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Hiermee my wens vir jou vir 2011…. 
 
~Mag jou tuin altyd vol blomme wees al 
het jy niks geplant nie. 
~Mag jou hart altyd vol vreugde wees al 
het iemand jou hart gebreek. 
~Mag die Here jou toevou en vashou 
elke dag. 
~Mag Hy jou seën met Sy liefde en jou 
vrede en gesondheid gee vir 2011. 

Red☺ 
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Pitkos 

    

D ie H ere sê v ir jouD ie H ere sê v ir jouD ie H ere sê v ir jouD ie H ere sê v ir jou     

Jy kan My nie voel nie, en tog is Ek die krag in jo u hande,     

Ek is besig om jou te lei, al verstaan jy nie My we ë nie, 
Ek is besig om te werk, al sien jy nie My werke nie , 

Ek is nie vreemde weë nie.  Ek is geen misterie nie , 
Net in absolute stilte, waar die eie ek nie meer be staan nie, 
sal jy My ken soos Ek is,  
en selfs dan sal dit 'n gewaarwording en geloof wee s. 

Tog is Ek hier.  Ek hoor.  Ek antwoord.  As jy my n odig het,  

Ek is hier.  Selfs al twyfel jy soms in My, is Ek h ier. 
As jy eensaam en alleen is, is Ek hier.  As jy bang  is, is Ek hier.  

As jy in pyn is, is Ek hier.  Ek is hier wanneer jy  bid, 
en selfs wanneer jy nie bid nie.  Ek is in jou, en jy in My. 

Al gaan jy in n dal van doodskaduwee is Ek met jou.    
Ek sal jou nooit faal nie. 
Al is jou geloof in My nog klein sal My geloof in j ou nooit wankel nie, 
want....  

Ek ken jou, en Ek het jou lief.  My geliefde, hier is Ek.  

Sit jou hand in myne en ek sal jou styf teen my boe sem vashou al die 
dae van jou lewe. 
Ek het jou uit vele gekies jy is my kind en Ek is j ou VADER.  

 



 

Kampnuus 

 

 

 
“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. 

Klein Paradys (Brits) ~ September 2010 



 - 2 -

 
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! 
 
Deur: Marnette J van Rensburg 
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Oktober , 
die mooiste, mooiste maand….. 
 
Ons kamp by Drie Berge was ‘n perfekte lentenaweek, om te rus en te 
ontspan. 
 
Vrydag, met ons aankoms, was daar alreeds sowat ses Rietvalleiers wat 
die beste koelteplekke uitgesoek het.  Mettertyd het die getal gegroei na 
19 waens.  
 
Die kampkokkedore het na ‘n lekker middagslapie (o-ja, net 2 van die 4), 
begin om die “Prego Rolls” voor te berei al het die wind die gasvlamme 
probeer blus.  Na boekevat en die gesamentlike “rolle-eet” het ons almal 
om die vuur gekuier.  Die wind het genadiglik gaan lê.  Tjaart se “Shjerrrie” 
het almal redelik vroeg al bed toe gestuur, maar daar was ook die nimmer-
eindigers wat tot laat-aand geklets het, en ook nog weer van  

Ons kamp by Drie Berge ~ Oktober 2010 
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die “Prego’s”  op die kole warm gemaak het.  Die rivier se gedruis oor die 
klippe het ons laat verlang na die see, en met die soete klank in die 
agtergrond het ons vinnig en lekker aan die slaap geraak. 
 

 
Saterdagoggend om 10:00 was dit tyd vir boekevat, en daarna registrasie.  
Die fikses onder ons het toe een van die gewilde staproetes aangedurf.  
 
Saterdagmiddag het daar ‘n stilte oor die kamp neergedaal.  Baie het 
gaan slaap, terwyl ander gesit en gesels het totdat die groot rugby begin 
het.  Die aand het ons in groepe saam-gebraai en daarna weer om die 
vure gekuier.  Soos ons reeds genoem het, was kuier die hoofaktiwiteit 
gedurende hierdie kamp. 
 
Jacques en Diana het nie die naweek saam gekamp nie, maar het 
Sondag by ons aangesluit en Jacques het op sy kenmerkende manier ‘n 
baie treffende boodskap gebring.  Hul het die res van die dag saam 
gekuier en gepiekniek. Nog iemand wat by ons besoek afgelê het was 
Fanie en Berta Jordaan van NUB.  Dit was baie aangenaam om hulle te 
leer ken en saam met hulle te kuier.  “Gawe mense die Jordaans, net 
jammer …… hulle wil nie by ons aansluit nie!”  Toemaar ek maak net ‘n ou 
grappie. 
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Na die kerkdiens en ook die afsluiting, waarby ‘n paar lede hul Streek 
aansporingsplaatjies ontvang het, het ons lekker saamgekuier om die 
ontbytpanne.  Geluk aan Hennie & Annemarie Engelbrecht, Henk & Glen 
Kaths asook oom Pieter & tannie Joan Reits.  ‘n Klompie Rietvalleiers het 
daarna opgepak en huis toe vertrek terwyl Jaco & Trix ons almal lekker 
jaloers gehad het met die vooruitsig dat hulle direk na Mbizi vertrek het om 
verder vir die res van die week daar te gaan leeglê.  Van die oorblywende 
lede het eers vyf uur die middag gery om seker te maak hulle mis niks van 
die gekuier nie. 
 

