewondering; volkome 
afhanklik.  Soos 'n kind.  God is my Vader – is Hy joune? 
 
 
GEBED:  Vader, vergewe ons dat ons U dikwels soos 'n 
bankbestuurder of 'n noodwiel behandel.  Vergewe ons 
ons vermetelheid.  Help ons om te wees soos U ons wil hê, 
sodat ons U plesier sal verskaf.  Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is die Here wat ‘n mens se lewe beheer.  Daarom kan ’n mens nie altyd verwag 
om te verstaan wat met jou gebuer nie.  Spreuke 20:24 
As iemand dan swaarkry omdat God dit so wil hê, moet hy sy lewe gee aan God 
wat hom gemaak het en hy moet aanhou doen wat reg is.  God sal sekerlik doen 
wat Hy belowe het.  1 Petrus 4:19 
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Kamp Nuus 

’n Terugblik op Nkwe kamp – 22 tot 24 Februarie 
Met die aankoms Vrydagmiddag by Nkwe is ons begroet met die nuus dat ‘n jong dame 
by die rotse afgeval het en per helikopter hospitaal toe geneem moes word.  Ons vertrou 
dat sy volkome sal herstel.  
Ben en Alta het reeds vroeg kamp opgeslaan en was reg vir die naweek.  Danksy Alta se 
geswoeg oor ‘n gasstofie kon almal Vrydagaand lekker vetkoek en maalvleis geniet.  Ben 
het gesorg dat hierdie kamp iets spesiaals sou wees, en dit het afgeskop met orrelbege-
leiding (dankie vir Linda) tydens Vrydagaand se boekevat.  Die ander planne het nog 
voorgelê: Saterdagmiddag se pannekoekverkope (Ben en Alta het die bestanddele geborg) 
en Saterdagaand se saamsing en konsert. 
Dankie aan almal vir hulle ondersteuning van die pannekoekverkope.  Veral aan die 
bakkers en helpers ...en, o ja, die blase op my vingerpunte van warm pannekoek rol is 
darem nou vergete.  Die verkope het Rietvallei se koffers met R700 aangevul. 
Die saamsing het goeie talent na vore gebring.  Wie sou dink ons het sulke talent in ons 
midde, en wie weet...dalk laat Rietvallei binnekort ‘n CD sny.  Die grapjasse het hier en 
daar ‘n wenkbrou laat lig, maar meeste het lekker gelag.  
Die kompetisie vir nuwe name vir kampkommandant en kategese het een wenner 
opgelewer.  Marnette het ‘n prys gewen vir haar voorstel van DisCo (Dit Is Sonder 
Christus Onmoontlik) as nuwe naam vir kategese.  Baie geluk en dankie aan Ben en Alta 
vir die borg van die prys.   
Daar was ‘n hele paar besoekers en ons hoop hulle het dit so geniet dat hulle sommer gou 
weer by ons sal aansluit.  (Jacques en Mariana Marneweck) 
 

Presidente by Malonjeni – 20 tot 24 Maart 
Ses Rietvalleiers het hulself by die Boskamp tuisgemaak gedurende die Presidente-
saamtrek oor die Paasnaweek.  Soos gewoonlik was die vuurmaakplek die middelpunt van 
die laer.  Donderdagaand is die hamburgerverkope ondersteun en na ete is die stoele 
nadergetrek om die vuur aan te steek en saam te kuier.  Vrydagoggend se Presidente-

opening en Paasdiens is 100% bygewoon en die res van die dag 
was daar ’n rustigheid in die kamp en ’n oor-en-weer gekuier.   
Daar is so in die verbygaan ’n vlugbalspan saamgestel om in 
die gees van die Presidente-saamtrek pret te hê, Saterdag 
gedurende die Kermis en vlugbalspele.  Hoewel ons die 
‘bontspan’ was het die Rievallei-vlugbalspan hul uitstekend van 
hul taak gekwyt en ‘n derde plek behaal!  Wel gedaan!  
Rietvallei het ook gehelp om lootjies te verkoop vir die uitloot 
van ’n elektriese motor vir ‘n motorhuisdeur.  Die fondse is 
gebruik vir die drukwerk van die T-hemde wat die werkers by 
die Fietsfees sal dra. 
Charné Botha en die paaseier!  (Links) 



