
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit die Voorsitter se Pen 
Die jaar spoed voort en het geen keer nie.  In die laaste uitgawe van die Rietstok het ons 
nog uitgesien na die AJV en al die voorbereidings daarvoor.  Nou is dit reeds agter die 
rug.  Die nuwe bestuur is aangewys en nou begin ons koppe bymekaar sit vir die 
jaareindfunksie. 
Aan Diana, Inge, Hennie en Ben, wil ek baie dankie sê vir jul harde werk.  Julle aandeel in 
die bestuur was tot voordeel van Rietvallei en ook SAWA.  Baie dankie vir julle 
onbaatsugtige werk en julle kosbare tyd wat julle opgeoffer het. 
Om op die bestuur te dien, is nie altyd maklik nie.  Dit verg redelik tyd en opoffering om 
die nodige pligte wat aan ons opgelê word af te handel.  Daarom wil ek ook die nuwe 
bestuurslede nl Lizette, Elsabè, Reinier en Linda, eerstens gelukwens met hul verkiesing, 
maar ook welkom heet en ek sien uit na ‘n jaar van spanwerk.   
Die jaareindfunksie is vir eers op hande en dit gaan ons volgende projek wees om af te 
handel.  Dan is die fietsfees in Januarie-maand waar ons as bestuur, asook ander lede, ons 
gewig moet ingooi. 
Tydens die AJV is daar besluit dat die seniorburgers meer betrokke wil wees op bestuur 
deurdat hulle ‘n verteenwoordiger sal aanwys wat dan ook die streeksvergaderings sal 
bywoon.  Daarom wil ek ook vir Fritz baie welkom heet en hoop en vertrou dat dit ook vir 
hom ‘n aangename ondervinding sal wees. 
Ons afgelope kampe, nl Bakgatla, Atlanta en Klein Kariba was baie aangenaam, alhoewel 
dit winter was.  Die bywoningsgetalle het getoon dat lede ook kamp al is dit koud.  By 
Bakgatla was ‘n hele aantal besoekers en saam was ons 23 woonwaens.  Atlanta in Julie-
maand het 20 Rietvalleiers en een besoeker saam gekamp.  In Augustus, wat tradisioneel 
AJV-tyd is, was ons 21 woonwaens wat saam uitgespan het. 
Die lente is hier en die somer is oppad en ‘n paar warm kampmaande lê voor.  Ek vertrou 
ek dat ons nog ‘n beter bywoningsyfer gaan haal as in die wintermaande. 
Rietvallei-groete, Klaus 
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Redaksioneel 
 
Baie geluk aan die 2008/2009 Rietvallei-bestuur wat 
tydens die Algemene Jaarvergadering verkies is.   
Ons sien almal uit na die lente en heerlike kamptye 
saam, veral as ons lees hoe lekker die afgelope 
byeenkomste was.   
Baie dankie aan elkeen wat ’n bydrae gemaak het om 
die Rietstok se blaaie te vul soos bv ook hierdie Ierse-
wens wat ek graag aan elke Rietvalleier wil oordra: 

May there always be work for your hands to do;  May 
your purse always hold a coin or two;  May the sun 
always shine on your window pane;  May a rainbow 
be certain to follow each rain;  May the hand of a 
friend always be near you and;  May God fill your 
heart with gladness to cheer you. 

Groete van Kamp tot Kamp 
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Dis Winter 
Skrywer onbekend 

Die warm-kombers is op nr. 3; die olie 'heater' op sy warmste en die badwater se stoom 
wasem die spieëls toe.  Jy moet nou uit die bed met sy knus komberse klim; dit is alreeds 
'n halfuur na opstaantyd.  Uit die bed, in die bad, tap kort-kort nog warm water by tot jy 
gerimpelde ou-mens vingers kry. 'n Warm 'vest', wolkouse, 'n dik trui en 'n serp om die 
koue uit te hou.  Nou is jy reg vir hierdie winterdag!   
Kan'n mens sop eet vir ontbyt?  Of pannekoek?  Kan ek dan maar Milo of Hot Chocolate 
kry? 
Dikwels ervaar ons winter in ons lewens.  Soms voel dit of ons geestelike lewe ook deur 
winter gaan, leeg en dood, dis asof die Here so ver is.  Of jou huwelik gaan deur 'n 
wintertyd, dalk is jou werksituasie vir jou onaangenaam en jou finansies is in 'n toestand.  
Beleef JY dalk êrens in jou lewe 'n wintertyd?  
Ek hoor nou die dag 'n vrou sê: "As dit winter is wil ek net die nodigste doen en so gou as 
moontlik terug wees by die huis, om warm en veilig in my huisie te bly.  In wintertye wil 
ons onttrek en op ons eie probeer regkom, ons wil wegkruip en hoop die seisoene draai 
vinnig.  Ons het mos almal op skool geleer van die diere wat hiberneer.  Hersiening: 
hiberneer is wanneer hulle vir die winter gaan slaap, soos die miertjies en weer opstaan in 
die lente.  Ek dink baie mense wens hulle kan ook so bietjie hiberneer, net so bietjie rus en 
slaap en van al die 'worries' vergeet. 
Daar is 'n manier om te hiberneer, 'n Bybelse resep!   
Jes. 40:31 sê: "...maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels 
soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie".   
Die Message vertaling sê: "But those who wait upon GOD get fresh strength.  They spread 
their wings and soar like eagles, they run and don't get tired, they walk and don't lag 
behind."  
As jy bietjie moeg is, eensaam voel, baie stress en spanning ervaar het ek vir jou goeie 
nuus: Jesus wil vir jou nuwe krag gee.  Daar is tye van "DOING" in ons lewens wanneer 
ons baie besig is om dinge te doen en rond te hardloop en dalk selfs geestelik te groei, 
maar daar moet ook tye van "BEING" in ons lewens wees, tye wat ons net kan wees!  Tye 
van wag, rus en hiberneer.   
Moenie skuldig voel as jy deur winter 
gaan nie, ons almal moet daardeur.  
Soms het jy net nodig om te sit!  Ja, by 
Jesus se voete te sit en weer jou asem 
terug te kry nadat jy so vinnig en so 
ver gehardloop het. 
Soos die ou Boesman wat besig was 
om vir 'n klomp jagters spoor te sny, 
hy hardloop voor die bakkie uit en volg 
die bokke se spore.  Op 'n stadium  
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gaan sit hy onder 'n groot ou doringboom, toe die jagters wou weet wat gaan nou aan, was 
sy antwoord: "Ek wag vir my siel, êrens het ek vir hom weggehardloop."   
Winter laat ons soms toe om so bietjie te wag vir ons siel en te vra – waarheen hardloop 
jy?  Jes 30:15 "Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê 
julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag..."  
Na elke winter is daar 'n kroon.  'n Kroon met bloeisels; groen blaartjies en swaeltjies.  
Die Kroon van LENTE! 