 
Deur: Klaus Lubbert 
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Koro-Koro ~ November 2010 

 
 naweek by Koro-Koro was warm, maar baie warm….. 
 

Wim en Margriet het dadelik gebruik gemaak van 
die swembad terwyl hulle besig was om hul woonwa staan te 
maak.  Vroeg reeds het 

ons lede aangekom en 
skaduplek gesoek vir 
hul waens.  Die klein 

groepie Seniors het 
bymekaar begin kuier 
om die aand se ete te 

beplan.   

Die
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Spoedig het die gasbottels te voorskyn gekom en is daar brood 
gesmeer vir die “jaffles” wat gemaak moet word.  Die Seniors se 

harde werk is beloon met ‘n mooi bedrag wat vir Rietvallei se kas 
ingebring is. (Dankie aan die Seniors vir die heerlike “Jaffles” & 
nagereg tydens Saterdagaand se funksie - julle het ons voorwaar 

bederf ☺) 
 
Saterdag is daar behoorlik gerus en gekuier en almal het sover 

moontlik teen die warm son skuiling gesoek.  Die skadukolletjies 
wat die paar doringbome verskaf het is baie goed benut en kort-
kort is die kampstoele verskuif om in die koelte te bly soos die 

son water trek.  Die kinders kon nie wag om hul geskenke oop te 
maak nie en is daar ook ‘n heerlike 
kindertafel gedek met oorgenoeg 

soetgoed vir oud en jonk.  Teen laat 
middag is die rugby met groot spanning 

afgewag.  Party het onder Jaco se tent stelling ingeneem, ander 

het die hitte aangedurf en na die kroeg verhuis vir die wedstryd 
(of was die koue bier dalk die groot aantrekking).   
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Teen skemer het almal 
bymekaar gekom en het 

die bestuur gesorg vir ‘n 
verskeidenheid van 
potjies – van wildspot tot 

kerriehoenderpot.  Die 
wat in die bosveld-hitte 
die kookwerk aangedurf 

het, het geweet wat hulle doen en almal het vinnig die potte 
geleedig.  Terwyl ons nog besig was om weg te lê aan die nagereg 
wat voorberei is deur die Senior dames het die wind ons oorval 

en het elkeen gaan skuiling soek in sy wa. 
 
Sondagoggend het Koro-Koro se bestuur ons bederf deur die 

heerlike lugreëling in die saal vir ons aan te skakel alvorens 
Marnette gesorg het vir ‘n boodskap wat jou diep na jouself laat 

kyk.  Na ete het die weer opgesteek en 
sommiges het inderhaas opgeslaan om 
voor die reën weg te kom.  ‘n Paar bitter-

einders het die reën getrotseer en eers 
na die reën die nat seile in hul bakkies 
gegooi en die pad aangerdurf huistoe.   

Ons laaste kamp vir 2010 is verby en ons 
kyk met groot afwagting uit na Januarie 
2011 se saamkuier. 

 
Deur: Alta van Eeden 
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Lief & Leed 

 

Lief: 

� Die huweliksklokkies het uiteindelik vir Rudie Crous & Mia van Zyl 
op 16 Oktober 2010 gelui.  Baie baie geluk.  Geniet die 
saamwees. (Wanneer ons eendag ‘n troufoto vanaf Rudi kry sal 
ons dit graag wil plaas.) 

 

� Sieg & Annetjie Maritz 
se dogter Hilde is deur 
ons eie Ds Marnette op 
6 November 2010 in die 
huwelik verbind met 
Michael Cronwright.  
Baie geluk.  Met so ‘n 
klomp mooi vrouens 
om jou moet Sieg 
verseker styf staan.  

 

 

�  Willem & Marnette 

J van Rensburg se 
seun Charl-Marais 
het ook gesneuwel 
en is deur 
Marnette in die 
huwelik bevestig 
met Liesje Croeser.  
Baie geluk. Nou is 
daar nog net een 
oor. 

� Johann Grobler se jongste seun Jaco het die lang verwagte 
vraag gevra en Madeleen Steyn het natuurlik JA gesê.  Nou 
word daar uitgesien na ‘n heerlike troue. 
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Leed: 

� Frits Crous het baie goed herstel en ons dank ons liewe Vader vir 
Sy genade.  

� Oom Willem Momberg sterk goed aan. Ons dank onse Vader vir 
sy pragtige herstel. 

� Rina de Klerk het tydens  die Januarie 2011 Mopani kamp geval 
en haar been gebreek.  Sy het ‘n operasie ondergaan waar 
hulle skroewe en penne ingesit het.  Sy vorder baie goed. 

� Fritz Kroon het sy voet beseer nadat hy van sy waterski’s afgeval 
het.  Die dokters is besig met veloorplantings op die oopwond 
op sy voet.   

� Trix van den Berg se oupa (aan vaderskant) is vroeg  in Januarie 
2011 oorlede.  Ons innige meegevoel aan jou en die familie. 