5 
‘n Reëntjie het ons so ’n paar keer die naweek betrap; sommige nog op die staproete en 
hulle moes voor die hael uithardloop om beskerming onder die tentdakke te kry.  Toe die 
reën ons keer om die vuurtjie aan te steek is die speletjies en kaarte nader getrek en die 
lagspiere is behoorlik geoefen.  Wat ’n heerlike láááng Paasnaweek van uitrus en kuier. 
(Diana Fourie)  

 
Die Rietvallei Vlugbalspan vlnr agter Annemarie en Wayne Botha, Arno Engelbrecht, 
Jacques Fourie, Willber en Gabrie Wright, voor Bianca Fourie, Jaché en Laurren 
Wright (Bo) 
 

Rust De Winter – 4 tot 6 April (Fietsfees naweek) 
Na maande se beplanning het die Rietvalleiers (12 waens) by die pragtige Rust De Winter 
kampterrein aangekom op die vooraand van die Sawa Fietsfees 2008. 
Die terrein, wat vroeër die jaar onder water was na die goeie reëns, was grasgroen, welig 
en skaduryk. 
Hoewel ons die heerlike kerrie-en-rys wat deur Kiepersol gemaak is, geniet het, is die 
braaiers ook nader getrek en ’n vuurtjie het weereens die middelpunt van die kuier 
geword.  Daar is egter nie te laat gekuier nie, want teen alle kampbeginsels in moes daar  
Saterdagoggend teen 5 uur vertrek word na Pienaarsrivier.  Ons moes vir diens aanmeld 
vir die Fietsfees wat deur Streke Rietvallei en Wapadrand gesamentlik aangebied is.  
Ten spyte van die vroeg opstaan was elke Rietvalleier reg vir aksie by die Inskrywings-
punt, Krisissentrum, Wegspringpunt, Eindpunt, Musiekpunt, KiddiesPark en sommer 
enigeplek waar daar ’n hand nodig was.  Die samewerking en spangees van Rietvalleiers 
is seker van die mooiste karaktertrekke van hierdie streek.  Na die prysuitdeling is die  
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terrein opgeruim en is die stoet weer terug na Rust De Winter. (Lees meer omtrent die 
aksie by die Fietsfees op die Rietvallei Webblad onder ‘Nuusbrokkies’.) 
Party van ons moes net eers ’n ou slapie inpas voor die aand, ander het koelte en lafenis 
onder die afdakkies en bome gesoek en net bene gelig en gerus.  Saterdagaand se braai het 
nie te laat aangehou nie en Sondagoggend was dit stil tot die son al mooi hoog gesit het.  
Weereens ’n heerlike naweek saam!  (Diana Fourie) 

 
 
Die woonwaens kry 
hul staanplek onder 
die reuse 
Apiesdoring bome 
(Links) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altyd lekker by Dube – 18 tot 20 April 
Dube het voorheen al bewys dat dit ’n kampterrein is wat elke keer verras.  Behalwe vir 
die pragtige opgradering en nuwe ablusiegeriewe, was die dierelewe weer besonders en 
die sonsondergang was ongelooflik.  Twaalf Rietvallei woonwaens het opgedaag om die 
naweek saam te spandeer.   
Vrydagaand se hamburgers is opgeraap; die mense was seker vreeslik honger na die 
besige week in die betonpark.  Hoewel ons Saterdagoggend bietjie laat kon lê, was almal 
gereed vir die ‘Teetuin’ waar elkeen hul kommetjie kon vul en aanhou eet totdat hulle 
uitgekuier was.  Dit was ’n fondsinsamelingsinisiatief van die bestuur en het die fondse ’n 
stewige hupstoot gegee.  Net weereens ’n bewys dat Rietvalleiers weet hoe om hul borde 
te vul en saam te kuier.   
Saterdagmiddag het ’n paar, of per fiets of te voet, die natuurskoon gaan bewonder en 
danksy Eskom kon die beplande speletjies nie Saterdagaand plaasvind nie, maar die 
kuiervuur het steeds hoog gebrand. 
Jacques Fourie het Sondagooggend die diens waargeneem en elkeen met ’n persoonlike 
uitdaging gelaat.  Dit was weer ’n heerlike naweek van rus en die natuur was pragtig. 
(Diana Fourie) 
 
 
 
 



7 
Phillip van Jaarsveld, 
Jacques Fourie en Chris 
Schulte geniet ’n grappie 
(Links) 

 

Tamzyn geniet haar oggendtee! (Regs) 
 
 

’n Nuwe ervaring by Pumbali – 16 tot 18 Mei 
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 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  
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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. 
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) 

 
 
Pumbali skep ‘n heerlike bosveld 
atmosfeer. 
 