Wat jy nooit moet vergeet van winter 
nie is:  hy kom volgende jaar weer.  
Ons lewens bestaan uit seisoene, kom 
ons gebruik die winter om introspeksie 
te doen, stil te wees, te rus by Sy voete 
en sodoende ons krag op te bou vir die 
volgende lente en somer waarin ons 
voluit kan groei, blom en speel. 
God het geweet wat Hy doen toe Hy 
Winter gemaak het.  GEBRUIK JOU 
WINTER – DIT HOU NIE VIR 
ALTYD AAN NIE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydens die diens Sondag by Atlanta het Marnette met ons gedeel dat as Jesus prioriteit in 
jou lewe het, word die 10 gebooie 10 beloftes: 
God sê: Ek belowe...  
� As Ek op die troon van jou hart sit, sal daar geen ander gode in jou lewe wees nie 
� As Ek die eerste plek in jou lewe het, sal jy geen gesnede beeld van My maak nie, 

omdat jy My beelddraer sal wees 
� As Ek die middelpunt van jou lewe is, belowe Ek jou dat My Naam vir jou so kosbaar 

sal wees, dat jy dit nooit as 'n vloekwoord of stopwoord oor jou lippe sal neem nie 
� As Ek nommer een in jou lewe is, sal nie net Sabatte nie, maar elke dag 'n feesdag in 

jou lewe wees, en jy sal dit nie moeilik vind om jou tyd aan My te wy nie 
� As Ek die ereplek in jou lewe het, belowe Ek dat dit nie moeilik sal wees om jou ouers 

te respekteer nie, omdat jy agter hulle vir God sal sien wat hulle aan jou geskenk het 
� As ek die eerste plek in jou lewe het, belowe Ek dat jy niemand sal wil seermaak nie, 

wat nog te sê doodmaak 
� As jy aan My die ereplek gee, sal Ek jou huwelik in My hande vashou en sal my trou 

ook vir jou getrou maak 
� As Ek op die troon van jou lewe is, belowe ek dat jou lewe ingestel sal wees, nie om 

iets van iemand te neem nie, maar te gee en nogmaals te gee 
� As Ek die middelpunt van jou lewe is, belowe Ek jou dat die nie meer vir jou lekker sal 

wees om te skinder nie, maar dat jy sal opkom vir die naam van ander net waar jy kom 
� As Ek op die troon van jou hart is, belowe Ek dat Ek jou so 'n dankbare en 

vergenoegde mens sal maak, dat jy niks meer sal begeer nie, as om God te verheerlik... 
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Kamp Nuus 