 

 

Toekennings 

 

Aansporingsplaatjies is deur die volgende lede ontvang: 

 

Wie Streek Algemeen 

Johan & Marlene du Toit 20  

Willem & Marnette J van Rensburg 50  

Daan & Elize van den Berg  25 

Hennie & Annemarie Engelbrecht 110  

Henk & Glen Kahts 30  

Pieter & Joan Reits 20  

Klaus & Anet Lübbert  100 
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Seniorburger Hoekie 

 
Reis saam met ons deur 

NAMIBIË 
 

Vier senior pare lê ‘n lang besoek af aan hierdie pragtige land. 
 

 
Hulle is vlnr. Willem en Martie Momberg, Wim en Margriet vd 
Berg, Rina de Klerk, Margaret en Danie Small en Neels de Klerk.  
(Danie en Margaret is van die Kaap, die ander is natuurlik 
Rietvalleiers) 
 
 Dit was 73 dae en 12000km van loutere genot. 
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Die mooi kampplek by Ai-Ais met die lekker warmwaterbron is die 
eerste belewenis van hierdie toer. Die water is 65oC waar dit uit 
die grond kom.  Die oord is heeltemal oorgedoen en is nou pragtig.  
Dit is hier waar die moeë stappers uitspan na 5 dae se 
vermoeiende stap.  
 
Hiervandaan word ‘n besoek gebring aan die uitkykpunt by die 
Visrivier Canyon.  Ons volgende  hoogtepunt is ‘n rit deur die 
Naukluft park. Die mooiste natuurtonele wissel mekaar hier af, van 
grasbedekte vlaktes na berge, na duine, granietkoppe ens.  
 
Ons beproef hier ook die beroemde Apfelstrudel by die hotel in 
Helmingerhauzen. Die kampplek met die naam Klein Aus Vista is 
ons tuiste.   

In Luderitz 
se 
kampterrein 
skuil ons 
agter groot 
rotse, teen 
die wind.  
Hier besoek 
ons die Dias 
kruis en 
Kolmanskop, 
bekyk die ou 
Duitse kerk 
bo-op die koppie en die kleurvolle geverfde ou huise. Hiervandaan is 
dit Keetmanshoop, met die duiwel se speelveld, ‘n groot area met die  

vreemdste rots- formasies.  
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Ons sien die mooiste 
sonsondergang by die 
Kokerboomwoud.  Ons 
beweeg oor Mariental na 
Maltahöhe, vanwaar ons ‘n 
interessante kasteel met 
die naam Duwisib besoek, 
wat deur ‘n Duitse  
immigrant met al die 
beste en mooiste 
boumateriale uit Europa 
gebou is.  Hy verongeluk 
in die oorlog en sy 
Amerikaanse vrou gaan terug Amerika toe en laat alles net so 
agter.  Ons laat staan ons  woonwaens vir die volgende paar dae in 
Maltahöhe, terwyl ons met tente na Sesriem en Solitaire  gaan.  By 
Sesriem is dit ‘n gespook en gespartel om die tente op te slaan, 
maar uiteindelik staan ons baie lekker.  Die jakkalsies en 
springbokke besoek ons saans.  

 

Die volgende môre ry 
ons vroeg uit na 
Sossusvlei.  Langs die 
pad sien ons die 
mooiste tonele van rooi 
sandduine in die son 
met swart skaduwees.  
Ons klim hier ook duin 
45 uit, nogal ‘n 
behoorlike klim.   
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Hiervandaan gaan ons na Solitaire, waar ons die Spreethoogte- (3.5:1) 
en Remhoogte passe gaan ry het.  Dit is van die pragtigste 
natuurtonele wat ‘n 
mens in hierdie 
bergwêreld te sien 
kan kry.  Vanaf 
Maltahöhe  gaan ons 
na Rehoboth Spa.  
Hier staan ons tussen 
die chalets vanwaar 
ons krag kry en 
gebruik hulle 
badkamers vir ablusie.  
Ons was baie 
dankbaar hiervoor 
want dit het bitter 
koud geword, soveel so dat die ys dik op ons voertuie gelê het.  Regte 
pannekoek weer. 

 

Hierna is dit Windhoek toe waar ons Neels en Rina se kinders nl. 
Eiker en Annette ontmoet het en baie 
aangename tye saam deurgebring het.  
Ons ry oor die Kupferbergpas na Amani 
Lodge vir die “Big Cat Experience”.  Dit 
is waar hulle die diere rehabiliteer, sodat 
hulle terug-geplaas kan word in die 
natuur.  Ons sluit ons dag af met ‘n 
lekker ete by ‘Joe’s Beer House’.   
 
Na ‘n 2 dae kuier by Gross Barmen gaan ons na Usakos.  Hier 
besoek ons die Spitzkoppe met sy bekende ‘Die Brug’.   
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Ons volgende bestemming is Swakopmund, Myl 4.  Dit is ‘n “strand 
vakansie”.  Hier bring ons 
saam met Tommy van 
‘Living Desert Tours’ ‘n 
besoek aan die Namib 
woestyn.  Wat ‘n 
fantastiese ondervinding.  
Hy wys ons al die 
goggatjies en diertjies 
wat in die woestyn lewe 
en vertel al die 
interessante eienskappe 
van hulle.  ‘n Ware 
hoogtepunt. ‘n Besoek  word gebring aan Duin 7, die 

‘Maanlandskap en 
natuurlik ‘Café 
Antons ‘ vir  
koffie en koek.  
Ons vertrek na 
Hentiesbaai, maar 
die wind waai ons 
gou terug na 
Swakopmund.   
 
