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Toe die twee kampkommandante en hulle eggenotes so 
skuins na 10:00 by die kampplek opdaag is daar reeds 
twee woonwaens staan gemaak, Wim en Margriet vd Berg 
asook Fanie en Elsette Jacobs was besig om hulle 
kappietent gereed te kry.   
Nie lank hierna het die waens begin aankom en het elkeen die 
staanplekkie van hulle keuse gekry. Omdat die kampterrein al langs die 
rivier geleë is, was die kampeerders genoodsaak om oor ‘n uitgestrekte 
gebied te kamp.   Van die Rietvalleiers het uit eie keuse twee of drie 
saam op dieselfde staanplek ingetrek.  Daar kon  nog steeds saam 
gekuier word sonder om te ver te loop.  

 
Om 18:00 is weggelê aan heerlike dik groentesop en ‘n broodjie.  
Verskeie tweede rondtes is gemaak sodat min sop oorgebly het.  
Hierna was dit tyd vir Boekevat voordat  elkeen die lekker knus 
binnekant van hulle woonwaens gaan opsoek het om weg te kom van 
die bytende aandluggie. 
Tjaart Klaasen, wat met twee siek vrouens by die huis gesit het, het sy 
opwagting gemaak om vinnig ‘n paar dringende reëlings te tref voordat 
hy huiswaarts gekeer het.  Hy kon darem sy honger stil met die lekker 
sop. 
Vrydagnag slaap almal baie lekker met die gedreun van die see in die 
agtergrond – net jammer die strand is ‘n paar honderd kilometer wyd!  
Vir die van ons wat staanplek langs die keerwal in die rivier gekry het, 
kon hulle baie maklik verbeel dat hulle by die see is. 
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Saterdagoggend na ontbyt word Ben van Eeden gelukgewens met sy 
verjaarsdag met sang en nog sang totdat die koek en tee/koffie geniet 
word. Hierna gaan stap ‘n paar van die energieke senior burgers teen 
die berg op.  Die roete wat gevolg word, word deur die oordbestuur 
as ‘n 5 kilometer sirkelroete beskryf.  Die stappers ontdek teen 
Ouberg dat daar baie te sien is, veral as jy fyn oplet na die klein plante 
wat versteek is tussen die klippe.  Soos daar hoog op teen die 
berghang gevorder word, verander die plantegroei  wat meebring dat 
daar ‘n baie groot verskeidenheid bome gesien kon word. Na twee ure 
se rustige stap kom die stappers weer by die kamp uit, net betyds vir 
middagete.  Die middag word oor en weer gekuier totdat dit tyd 
geword het vir die buurmanbraai.  

 
Nadat die bure hulle self in groepe om die braaiers geskaar het en die 
vure brand gemaak is, word daar eers Boeke gevat voordat die braai in 
alle erns begin.  Heerlike saam eet en kuier het al so deel geword van 
Rietvallei se mense dat die twee baie belangrike rugbywedstryde geen 
verskil gemaak het nie.  Die kuier was beslis belangriker as die rugby! 
Sondagoggend word die diens behartig deur Jacques Fourie waarna 
die afsluiting deur Hans Koekemoer behartig word. 12 Rietvalleiers 
het die naweek by Drie Berge deurgebring en 3 gesinne het as gaste 
saamgetrek.  Jake Erasmus het die naweek op gepaste manier met 
gebed afgesluit waarna ‘n heerlike ‘brunch’ geniet is. 
Jake en Ina Erasmus & Fanie en Alida Venter 
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Links oorhandig Diana Fourie aan Ben en Alta van 

Eeden hul 70ste streek saamtrekplaatjie en onder 

ontvang Fanie en Alida Venter hul 110de streek  

saamtrekplaatjie van Diana. 

 

Links ontvang Jake en Ina Erasmus en Fanie en Alida 

Venter hul kampkommandante plaatjie van Diana. 

Onder:  Henk en Glenn Kahts het hul 40ste saamtrek 

bygewoon en ontvang hul saamtrekplaatjie van Diana. 

 

Tjaart en Amanda Fourie het as gaste kom saamkamp en 

ontvang hul besoekersplaatjie van Diana.  Bennie en Ilonka 

van Eeden was ongelukkig nie teenwoordig om hul 

besoekersplaatjie te ontvang nie. 
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Tydens Sondag se ‘brunch’ is daar vir oulaas vir die 

naweek saamgekuier en geëet.  Bo maak Ina reg om 

van Wim se omelet wat baie aptytlik lyk te geniet! 

Daar was heelwat aanmoediging vir die kinders wat gaan lyn 

natmaak het in die rivier en die heerlike hersmiddag is 

terdeë geniet. 

 