Bakgat langnaweek by Bakgatla – 13 tot 16 Junie 
Dié kamp het sy naam gestand gedoen nl. ‘n bakgat kamp.  Neels en Rina plus 7 
seniorburgers, (4 Rietvalleiers en 3 besoekers) vertrek reeds op Maandag 9 Junie na 
Bakgatla.  Baie ruim staanplekke is aan ons toegeken, genoeg plek vir almal en hulle was 
so vriendelik om al die koelte plekke vir ons “gewone” lede oop te los.  (Ons kan regtig 
nie sê dat hulle altyd al die koelte plekke vat nie).  Dankie Neels dat jy met moeite gesorg 
het dat ons al die staanplekke wat aan ons toegeken is, kon gebruik.  
Vrydagmiddag het die lede begin aankom en Saterdagoggend het die laaste van ons groep 
opgedaag.  Lekker kerrie en rys is Vrydagaand verkoop waarna boekevat en registrasie 
plaasgevind het.  Die aande was maar bitterlik koud en meeste mense is al vroeg bed toe. 
(SAWA staan mos vir Slaap Almal Weer Agtuur) 
Saterdag het meeste mense deur die park gery om diere te soek en natuurlik is daar ook 
rugby gekyk.  Die aand is saamgebraai (en lekker warm poeding teen R5 per porsie 
verkoop), maar net ‘n paar bittereinders het dit gewaag om by die vuur te kom kuier. 
Dankie Diana dat jy altyd die voortou neem met die maak van die kampvuur. 
Sondagoggend het Jacques ‘n wonderlike boodskap met ons gedeel.  Dankie Jacques, jy 
het vir almal baie stof tot nadenke gegee.  Die res van die dag was heerlik rustig.  Die 
aand het ons ‘n ordentlike vuur gehad om by te kuier.  Die “marshmallows” en likeure het 
nie agterweë gebly nie.  
Die lekkerste van die naweek was die ekstra dag.  Maandagoggend is die afsluiting gehou 
waarna almal lekker saam ontbyt gemaak het.  Sommige lede het die dag so lank as 
moontlik probeer uitrek voor die terugtog aangepak is.  
Dit was ‘n lekker kuier, rus, rondry naweek. Ons kan gerus weer vir ‘n langnaweek  
Bakgatla toe gaan.  (Margriet van den Berg) 

Ons kon Vadersdag saam met hierdie groep wonderlike pa’s vier. (foto onder) 
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Winterkamp by Atlanta – 18 tot 20 Julie 
Daar is skepties op ‘n winterskamp besluit met die laaste AJV, maar hierdie kamp het nie 
teleurgestel nie.  Die bywoning was bykans 50% en toe speel die weer ook so mooi saam 
dat die dae heerlik warm was.  Saans moes ons egter die warmgoedjies uithaal, maar 
sommige het net hul “warm kortmou hemde” aangetrek. 
Die Seniors was kampkommandante en het groot planne vir die naweek gehad en het 
reeds die Vrydagaand met heerlike ‘jaffles’ begin.   
Die sleepkompetisie het die behoefte identifiseer vir sleepopleiding.  Dit het 
Saterdagoggend plaasgevind onder leiding van Fanie Marx.  Dit is werklik iets wat by 
elke streek/gebied aangebied behoort te word – almal het iets geleer.  Na die lesing het 
ons die geleentheid gekry om te oefen – baie dankie aan Jaco wat die woonwa vir ons 
gereël het.  Dit was opvallend hoeveel dames besluit het om agter die wiel in te klim.  Wel 
gedaan moeders en dogters! 
Natuurlik was alles mooi gespasieer om te verseker dat niemand die rugbywedsryde mis 
nie – as ons maar geweet het, het ons dalk vroeër begin met die lapverf projek wat deur 
Alta aangebied is.  Die dames het elk ’n pragstuk geverf wat deur deur Alta afgerond sal 
word en deur Rina in ’n pragtige deken omgetower gaan word.  Hierdie erfstuk word 
uitgeloot en die wenner word tydens die eindjaar funksie bekend gemaak.  Fondse ge-in 
sal vir die versterking van die streek se kas wees.  Dit was ’n heerlike middag in die 
winterson en in goeie geselskap. 
Vir die winterkoue is die jaffle-broodhoekies gebruik vir ’n warm broodpoeding saam met 
die Saterdagaand braaitjie.  Dankie julle staatmaker dames en here wat gehelp het met die 
organisering van ’n wonderlike naweek.  Die weer was Sondag nog só lekker dat daar nog 
lank gekuier is en voor ons ons kom kry, het die laat middagure ons ingehaal.  Atlanta het 
homslef beslis as ’n uitstekende winterkamp bewys. (Diana Fourie)  

Bo: die manne is honger en besig om 
’n feesmaal te berei. 

Regs: Kenny, dit was goed om jou 
weer te sien na jou siekbed! 