Hiervandaan is 
Omaruru ons 

volgende bestemming.  Ons besoek die ‘Brandberg’ met sy 
Boesmantekening van die ‘Wit Vrou’ wat eintlik volgens die 
kundiges ‘n man is.  Ons volgende kampplek is by Khorixas, 
vanwaar ons die ‘Vingerklip’ gaan bewonder.  Wat ’n ongelooflike 
natuurverskynsel.  Die volgende dag besoek ons Twyfelfontein 
met sy Welwitchias. Hierdie plante se saad neem 20 jaar om te 
ontkiem en groei dan 1 cm per jaar.   
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’n Gids by die versteende woud vertel ons dat die Dennebome, 
sonder wortels of takke,  met ‘n groot vloed uit die noorde van 
Zambia gespoel is en oor al die jare versteen het. 
 
Hierna gaan ons aan by die Aba Huab kampeerterrein waar ons ‘n 

aangename 
verrassing kry, 
deur in nog 
Rietvalleiers vas 
te loop nl. 
Johann & Elsabé 
sowel as Willem 
& Marnette.  
Klein wereld!  

Hiervandaan 
gaan bekyk ons 
die ‘Orrelpype’, 
‘n baie vreemde 

rotsformasie.  Die kamp by Kamanjab word gebruik om ons 
woonwaens agter te laat, terwyl ons met tente na die ‘Epupa valle’ 
gaan.  Ons is baie gelukkig.  Die Kunene rivier is in vloed en ons 

sien die valle op hul 
mooiste.  Die rivier 
vloei ongeveer 600  
tot 700 meter breed 

en het ongeveer  30  verskillende 
valle.   
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‘n Mens kry die wonderlikste gesig van bo die koppie af oor die 
valle met sy glad vloeiende rivier en die palmwoud wat die 
kampplek verberg.  Dit was verseker die hoogtepunt van ons toer.  
Vanaf Kamanjab gaan ons na ‘Etosha Park’.  Ons kamp 9km buite 
Anderson hek op gras en teen ‘n baie beter prys as by Okaukuejo 
kamp.  Ons sien baie diere tydens ‘n dagbesoek aan die park.   
 
Die Otjikotomeer word oppad na Grootfontein besoek. 
Ongelooflike helder water met baie ‘diep vissies’ wat na die 
oppervlak kom as hulle gevoer word.  Dit is hier waar die Duitsers 
aan die  einde van die oorlog, groot hoeveelhede wapentuig 
weggegooi het.  Baie daarvan lê nog steeds daarin.  
 
Vanuit Grootfontein besoek ons die Hoba Meteoriet.  Ons kamp 
by Rundu op die oewer van die Okavango rivier.  Calai, ‘n plekkie in 
Angola, wat tydens die grensoorlog total verwoes is, lê regoor die 
kamp en daar word gepoog om die dorpie weer op te bou.  
Hiervandaan vertrek ons na die “Popa falls Camp”, ‘n mooi 
kampplek op die oewer van die Okavango rivier.  Dis nie regtig ‘n 
waterval nie, maar wye stroomversnellings.  ‘n Teleurstellende 
besoek word gebring aan die ‘Mahango wildtuin’.   
 
Na ‘n gemaklike 
grensoorgang slaan 
ons kamp op by 
Drotsky Cabins in 
Botswana ‘n Pragtige 
plek met groot 
kampplekke in die 
bos op die oewer van 
die Okavango.   
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Oppad na Maun 
ondervind ons die 
bek-en-klouseer 
beheer.  Alle 
voertuie word 
onder die 
modderskerms met 
disinfekterende 
middels gespuit, alle 
skoene moet in ‘n 
bad ontsmet word 
en enige rou vleis of vleisprodukte word gekonfiskeer.  In Maun 
staan ons op die oewer van ‘n breë rivier, ‘n uitloop van die Delta.  
Hierdie rivier is op sy breedste in 16 jaar.  Ons laaste staanplek 
in Botswana is in Francistown.  ‘n Mooi kamp in ‘n deurmekaar en 
vuil stad.   
 

Na ‘n probleemlose grensoorgang by Groblershoop is dit via 
Marakele Natuurreservaat, huistoe. 
 
