
 1 
 

 

Die Rietstok 
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Uit die Voorsitter 
se Pen 

 
Na afloop van ons afsluitingsfunksie by Klein Paradys, kan ek net sê:  
dit was ‘n baie suksesvolle naweek.  Reinier se potbrood, Hennie se 
bees, vark en skaap op die spit, al die ander bykosse, saam met die 
baie stylvolle tafelversierings in die buitelug, en ‘n gesellige 
atmosfeer, was dit ‘n besondere aand en ek glo, sal dit onthou 
word as een van die groot hoogtepunte van die jaar .  Marnette se 
kommentaar was in die kol, toe sy vir my ‘n bedankingsbriefie 
gestuur het … “ek het die aand geniet omdat ek ‘n vleisvretende, 
broodliefhebber is”.  Die weer was ook so in ons kraal – ‘n heerlike 
windstil somersaand.  Die mooi oord met die lowergroen grasperke 
en die mooiste sonsondergang het ook bygedra tot ‘n 
onverbeterlike feestelikheid. 
 
Net ‘n terugblik oor die laaste drie maande:-  By die Gebiedskamp 
in September by Weesgerus het ons saam met streek Waterberg 
pannekoek gebak ter stuiwing van die gebied se kas.  Die wind was 
nie baie bevorderlik vir die gasstofies nie, maar ons het gou die 
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probleem oorkom deur ‘n skerm te span.  Dit het geen afbreek 
gedoen aan die lekker gees wat daar onder die Rietvalleiers en  
 
Waterbergers geheers het nie.  Saterdagaand het al die streke 
saamgebraai en was dit ook ‘n genoeglike aand. 
 
In Oktober het ons by Drie Berge gekamp en was almal dit eens dat 
hierdie kamp selfs twee keer per jaar besoek kan word.  Die 
rustigheid, kabbelende water en die natuur, het bygedra tot ‘n 
heerlike en ontspanne naweek. 
 
‘n Brief met betrekking tot ‘n voorgestelde deposito spaarrekening 
is aan Rietvalleiers ge-epos om sodoende ook die gevoel en insette 
van ons lede te kry.  By Klein Paradys het Neels en Rina voorgestel 
dat die geld wat deur die duvet/’comforter” ingesamel is, in hierdie 
deposito spaarrekening inbetaal word.  Die Bestuurspan sal die 
aspek bespreek en terugvoer aan lede gee. 
 
Ten slotte wil ek graag aan alle Rietvalleiers ‘n baie geseënde 
Christusfees toewens.  Laat ons nie vergeet waaroor Kersfees regtig 
gaan nie en laat ons liggies skyn in ander se lewens.  Aan diegene 
wat met vakansie gaan, ry versigtig en kom uitgerus en veilig terug.  
Aan al die ander, geniet die ruskansie tuis.  Verder sou ek graag vir 
elkeen ‘n persoonlike handdruk wou gee om voorspoed, vreugde 
en gesondheid vir 2009 toe te wens.  Mag liefde, harmonie en 
vrede in elke huis hoogty vier. 
 
Tot ons mekaar weer sien in 2009. 
 
 

Klaus 
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Redaksioneel 
 
Ek glo dat julle sal saamstem dat 2008 té vinnig 
verby gesnel het.  Nog voordat ons in Januarie kon 
begin dink aan al die vooruitsigte en uitdagings 
wat die nuwe jaar bied lê 2008 klaar op sy rug.   
 
Mag elkeen net die goeie van 2008 onthou en 
daarna streef om 2009 ‘n jaar te maak waarin jy 
net die mooi in ander sal raaksien.  Onthou: elke 
persoon het ietsie moois – die fout lê by jou as jy dit 
nie kan vind nie.  
 
Rietstok-Groete 
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Tyd om te Vergewe 
 
Kersfees is om die draai en Kersfees is mos geskenke tyd. 
 
Die hoofrede waarom ons vir mekaar geskenke gee met Kersfees, is juis 
dankbaarheid vir God se groot Geskenk aan ons.  Paulus noem Jesus God 
se onuitspreeklike gawe.  Oor hierdie geskenk wat nie met mensewoorde 
raakgevat kan word nie, vier ons fees met Kersfees. 

