
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 teenstelling met 
verlede jaar se sowat 
11 gesinne, was daar 

hierdie jaar slegs een gesin 
vanaf Rietvallei teenwoordig.  
Altesame 47 gesinne regoor 
die gebied asook sowat 5 
gaste uit ander gebiede, het 
saamgetrek in drie 
Weesgerus sirkels en die 
naweek afgeskop met 
Boekevat en hamburgers 
Vrydagaand.  
 

Saterdagoggend is die dag se 
verrigtinge ge-open met 
skriflesing en gebed, waarna 
verskeie dagbestuurslede 
asook Jurie Dreyer 
(Nasionale Voorsitter), 
verwelkom is.  Daarna is 
pannekoeke en jaffels voor-
berei terwyl die kreatiewe 
blommerankskiking en lapverf 
deur Johanna van Biljon en 
Alet Lemmer aangebied is.  
Die lapverf stukke gaan 
aanmekaar gewerk word ten  

 
einde ‘n tafeldoek te wees 
waarna dit weer uitgelood sal 
word. 
 

Die blommerankskikkings is 
beoordeel deur Magdanel, 
Tjaart en Wynand en die 
volgende spanne is as 
wenners aangekondig: 

• Streek Pretoria nr 7, vir 
estetiese ontwerp 

• Streek Bosveld nr 1, vir 
die mees oorspronklike ontwerp 
– dit was ook die 
gehoorgestremde groep wat op 
die laaste minuut ingeskryf het 

• Streek Pretoria nr 11, vir 
konstruktiefste ontwerp. 

• Die Manne-Kan ontwerp 
moes ongelukkig gediskwali-
fiseer word aangesien hul items 
gebruik het wat nie voorsien was 
nie – ja, bierblikke en pangas is 
‘n “no-go” gewees, anders het 
hulle gewen! 

Die jukskei spel asook die 
verskeidenheid watersport is 
deur oud en jonk geniet, terwyl  
 

 
die warm onderdak swembad 
deur verskeie lede besoek is. 
 

So word dit aand met pap, 
sous en braaivleisgeure wat 
die lug vul. 
 

Sondagoggend is lede bedien 
met ‘n kragtige boodskap deur 
Ds. S Steyn, ‘n plaaslike 
afgetrede leraar. 
 

Pieter van Biljon, gebieds 
voorsitter, het die naweek 
afgesluit met die nodige 
bedankings en afkondigings, 
waarna die warm son weer 
aangedurf is en elkeen sy eie 
ontbyt of middagete gaan 
voorberei het, nodeloos om te 
sê dat al die kinders in die 
swembaddens baljaar het 
totdat die pale geval het. 
 
Groete 
Tjaart en Marietjie. 
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Boekevat Saterdagoggend 
voor verrigtinge begin Manne kan! 

Links: Almal skarrel ter 
voorbereiding van hul 
pragstukke 
 
Onder: Louisa en 
Gretchen (Satelliet 
Jukskei) wag vir die 
beoordelaars waarvan 
onse Tjaart een is. Tjaart 
het jy ‘n stokperdjie begin 
waarvan ons nie weet 
nie? 

Wenners - vir oorspronklikheid, 
vanaf Bosveld streek - 
Gehoorgestremde groep 
 



  

Jukskei deur oud en jonk. . . 
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1. Le kker kuier- kuier alma l saam  
    op Bo sfont ein 
 
2. Da ar is vir D eidre niks  le kkerde r 
     as  kamp  &  room ys. 

 
3. Sieg me t sy Bafa na onde r- 
    st eunershemp . 
 
4. Reinier me t klein Rolandi –  Ma  

    Lu cille r us ‘n biet jie 
 
5. Die 3 V an De n Bergies  aan  die kuier  1 
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