
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was duidelik - almal 

was lus om te kamp na 

die wintermaande, en so 

was daar toe 24 waens 

wat die naweek mee-

gemaak het, 20 lede en 

4 gaste – „n volle 50% 

bywoning. 

 

Die “normale” vroeë 

kampers was al voor die 

tyd daar en het gesukkel 

om al die koelte op te 

neem, die oord het 

genoeg! 

 

Die kampkommandante 

het Vrydag van vroeg-af 

gesorg vir heerlike 

gekerriede maalvleis en 

rys wat hul die aand 

bedien het.  Daar was 

meer as genoeg kos en 

vele komplimente is 

gekry.  Dit was „n aan-

gename Vrydagaand, 

alhoewel die wind begin  

waai het gedurende die 

nag.  

 

Saterdag se briesie was 

nogal koel, veral vir die 

wat naby aan die water 

en onder die bome 

gestaan het.  Daar is rugby 

gekyk, gekuier in groepies 

en die oues van dae het 

koek en tee gehou, 

sommer net en om party 

senior se verjaarsdae te 

vier – die tafel het 

behoorlik gekreun.  Dalk 

het hul ook die feit gevier 

dat Oom Willem Momberg 

die gelukkige wenner was 

van die gratis naweek wat 

Drie Berge aan ons 

geskenk het?  

 

Die Rietvalleiers het 

Nasionale Braaidag ernstig 

opgeneem met sommiges 

wat niks wou eet as dit nie  

  

Drie Berge  

23 – 25 September 2011 
 

Onder: Rietvallei maak van 

Nasionale braai”dag” ‘n 

Nasionale braai”naweek”! 



van die braai af gekom 

het nie, ander het 

sommer vir middag- en 

aandete gebraai.  So is 

die aand tot laat 

saamgebraai met buur-

manne wat lekker gesels.  

Die uitdaging wat op die 

program gestel was om 

iets meer spesiaal as die 

gewone te braai is deur 

baie lede en gaste ernstig 

opgeneem en uitgevoer. 

 

Sondag se Erediens is 

weer deur ons eie Ds. 

Marnette waargeneem, 

in die natuur onder die 

bome.  En sommer net 

daar is ons nuwe kansel-

kleed deur Ds Marnette 

onthul.   

  

Ons is baie trots op die 

simboliek van ons nuwe 

kleed. Dankie Ds Marnette. 

 

Daarna is die gasbraaiers 

aangesteek om die braai-

naweek af te sluit en 

bykans almal het saam 

ontbyt gemaak. 

 

Drie Berge is beslis „n 

gunsteling onder die 

Rietvalleiers, die vriendelike 

bestuur en prag van die 

natuur sal ons weer en 

weer laat terugkeer.  Seker 

hoekom party lede eers na 

4 uur daar weg is. 

 

Deur: Albert en Inge 

Gazendam 

 

Onder: Ds Marnette met 

Rietvallei se splinternuwe 

kanselkleed. 

Links: Rietvalleiers kry kos 
vir hul siele. 

Regs: Die naweek se 

kampkommandante was ‘n 

baie suksesvolle familie-

poging met Annatjie & Sieg 

Maritz asook Inge, Albert en 

klein Lourens Gazendam. 