 
 
 
 

 
Die wild is vollop en het dit tot naby die 

kampeerders gewaag. 
 
 

 
 
Rina en Anne kuier saam by die 
Sondagoggend tee en Chris en 
Lizette het die Sondag kom kuier. 
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Lief en Leed 
Lief 
� Karen van den Berg is op 17 Mei met André Jonker getroud en woon nou op Prieska. 
� Alta van Eeden se dogter, Charmaine, is verloof aan Drikus en hulle trou op 23 

Augustus 2008. 

Leed 
� Ken Mulder is gediagnoseer met kanker.  Hy ontvang bestraling en u ernstige 

voorbidding word versoek. 
� Annemarie Engelbrecht het geval en haar nek beseer.  Sy is tans onder behandeling 

van ‘n  biokinetikus en dit gaan beter. 
� Etrecia Crous het ’n nekoperasie ondergaan en het al goed aangesterk. 
� Joan Reitz het ’n pasaangeër ontvang.  Dit gaan goed en sy sterk tans tuis aan. 
� Chris en Ansie Delport het die nare ondervinding van ’n inbraak beleef, terwyl hul 

tuis was en geslaap het.  Hulle is gelukkig ongeskonde. 
 

Toekennings 
Die volgende Rietvalleiers het bywoningsplaatjies ontvang: 

 Streek Algemeen 
Tjaart en Marietjie Klaasen 30  
Ben van Eeden  50 
Chris en Ansie Delport  375 
Sieg en Annetjie Maritz 110 125 
Phillip en Sanet van Jaarsveld  25 
Willem en Marnette van Rensburg 30  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietvallei Kleredrag 
Trix is besig om Rietvallei se streeksdrag uit te brei.  Die klere wat reeds beskikbaar 
is, is die Rietvallei baadjie en blou golf hemp. 
Nuwe drag wat bestel kan word is Fleece baadjies (kort ritssluiter voor), Kiddies T-
shirts (ligblou vir bv Marcelle se ouderdomsgroep) en keps (donkerblou). 
Kostes: 
Baadjies  R220.00 
Fleece Baadjies R150.00 
Golf Hemde R100.00 
Kiddies T-shirt R50.00 
Keps  R40.00 
Bestellings kan by Trix geplaas word en laat weet haar asb as daar enige ander/nuwe 
drag is waarin julle sou belangstel.  Haar kontak besonderhede is op bl 2. 
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Seniorburgers Bly Aktief 
Die Seniorburgers het glad nie stilgesit die afgelope tyd nie soos Neels en Rina de Klerk 
hier onder vertel: 
� Vanaf 12 Augustus 2007 tot 19 September 2007 het ons ‘n algemene toer onderneem 

wat die ‘Rondom S.A. Toer’ genoem is.  Altesaam was ons 23 woonwaens, waarvan 
5  van Streek Rietvallei.  Die toer het in kort oor Augrabies, Weskus blomme, Tuin- 
roete en Baviaanskloof gegaan. 

 
� Dan was daar weer 

die Vrugtetoer van 
12 Januarie 2008 
tot 24 Februarie 
2008 met 14 
woonwaens 
waarvan 2 van 
Rietvallei.  Dit was 
deur Oos Vrystaat, 
Oos Kaap tot by 
Kaapstad dan 
Sutherland en 
Matjiesfontein. 

 
Die roetekaart van die 

Vrugte Toer 
 
� Soos gebruiklik gaan ons seniorlede van Rietvallei waar dit moontlik is vroeër na 

naweekkampe.  Ons ontmoet op ‘n gegewe plek en vertrek in konvooi. 
� Die seniors was ook aktief betrokke by die Fietsfees, waar 10+ persone gehelp het.  

