
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“PARADYS?” 

Ja, regtig.  Ons het sommer ’n 
nuwe woord gemaak: 

“RUSWEKKEND!”.  

 
Die rustigheid en vredigheid 
wat die water, die mooi 
grasperke en die pragtige tuine 
in die hand werk, is so goed vir 
almal dat ’n hele paar 
Rietvalleiers gevoel het ons 
moet sommer twee keer per 
jaar Klein Paradys toe gaan! 
 
Die kampkommandante was 
wel nie eerste daar nie, maar 
hulle kon darem nog ’n paar 
aankomelinge verwelkom. 
Vrydagaand is oudergewoonte 
afgeskop met aandete 
(boereworsbrakke).   
 
Daarna was dit tyd vir 
Boekevat en registrasie.  
Ongelukkig kon ’n paar 
Rietvalleiers nie saam kamp 
soos beplan nie, maar daar 
was wel ’n paar gaste, wat die 
naweek ook terdeë geniet het. 
 

 

 
Saterdag kon almal rustig roei (?!) 
óf kuier óf stap in die pragtuin van 
Eden soos hy bekend staan. 
 

 
Na die rugby het Hennie Maas 
ons almal verstom laat staan voor 
die Skepping met sy visuele 
aanbieding oor die heelal, sterre 
en planete, en die mens se 
nuuskierigheid daarrondom.  Hy 
het ook sy teleskoop opgestel 
sodat ons so tussen die 
braaivleisrook deur van naderby 
kon kennis maak met Jupiter en 
sy 4 mane.  Die wolke het gesorg 
dat Jupiter wegkruipertjie speel 
met ons, maar meeste van ons 
kon darem ’n kyk-kans kry. 
 
 

 
Sondag het Marnette die erediens 
waargeneem en die jonge 
Bernard se “Pie Jesu” vanuit sy 
Shoprider het ons almal met trane 

in die oë gelaat.  (Hy 
het toe ’n goue 
sertifikaat verower by 
die Eisteddfod). 
 
Hierdie 
kampkommandante het 
baie traag opgepak om 
weer die alledaagse in 
die stad te kom 
aanpak.  Ons sien met 
verwagting uit na die 
dag wat ons ook ons 

kampnaweke kan rek na 
kampweke! 

Klein Paradys (Brits) :  

10 – 12 September 2010 
 





 

  

  

1.  Boslelies was volop in blom 
2.  Deidre geniet kamp 
3.  Marietjie Klaasen was nog Vrydagoggend 
in die hospitaal na 2 operasies maar Tjaart 
het geen genade en wou niks weet van Jan-
tuisbly nie 
4.  ‘n Voorbeeld van Johann Grobler se 
favourate posisie 
5.  ‘n Ruswekkende plekkie in die Tuin van 
Eden 
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1.  Chris, Patricia, Bernard en Chris jnr was 
besoekers vir die naweek.   
2.  Bernard het trane laat vloei met sy 
weergawe van “Pie Jesu”  
3.  Klaus het ook gesorg vir besoekers en 
hier staan hy saam met Hayley en NyLissa 
Smith 
4.  Almal luister aandagtig tydens Sondag se 
afkondigings 
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Aansporingsplaatjies 
is toegeken aan: 
 
1.  Hennie en Anne-
Marie Engelbrecht 
vir 150 Algemeen 
2.  Ook aan Chris en 
Lizette Schulte vir 
50 Algemeen 

3.  Die Van Den Berg familie 
wys hoe gekamp moet word 
en toekennings is soos volg 
uitgedeel: 
Wim en Margriet – 250 
Algemeen en 210 Streek 
Reinier en Lucille – 30 
Algemeen 
Jaco en Trix – 75 Algemeen 
 
4.  Kampkommandante vir 
die naweek was Willem & 
Marnette asook Johann & 
Elsabe  