Bo is Fanie Marx besig 
om ‘n demonstrasie te 
lewer tydens die 
sleepopleiding.   
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Klein Kariba AJV kamp – 15 tot 17 Augustus 
Op 15 Augustus 2008 het die Rietvalleiers by Klein Kariba arriveer.  Dit was ‘n naweek 
vol afwagting en die eerste keer dat ons streek by Klein Kariba gekamp het en die oord 
moes aan ons hoë standaarde voldoen.  Saterdag 16 Augustus het ons derde algemene 
jaarvergadering plaasgevind. 
‘n Paar van die seniorburgers het al sedert Maandag 11 Augustus gekamp en het dus ‘n 
baie rustige paar dae geniet voor die bedrywigheid van die naweek begin het. 
Vrydagaand was die vure aangesteek en die Rietvalleiers het nader gestaan om die 
geselligheid rondom die braai van die wors en braaibrood te geniet. 
Saterdagoggend het almal rustig verkeer terwyl die bestuur hulself voorberei het vir die 
AJV.  Van 12:00 af is versnapperinge en drinkgoed voorgesit en kon ons die innerlike 
versterk voor die vergadering in aanvang geneem het. 
Klaus se arm was behoorlik afgedraai om die vergadering vroeër te begin as gevolg van 
die baie belangrike rugbywedstryd tussen die Bokke en die All Blacks.   
Ongelukkig het die kampterrein homself nie verleen tot die gebruiklike saambraai nie en 
het ons volstaan met ‘n buurmanbraai. 
Sondagoggend moes ons die warm klere uithaal.  Die heerlike lenteluggie van die naweek 
het verander in ‘n bibberende oggend.  Marnette moes met moeite haar preeknotas 
bymekaar hou weens die geniepsigge winterwind, maar soos gewoonlik was die boodskap 
vir elkeen ‘n verrykende ervaring. 
Vir die eerste keer in die bestaan van Rietvallei moes ons voor 11:00 oppak om 
huiswaarts te keer.  Ons kampprogram moes kortgeknip word en ons kon nie ons beplande 
‘brunch’ hou nie.  Klein Kariba het vereis dat die kampplekke ontruim word om plek te 
maak vir die week se besprekings. 
Na die afsluiting, moes ons die tentpenne vinnig laat val, aangesien nuwe kampeerders 
reeds gewag het om hul staanplekke te beset. 
In kort, het die kampterrein nie groot byval by die meeste van ons gevind nie, maar aan 
die samesyn en kuier het daar niks tekort geskiet nie. (Klaus Lübbert) 

Links is Klaus aan die woord tydens die 
AJV en onder stel hy Pieter van Biljon 
(Gebied Jakaranda se ondervoorsitter) 
voor. 
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Streek Rietvallei 2008 AJV 
Nuwe bestuur 
Voorsitter:  Klaus Lübbert 
Ondervoorsitter:  Tjaat Klaasen 
Penningmeester:.  Lizette Schulte 
Sekretaresse:  Trix van den Berg 
Nuusbriefredakteur:  Elsabè Grobler 
Addisionele Lede:  Linda van 
Vuuren en Reinier van den Berg 
Seniorburger verteenwoordiger:  
Fritz Crous 
Toekenings 

Streek Meriete Toekennings 
� Marnette van Rensburg  
� Trix van den Berg 
� Hennie Engelbrecht 
� Wim van den Berg 

� Inge Gazendam  
� Ben van Eeden 
� Klaus Lübbert 
� Tjaart Klaasen 

100% Bywoning (vlnr op die foto 
regs): 
� Jaco en Trix van den Berg 
� Wim en Margriet van den Berg 
� Tjaart en Marietjie Klaasen 
� Klaus en Anet Lübbert 
� Neels en Rina de Klerk 
� Hennie en Annemarie 

Engelbrecht 
� Ben en Alta van Eeden 
� Jacques en Diana Fourie 
 
Verdienste Plaatjies 
Verdienste plaatjies is aan almal uitgedeel wat betrokke was by die 2007 Kongres en 2008 
Fietsfees. 
 
Rietvalleier van die Jaar 
Die Rietvalleier van die Jaar was Jacques Fourie.  Hy kon 
ongelukkig nie daar wees om die toekenning te ontvang nie (foto 
regs). 
 
  
 
 
 
 
 

Lizette, Tjaart, Elsabé, Trix, Klaus, Linda en Reinier 
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Lief en Leed 
 
� Ons verwelkom ons nuwe lid, Rudi Crous in die Sawa en 

Rietvallei geledere.  Ons vertrou dat ons baie jare van heerlike 
kampe saam sal hê. 

 
 

� Inge Gazendam het geboorte geskenk 
aan ’n pragtige babaseun op                  
5 Augustus.  Baie geluk aan die nuwe mamma en pappa, en ook geluk aan Sieg en 
Annetjie Maritz, die trotse Rietvallei oupa en ouma. 

� Dit gaan baie beter met Kenny Mulder en selfs goed genoeg dat hy by Atlanta saam 
gekamp het.  Lede word aangemoedig om hom te skakel en steeds vir hom te bid. 

� Reinier van den Berg het die eerste “Foto van die Maand” kompetisie op die Sawa-
webblad gewen!  

� Hoewel dit nog vir Tannie Joan Reitz ’n aanpassing is om met die pasaangeër aan te 
pas, het sy so verbeter dat hulle saam by Klein Kariba kon kamp. (Foto onder regs 
saam met Oom Pieter) 

Toekennings 
Die volgende Rietvalleiers het bywoningsplaatjies ontvang: 

 Streek Algemeen 
Wim en Margriet van den Berg 190 225 
Hennie en Annemarie Engelbrecht 90  
Neels en Rina de Klerk 60  
Tjaart en Marietjie Klaasen 50  
Jaco en Trix van den Berg 40 50 
Henk en Glenn Kaths 20  
Fritz en Etricia Crous 10  
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2009 Kampprogram 
Maand Datum Geleentheid/Plek 
Januarie 16 – 18 Fietsfees 
Februarie 7 – 8  Oop NUB 
Februarie 20 – 22 Monateng (Saam met Wapadrand) 
Maart 7 – 8  100 Plus – Kaia Manzi 
Maart 20 – 22 EastCo 
April 09 – 13 Presidente 
Apr – Mei 24 – 3 Streektoer 
Mei 22 – 24 Klein Paradys (Brits) 
Junie 12 – 16 Koro-Koro 
Julie 4 – 5 Bonanza Naweek – Thaba Monate 
Julie 17 – 19 Aasvoëlkrans 
Augustus 7 – 10 Bush Baby (AJV) 
September 11 – 13 Gebiedskamp 
Oktober 09 – 11 Kongres 
Oktober 23 – 25 Trans Magalies 
November 20 – 22 Drie Berge 

NB: Hierdie is ‘n voorlopige program en tans nog onderhewig aan verandering. 

