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JAAREINDFUNKSIE – VOORSITTERSVERSLAG – 15 NOVEMBER 2008 

 

Geagte eregaste, Chris en Ansie, Willem en Maria, bestuurslede en hul gades, lede van 
Rietvallei en al hulle gaste. 

 

Dis weer November en ons jaareindfunksie en ook die laaste kamp vir die jaar.  Oor ‘n 
maand en 10 dae is dit Kersfees, ‘n paar dae later die nuwe jaar 2009 en daarmee saam 
nuwe uitdagings.  Ons het hierdie jaar heelwat veranderings beleef as ons dink aan 
rentekoerse, petrolpryse, bank- en geldsake wêreldwyd, ens. 

 

2008 het begin met ons eerste kamp by Monateng, wat vir die Rietvalleiers as die 
waterkamp bekend was.  Onthou julle nog die foto van Jaques met die weerkaatsing van 
die straatlig op die nat pad wat ook op die webwerf te siene was.  Een van die 
hoogtepunte was die waterkaskenades in die reën.  Ons was ook ge-eerd om Mooikloof 
Woonwaens se personeel en hul gades as gaste te kon verwelkom. 

 

In Februarie het ons by Nkwe gekuier en was ons 20 Rietvalleiers en 4 besoekers.  By die 
Presidente saamtrek was net 7 Rietvalleiers; ‘n bietjie teleurstellend, maar beter as geen. 

 

Aan die begin van April was die fietsfees waarby Rietvallei saam met Wapadrand hard 
gewerk het, maar wat ons kas ‘n goeie hupstootjie gegee het.  In April het ons ook by 
Dube gekamp.  Seker een van die mooiste kampe wat die natuurlewe aan betref.  
Ongelukkig was die bywoning net 11 woonwaens, maar het dit nie afbreuk aan die 
geselligheid gedoen nie. 

 

Pumbali was ons kamp in Mei maand en ook die eerste keer wat ons daar gekamp het.  
Weens Karen van den Berg se troue, het ons ‘n paar gereelde waens kort gekom.  Ons 
kon darem 13 Rietvalleiers tel.  Daar het die wind die Saterdagaand darem lelik sand in 
die braaiers se kosmaak pogings geskop. 

 

In Junie kon ons Pilanesberg besoek en het ons by Bakgatla gekamp, wat ook ‘n nuwe 
kamp was.  15 Rietvalleiers en 6 besoekers het die langnaweek saamgetrek.  Was dit die 
leeus se gebrul of dalk die koue wat almal so vroeg saans bed toe gejaag het?  Dit was 
een van die uitstaande naweke en baie ontspannend. 

 

Ons eerste winterkamp by Atlanta was ‘n toetskamp en het geblyk om ‘n wenner te wees.  
20 gesinne het saam gekamp.  Dalk was die vooruitsig van ‘n woonwa sleepopleiding die 
wortel voor die neus of dalk maar net die idee van ‘n kamp in die winter.  Hoe dit ook al sy, 
Fanie Marx het nogal heelwat wenke gegee vir woonwa sleep.  Hoe maklik lyk dit nie as 
iemand weet hoe om met ‘n woonwa agteruit te stoot nie!!  ‘n Hele paar dames het dit ook 
agter die stuur gewaag en het hul nogal goed van hul taak gekwyt.  ‘n Klompie dames en 
selfs kinders kon ook iets leer van lapverf.  Die werke wat die dag geskep is, het toe die 
basis gevorm vir die duvet/comforter wat vannaand uitgeloot gaan word. 

 



 2 

Ons AJV was by Klein Kariba waar 22 Rietvalleiers saamgekom het.  Ons het totsiens 
gesê aan 4 lede van die bestuur en is weer 4 nuut verkose lede tot die bestuur gevoeg.  
Inge het vroeër in die jaar al as nuusbrief redakteur bedank.  Diana het toe die taak 
oorgeneem tot die AJV, waar Elsabé verkies is as die nuwe nuusbrief redakteur.  Tjaart 
het die geldsake aan Lizette Schulte oorgegee.  Diana het bedank en is Tjaart as die nuwe 
ondervoorsitter verkies.  Hy is nogal baie behulpsaam as dit kom by organisasie en 
bestuur.  Ben en Hennie het uitgetree as addisionele lede en is Linda en Reinier verkies 
om die belangrike taak te verrig.  Hulle kennis rondom blomme rangskik en potbrood bak 
is baie goed ontvang vannaand.  Dan het Oom Neels besluit om ‘n bietjie op die 
agtergrond te tree en die leisels aan Fritz Crous oor te gee as senior burger 
verteenwoordiger. Trix en ek is die enigstes wat die “jobs” het wat niemand anders wil hê 
nie, daarom is ons onbestrede toegelaat om ons verder af te sloof.  Hopelik darem tot 
voordeel van die streek. 