(Ek sê + want almal wil nog nie seniors genoem word nie).  Dit was ‘n fees so saam. 
� Die afgelope kamp by Pumbali was 13 woonwaens teenwoordig, waarvan 6 seniors 

was.  Sondagmiddag het 3 waens naamlik Neels en Rina, Fritz en Etresia en Ann 
direk na Marakele Nasionale park, anderkant Thabazimbi vertrek vir ‘n verdere 5 dae 
se kuier tot Vrydag.  Vyf wit renosters plus ‘n ma en baba renoster het naby die kamp 
gewei.  Dan is daar volop ander wild te sien by die kamp, sonder om eens rond te ry.  
Baie boksoorte, wildebeeste, zebra en volstruis.  Baie voëlsoorte, groot bobbejane en 
apies.  Aan die anderkant is olifante en leeus maar ons het hulle nie gesien nie.  Dis ‘n 
plek om waarlik weer te besoek – net te ver vir ‘n naweekkamp daar.   

� So word daar uitgesien na die volgende kamp om weer saam te kuier. 
Verse, vertellings en fotos van toere op www.sawa.org.za klik op Aktiwiteite en Toere. 
 

 



11 

Sawa Sake  
Streeksvergaderings Terugvoer 
� Bestuurslede het besluit om elkeen na ’n groep lede om te sien, deur maandeliks met 

elkeen kontak te maak, bv voor ’n kamp te skakel en ook om gereeld na welstand te 
verneem.   

� Fondsinsameling.  Die bestuur het ’n paar voorstelle gemaak om die streek se fondse 
te versterk nl pannekoekverkope en teetuin.  Beide pogings was ’n groot sukses.  
Lede word versoek om voorstelle aan die bestuur deur te gee. 

� Koro Koro-kamp verander.  As gevolg van nuwe bestuur en ’n verlore bespreking is 
Pumbali as alternatief aanvaar. 

� Sondela-kamp verander.  As gevolg van die groot deposito wat aan Sondala verskaf 
moes word om ons bespreking te bevestig is die bespreking gekanselleer en sal nou 
by Klein Kariba plaasvind op 15 – 17 Augustus 2008 

� Sleepopleiding.  Opleiding sal gereël word tydens die Atlanta kamp in Julie 2008.  
Daar sal gepoog word om ’n woonwa en sleepvoertuig beskikbaar te hê. 

� 2009 Rietvallei Kampe.  Lede word versoek om name van nuwe en gewilde 
kampterreine aan die bestuur te voorsien om die 2009 program saam te stel. 

� Nuwe bestuur.  Die AJV vind in Augustus plaas en nominasielyste vir bestuurslede 
sal by die Juniekamp uitgedeel word. 

� Fietsfees.  As gevolg van verskeie omstandighede kon die afsluitingsvergadering nog 
nie plaasvind nie en die finale uitslae nog nie verkry word nie. 

� Wie staan uit.  Lede word versoek om naam/name van lede wat uitgestaan het tydens 
’n kamp aan bestuurslede te verskaf sodat daar op die volgende vergadering oor die 
lid/lede gesels kan word vir  moontlike toekennings. 

� Toekennings.  Dit het onder die bestuur se aandag gekom dat die toekenningslys van 
die Sawa Admin Kantoor en dit wat lede reeds ontvang het nie ooreenstem nie.  
Bestuurslede sal met lede kontak maak om die regte inligting te verkry wat dan na die 
Admin Kantoor gestuur sal word vir opdatering. 

 

Gebiedsvergaderings Terugvoer 
� Oop NUB.  ’n Verslag van die Oop NUB is reeds aan Rietvalleilede versprei.  ’n 

Afskrif kan by die streekbestuur verkry word.  
� Ledewerwing en Bemarking.  Streek Kierpersol het ’n jeugnaweek gehou, gefokus op 

ouderdomgroep 18 tot 40 jaar.  Gaste is genooi om die kamp by te woon en uit 
hierdie gaste was daar aansoeke om by Sawa aan te sluit.  Dit was ’n baie geslaagde 
naweek en daar is versoeke vir ’n opvolg kamp.  Dit lyk na ’n goeie manier om mense 
aan Sawa bekend te stel. 

