
 
 

Bosveld Oase, 'n woonwa park geleë slegs 15 minute se ry buite Brits in die stil, rustige en 
intieme bosveld omgewing van Mamogaleskraal, is vir die eerste keer deur Rietvallei besoek 

gedurende die naweek van 19 April 2013. 

Alhoewel dit reënerig en koud was, het dit nog steeds nie ons 11 gesinne / lede gekeer om 
te gaan kamp nie. Danksy die lowergroen gras het nie een in modder gestaan nie.  Die 
ablusies was onverbeterlik en die rustigheid van die oord was baie nodig na so ‘n laaaanggg 

week. 

Vrydagaand kon elkeen hul eie hamburger bou, al is die vleis onder die Gazebo gebraai, 
waarna sommige dit langs ‘n kampvuur gewaag het tot laataand. Saterdag is rustig verkeer 
en gewag dat die reën moet ophou, sommige is dorp toe en het eerder in die Mall gaan 
rondloop terwyl een selfs vir ‘n paar uur gaan werk het, en die agtergeblewenes is deur die 
oord genooi om vir middagete sop en sjerrie te geniet in hul kroeg (moet sê dit was die paar 

rand werd). Nietemin, die weer het gedraai en 
so is Saterdagaand rustig afgesluit met ‘n 

boekevatsessie en paar buurmanbraaie. 

 

 

 

 

 

Sondag het ons langs die onderdak swembad 
heerlik na die Boodskap geluister, ‘n paar 
afkondigings is gedoen, Klaus het die naweek 
afgesluit met gebed en daarna het ons saam 
ontbyt onder die bome genuttig en almal is 
weer veilig tuis gewees.  

 

 

 

 

 

19 – 21 April 



 
Afkondigings 

 Daar is spesifiek na die seniors verwys wat nog op die Kruinetoer is, en alle voorspoed 
is hul toegewens 

 Twee huweliksherdenkings is in April gevier 

 Verskeie lede het in April verjaar en is op die gebruiklike wyse geluk gewens 

 Die volgende aansporingsplaatjies is aan lede oorhandig: 
o Willem en Sonja de Jongh – Streek Rooi 20 
o Reinier en Lucille vd Berg – Streek Rooi 50 

o Tjaart en Marietjie Klaasen – Algemeen Blou 100 

Hierdie is beslis ‘n kamp wat ons weer kan oorweeg vir ‘n winter-naweek (koelte is maar 

skraps vir ‘n somerkamp. Tjaart en Marietjie Klaasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links bo oorhandig Hennie Engelbrecht aan Tjaart en Marietjie hul Algemeen Blou  saamtrek-

plaatjie vir 100 kampe.  Tjaart en Marietjie het ook by die geleentheid hul plaatjie ontvang vir hul 

taak as kampkommandante vir die naweek. 

Regs bo ontvang Reinier en Lucille vd Berg hul Streeksaamtrekplaatjie vir 50 kampe bygewoon. 

Onder oorhandig Hennie aan Willem, Sonja en Johan de Jongh hul Streeksaamtrekplaatjie vir 20 

kampe bygewoon. 



 
 

 

 

 