 

Die Gebiedskamp was in September by Weesgerus, waar 6 Rietvalleiers gekamp het, 
asook die Fietsfees kamp by Monateng wat 8 gesinne van ons streek bygewoon het. 

 

Oktober maand, die mooiste, mooiste maand – het ons by Drie Berge gekamp.  Ons was 
22 gesinne wat daar langs die rivier uitgespan het.  Dit was ‘n baie warm naweek, maar 
die eerste buie reën was ‘n welkome lafenis.  Terugvoer van die meeste lede was dat die 
kamp maklik twee keer per jaar besoek kan word. 

 

Hierdie naweek by Klein Paradys is ons 23 woonwaens en 2 besoekers. 

 

Aangesien ons Gebiedsbestuur hier verteenwoordig is, moet ons sekerlik iets sê oor ons 
bywoningstatistiek.  Ons gemiddelde streek kampbywoning is 40%, maar as ons die 
Presidente, fietsfees en Gebiedskampe bytel, val die %-syfer na 32%.  Kom ons kyk of 
ons volgende jaar hierop kan verbeter. 

 

Gedurende die jaar het die volgende lede bedank: 

Joe en Mercia Heunis; Ignat en Sandra Westermann; Pieter en Hannah Notley en Graeme 
en Peta McKechnie. 

 

Nuwe lede wat ons kon verwelkom was:  

Rudie Crous en Mia van Zyl; Jak en Jacqui Wagenaar en daarmee staan ons op 41 lede. 

 

Lief: 

- Karen, dogter van Wim en Magriet vd Berg, is getroud met André Jonker 

- Daan en Linda se seun Herman het verloof geraak aan Karen Venter.  Linda sê 
daar is groot vreugde in die familie oor hierdie verlowing. 

- Charmaine, dogter van Alta van Eeden, is getroud met Drikus van Dyk. 

- Inge en Albert Gasendam het gesorg dat Sieg en Annetjie oupa en ouma geword 
het, met hul seun Daniël.  Hulle het nou ook ‘n lig in hul lewe. 
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Leed: 

- Kiwe Henning is in Januarie oorlede. 

- Kenny Mulder het ernstig siek geword en is gediagnoseer met kanker.  Alhoewel 
hy by Atlanta saam gekamp het, gaan dit met tye redelik goed en met tye sleg.  
Ons vra steeds voorbidding vir Kenny, asook vir Susan en die gesin. 

- Tannie Joan Reitz was in die hospitaal en het ‘n pasaangeër ontvang. 

- Philip van Jaarsveld was met longontsteking in die hospitaal. 

- Annemarie Engelbrecht het ook in die hospitaal beland met ‘n nekbesering wat 
sy by die gim opgedoen het. 

- Etresia Crous en haar seun was ook in die hospitaal. 

- Tjaart se pa is drie weke gelede oorlede en ons dink aan julle en julle familie. 

 

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om baie dankie te sê aan die lede van die 
ou bestuur, vir julle bydrae en harde werk vir ons streek; die lekker samesyn.  Een 
persoon moet ek uitsonder – nie omdat sy altyd sorg vir die likeure en marshmallows by 
die kampvure nie, maar ook omdat sy so slim is met die webwerf en daarmee almal ingelig 
hou oor wat in Rietvallei aangaan en ook die hele SAWA webwerf hanteer.  Sy het ook 
gesorg vir die rubriek ‘Foto van die maand’ wat baie inskrywings gelok het.  Baie dankie 
Diana.  Ook vir elke Rietvalleier wat sy kant gebring het en altyd bereid is om oral hand by 
te sit, baie dankie daarvoor.  Neels en Rina het vir die senior burgers onskatbare waarde 
toegevoeg.  Die toere wat hulle gereël het, het Sawa se beeld en sy lede ver oor die land 
gedra.  Die wat daaraan kon deelneem, kan net met lof daarvan praat.  Fritz het nou die 
leisels oorgeneem om ons seniors te organiseer en ook die reëlings te tref rondom senior 
burger kampe. 

 

Baie dankie vir die vriendelikheid en ondersteuning wat ek en Anet deur die jaar van elke 
Rietvalleier ervaar het. 

 

Nou wil ek vir elkeen ‘n baie geseënde Christusfees toewens.  Mag 2009 ‘n baie 
voorspoedige, gesonde en gelukkige jaar wees.  Almal wat op reis gaan, ry asb veilig en 
mag julle gesond en uitgerus terugkom.  Die wat met Jan Tuisbly se karretjie reis, geniet 
ook die tyd by die huis.    

Kom ons onderneem elkeen vannaand om in die jaar 2009 elke dag een goeie daad te 
doen, en sien hoe verryk dit ons lewens.   

 

Baie dankie. 

Klaus Lübbert 