Tradisioneel doen ons baie moeite om vir mekaar nét die regte geskenk uit 
te soek en juis omdat ons mekaar liefhet, kos hierdie geskenk soms meer as 
wat ons kan bekostig.  Liefde is mos altyd spandabelrig.  Ons bereken 
nooit die koste wanneer ons vir iemand wat ons liefhet iets wil gee nie, en 
ons steek gewoonlik die hand diep in die sak om vir ons geliefdes iets te 
gee wat hul werklik nodig het.  God het ook vir ons almal dié geskenk 
gestuur wat ons die heel nodigste gehad het, ’n onbeskostigbare duur 
geskenk omdat Hy ons almal so liefhet.  Daar is ’n anonieme geskriffie wat 
dit pagtig verwoord: 

 

“If our greatest need had been information,  
God would have sent us an educator.   
If our greatest need had been technology,  
God would have sent us a scientist.   
If our greatest need had been money,  
God would have sent us an economist.   
If our greates need had been pleasure,  
God would have sent us an entertainer.   
But our greatest need was forgivess,  
so God sent us a Saviour!” 
 
Wanneer ons dan ons Kersgeskenke oopmaak, dink aan God se groot 
geskenk aan ons en besluit om mekaar van harte te vergewe vir al die 
klein jakkalsies wat deur die loop van 2008 die wingerd wou opvreet.  Dit 
sal vir God één groot Kersgeskenk wees! 
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Kamp Nuus       
 
Gebiedskamp: Weesgerus 29 – 
31 Augustus 2008 
Sewe Rietvallei gesinne het die Gebiedskamp naweek te Weesgerus 
bygewoon.  Dit was van die begin af duidelik dat hierdie ’n lekker besige 
naweek sou wees.   
 

Die meeste van die Jakaranda streke was betrokke die naweek, soos 
byvoorbeeld Vrydagaand se ete wat deur Kiepersol voorberei is.  
Saterdagoggend het Waterberg die boekevat hanteer en was hul ook 
saam met Rietvallei verantwoordelik vir die bak en bemanning van die 
pannekoektafels.  Wapadrand het ’n deftige teetuin bestuur en Kiepersol 
het saam met Fanie Marx die 
sleepopleiding georganiseer, terwyl 
Bosveld en Pretoria die boeresport 
aktiwiteite aangebied het. 
 
PANNEKOEK-PALEIS!!! 
 

 
 
 
 
Vinninge beplanning is gedoen en toe spring die 
pannekoekmasjien in werking.  Natuurlik met die 
manne wat so te sê alles weet van pannekoek bak 
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“Pannekoek-Paleis Junior” 
Die hele Botha gesin het gehelp met 

pannekoekbak –  
al was dit net om te proe! 

 

Saterdagmiddag is die Springbokke natuurlik ondersteun voor die 
braaivleisvure aangesteek is.  By die lapa het Frank Veldman van 
Waterberg agtergrond musiek verskaf terwyl daar gebraai is, lootjies 
verkoop en veiling gehou is.  Die Rietvalleiers het darem ook tyd gehad 
om lekker saam te kuier en die gebruiklike ou Saterdagaand versnapering 
te geniet.   
 
Pastoor Hennie Ellis van 
Waterberg het die 
Sondagoggenddiens 
waargeneem en na die 
afsluiting is daar huiswaarts 
gekeer nadat ’n geniepsige 
wind opgesteek het en die 
veldbrande se rook ons 
ingehaal het.  
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Drie  Berge 17 – 19 Oktober 
2008 

 
Die naweek by Drie Berge was weereens ‘n rustige en ontspannende 
naweek met die geluid van lopende water wat ‘n gevoel van kalmte 
gebied het. 
 
Vrydagaand was daar hamburgers op die spyskaart en Daan moes 
boekevat kortknip weens ‘n welkome reënbuitjie wat ons oorval het.   
 
Saterdagoggend het ‘n groepie die staproete langs die riviertjie 
getrotseer.  Twee brawe Rietvalleiers het by die omdraaipunt besluit om 
ook nog die roete oor die berg te neem. 
 

 
 
 

Regs is die bewys van ‘n 
suksesvolle boerepotjie 

 
 
 
 

 
 
Jacques moes  
sy proe ken met 
al die verskillende  
geure & reuke 
 
 
 
 
 

Nog ‘n kenner  wonder of 
daar genoeg wyn by dié 

potjie gevoeg is 
 
Die middag is potjies uitgehaal en voorbereiding 
vir die aand se kompetisie het in alle erns begin.  
Die verskillende geure het die kampterrein oorval en ‘n paar nuuskieriges 
het rondgeloop en probeer vis wat in die verskillende potjies is.  Die 
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wenner was Daan met sy wildsvleis-potjie, Jak Wagenaar was tweede en 
Wayne se potjie was derde.   
 
