
 
 

 
Dis 7 Augustus 2009, 

met ander woorde 
LANGNAWEEK en AJV 

vir Streek Rietvallei.  Ons 
besoek vir die eerste keer  

Bush Baby in Warmbad (Bela 
Bela), wat ‘n lekker Boskamp 

en in die veld – net jammer die 
naaste pad en spoor wou ook nie 
tot ruste kom nie! 

Dit was goed om vir Tannie Ann 
weer te sien wat weens 
omstandighede vir ‘n tyd lank nie 
kon kamp nie, maar die naweek het 
haar “bus” weer sy stoor verlaat! 

 
Vrydagaand is 
ons bederf met 
Bobotie, rys en 
glasie(s) sjerrie 
terwyl vure soos 
gewoontlik hoog 
gebrand het. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rietvallei 
Finansiële 
verslag word 
deur Lizette 
Schulte 
voorgehou. 
(foto onder) 
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Saterdag oggend vroeg is ‘n paar 
gazebos en seil gespan om ‘n 
saal te vorm, en so is ons 4de 
AJV in die veld gehou.  Oom 
Neels de Klerk (foto links) open 
die AJV op gepaste wyse, en met 
min ernstige sake wat aandag 
verg, finaliseer Klaus die AJV in 
‘n goeie tyd. 

AJV in sitting – Tjaart (foto links bo) lees die verskonings voor waarna Klaus (foto middel) verslag lewer. 



 

Na verloop van die AJV 
het bestuur heerlike 
worsbroodjies aan die 
lede bedien wat groot 
byval by hul gevind het, 
‘n lekkerny wat baie 
gepas was in die opelug, 
ook ‘n lekker wegbreek 
van die gewone 
tradisionele bordjies 
eetgoed. 

Saterdagaand het elkeen sy eie vuur 
se hitte gesoek terwyl ander weer in 
die opelug gesit en kuier het tot 
laataand.  

Sondagoggend het Marnette (foto 
bo) vir ons ‘n treffende preek 
gelewer terwyl die kinders onder 
die bome besig gehou was met hul 
Bybelverhale. 
‘n Paar afkondigings is gedoen 
waarna Anet vir die vroue bederf 
het met ‘n spesiale sjokolade vir 
Vrouedag, dankie Anet! 

Vure is aangesteek vir middagete 
waarna elkeen saamgebraai het.  
Om 14:00 is die net gelig en is ‘n 
poedingtafel onthul, en het die tafel 
nie geskrik vir sekere lede se 
belustigheid nie.   

Klaus het ons 
weereens laat besef, 
jy daag nie ‘n Duitser 
uit nie - hy het 
sommer die bak 
uitgelek – kyk net die 
satisfaksie na die 
aksie!  (Gelukkig was 
die kinders nie naby 
om te leer hoe dit 
gedoen word nie). 

 

 

 

 

 

Nieteenstaande die gekreun van die 
tafel is ‘n stewige bedrag ge-in vir 
die kas. 

Natuurlik was almal teen donker 
weer lus vir ‘n happie en 
Rudie en Mia het met die 
blink plan na vore gekom 
om bestandele bymekaar te 
maak en so is daar sommer 
gou-gou vir almal 
pannekoek gebak. 

Die kinders het kelners 
gespeel en die pannekoek is 
uitgedeel soos wat dit die 
suikerbak tref, terwyl ander 
maar moeg geraak het en ‘n 

uitjie geknip het (fotos regs en 
onder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandagoggend het almal lui-
lekker opgestaan, die oggend 
boekevat bygewoon, gebraai en 
stadig maar seker huiswaarts begin 
keer.  Maar natuurlik het ongeveer 
5 waens besluit om nie die verkeer 
aan te durf nie maar oor te slaap en 
dan eerder Dinsdag-oggend terug te 
keer na die gejaag van die stad!  Ai 
dis lekker om ‘n SAWA 
pensioenaris te wees. 

Lees ook meer oor die AJV en 
algemene inligting in die ander 
twee bydraes.  