Seniorburgeraktiwiteite 
Dit lyk of die seniorburgers nou meer tyd het om besig te bly as ooit te vore.  Elke 
Rietvallei kampnaweek verander in ’n kampweek vir die seniors!  Wat ’n lekkerte is dit 
nie.   
� Na die Pumbali-naweek het hulle verder gery na Marikele vir ’n verdere week, maar 

by Bakgatla het hierdie ‘ding’ van ‘ons-gaan-al-Maandag-deur’ begin.  Hierdie 
‘ding’ het twee gesigte – hang natuurlik net af wie daarna kyk.  Die een gesig is ’n 
lekkerkry gesig van saligheid en die ander natuurlik die van lekker jaloers wees op 
hierdie groep wat die lewe so geniet. 

� By Bakgatla het daar sommer ook ’n paar 
besoekers saamgekuier en ‘n groep van 7 
waens gevorm.   

� As Kampkommandante by Atlanta het 
die seniors baie werk gehad en het 
weereens besluit om vroeg deur te gaan 
om alles reg te kry vir die res van die 
Rietvalleiers.   

 
 

Regs is Atlanta naweek se Seniorburger 
Kampkommandante: Ben & Alta van Eeden, 
Neels & Rina de Klerk en Etrisia & Fritz Crous 
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Soveel van inisiatief: 
o Daar was ’n lapverf klas aangebied deur Alta van Eeden waarna elkeen ’n lappie 

kon verf, wat Rina in’n pragtige duvet gaan omtower.  Dit gaan uitgeloot word 
om die kas se fondse te sterk.  Die wenner sal by die eindjaarfunksie 
aangekondig word. 

o Die heerlike jaffels wat Vrydagaand verkoop is se broodhoekies is opgedis as ’n 
soettand broodpoeding saam met die braaivleis Saterdagaand. 

� Weereens het die seniors die terrein by Klein Kariba al vroeg die week gaan verken 
vir die AJV naweek.   

 

Rietvallei Kleredrag 
 
Links wys Reinier hoe die somer 
golfhemp lyk met die Rietvallei pet,, 
Larine dra die Kiddies T-hemp en 
Lucille vertoon die ‘fleece’ baadjie en 
Rietvallei ‘beanie’. 
Onder dra Elsabé die amptelike 
Rietvallei golfhemp en Johann die 
‘wind breaker’ baadjie met die 
Rietvallei pet. 
 
 
 

Kostes: 
‘Wind breaker’ Baadjie  R220.00 
‘Fleece’ Baadjie   R150.00 
Amptelike Rietvallei Golfhemp R100.00 
Somer Golfhemp  R100.00 
Kiddies T-hemp   R  50.00 
Rietvallei pet   R  40.00 
Rietvallei ‘beanie’  R  40.00 
 
Bestellings kan by Trix geplaas word.  Haar 
kontakbesonderhede is op bl 2 
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Sawa Sake  
Streeksvergaderings Terugvoer 
� Fondsinsameling.  Die seniorburgers het ’n duvet gemaak wat uitgeloot word en die 

wenner sal by die eindjaarfunksie bekend gemaak word.  Lede word versoek om 
soveel moontlik lootjies aan persone buite Sawa te verkoop. 

� Jaareindfunksie.  Die bestuur is hard aan die beplan vir die jaareindfunksie wat by 
Klein Paradys (Brits) gaan plaasvind.  Dit beloof om weer ’n heerlike eet en kuier 
naweek te wees – moet dit nie mis nie. 

� Kampbywoning.  Rietvallei het ’n hoër as 33% bywoning vir die tydperk April tot 
Julie getoon en die winter kamp by Atlanta het ‘n 49% bywoning gehad! 

� Sleepkompetisie.  Safarigilde bied die 2008 sleepkompetisie aan onder die vaandel 
van die Federasie van Woonwa- en Kampeerklubs tydens 17 – 19 Oktober te 
Koppiesol.  Koste vir die naweek is R240 vir 4 persone. 

� Platinumfees.  Die fees word gehou op 21 tot 23 November 2008 te Rustenburg 
Kloof.  Daar sal verskeie kunstenaars optree Vrydagaand, Saterdag asook Sondag tot 
16:00.  Die koste vir die naweek beloop R1000 en dit sluit die staanplek asook 
toegang tot die vertonings in.  Vir besprekings kan Rustenburg Kloof geskakel word 
by 014 5941037/8/9. 

� Kersiefees-toer.  Streek Suid-Oos nooi Sawanante uit om saam met hul op ’n 
Kersiefees toer te gaan vanaf 15 – 23 November te Goldengate en Ficksburg.  Kontak 
Denzil by 0827721349 om te bespreek. 