‘n Ondervinding om nooit te vergeet!! 
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   ViViViVirrirrirrirri    MMMManne anne anne anne     

 

Afrikaanse Motorterme 
 
Angelantenna - beesting  Voorhaker - mechanical horse 

Bosbreker  -  bull bar Ewenaarslot  -  difflock 

Kleptydreëling - variable valve 
timing 

Kolligte  -  spot lights 

Leunwakombinasie  -  interlink Luikrug  -  hatchback 

Personehyskraan  -  cherry picker Rolstaaf  -  roll bar 

Stootstaaf  -  nudge bar Valkant  -  dropside 

Treeplanke  -  running boards Bakkie  -  pickup truck 

Bakseil  -  tonneau cover Bakwerkstel  -  full body kit 

Sierwiele  -  mags Opgeknap  -  facelift (sal dit 

vir ons dames ook geld? ☺) 
Sleutellose toegang – keyless 

entry 

 

 
AFKORTINGS 
 

ABS =  Sluitweerremme 
AI =  Alarm & immobiliseerder 
KA =  Kortas 

RB =  Radio-bandspeler 
RS =  Ratslot 
VDR =  Voldiensrekord 
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VVVViiiirri Damesrri Damesrri Damesrri Dames        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEF JOU LEWE 
Niemand is in beheer van jou geluk nie, behalwe jy en jou lewe in God.   

Wat ander van jou dink het niks met jou te doen nie.  
Moenie jouself te ernstig opneem nie.  

Lag vir die simpel dingetjies.  Lag vir jouself. 
Speel meer speletjies, kyk meer flieks en lees meer.  

Moenie jou lewe met ander sin vergelyk nie.  
Droom meer terwyl jy wakker is.  

Tyd genees meeste wonde.  Gee tyd, tyd!!!  
Stap elke dag vir 10 minute en glimlag terwyl jy dit doen.  

Die lewe is te kort om enigiemand te haat ~ vergewe almal vir alles.  
Brand daardie kerse, gebruik die goeie linne, en spuit daardie duur 

parfuum.  
Moenie aanhou wag vir ‘n spesiale geleentheid nie ~ Vandag is spesiaal !!! 

 
Mag jy vandag heeldag jou koffie uit jou piering drink,  

omdat jou beker oorloop van seëninge van HOM. 
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KKKKleilat leilat leilat leilat     

 
 
 
 
 

 7   6   2  

  3 2 9 7 5   

  6 5  4 3   

 6 8    7 1  

1  7    9  5 

 9 5    2 8  

  4 8  2 1   

  1 3 5 6 4   

 5   1   3  

 
Sien oplossing op laaste bladsy 
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Nuus vanaf Rietvallei Bestuur en andere 

 
 
� Streek Waterberg gastenaweek:   Hiermee ‘n uitnodiging na Streek 

Waterberg se gastenaweek, te Emmarentia Geldenhuys oord (Bela 
Bela) vanaf 11 – 13 Maart 2011.  Lede kan egter reeds vanaf 8 Maart 
kamp aangesien die tariewe baie billik is. 

 
� Rietvallei 5 Jaar Bestaan :  Graag herinner ons julle daaraan dat ons 

op 21 Mei 2011 Rietvallei se 5de verjaardag vier en versoek ons ‘n 
ieder en elk om voorlopig die naweek van 20 – 22 Mei 2011 te 
dagboek vir die groot feesviering. 

 
� Sleepkompetisie :  Die sleepkompetisie wat deur KSA aangebied 

word vind plaas op 25/26 Februarie 2011 .  Streke wat belangstel kan 
begin oefen vir moontlike inskrywings. 

 
� Verlore goedere :  Indien van jou toerusting (of dalk jou vrou) verlore 

geraak het kan julle by Trix gaan inloer.  Indien die goedere nie opge-
eis word nie, sal dit op die "Wit Olifant"-tafel geplaas word vir die 
Streek se fondse. 

 
 

 

Opvolging by besture in belang van ons 
Organisasie ~  Klaas Waarsegger skryf: 
(Uittreksel uit Kampkrummels Januarie 2011) 
 
Daar behoort ‘n stelsel by alle besture in SAWA te  
geld sodat persone nie langer as drie jaar in  
dieselfde pos kan dien nie.  Dit sal verseker dat 
daar ‘n gesonde sirkulasie van bestuurslede 
is in belang van hulself en die organisasie.  
Dit is reeds by baie direksies, kerkrade en ander  
verenigings van toepassing. 
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SAWA MISSIESAWA MISSIESAWA MISSIESAWA MISSIE    
 
* Ons streef daarna om vir alle 

Afrikaans-georiënteerde kampeerders 
die geleentheid te bied om binne ‘n 

Christelike konteks, ’n tuiste te bied waar 
hulle hul beginsels en kultuur kan uitleef. 

* Ons streef ook daarna om vir 
kampeerders die geleentheid te bied om 
saam met geesgenote so bekostigbaar as 
moontlik te kampeer. 

* Om die belange van Sawa-lede te 
bevorder deur onderhandeling en 
samewerking met ander instansies. 

* Om die balans tussen die belange 
van die mens en die natuur te handhaaf. 

* Om in alles die hand van die Skepper te 
sien en Hom daarvoor te huldig. 

