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Margriet Van den Berg ontvang die 
toekenning, vir haar onskatbare waarde, 
bydrae en bystand tot SAWA. Sy is die 
afgelope 2 jaar ons Senior Burger-
verteenwoordiger, en stel die Seniors se sake 
as haar prioriteit. Sy skroom nie om vir hul 
informele funksies te reël en te hou nie. Haar 
kennis van SAWA deel sy graag en verder is 
Margriet altyd gewillig om met enige versoek, 
streekbestuur te ondersteun en by te staan.  

Streek Ere Hoër Graad 



Streek Ere 

Marietjie oorhandig aan Hans Koekemoer 
sy toekenning vir sy bydrae tot die 
woonwabedryf, reël vir borge vir funksies, 
bedinging vir afslag en gratis naweke by 
oorde en vir die woonwapraatjies waar hy 
SAWA en ons streek bekendgestel het. 

Marnette Jansen van Rensburg  ontvang 
die Streek Ere toekenning van Marietjie  vir 
die waarneem van eredienste, die 
kanselkleed afhandeling en die aanbieding 
van Rietvallei se 1ste Nagmaal. 



Marietjie oorhandig aan Pieter Viljoen die Streek 
Meriete vir die reël van ‘n borgskap tydens die 
2012 Presidente, wat bygedra het tot Rietvallei se 
suksesvolle bydrae tot die Nasionale kas. Ook vir 
sy hulp met funksies en verskaffing van 
toerusting. 

Streek Meriete 

 
Streek Meriete toekennings is ook toegeken aan twee ander lede, maar 
weens afwesigheid sal dit by volgende kampnaweke bekend gestel en 

oorhandig word. 
 



ANDER TOEKENNINGS OORHANDIG TYDENS AJV 

Gebiedstoekenning 
 
 

Kaskar 2012 Presidente 

Erna (links), oorhandig aan Daan van der Berg, 
Wayne en Annemarie Botha, Jacques Fourie en 
Hennie Engelbrecht hul medaljes vir hulle hulp 
met die Kaskarwedren tydens die 2012 
Presidente.  

Aansporingsplaatjies 

100% bywoning 

Bo:  Alida oorhandig aan Tjaart en Marietjie 
Klaasen hul 100% bywoning plaatjie. 

 
 

Willem en Sonja de Jongh ontvang 
hul 100% bywoning plaatjie van 
Alida waarna hulle vertrek het 

om ‘n troue by te woon. 

Streek aansporing 

Renier en Lucille van den Berg ontvang hul 
50ste algemene plaatjie van oom Jake. 
 
 
Oom Jake oorhandig ook aan  Fanie en Alida 
Venter hul 100ste streek plaatjie.  