Met die afsluiting het Henk & Glenn Kahts hul 25e algemene bywoning 
toekenning ontvang en Klaus & Anet Lűbert hul 80e streekbywoning 
toekenning.  Jacques Fourie het ook sy Rietvalleier van die Jaar 
toekenning ontvang. 
 

 
Klaus  & Anet het hul 80e streekbywoning plaatjie 
ontvang (links) en Henk & Glen hul 25e algemene 
bywoning plaatjie (onder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Klaus oorhandig die Rietvalleier van die 
Jaar toekenning aan Jacques Fourie.  
Knap gedaan Jacques. 
 
 
 
 
Na die afsluiting en brunch was 
daar sommer nog lekker gekuier 
onder die bome en is die dag vir so 

lank as moontlik uitgerek.  Weereens was dit ‘n heerlike naweek en ons 
sien uit daarna om die oord weer te besoek. 

 
(Hennie & Annemarie Engelbrecht) 
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Klein Paradys 14 – 16 
November  2008 

 
Wat 'n heerlike paradys-naweek was ons afsluiting.  Selfs die bietjie naby-aan-
mekaar staan kon nie afbreuk doen aan die pragtige natuurskoon nie.  Die 
jaareindfunksie-naweek is baie goed bygewoon met 23 lede en 2 besoekers 
naamlik Willem & Maria Nordejé en Danie & Riana Bredell. 
 
Saterdag het sommige van die bestuur en 
gesoute helpers vinnig-vinnig hul lywe “Naked 
Chef” gehou en die res het hul talente met 
dekorasies ingespan.  Die rugby is nie vergeet 
nie en so het Sieg gesorg dat die Bokke van die 
kantlyn af mooi verstaan wat hul moet doen en 
sodoende gesorg vir ‘n bokpakslae soos net die 
Bokke kan!  Sieg vir Bok-afrigter!!!   

Rietvallei se eie koning  
broodbakker – kompitiese vir die "Naked Chef" 

 
Met die jaareindfunksie se tema "Dek ‘n 
Kerstafel" het die dames aan die werk gespring 
en is tafels in groepies gedek en getooi vir 2008 
se feesmaal.  Die atmosfeer tydens die versiering 
was baie aangenaam met 'n heerlike pret-
atmosfeer soos net Rietvalleiers kan.   
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Nadat elke tafel met glans en swier gedek is, het Klaus sy kersboodskap aan ons 
gelewer.  Ons Gebiedsvoorsitter, Willem Nordejé, het daarna die Nasionale Ere 
Toekenning aan Neels de Klerk en ‘n Nasionale Meriete Toekenning aan Rina de 
Klerk en Hennie Engelbrecht oorhandig.  Chris Delport is ook vereer met ‘n Ere 
Presidentstoekenning.  Baie geluk aan ons 4 lede – ons is baie trots op julle. 
 

 
Kompetisie is dikwels 'n goeie aansporing en met 
die lede wat hul Kerstafels pragtig versier het, het 
die tyd aangebreek vir beloning.  Elke tafel was 
eintlik 'n wenner en van ons was baie dankbaar 
ons was nie 'n beoordelaar nie.  Die 
beoordeelaars het besluit om die pryse in 
kategorieë in te deel.  So het die Fourie's se 
strand"tafel" die prys gekry vir die informele tafel, 
die seniors se pragtige wit-en-rooi was die wenner 
van die formele kategorie en Marnette se tafel-vir-
11 het weggestap met die tema-kategorie.  Soos 
altyd het alles wat Marnette doen ‘n betekenis en 
hier volg die simboliek van tafel-vir-11: "Jesus is the 
reason for the season" - Jesus is die Lig (al die 
liggies op die tafel), die Lewe (oranje tafeldoeke), 
die Verlosser (tafel in kruis-vorm) en die Koning 
(krone wat ons gedra het).  Die rooi wat 
teenwoordig was verteenwoordig Sy bloed, die 
wit kers Sy reinheid en die feit dat Hy ons rein 

maak, en die groen dui op groei wat moontlik 
is deur Hom.  
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Tussendeur die geure van Reinier se 
gebakte brood en Hennie se gemarineerde 
vleis"boude" is die eienaar van Rietvallei se eie 
tuisgemaakte lapverf"comforter" deur Larine 
getrek.  En die wenner – niemand anders as 
Larine sy eie mamma, Lucille van den Berg 
(Party mense weet net hoe om hul kinders reg 
te leer).  Met Rina de Klerk aan die voortou 
het die projek Rietvallei se kas versterk met ‘n 
volle R4 000.  Baie dankie tannie Rina.  
 
