
 
 
 

Wie sou kon glo dat  
dit dieselfde Dube was  

as Mei 2007 toe die 
Rietvalleiers begin opdaag 

vir die laaste van die jaar 
se streekkampe? 

Die veld is groen en die  
kampterrein nog groener.  

Hierdie kamp het mooi 
herinneringe van en die groep 
besluit om lekker naby aan 
mekaar te staan en vorm ‘n laer 
om die kuier areas.  Die Seniors 
het natuurlik die lekkerte vroeg 
die week al begin en lyk goed en 
uitgerus toe die res van ons 
opdaag. 

Sommer met die intrap slag 
Vrydagaand begin die kuier en 
die gesels-vure brand hoog 
terwyl ons heerlike vetkoek en 
maalvleis geniet.  Die laaste 
gesinne sleep nog laterig die 
aand in om te verseker dat hulle 
niks van die naweek mis nie. 

Saterdagoggend is dit asof almal 
net gou ‘n bietjie gerus het en 
gou afgestof het voordat die 
stoele nader gesleep word en die 
geselsies net aangaan waar dit 
die vorige aand ge-‘komma’ het.  
Die kuier-ontbyt gaan oor in ‘n 
ietsie-vir-die-middag tesaam 
voordat die vure aangesteek 
word vir die potjiekospotte.   

Die Bestuur is die kampleiers vir  

 

 

die naweek en 
elkeen het ‘n ander 
potjie.  Die 
voorbereiding was 
net so lekker en 
interessant soos die 
aansit en geniet van die 
potjiekos, rys, stampmielies en 
die poeding.  Die aand word 
afgesluit met die gebruiklike 
ietsie-vir-die-gaan-slaap, en die 
bekendstelling van die 
‘Boerbokkie’. 

Die rus was ‘n bietjie later 
Sondagoggend, maar ek 
vermoed dit is maar net omdat 
daar nie ontbyt voor kerk 
gemaak moes word nie, want na 
Marnette se bemoedigende 
boodskap, sleep almal weer die 
stoele en skottelskare nader vir 
‘n gesameltlike ontbyt en 
natuurlik om verder te kuier vir 
die res van die dag.   

Kyk, boere kan kuier, Sawanante 
kan goed kuier, maar die 
Rietvalleiers het hierdie naweek 
die cherry op die koek gesit en 
seker gemaak dat 2007 op ‘n 
allerhoë noot afsluit! 

Hier volg die beloofde resep vir 
die poeding (Hierdie is net vir 
die met ‘n baie soettand!): 

 

 

 

 

 

 

Strooppoeding resep 

Stroop 
8 k water 
3 k suiker 
1 t fyngemmer  
Kook saam vir 5 min 
Deeg 
3 k meel 
1 k margarien 
1 groot lepel stroop 
1 k rosyne 
1 pakkie koeksoda opgelos in 
1 k warm melk 
Meng saam en 
skep lepels-
gewys in die 
kookende 
stroop. 
Verminder die hitte en kook vir ± 45 
minute.  Geniet met roomys of vla 
en moenie eens aan kalorië dink nie! 
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