� Noordelike Presidente.  Die saamtrek is gekanselleer en sal eers weer in 2009 gehou 
word. 
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� 100+ Saamtrek.  Die saamtrek vind by Kaia Manzi Oord op 13 tot 16 Junie 2008 

plaas.  Gebied Jakaranda bestuurslede wat 100+ kampe bygewoon het, tree op as 
kampkommandante.  Besprekings word by Sawa  Kantoor gedoen. 

� Gebiedsaamtrek.  ‘n Gebiedskamp word gehou op 29 – 31 Augustus.  Sluitingsdatum 
vir besprekings is uitgestel na 20 Junie 2008.  Besprekingsvorms beskikbaar by 
Streekbestuur. 

� Fondsinsameling.  Lede kan hul menings lug met betrekking tot fondsinsameling dmv 
die Presidente-saamtrek, Fietsfeeste of  hoër ledegeld.  Lede kan met streekbestuur 
hieroor praat om terugvoer te gee aan die gebiedsbestuur. 

 

Inligting vanaf Dagbestuur 
Lede van Dagbestuur woon op 17 Junie ’n kamperings-indaba by te Emperors Palace in 
Johannesburg.  Veskeie belangegroepe in die buitelug en kamperingsbedryf sal die dag 
verteenwoordig wees.  Prof Neels van Heerden sal as aanbieder optree. Vir meer 
besonderhede skakel vir Jurie Dreyer 0827760128. 
 

Fietsfees 
Die nabetragtingsvergadering van die Fietsfees het op 2 Junie 2008 plaasgevind.   
Na heelwat bespreking is tot die volgende slotsom gekom: 
� Die daling in fietsryersgetalle kan toegeskryf word aan die feit dat die wedren nie op 