 

 

~~~~~~~~ WaardesWaardesWaardesWaardes ~~~~~~~~ 

* Christenskap   * Lojaliteit 
* Respek    * Eerlikheid 
* Integriteit   * Diensbaarheid 
* Verdraagsaamheid 
* Verantwoordelikheid
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Knuppel Dik 

 

AAAAArtappelslaai 

 

Almal het hulle eie manier met aartappelslaai:  Skil aan, skil af, baie 
mayonnaise, bietjie mayonnaise, eier, kondensmelk... Hier’s ’n 
warm Duitse weergawe.  Dis smaaklik en heerlik lig. 

Jy benodig: (vir 4 mense)  

• 1 kg aartappels, gaar gekook, geskil en in blokkies gesny 

• 75 g spekvleis, fyn gesnipper 

• 50 ml sonneblomolie 
• 1 ui, fyngekap 
• 4 eetlepels asyn 

• 75 ml hoender- of groenteaftreksel 
• sout en peper 

Só maak jy:  
1 Die vet braai uit. Braai die spekvleis liggies, gooi die olie en ui by 
en soteer die mengsel totdat die ui sag is. 
2 ’n Pikante aanslag.  Gooi die asyn en aftreksel by die spek-en-
uiemengsel. 
3 Gooi die ware geur.  Gooi die sous nou stadig oor die aartappels 
en voeg sout en peper na smaak by. 
4 Eers opslurp, dan opskep.  Laat die slaai ’n rukkie staan sodat 
die aartappels die sous kan absorbeer en sit dit louwarm of teen 
kamertemperatuur voor. 
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Lekker LagLekker LagLekker LagLekker Lag    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Older  Woman:  Is there a 
problem, Officer?    
Officer:  Ma'am, you were 
speeding.  
 
Older  Woman:  Oh, I see.  
Officer:  Can I see your 
license please?  
 
Older  Woman:  I'd give it to 
you but I don't have one.   
 
Officer:  Don't have one?  

 
Older  Woman:  Lost it, 4 
years ago for drunk driving.   
 
Officer:  I see....Can I 
see your vehicle 
registration papers please.   
 
Older  Woman:  I can't 
do that.  
 
Officer:  Why not?  
 
Older  Woman:  I stole 

this car.  
 

Officer:  Stole it?  
 
Older  Woman:  Yes, and I 
killed and hacked up the 
 owner.   
Officer:  You what?  
 
Older  Woman:  His body 
parts are in plastic bags in 
the trunk if you want to see   
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The Officer looks at the 
 woman and slowly backs away 
to his car and calls for back 
up.  Within minutes 5 police 
cars circle the car. A senior 
officer slowly approaches the 
car, clasping his half drawn 
gun.   
 
Officer  2:  Ma'am, could 
you step out of your vehicle 
 please! The woman steps out 
of her vehicle.   
 
Older  Woman:  Is there a 
problem sir?  
Officer  2:  One of my 
officers told me that you 
have stolen this car and 
 murdered the owner.  
 
Older  Woman:  Murdered 
the owner?   
 
Officer  2:  Yes, could you 
please open the trunk of your 
car,  please.  
 
The  woman opens the trunk, 
revealing nothing but an 
empty  trunk.   

 
Officer  2:  Is this your car, 
ma'am?  
 
Older  Woman:  Yes, here 
are the registration papers.  
The officer is quite  stunned.  
 
Officer  2:  One of my 
officers claims that you do 
not have a driving license.   
 
The woman digs into her 
handbag and pulls out a clutch 
 purse and hands it to the 
officer.  
 
The officer examines the 
 license. He looks quite 
puzzled.   
 
Officer  2:  Thank you 
ma'am, one of my officers 
told me you didn't have a 
 license, that you stole this 
car,  and that you murdered 
and hacked up the owner.  
 
Older  Woman:  Bet the liar 
told you I was speeding,  too.
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Kampprogram 2011 

 
 

WANNEER WAAR KAMPKOMMANDANTE 

14 – 15 Januarie Mopani  
Frits & Tanya Kroon 

Jaco & Trix vd Berg 

11 – 12 Februarie Bloekompoort (Oop NUB) 

25 – 26 Februarie 
Barham Bay  

(Witbank) 

Jacques & Diana Fourie 

Chris & Nellie Stander 

23 – 24 Maart Nkwe Senior Burgers 

25 – 26 Maart Nkwe Senior Burgers 

22 – 25 April 
Potchdam 
(Potchefstroom) 

(Presidente) 

20 – 21 Mei 2011 
Monateng  

(Molotopad) 

Rietvallei 

Feesvieringskommitee 

10 -11 Junie  
Bosfontein 

(Warmbad) 
Chris & Lizette Schulte 

26 – 28 Julie 
Manyane 

(Pilansberg) 

Bosveld 

Uitnodigingsnaweek 

29 – 30 Julie 
Manyane 