Die ete was 'n feesmaal in die oortreffende 
trap! Dankie nogmaals aan elke hand wat 
behulpsaam 
was.   
Na Sondag se 

Kerssangdiens en afsluiting is daar 
oudergewoonte saam ge”koek en tee” 
en is daar aan Chris & Ansie Delport hul 
400ste algemene aansporingsplaatjie 
oorhandig.  Aansporingsplaatjies is ook 
aan Johann & Elsabé Grobler (160 Streek), 
Chris & Nellie Stander (50 Streek), Reinier & 
Lucille van den Berg (20 Streek) en 
Jacques & Diand Fourie (20 Streek en 25 
Algemeen) oorhandig. 
Na ‘n onvergeetlike kersete en ‘n 
kampterrein met die 
mooiste natuurskoon 
was dit baie duidelik 
dat daar ‘n amper-
kompetisie tussen ons 
Rietvalleiers was om 
te kyk wie tot die 
laaste bly.  Uiteindelik 
het 'n amper-reënbui 
die bittereinderers 
oortuig om tog maar 
huiswaarts te keer. 
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Lief en Leed 
 
 Nuwe Rietvalleiers Jak & Jakkie Wagenaar word verwelkom en ons 

weet dat die samehorigheid onder ons Rietvalleiers julle sommer 
vinnig-vinnig tuis sal laat voel.  

 Dit gaan beter met Kenny Mulder maar gebede word nogsteeds 
versoek. 

 

Toekennings 
 
Bywoningsplaatjies is deur die volgende lede ontvang: 
 
 Streek Algemeen
Chris & Ansie Delport  400 
Johann & Elsabé Grobler 160  
Klaus & Anet Lubbert 80  
Chris & Nellie Stander  50  
Henk & Glenn Khats  25 
Reinier & Lucille van den Berg 20  
Jacques & Diana Fourie 20 25 

 
 

Seniorburgeraktiwiteite 
 
’n Paar stukkies waarmee ons seniorburgers hul tyd verwyl terwyl ons ander 
moet swoeg en sweet. 
 
Ore vir Kate – deur Etresia Crous 
Oom Frikkie, gisteraand was ’n lae hou 
Want ou Fitz is steeds besig om my dop te hou 
Die skoot was eintlik raak 
Maar wat kon ek daarmee maak? 
Vir my bly hy die beste 
Ten spyt van al die vuurhoutjies se reste 
 

 
Kate, ons moet saamstaan 
Al  verdien ons daarmee min 
Ons is in dieselfde boot 
Daarom verdien jy groot 
Neem ou “ore” nou 
En slaan daarmee ’n beter hou! 
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2009 Kampprogram 
 
 
DATUM VENUE KAMPKOMMANDANTE 
 
16 - 18 Januarie 

 
Rust de Winter 

 
Fietsfees  

 
20 – 22 Februarie 

 
Monateng  
 

Klaus & Tjaart en 
Seppie & Martin  
(Saam met Wapadrand) 

 
20 – 22 Maart 

 
EastCo 
 

Willem & Marnette v Rensburg 
en 
Chris & Nellie Stander  

 
9 – 13 April  

 
Potchefstroom 

 
Presidente 

24 Apr – 3 Mei Rietvallei 
Feestoer Jacques & Diana Fourie 

22 – 24 Mei Klein Paradys 
(Brits) 

Frits & Etresia Crous en 
Rudie & Mia Crous  

12 – 16 Junie Koro-Koro Wim & Margriet vd Berg & 
Jacques & Diana Fourie 

 
17 – 19 Julie 

 
Dube 

 
Tjaart & Marietjie Klaasen 

7 – 10 Augustus Bush Baby  
(AJV) Bestuur  

11 – 13 September Sal bekend 
gemaak word Gebiedskamp 

 
9 – 11 Oktober 

 
Buffelspoort 

 
Kongres 

23 – 25 Oktober Sal bekend 
gemaak word Benodig kampkpmmandante 

 
20 – 22 November 

 
Drie Berge 

 
Bestuur 

 
Let asb daarop dat kampe in blou gemerk Streekskampe is 
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Knuppel Dik 
 

Trix se “broodjie in die oond” 
Baie van ons kan eenvoudig nie verby ’n gebakte broodjie loop nie.  En 
nog minder as dit ’n soet smaakie daarby het.  Hier is ’n resep vir al ons 
broodliefhebbers. 
 