die fietsryerskalender geplaas was nie. 
� Die wedren datum was na die Arguswedren en tydens die skoolvakansie 
Terugvoer wat ontvang was uit verskeie oorde was uiters positief en vol lof vir die 
uitstekende organisasie van die wedren.  Hoewel ons weet dat ons steeds kan verbeter was 
die standaard reeds baie hoog.   
Die voorsitter van die organiserings komitee, Willem Nordejé, dra sy dank en waardeering 
aan elke lid wat op enige manier betrokke was of ’n bydrae gelewer het vir die sukses van 
die Fietsfees.   
Daar is ook op die vergadering besluit om die bergfietswedren wat in September sou 
plaasvind uit te stel tot volgende jaar.  Die hoofrede is ook dat die wedren nie op die 
kalender geplaas was soos deurgegee aan die betrokke vereniging nie.  
Die Rietvallei-bestuur wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om ons eie lede 
hartlik te bedank vir die manier waarop elkeen na vore gekom het en bereid was om moue 
op te rol en te help met die Fietsfees.  Die positiewe gesindheid van ons lede is werklik in 
riem onder die hart.  Baie dankie! 
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Snuffels vind ’n tuiste  (deur Alma Greyling) 
Twee gebeurtenisse het Snuffels na ons huis toe gebring.  ’n Seuntjie met die naam van 
Jonatan het sy hondjie verloor.  Hy is baie hartseer. 
Op reis van ’n ander dorp af vind Oom Chrisjan ’n klein hondjie.  Sy lyk baie moeg, 
honger en verwaarloos.  Iemand het haar iewers langs die pad gevind en wou haar aan die 
Diereversorging oorgee.  Wat sou van haar word?  Sou sy ’n nuwe tuiste vind, of sal sy 
net sterf? 
Oom Chrisjan kan net nie verdra dat sy weer seergemaak of verwaarloos word nie.  Hy 
doen die onverwagte.  Hy tel die siek en vuil hondjie op en hy sit haar in sy hemp.  Hy 
maak sy baadjie vas en sê: “Ek weet van ’n tuiste vir jou, kleinding.” 
Heelwat kilometers verder vind ’n moeder ’n vriendin met ’n jong, wollerige en onwel-
kome hondjie.  Sy is egter so bly, sy neem diè hondjie om haar seun te troos.  Diè klein 
dier sal al Jonatan se hartseer wegneem.  Jonatan is so bly oor sy nuwe hondjie hy noem 
hom ‘Stoffels’ omdat hy nes stof lyk.  Ek sal later vir julle in ’n ander verhaal meer oor 
Stoffels vertel. 
Mammie voel dat sy nie vir Snuffels ook ’n tuiste kan gee nie.  Snuffels lyk egter so 
verwaarloos en bang.  Mammie besef dat sy die hondjie eers moet help.  Sy kan maar bly 
totdat sy weer sterk en gesond is, en dit is hoe Snuffels haar nuwe tuiste gevind het. 
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Ons het haar klein porsies kos gevoer totdat haar magie weer aan die kos gewoond was.  
Oom Chrisjan het al die bosluise afgehaal.  Hy gee vir haar ’n warm bad en daarna het sy 
op die kombersie aan die slaap geraak. 
Elke dag het sy bang-bang weggekruip.  Sy was bang ons sal haar ook skop en slaan.  
Stadigaan het sy geleer dat sy in die huis liefde ontvang.  Die mense voer en versorg  haar.  
Uiteindelik kom sy nader en sy lek ons hande.  Dit het lank geneem, maar nou vertrou sy  
ons, en wanneer ons haar roep dan hardloop sy na ons toe.  Almal hanteer haar saggies. 
Na twee weke het haar hare begin blink.  Sy is weer sterk en gesond.  Sy vertrou ons en sy 
volg ons oral rond waar ons stap.  As ons gaan sit dan lê sy teenaan ons voete.  Dit is haar 
manier om ook liefde te gee. 
Lees volgende keer wat het met Snuffels gebeur. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken djou Customer 
Koos vat sy gesin Kaap toe vir ‘n vakansie.   
Jannie speel op die strand en maak maatjies met ’n seuntjie.  Na hulle ‘n rukkie gespeel 
het sê Jannie vir sy maatjie: “Jy’s seker ‘n local, want ek sien jou voortanne is weg.” 
Die maatjie sien Jannie se draadjies en sê vir hom: “En djy’s seker van Gauteng?” 
“Hoe’t jy geweet?” vra Jannie. 
“Want ek sien djy het burglar bars op djou tanne!” 
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Sleepkompetisie 
Die Safarigilde bied die 2008 sleepkompetisie aan onder die vaandel van die Federasie 
van Woonwa en Kampeerklubs  en dit vind tydens die naweek van 17 – 19 Oktober 2008 
plaas te Koppiesol. 
Tydends die kompetisie sal daar stalletjies wees waar bv kos en kamptoerusting gekoop 
kan word.  Persone wat belangstel om tydens die kompetisie produkte uit te stal of te 
verkoop kan ’n stalletjie huur teen R100.  Die stalletjie is ongeveer 3 x 3 meter en die 
uitstaller/verkoper is verantwoordelik vir eie fasiliteite.  Kontakpersoon is René Pletschke: 
084 521 0505.  
Die naweektarief is R220.00 vir vier mense en ‘n eenmalige heffing van R20.00. 
Die kompetisie sal bestaan uit 5 toetse nl. Haak, kombinasie toets, smal hek, hindernis- 
baan en tru-vernuf.  
Inskrywingsfooi is R70.00.  Daar sal pryse wees vir beide mans- en damesdeelnemers tot 
en met die derde plek.  Addisionele trekkings sal ook plaasvind waar kleiner geskenke 
uitgedeel sal word.  Daar sal ook lootjies verkoop word vir 4X4 liefhebbers vir vakansie 
van sewe dae in ‘n 6 bed chalet in PAINDAN,  MOSAMBIEK. 
 
Voorlopige Program 
Vrydag 17 Oktober  
Aankoms en aanmelding by hek 
18:30 – Amptelike opening  
07:00 – Kerrie En Rys  
07:30 – Inligting, Inskrywing, Registrasie Fooie en Volgorde Trekking 
Saterdag 18 Oktober 
08:30 – 12:30 Kompetisie 
12:30 – 13:30 Middagete  
13:30 – 16:30 Kompetisie 
18:00 – 19:30 Pap, Sous en Braaivleis.  Vure sal voorsien word by die waenhuis 
19:30 – 22:00 Vermaaklikheid en Prysuitdeling 
Sondag 19 Oktober 
8:30 – Erediens 
9:30 – Bedankings En Tee 
 
