
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deur Anoniem 

 
Desnieteenstaande die feit dat baie van ons Seniors, wie tans oor die lengte en 
breedte van die land toer, en ook dat baie van ons jonger lede vanweë hul kinders se 
atletiek programme nie die naweek by Liracia kon bywoon nie, het daar nogtans 18 
waens opgedaag. 
 
Van die begin af het ons almal welkom gevoel deurdat ons persoonlik welkom geheet is 
deur die eienaars van die oord.  Dit is „n uitsondering en maak van hierdie oord saam 
met al sy ander pluspunte beslis „n “jaarlike 
weersiens”.  Die oord is betreklik nuut, (slegs +/- 
2 jaar in bedryf), maar dit doen geen afbreuk aan 
wat dit vir die woonwa-entoesias bied nie.  Die 
ablusiegeriewe is puik, en met sy (opsetlike) 
skewe spieëls sal daar geen verwarring wees as jy 
in die toekoms na die oord sou wou verwys nie.   
 
Met die uitsonderlike warm weer wat ons beleef 
het, moes ons dus “duck & dive” om die 
maksimum koeltetjies op te soek.  Die swembad 
het darem „n mate van lafenis gebied, (veral vir 
die jongspan).   
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Voorts het dit „n tipiese Bosveld atmosfeer (baie soos Tambotie Vreugde), maar met 
beslis meer bome, dog die koelte was maar skraal.  Hierdie oord is beslis 
aanbeveelbaar vir SAWA in sy geheel en kan ons voorwaar met groot vrymoedigheid vir 
elke SAWA streek in die omgewing aanbeveel om hierdie oord in hul jaarlikse program 
in te sluit. 
 
Vrydagaand is daar heerlik gesmul aan “Jaffles”, wat keurig voorberei is deur Annetjie 
en haar span, naamlik 
Margriet, Marietjie, Anet, Alta 
en Sieg (wat net orders gegee 
en hanteer het).  Annetjie se 
keurige “jaffles” is soos 
gewoonlik vinnig uitverkoop 
en „n wins van R400.00 is 
oorbetaal aan Rietvallei se kas 
(baie dankie vir die groot 
bederf Annetjie & Sieg ).  Na 
boekevat het Sieg gesorg vir „n 
heerlike bosveldvuur.  Met 
Elsabé se lekkergoedblik vol 
soet verrassings wat kort-kort omgestuur is, is daar tot laatnag rondom Sieg se 
kampvuur gekuier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vroegoggend is Boekevat gehou en het ons die varsheid van „n 
nuwe dag ervaar.  Dankie aan ons kampkommandante vir die 
oulike idée.  Verder het die Saterdag ewe rustig (en warm) 
verloop.  Vroegmiddag het Sieg en die manne begin om vure 
aanmekaar te “kap”en so „n vrolike gees geskep wat gesorg 
het vir „n baie suksesvolle “saambraai” en “saamkuier” deur 
„n ieder en elk.   
 
  



 
 
Benewens al die grappies 
onder mekaar en 
kwinkslae deur Sieg oor 
die “aanvalligheid” van 
vandag se vroulike jeug 
(wat nie in sy jongdae so 
vrylik beskikbaar was nie 
), is daar lekker 
onderling gesels tot laat 
in die nag. 
 
Sondag se erediens is 
soos gebruiklik deur ds 
Marnette hanteer.  Haar 
boodskap het gehandel 
oor die “Gebed van 
Paulus vir die Efésiërs”.  
Sy het al die Rietvalleiers 
dan ook uitgenooi om vir 
ten minste die volgende 
dertig dae, die gedeelte 

van Efésiërs 3 verse 14 tot 21 daagliks te lees, en in die proses dit deel van ons 
lewensfilosofie te maak.  Kom ons gee gehoor daaraan, sodat Christus “deur die geloof 
in ons harte kan woon”.   
 
„n Sondag is nie „n Sondag as daar nie koek-en-tee na die erediens is nie en weereens 
het almal heerlik saamgekuier en was die son die een wat elkeen na sy wa 
teruggestuur het. 
 
Op hierdie positiewe noot sê ek dan groetnis tot ons mekaar weer ontmoet by Drie-
Berge. 
Anoniem.    

  



 

 

 

  

Links bo: Elsabé spog met „n 

album vol fotos van die nuwe 

kleinding in die Grobler-familie 

 

Links: „n Baie groot dankie aan 

ons kampkommandante Sieg en 

Annetjie met die lekker bederf 

vanaf Annetjie se heerlike 

“jaffels” tot en met Sieg se 

diepe Boekevat gedeeltes 

 

Links onder:  Baie welkom aan 

ons nuwe lede Willem en 

Magdaleen met klein Righardt en 

Wihan Grobler 

 

Asook (onder) Corné & Georgina 

en kleinspan De Wagenaars. 

Baie welkom en ons is seker 

julle sal nie „n beter streek kry 

nie. 



 

  

Het altyd 
geweet ons 
vrouens kan 
ALLES SELF 
doen!!! 