 

Gebiedsvergaderings Terugvoer 
� NUB terugvoer.   

o Sawa embleme moet van woonwaens en voertuie wat verkoop word verwyder 
word. 

o Die betaling van R30 vir ledewerwing word gestaak. 
o Sawa ledetal is een duisend agt honderd agt en vyftig (1,858) 
o Oosrandia is tans die grootste gebied in Sawa. 
o Die moontlikheid vir ’n nuwe sateliet/streek te Midrand word ondersoek  
o Heelwat Sawanante het reeds by Sawa Verseker aangesluit. 
o Daar word voorgestel dat Sawalede die Sawa Webwerf as hul tuisblad opstel. 
o Daar is ’n Logo vir die Sawa Feesjaar ontwerp. 
o Glimstrokies om oor tentpenne te sit vir sigbaarheid snags is beskikbaar teen R35 

vir 5 strokies. 
� Sawa Begroting 2008/2009.  Tydens ’n spesiale gebiedsvergadering is lae ledegelde 

bespreek.  ’n Voorstel sal geformuleer word wat aan Dagbestuur voorgelê sal word. 
� Gebiedsaamtrek.  Die Gebiedskamp word op 29 – 31 Augustus te Weesgerus 

aangebied en meer as 80 woonwaens word verwag.. 
� 100 Plus.  Die naweek was baie gesellig met ’n bywoning van 25 woonwa-gesinne. 
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� Verjaarsdae.  Streke Kiepersol en Wapadrand het onderskeidelik hul 25e en 20e 

verjaarsdae gevier. 
� Nuwe Streek.  Satelliet Jukskei (Midrand-area) is in hul stigtingsfase. 
� Gebiedsvoorsitter. Willem Nordejé is tydens die Sawa-jaar se laaste 

Gebiedsvergadering onbestrede verkies tot voorsitter vir die 2008/2009 jaar.  
� Baie dankie.  Die voorsitter het die bestuur en lede van die Gebied bedank vir hul 

bydrae en harde werk gedurende die afgelope jaar. 
 

Fietsfees 2009 
Die beplanning vir die 2009 Fietsfees is reeds in volle swang.  Tydens die naweek van 12 
tot 14 September 2008 kamp die werkers saam by Monateng.  Saterdagoggend sal daar ’n 
organiseerdersvergadering wees waarna ’n vrae-en-antwoord sessie gehou sal word om 
inligting oor te dra en te verseker dat vorige jare se haakplekkies vir die 2009 fietsfees 
uitgeskakel word.  Die datum vir die Fietsfees is bespreek vir 17 Januarie 2009 en as ons 
dit met die 2007 wedren wat op dieselfde datum plaasgevind het vergelyk, beloof dit om 
’n goeie opkoms te hê. 
Rietvallei se verteenwoordigers by die organiseringsvergaderings is Wim van den Berg en 
Diana Fourie wat op ’n gereelde basis terugvoer sal gee aan die streek en koördinering 
van aktiwiteite sal hanteer. 
 

Ietsie vir Ontbyt en na die Braai 
Ziploc Omelet 
As die hele gesin lus is vir ’n omelet maak so: 

� Breek 2 eiers in ‘n Ziploc-sak en skud goed.   
� Sit jou gunsteling bestandele in, soos: kaas, uie, sampioene, groenrissie, tamatie, 

sout, peper, ens. 
� Seel die sakkie baie goed en skud alles weer goed 
� Sit sakkie in 'n pot met vinnig kokende warm water vir so 15 minute 
� Maak die sak oop en die omelette sal maklik op die bord uitgly. 
Jy kan so 6 tot 8 omelette in ‘n groot pot kook en almal kan hul omelette saam geniet 

Maklike Sjokolade Mousse 
� Neem 18 marshmallows (nie die geure van druiwe en mango en daai twak nie, 

nee, die gewone wittes en pienkes),  
� ‘n groot blik verkoelde Ideal Milk, en  
� ’n blok sjokolade, by name Midnight Velvet. 