Lag ‘n Bietjie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die familie Muis sit om die tafel en gesels.  Skielik kom Kat ingehardloop.  Pa-
muis skrik hom byna buite weste, maar vlieg tog op en begin blaf.  Met dié hol 
Kat weg. 
Toe Pa-muis weer gaan sit en tot verhaal kom, sê hy vir sy kinders aan tafel:  
“Ek hoop julle besef nou die belangrikheid van ’n tweede taal!” 
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"Ek sit die naweek daar by die kerkbasaar en pannekoeke rol en ná so ’n paar honderd dog 
ek so by my sellers: daar’s eintlik vrek baie ooreenkomste tussen pannekoek bak by ’n 
basaar en kinders grootmaak (dis die tipe intellektuele onderwerp wat by ’n basaartafel 
bespreek word).  
Nes met kinders grootmaak kan jy dit nie alleen doen nie, word die deeg vrot as jy dit laat 
oud word sonder om aandag daaraan te gee en begin als weer van voor af daai oomblik 
dat jy dink jy’s nou klaar.  
Die een groot verskil is net dat met kinders, anders as met pannekoeke, jy nie die floppies 
kan weggooi en oorbegin nie.  
Aan die ander kant: as hy pragtig uit daai pan kom, is dit ’n “bargain”!  

(Beeld: Menings) 
 
‘n Nuwe veiligheidsgordelwet tree 15 Junie 2008 in werking.  Die nasionale Hoofweg 
Veiligheidsraad het uitgebreide navorsing en toetse gedoen op die nuwe ontwerpte 
veiligheidsgordel.  Die resultate toon dat ongelukke met 45% verminder kan word deur 
hierdie gordel te laat installeer.  Die korrekte installasie word hier onder geillustreer. 

 

Hierdie is baie belangrike inligting; gee dit asb deur and vriende en familie – 
dit kan ’n lewe red! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

      1 
 

 

 

     Chris Delport Jnr 

2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

 Bestuurs-
vergadering 

  Peta Mckechnie  

9 10 11 12 13 14 15 
Spesiale Gebieds-
vergadering 

 

 

Carla Grobler Linda van Vuuren  13 – 16: Bakgatla 
(Streek) 

 Vadersdag 

Annetjie Maritz 

16 17 18 19 20 21 22 
Jeugdag 

Ken Mulder 

 

 

 

 Renscha 
Breytenbach 

 Tamara Kahts 

Arno Engelbrecht 

 

23/30 24 25 26 27 28 29 
  

 

 

Hennie 
Engelbrecht Jnr 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

 1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 Jaydin Marneweck  4 – 5: Klein Kariba 
(Bonanza) 

  

7 8 9 10 11 12 13 
 

 

 

 Bestuurs-
vergadering 

  Inge Gazendam  

14 15 16 17 18 19 20 
Charl-Marais van 
Rensburg 

 

 

 

  18 – 20: Atlanta 
(Streek) 

Sleepopleiding  

21 22 23 24 25 26 27 
  

 

 

     

28 29 30 31    
  

 

 

Gebieds-
vergadering 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

    1 2 3 
 

 

 

     Cindy Klaasen 

4 5 6 7 8 9 10 
Theuns Nieuwoudt Chris Schulte Bestuurs-

vergadering 

 

 

 

 

 Nasionale 
Vrouedag 

 

11 12 13 14 15 16 17 
   

 

 

 15 – 17: Klein 
Kariba (Streek) 

AJV 

Henning Roets 

 

18 19 20 21 22 23 24 
   

 

 

   Pieter Reitz 

25 26 27 28 29 30 31 
Daan van Vuuren   

 

 

 29 – 31: 
Weesgerus 
(Gebiedskamp) 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 Bestuurs-
vergadering 

 

    

8 9 10 11 12 13 14 
Lena le Roux 

Jaco Grobler 

  

 

 

 Gekanseleer:  12 – 
14: Monateng 
(Fietsfees) 

Rina de Klerk 

Albert Gazendam  

15 16 17 18 19 20 21 
   

 

 

 Phillip van 
Jaarsveld 

Daan van der Berg  

22 23 24 25 26 27 28 
 Anne Stewart 

(Henning) 
Erfenisdag 

 

 

    

29 30      
Marili Klaasen   

 

 

    

 
 

 

 