(Pilansberg) 

Bosveld 

Uitnodigingsnaweek 

19 – 20 Augustus 
EastCo 

(Magaliesburg) 
Bestuur 

9 – 10 September Weesgerus 
(Jakaranda 

Gebiedskamp) 

23 – 24 September 
3 Berge 

(Brits) 
Albert & Inge Gazendam 

7 – 8 Oktober Buffelspoort (Kongres) 

28 – 29 Oktober 
Klein Paradys  

(Brits) 

Ben & Alta van Eeden 

Tinus & Tersia Fourie 

18 – 19 November De Voetpadkloof Bestuur 

 

Let asb daarop dat Streekskampe in blou gemerk is. 



Strandlopertjie 
Die skrywer is Robert Peterson  
 
Sy was maar 'n skamele 6 jaar oud 
toe ek haar vir die eerste keer 
ontmoet het. 
 
Ek ry gewoonlik die 4 kilometer af 
strand toe elke keer as ek voel dat 
die wêreld vir my te klein begin 
word.  
 
Sy was besig om 'n sandkasteel of 
iets te bou, en toe sy opkyk, kyk ek 
in die pragtigste blou ogies, so blou 
soos die see self. "Hallo", sê sy. 
Ek antwoord met 'n knik van die 
kop, nou nie juis in 'n bui om te 
bodder met 'n klein dogtertjie nie.  
 
"Ek bou", sê sy. 
"Ja, so sien ek. wat bou jy?" Ek gee 
nou nie juis om wat sy bou nie... 
 
"Aag ek weet nie, ek voel maar net 
lus om in die sand te speel." 
 
Die idee trek my nogal aan, en ek 
trek my skoene uit. 'n 
Strandlopertjie sweef verby.  
 
"Dis 'n vreugde", sê sy. 
"Dis 'n wat?" 
"'n Vreugde. Mamma sê dat 'n 
strandlopertjie vir 'n mens vreugde 
bring." 
 
Die strandlopertjie verdwyn oor die 
duin.  "Koebaai vreugde", mompel 
ek vir myself, "Hallo pyn!" 
 
Ek draai om, om te loop. Depressie 
het aan my geknaag - my lewe was 
'n gemors. 
 

"Wat is jou naam?" Hierdie 
dogtertjie gaan nie maklik tou 
opgooi nie.  
 
"Robert", sê ek, "Robert Peterson." 
"Ek's Wendy ... Ek is ses." 
"Hallo Wendy" 
Sy giggel. "Jy's snaaks", sê sy.  
 
Ek lag, ten spyte van die donker 
wolk wat oor my gemoed hang, en 
ek stap aan. 
 
Haar klokhelder giggel-laggie volg 
my. 
 
"Kom weer meneer P", skree sy, 
"kom sodat ons nog 'n gelukkige dag 
kan hê!"  
 
Na 'n paar dae van onbeheerbare 
Boy Scouts, frustrerende 
vergaderings en 'n ou kranklike 
moeder, het die son een oggend so 
vrolik geskyn dat ek die 
skottelgoedwater van my hande 
afgeskud het, en toe sê ek vir 
myself: "Robert, jy het 'n 
strandlopertjie nodig." 
 
Die heerlike sout seelug wag vir my, 
en ek gryp my jas. Die windjie is 
ysig, maar ek stap aan en probeer 
die rustigheid van die strand 
indrink, daardie rustigheid wat ek 
so bitter nodig het.  
 
"Hallo meneer P," roep sy my, "wil 
jy kom speel?" 
"Wat het jy in gedagte?" Ek voel half 
vies vir hierdie inbreuk op my 
gedagtes.  
"Aag, ek weet nie ... Wat dink jy?"  
"Wat van kennetjie?" vra ek half 
sarkasties. 
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Haar klokhelder laggie weerklink 
oor die strand. "Ek ken nie daai 
speletjie nie." 
"Nou maar dan loop ons maar 
sommer." 
 
Ek kyk af na die lewendige klein 
figuurtjie, en ek kan nie help om 
die delikate bleek gesiggie raak te 
sien nie. 
 
"Waar bly jy?"  
"Daar anderkant", sê sy, en sy 
beduie in die rigting van 'n paar 
somerhuisies.  
 
Dis baie snaaks, dink ek. Om in die 
winter in somerhuisies te kom bly . 
"En waar gaan jy skool?"  
"Ek gaan nie skool toe nie - Mamma 
sê ons is met vakansie."  
 
Sy babbel aanmekaar terwyl ons 
met die strand afstap, maar my 
gedagtes is baie vêr weg. 
 
As ek later huis toe ry, sê Wendy vir 
my dat dit 'n baie lekker dag was. 
Ek glimlag vir haar - snaaks genoeg 
voel ek ook sommer baie beter. 
 
Drie weke later jaag ek af strand 
toe.  
Dinge het nou net te veel vir my 
geraak, en ek is nie in 'n bui om 
eers vir Wendy te groet nie.  
 
Ek sien iemand op die somerhuisie 
se stoep sit - seker Wendy se ma - 
en ek voel asof ek vir haar wil 
skree: "Hou jou dogtertjie asseblief 
vandag tuis!" 
 
Ek stap gejaag, maar Wendy haal 
my in.  

 
"Asseblief, nie vandag nie!", snou ek 
haar toe, "Ek wil vandag alleen 
wees!"  
 
Sy lyk vandag onnatuurlik bleek en 
uitasem. 
 
"Hoekom?" vra sy.  
Ek gaan staan, draai om na haar toe 
en skree: "Want my ma is dood!"  
En skielik wonder ek waarom ek dit 
vir hierdie kind vertel. 
 
