
 
 

Daar is ‘n groot ge- 
skarrel die naweek by 

Drie Berge om alles reg 
te kry vir die AJV.   

Dit het na ’n tydjie darem 
rustiger geraak met die  

geluid van die kabbelende 
water en die pragtige 

natuurskoon.   
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Dit was ’n langnaweek en Vrydagoggend 
was ’n heerlike bonus.  Terwyl sommige ’n 
lekker groot ontbyt saamgeslaan het,  
het ander die wandelpad geneem, gaan 
swem en vis gevang. 

 

 

 

Vrydagaand 
na die ete, 
boekevat en 
registrasie het 
die groep 
sommer by 
Oom Neels en 
Tannie Rina 
vasgehak vir 
’n lekker kuier 
om die vuur. 

Oom Daan het gewag .... 
en het die die groot een 
gevang! 



 
Die AJV was die laaste vir 
Johann en Margriet wat hul 
uittrede aangekondig het (lees 
meer hieromtrent op die 
Rietvallei webblad).  

In die Rietvallei tradisie, het dit 
onder die bome in die 
natuurskoon plaasgevind en   
was geopen deur Ds Andre 
Fitzgeraldt waarna Johann 
voorgesit het.   
Heelwat toekennings is  
gemaak en meer detail is op  
die Rietvallei webblad.  ‘n  
Nuwe toekenning is bekend 
gestel op die AJV nl 
‘Rietvalleier van die Jaar’ en is 
toegeken aan Hennie 
Engelbrecht vir sy bydraes tot 
Streek Rietvallei.  Die nuwe 
bestuur is verkies en na die 
vergadering is die gelaaide 
tafels, versier met pragtige 
ruikers en heerlike eetgoedjies, 
besoek om die innerlike te 
versterk.  (beide ruikers en 
eetgoed is deur Alta van Eeden 
voorberei).  
Saterdagaand na die saambraai 
was daar lekker gekuier om die 
kampvuur en grappe vertel wat 
almal laat skaterlag het.  Die 
seniors het ons vroeg 
Sondagoggend verlaat om die 
beginpunt van hul toer 
vroegtydig te bereik.  Die wat 
weer Maandag moes gaan werk 
het hulle met verlangende oë 
agterna gekyk – eendag sal ons 
ook groot genoeg wees om te 
kan toer!   
Ds. Fitzgeraldt, wat die naweek 
saam met ons gekamp het, het 
ook Sondag se erediens 
waargeneem en soos gewoonlik 
is die Rietvalleiers maar traag 
om op te slaan om weer 
huiswaarts te keer.  
Dit was weereens ’n heerlike tyd 
saam. 

 

Die Nuutverkose Bestuur met hul Gades: 
Agter vlnr: Alta en Ben van Eeden (Addisionele Lid), Inge Gazendam (Nuusbrief Redakteur), 

Tjaart (Penningmeester) en Marietjie Klaasen, Klaus (Voorsitter) en Anet Lubbert, Diana 
(Ondervoorsitter) en Jacques Fourie, Annemarie en Hennie (Addisionele Lid) Engelbrecht, 

Voor: Jaco en Trix (Sekretaresse) van den Berg. 

 

 

 

Johann bedank Margriet vir haar 
bydrae tydens haar termyn. 

Johann oorhandig die ’Rietvalleier van die 
Jaar’ trofee aan Hennie Engelbrecht 