Bestandele: 
1 pakkie klaar aangemaakte brooddeeg 
1 koppie room 
Bruinsuiker 
 
Smeer oondvaste bak met margarien.  Maak bolletjies van deeg en plaas 
in oondvaste bak.  Gooi room oor deeg.  Strooi bruinsuiker oor deeg na 
smaak. 
Bak vir 1 uur teen 180° 
 
 
Pangebraaide Broodsnye 
Veral geskik vir snye brood wat al bietjie droog geword het, maar enige 
brood sal doen.  
 
Bestandele: 
Snye brood (soveel as wat die mense kan eet) 
Melk 
Kaneel 
Botter of Margarien 
Suiker 
 
Gooi van die melk in 'n vlak bak of kastrol totdat die bodem behoorlik 
bedek is.  Strooi nou van die kaneel op die melk totdat die hele 
oppervlakte melk met kaneel bedek is (die kaneel dryf bo-op).  Verhit 'n 
braaipan tot medium hitte en gooi van die botter/margarien in die pan. 
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Doop nou die gesnyde brood sny-vir-sny vir 'n paar sekondes aan beide 
kante in die melk en kaneel mengsel, plaas dit in die braaipan en braai tot 
diepbruin en ferm.   
Strooi suiker bo-oor en bedien warm of koud. 
 
WENK 
Die tyd wat dit sal neem om die brood in die mengsel te doop sal 
afhang van hoe vars die brood is.  Doop baie kort vir vars 
brood en langer vir ouer brood. 
 

Lekker Lag 

One for the girls  
Now I lay me down to sleep  
I pray the Lord my shape to 
keep.  
Please no wrinkles, Please no 
bags  
And please lift my butt before it 
sags.  
Please no age spots, Please no 
grey  
And as for my belly, Please take 
it away  
Please keep me healthy, Please 
keep me young,  
And thank you Dear Lord, For all 
that you've done.  

 
Five tips for a 
woman....  
1.  It is important that a man helps 
you around the house and has a 
job.  
2.  It is important that a man 
makes you laugh.  
3.  It is important to find a man 
you can count on and doesn't lie 
to you.  
4.  It is important that a man loves 
you and spoils you.  
5.   It is important that these four 
men don't know each other.  

 

Vir die manne 
Jannie probeer heeldag om sy pa op sy selfoon te bel maar elke keer 
antwoord 'n vreemde vrou.  Jannie sê vir sy ma daarvan en sy is boos.  
 
Toe pappie die aand by die huis kom konfronteer sy hom daaroor en dam 
hom sommer met 'n pan by.  
 
Jannie se pa is erg ontsteld, ontken dit hewig en vra vir Jannie wat die 
vrou gesê het, waarop Jannie antwoord…....sy het gesê- "The subscriber 
you have dialed is not available, please try again later"..... 
 
TIPIES VROUMENS!!!!! 

 



 16 
 

 
Kleilat hoekie 
 

Maar net ’n Baba in ‘n krip  (uit die Nuwe Kinderbybel) 
 
Kort na die geboorte van Johannes die Doper het ’n engel in ‘n droom na 
Josef gekom.  Hy was die skrynwerker van Nasaret met wie Maria, die 
niggie van Johannes se moeder, Elizabet, sou trou.  Josef was baie 
bekommerd omdat hy geweet het dat Maria ’n baba sou hê en hy kon 
nie verstaan hoe dit kon gebeur het nie.  Maar die engel het ’n boodskap 
van God gebring om hom te troos en gesê:  “Moenie bekommerd wees 
nie, Josef.  Die baba wat Maria gaan hê, is ’n spesiale geskenk van God.  
Dit is God wat die baba in haar in die lewe gebring het.  Sy sal ’n Seun hê 
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en jy moet Hom Jesus noem, wat beteken, “Jehova is verlossing”; want 
Hy sal Sy volk van hul sondes verlos.  Dit alles gebeur sodat die woorde 
vervul sal word wat die profete baie eeue lank gespreek het oor die 
Verlosser wat God aan Sy volk beloof het.” 
 