"O", sê sy saggies, "dan is dit 'n 
slegte dag."  
"Ja", sê ek, "én gister, én eergister, 
en ... aag gaan tog net weg!" 
"Was dit seer?" sy kan net nie ophou 
nie. 
"Was wát seer?" ek is moedeloos, 
met die dogtertjie en met myself.  
"Toe sy dood is?" 
"Natuurlik was dit seer!" kap ek 
terug, sonder om die bedoeling 
agter haar vraag te verstaan. 
 
Ek draai om en stap haastig weg, 
versonke in my eie seer gedagtes.  
 
'n Maand of wat later, toe ek weer 
op die strand kom, was sy nie daar 
nie. 
Ek voel skuldig en skaam oor my 
gedrag, en ... ek het haar nogal 
gemis. Ek stap na die strandhuisie 
toe en klop aan die deur. 'n Vrou 
maak oop. 
 
"Ek is Robert Peterson", sê ek, "ek 
mis jou dogtertjie só vandag, en ek 
het net gewonder waar sy is."  
 
"O ja, meneer Peterson, kom in 
asseblief. Wendy het so baie van 
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jou gepraat. Ek is so jammer dat ek 
toegelaat het dat sy jou pla. As sy 'n 
oorlas was - dan vra ek om 
verskoning"  
 
"Aag nee wat, sy is so 'n borrelende 
klein dogtertjie." 
 
En skielik besef ek dat ek werklik 
bedoel wat ek sê. 
 
"Wendy is verlede week dood, 
meneer Peterson. Sy het 
bloedkanker gehad - het sy jou nie 
gesê nie?"  
 
Skielik draai die wêreld om my, en 
ek gryp haastig vir 'n stoel. Ek is 
sprakeloos. 
 
"Sy was so lief vir hierdie strand, en 
toe sy vra dat ons hierheen kom, 
toe kon ek nie nee sê nie. Sy het 
soveel beter hier gelyk, en hier het 
sy baie gelukkige dae gehad. Maar 
die laaste paar weke het sy baie 
vinnig agteruit gegaan." Haar stem 
bewe.  
 
"Sy het iets vir jou gelos ... as ek 
dit net kan opspoor. Sal jy omgee 
om 'n bietjie te wag - ek soek dit 
net gou?"  
Ek knik my kop - ek soek vir woorde 
- maar hulle ontbreek. Wat sê ek vir 
hierdie pragtige jong vrou? 
 
Sy gee vir my 'n vuil koevert met 
"MR. P" op geskryf in groot 
kinderletters. Binne is 'n tekening in 
helder kleure - 'n geel strand; 'n 
blou see en 'n bruin voël, en 
onderaan die woorde:  
"n Strandlopertjie om geluk te 
bring" 

Ek kon die trane nie keer nie, en 
hierdie klip-hart van my wat lankal 
vergeet het wat dit is om lief te hê, 
kraak en breek.  
 
Ek neem Wendy se ma in my arms: 
"Ek is so jammer, so bitter, bitter 
jammer", is al wat ek kan uitkry, 
oor en oor, en saam huil ons.  
 
Daardie kosbare prentjie is geraam, 
en hang in my studeerkamer. 
 
Ses woorde - een vir elke jaar van 
haar kort lewetjie - sê vir my van 
harmonie, dapperheid en 'n 
onvoorwaardelike liefde.  
 
'n Geskenk van 'n dogtertjie met 
see-blou oë en hare die kleur van 
seesand - sy het my geleer van die 
geskenk van ware liefde. 
 
Hierdie is ware verhaal.  Ons kan 
hieruit leer dat ons tyd moet maak 
om die lewe te geniet, en tyd moet 
maak vir mekaar.  
 

Die lewe is so gekompliseerd - die 
gejaag en elke dag se probleme kan 
maak dat jy fokus verloor en van die 
dinge wat rêrig saak maak vergeet. 
 
Gaan gee vir die mense in jou lewe 
vandag 'n ekstra drukkie, net om te 
sê dat jy omgee en vir hulle lief is. 
Stap 'n draai in die tuin, en ruik aan 
die blomme. Drink die 
skeppingswonder van God in, en 
gee aan Hom die eer.  
 

 

 



 
Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 7 9 1 6 3 8 2 4 

8 4 3 2 9 7 5 6 1 

2 1 6 5 8 4 3 9 7 

4 6 8 9 2 5 7 1 3 

1 2 7 6 3 8 9 4 5 

3 9 5 7 4 1 2 8 6 

6 3 4 8 7 2 1 5 9 

9 8 1 3 5 6 4 7 2 

7 5 2 4 1 9 6 3 8 

 Rietstok Nuusbrief 

☺ Plasing van berigte, artikels, of enige ander bydraes of advertensies 
impliseer nie noodwendig dat dit die standpunt van Sawa of Rietvallei se bestuur is 
nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word deur die redakteur 
verantwoord. 

☺ Baie dankie aan almal wat bydra tot die nuusbrief - sonder julle vrolike kampe en  
                bydraes kan daar nie ‘n nuusbrief  wees nie. 
☺ Stuur asb ALLE nuus asook fotos aan groblerje@absamail.co.za  
☺            Die Rietstok nuusbrief is ook beskikbaar op SAWA se webtuiste 
 (www.sawa.org.za). 
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http://www.sawa.org.za/

