
 

 
 
 
 

 
Dit was ook nie lank 

voor die son sak voor die  
Rietvalleiers en ’n paar 

gaste van Elandsrand hul 
laer trek by Mbizi nie.  Die 

koue nagte het ’n paar mense 
afgeskrik, maar gedurende die 
dag het ons lieflike weer gehad. 

Trix en Jaco het hul lekker prego 
rolls gereed gehad vir die moeë 
Vrydagmiddag siele en soos 
gewoonlik het Trix ’n paar 
”tricks up her sleeve”.  Na ete is 
elkeen verras met ’n verjaarsdag 
cup-cake, want Rietvallei is een 
jaar oud!  Dit was nie al nie, 'n 
kompetisie vorm met 35 "logos" 
wat identifiseer moes word is 
geloots.   

Saterdagoggend na die ergste 
slaap uit oë gevee is, het 
groepies mense begin om die 
logos te ontsyfer, party het 
kinders by die huis gebel en 
hulle verduidelik hoe die prentjie 
lyk, ander het daar met hulle 
kinders gestry oor die prentjies 
(kinders weet mos niks), party 
het tydskrifte gaan koop en 
ander het idees uitgeruil of net 
geraai en iets uitgedink wat 
almal laat skater het. 

Rietvalleiers is líéf vir hul rugby 
en die wat dit ‘n mis gee is líéf 
daarvoor om skuins te lê.  Dit het 
veroorsaak dat dinge bietjie tot 
stilstand gekom het hier teen 3 
uur se kant tot die rugby 
uitgesaai was in die kroeg by die 
restaurant.   

Na boekevat moes 5 gesinne ‘n 
‘uitspeelwedstryd’ hou 
aangesien hulle gelykop was.  
Dis toe dat Trix die tricks uithaal  

 
en ander logos te voorskyn bring 
waarop hierdie groepie natuurlik 
nie voorbereid was nie. Die 
wenner was Niekie Noëth (gaste 
vir die naweek), Elandsrand 2de 
en Linda van Vuuren 3de plek.  
Oom Mynhardt het die prys 
gekry vir kreatiwiteit (my pa het 
ons geleer al ken jy nie 'n 
antwoord nie, skryf maar iets in, 
net nou is dit dalk reg, of merk 
die onderwyser dit dalk vir 
"kreatiwiteit"). Ons sal almal 
nou anders kyk na 'n Sony 
Ericsson embleem want vir oom 
Mynhard lyk dit soos 'n half 
gesuigde nickerball of Cargo 
Carriers te logo wat vir die 
meeste mense na 'n ‘dronk 
sersant’ gelyk het! 

Die kampvure is aangesteek en 
daar is ernstig gekuier en 
springbokkies gedrink op die 
bokke se oorwinning. 

Marnette het weereens die diens 
gelei en eintlik moet dit "food 
for the soul" of “krag van Bo” 

 
tot die volgende kamp genoem 
word.  Trix het natuurlik ook die 
vaders by die kamp bederf om 
Vadersdag te vier.  

 

 

 

 

 

 

 
Rietvallei se ‘Happy Birthday’ cup-
cake 

Ons Kampkommandant-paar vir 
die naweek: Jaco, Trix en 
Marcelle van den Berg 

 
Die vaders: 

Daan van Vuuren, 
Johann Grobler, 
Wim van den Berg, 
Willem van 
Rensburg, 
Mynhardt Marais, 
Klaus Lübbert, Ben 
van Eeden, Pieter 
Notley, Tjaart 
Klaasen, Fred le 
Roux, Jacques 
Fourie en Jaco van 
den Berg. 
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