Josef en Maria het kort daarna getrou.  Hy het haar goed opgepas en 
gewag op die koms van die wonderlike Baba van wie die engel hom 
vertel het.  Die Romeinse keiser, Augustus het in daardie tyd besluit dat die 
mense dwarsdeur sy ryk getel moet word.  Die mense moes na die naaste 
van ’n lys dorpe gaan en die amptenare hulle name gee en alles omtrent 
hulleself vertel.  Josef en Maria het na die dorpie Betlehem gegaan.  Al die 
afstammelinge van koning Dawid, wat lank tevore regeer het, moes 
daarheen gaan.  Dit was amper tyd vir Maria se baba om gebore to word.  
Omdat dit ’n reis van amper honderd myl was met die pad waarlangs 
hulle moes gaan, het Maria op ’n donkie se rug gery.  Hulle was baie 
moeg toe hulle in Betlehem aankom, maar daar was al so baie mense dat 
die herberg, die enigste klein hotel in die dorp, reeds vol was.  Die enigste 
plek wat hulle kon kry, was ’n stal. 
 
Josef en Maria moes toe maar die nag daar slaap.  Gedurende die nag is 
Maria se seuntjie gebore.  Omdat daar geen bed vir Hom was nie, het 
hulle Hom in doeke toegedraai en op die strooi in ’n krip neergelê. 
 
In die veld naby Betlehem het ’n groepie skaapwagters hul skape 
opgepas.  ’n Helder lig het skielik om hulle geskyn en ’n engel van God het 
by hulle gestaan.  Hulle was verskrik, maar die engel het gesê: “Moenie 
bang wees nie.  Ek het vir julle wonderlike nuus gebring wat julle baie bly 
sal maak.  Vannag is in Betlehem, die stad van Dawid, ’n Saligmaker vir 
julle gebore en Hy is Christus, die Here.  Dit is vir julle ’n teken dat dit Hy is: 
Julle sal ’n pasgebore Baba in doeke toegedraai in ’n krip sien lê.” 
 
Toe hy klaar gepraat het, het die veeherders skielik baie engele wat helder 
skyn om hulle gesien.  Hulle het God geprys en hierdie woorde gesing: “Eer 
aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ’n 
welbehae!” 
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Januarie 2009 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

   1 2 3 4 
 

 

 

  Nuwejaarsdag Sieg Maritz   

5 6 7 8 9 10 11 
   

 

 

    

12 13 14 15 16 17 18 
Willem v 
Rensburg/ 

  

 

 

 16 - 18 
Rust de Winter 
(Streek) 
Wim vd Berg 

  

19 20 21 22 23 24 25 
    Sanet v 

Jaarsveldt 

 

 

  

26 27 28 29 30 31  
   

 

 Ansie Delport   

 
Februarie 2009 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 
      1 

 

 

      

2 3 4 5 6 7 8 
 

 

   6 – 8 

Oop NUB 

Tjaart Klaasen  

9 10 11 12 13 14 15 
  

 
   Christiaan 

Delport 
 

16 17 18 19 20 21 22 
 Hennie 

Engelbrecht 

 

 

Fred Le Roux Tamzin 
Marnewick 

20 – 22 
Monateng  
(Streek) 
Johan 
Redelinghuys 

  

23 24 25 26 27 28  
  

 

 

   Elna 
Redelinghuys 
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Maart 2009 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

30 31     1 
 

 

 

      

2 3 4 5 6 7 8 
Hans 
Koekemoer 

Anet Lubbert    

 

 

   

9 10 11 12 13 14 15 
Klaus Lubbert 

Johann 
Meintjies 

Diana Fourie 

Erna 
Koekemoer 

 

 

 

   Etresia Crous 

16 17 18 19 20 21 22 
Susan Mulder Dian Crous  

 

 

 20 – 22  
EastCo 
(Streek) 

  

23 24 25 26 27 28 29 
 Glenn Kahts  

 

 

Jacques Fourie 
Alet 
Redelinghuys 

Skole Sluit   

 
 
Indien enigiemand uitgelaat is of jou verjaardag datum foutiewelik 
aangebring is stuur asb ’n e-pos (groblerje@absamail.co.za) vir korreksies. 

mailto:groblerje@absamail.co.za

