
 
 
 
 

El Rancho Grande klink 
vreeslik Mexikaans, maar 

moenie dat dit jou flous  
nie, meer na bosveld kan 

jy amper nie kry nie.  Vroeg 
Vrydag ry ons deur om die 

staanplekke te verken en plek 
is daar vir ’n nasie met nuut en 
netjiese ablusies soos wat ons 
graag wil hê.   

Ons weet dat die seniors hul toer 
geniet en nie die bosveld hierdie 
naweek gaan beleef nie, ’n paar 
ander gesinne het laat weet die 
rotteresies is besig om in te 
meng met hul kamplewe en Ben 
en Alta hak die knoop deur.  Dus 
nie ’n hoë bywoning syfer nie, 
maar dit is definitief nie as 
gevolg van ’n gebrek aan 
belangstelling nie! 

Vrydagaand sak die son en 
Rietvalleiers staan nader vir ’n 
ruim porsie lasange en natuurlik 
brand die kuiervure al van vroeg 
af by Jaco se wa. 

 
Wim en Margriet geniet die 
sonsondergang na ’n besige week 

Lui, lui kruip die ouens Saterdag 
uit hul waens, sommige om ’n 
vroeë-oggend stappie te geniet 

ander om so oor die koffie se 
stoom na die natuur te kyk.  Die 
res van die dag word daar intens 
gekuier en vroegaand is almal 
reeds om die vuur – natuurlik 
weer voor Jaco se wa – en die 
bingo kaarte word uitgehaal.  
Die pryse is klein, maar die pret 
is groot.  Die vleisbraai geure 
vul die aandlug en die manne 
praat manne-goed en die vroue 
kuier reg om die wêreld. 

 
Klaus maak sy poeding gaar terwyl die 
res rustig om die vuur ontspan. 

Die naweek bied uiteindelik vir 
Marnette die kleinste gemeente 
wat sy nog gehad het, en "kerk 
onder die boom" is vir ons baie 
spesiaal saam met haar.  

Om die dag af te rond na die 
gebruiklike gedekte tafel met al 
wat soet en sout op die palaat is, 
geniet die Rietvalleiers ’n lafenis 
in die verhitte swembad – 
natuurlik ook met al die sports 
wat daarmee gepaard gaan. 

 
Arno en Mari geniet die dag saam 

 
Kyk Ma, ek loop op die water – klein 
Marcelle geniet die swem 

’n Terugblik op die naweek:  
Naweke saam met Rietvallei 
vriende is ‘weekends of making 
good memories’, naweek na 
naweek.   

Kampleiers: Jacques en Diana 
Fourie & Wim en Margriet van 
den Berg 

 

 
Chris en Nellie Stander – nuwe vriende 
en Rietvallei-lede 
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