Sit marshmallows, sjokolade en 100ml Ideal Milk in ‘n glasbak, en smelt stadig in die 
mikrogolf.  Klits gereeld met ‘n draadklitser om die klonte uit te kry, en te sien dat alles 
smelt en vermeng. 
Verkoel die res van die Ideal Milk, en sodra die mikrogolf-mengsel afgekoel is, klits jy 
die Ideal Milk styf, en meng in by die sjokolade-mallows.  Verkoel en geniet.  (Die resep 
is op RSG deur Minette met al die luiseraars gedeel) 
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’n Wollerige verassing  (deur Alma Greyling) 
Wat het met Snuffels gebeur?  Dink julle dat sy by haar nuwe tuiste gebly het?  Miskien 
het sy probeer om weg te hardloop.  Wat dink julle? 
Nee, haar nuwe gesin gee te veel om om toe te sien dat sy weer verlore en verwaarloos 
word.  Sy wou nie weghardloop nie, hierdie mense gee te veel om en hulle het haar leer 
liefkry.  Sy is baie gelukkig.  Sy het ’n nuwe tuiste.  Sy is veilig en het selfs ander dier 
maatjies.  Stompie, die klein Doberman, is baie lief vir haar en dan is daar die wilde 
Stoffels wat net wil baljaar. 
Eendag sien ons dat Snuffels baie vet word.  Sy is ook altyd eerste by die kosbak.  Kan 
julle raai wat gebeur?  Ja! Dit is reg.  Sy gaan haar eie gesinnetjie begin.  Sy gaan 
kleintjies kry.  Ja! Haar eie hondjies. 
Een oggend sien Mammie dat sy kort-kort op Santie se bed gaan lê.  Mammie tel haar 
versigtig op en sit haar in haar kartondoos.  Sy klim eenvoudig weer uit en gaan op Santie 
se bed lê.  Sy sit koerantpapiere en ’n sagte ou handdoek op die bed.  Kan julle raai 
waarom sy net op Santie se bed wil lê?  Ja, dit is sag en veilig. 
Santie kom van die skool af en sy wonder waarom Snuffels dan op haar bed lê.  Niemand 
mag naby Snuffels kom, of sy begin te knor.  Net daar sien Santie iets beweeg, en daar lê 
twee pragtige hondjies.  Santie spring opgewonde rond en sy hardloop om vir almal te 
vertel.  Later is daar nog een.  Die een is swart met wit pootjies, die ander een wit en 
swart.  Die derde enetjie is grysering, nes Stompie. 
Mammie tel vir Snuffels en haar hondjies baie versigtig op en sy sit hulle op ’n kombersie 
binne-in die groot kartondoos.  Sy los die doos in Santie se kamer vir die nag.  Die 
volgende dag neem sy hulle na die kombuis.  Snuffels is baie trots op haar klein gesin, en 
wanneer ons met haar gesels dan rol sy om sodat die kleintjies aan haar kan drink.  Sy kyk 
na ons en haar ogies lyk asof hulle ‘Dankie’ sê.  Elke dag versorg sy vir hulle.  Niemand 
anders behalwe ons mag naby hulle kom nie.  Sy vertrou ons. 
Na twee weke gaan die hondjies se ogies oop.  Dit is ook nie lank nie of hulle probeer om 
uit die kartondoos te kruip.  Dit is pure pret om hulle dop te hou.  Ons sit hulle soms buite 
op die gras.  Hulle hou daarvan.  Het julle al ’n nuwe hondjie hoor blaf?  Die heel eerste 
blaf?  Dit klink so snaaks en tog fantasties.  Die hondjies word nou vinnig groot en hulle 
baljaar al met Stoffels en Stompie.  Snuffels kan sien dat almal van haar gesin hou, almal 
is lief vir hulle al raak hulle soms ondeund. 
Een van die bure se dogtertjies neem die grys hondjie.  Sy gaan van nou af mooi vir die 
hondjie sorg en hom verder grootmaak.  ’n Ander seun en dogter neem die wit enetjie.  
Mammie gee vir Santie toestemming om die swart en wit enetjie te hou.  Ons kan nie al 
Snuffels se hondjies wegneem nie.  Sy verstaan, en is baie gelukkig.  Santie noem haar 
hondjie ‘Beste’, vir haar is dit die beste troeteldiertjie wat sy al ooit gekry het. 
Snuffels en haar huis leer ons ’n paar belangrike lessies.  Met die regte kos, liefde en 
versorging, het sy sterk en gesond geword.  Sy het nuwe vriende gemaak.  Sy het gesonde  
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en pragtige hondjies gekry.  Snuffels het ook geleer om ander mense te vertrou, om mense 
weer lief te hê en om met ander te deel. 
Lees volgende keer wat het met Stoffel gebeur. 
 
Kleur die prentjie in en wys vir al die mense by die kamp hoe pragtig jy dit kon doen. 
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Sleepopleiding 
Tydens die Atlanta naweek het Fanie Marx vir ons ’n paar goeie woonwa-sleep 
‘tips’ gegee om in gedagte te hou: 
Bande.   
� Die gemiddelde leeftyd van woonwabande is ongeveer 5 jaar, veral as die 

woonwa baie staan.  
� Die bande is nie noodwendig nog goed as die loopvlak nog goed lyk nie.  Kyk 

of daar fyn groefies of barsies in die bande is en moenie van die spaarwiel 
vergeet nie. 

� Die nuwer woonwaens se banddruk behoort tussen 2.7 en 3 “bar” gepomp te 
wees. 

� Maak seker dat die banddruk nie te laag is nie.  Hoe groter die vrag en/of hoe 
hoër die spoed wat jy handhaaf, hoe hoër behoort die banddruk te wees.  
Bande het ’n maksimum banddruk wat hul kan hanteer en die inligting is by 
die vervaardiger beskikbaar. 

� ’n Goeie maatstaf om te weet of die toepaslike banddruk regs is, is dat die 
woonwa se band kouer moet wees as die voertuig se dryfwiel s’n nadat jy ’n 
afstand afgelê het. 

� ‘n Groot sondebok van warm bande is die oorlaai van woonwaens.  Hou die 
blikkieskos min en onthou dat glasbottels swaarder as plastiek is.  (nou hoe 
gemaak met die wyn en bier het ek gewonder!)  

� Trek soms by ’n weegbrug af om seker te maak die massa van jou gelaaide 
woonwa oorskry nie die leë voertuig nie.  Onthou woonwavervaardigers gee 
die gewig van die woonwa, in baie gevalle, sonder die tente (veral die nuwes 
wat die tent opsioneel is) 

� Bande vir die woonwa.  Baie mense gebruik bakkiebande.  Onthou dat dit ‘n 
harder band is met stywer wande, dus verhoog dit vibrasie wat nie 
noodwendig tot voordeel van die woonwa is nie 

� Band spesifikasies is in ’n katalogus by die verspreiders beskikbaar, maar jy 
moet gewoonlik daarvoor vra. 

Laai van die woonwa 
� Ons is geneig om die woonwa te oorlaai 

met alles wat so mooi op die agterste 
bed pas. 

� Die beste is om die gewig reg oorkant 
die wiele en vorentoe te pak. 

� Die natuurlike frekwensie van die 
voertuig tot woonwa werk soos ’n 
pendulim.  Sodra die woonwa swaar  
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gelaai is agter, is die kans goed dat dit teen ‘n spoed van 80 – 85km sal begin 
swaai. 

� Dit is nie moontlik om ‘n swaaiende woonwa uit die swaai te kan sleep deur 
jou spoed te vermeerder nie.  Onthou ook wanneer die woonwa swaai jy dit 
nie kan teë stuur nie – die beste is om die stuurwiel reguit te hou en jou spoed 
te verminder (moet net nie dood rem nie!) 

� Stabiliseerders is goed as dit jou gemoedsrus gee, maar dit is ook geneig om 
die fout weg te steek en wanneer jy die fout agterkom, het jy reeds die limiet 
daarvan bereik. 

Gebruik van hoekstutte 
� Die hoekstutte van ’n woonwa is nie gemaak om dit mee op te domkrag ie, 

maar word allenlik as stabiliseerders gebruik. 
 
Lag ‘n Bietjie 
 
 
 
 
 
 
 

Oom Koos en die Meisies 
Oom Koos van die Oos Transvaal besit sy plasie nou al vir donkie jare.  Skuins agter die 
bloekoms het hy destyds vir sy kinders die plaasdam in ‘n swembad omskep en goed 
ingerig, met piekniektafels, braaigeriewe en vrugtebome.  
Een aand, so skemer se kant, besluit Oom Koos in sy eensaamheid, om bietjie daar by die 
dam te gaan sit.  Hy neem toe ook 'n emmer saam om ‘n paar van die vrugte terug te neem 
huis toe.  Soos wat hy aangestap kom, hoor hy vrolike stemme gesels en giggel.  Hy val 
plat agter 'n bos en loer deur die takke om te sien wat aangaan.  Tot sy skok beleef hy 'n 
groep kaal meisies wat in die dam swem.  Hy staan toe op en stap nader om die meisies te 

laat weet hulle betree eintlik 'n 
ander man se eiendom.   
Toe hulle hom sien, sak hulle 
almal laer af, sodat die water 
die nodige toemaak.  Een van 
die meisies skreeu benoud op 
die oom: "Ons klim nie uit 
voor oom nie weggaan nie!" 
"Nee, nee, bedaar niggie, ek is 
nie hier om te kyk hoe die 
spulletjie van julle kaal swem 
nie....." Hy hou die emmer 
omhoog en sê: "Ek is net gou 
hier om die krokodil kos te 
gee.................."  
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Notas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!” 



19 

������ �������������� �������������� �������������� ������������
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 

Alta van Eeden 

Jaco Grobler 

  

 

 

 12 – 14: Monateng 
(Fietsfees 
Beplanning) 

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   
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

  1 2 3 4 5 
 

 

 

 Joan Reitz 

Margriet van den 
Berg 

  Anne-Marie 
Engelbrecht 

Steve Kleynhans 

 

6 7 8 9 10 11 12 
 

 

 

 Bestuurs-
vergadering 

 10 – 13 Kongres 
(Nasionaal) 

  

13 14 15 16 17 18 19 
  

 

 

  17 – 19 Drie 
Berge (Streek) 

  

20 21 22 23 24 25 26 
  

 

 

  Erfenisdag 

Chris Stander 

Neels de Klerk  

27 28  30 31   
Jacques 
Marneweck 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

     1 2 
 

 

 

      

3 4 5 6 7 8 9 
Anton Grobler Chris (Jr) Delport 

Bestuurs-
vergadering 

  

 

 

   

10 11 12 13 14 15 16 
   

 

 

 14 – 16 Klein 
Paradys Brits 
(Afsluiting) 

Willie Breytenbach 

Lulu Kleynhans 

 

17 18 19 20 21 22 23 
   

 

 

    

24 25 26 27 28 39 30 
Hennie Maas 

Angelique Fourie 

Hester Mckenzie  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

  Marnette van 
Rensburg 

Leon Grobler 

Trix van den Berg   

8 9 10 11 12 13 14 
 Henri Kahts  

 

 

    

15 16 17 18 19 20 21 
Annemarie Botha 

Lizandrea Kahts 

Versoeningsdag  

 

 

Bianca Fourie    

22 23 24 25 26 27 28 
   

 

 

Kersdag Welwillendheidsdag   

29 30 31     
Henk Kahts   

 

 

    

 
 

 

 


