
Voorsittersverslag gelewer by die AJV, 2013 
 

Dit is ‘n voorreg om aan die Algemene Jaarvergadering verslag te doen oor sommige van die 
afgelope jaar se gebeure en hoogtepunte.  Rietvallei streek bestaan nou uit  113 persone wat 
hulself assosieer met Rietvallei en kan in 3 groepe gedeel word:  Eerstens is daar die 49 
koelteboomsoekers. Interessant, met die verjaarsdae, bedankings, afsterwe, oorplasings en nuwe 
aanstellings bly ons op 49 soos verlede jaar – ons bly trots op ons seniors.  Dan is daar die 41 
werkersklas, almal tussen 31 en 59, wat nog steeds net rustig wil kamp, met die klem op kamp en 
laat slaap.  Laastens is daar die 23 kinders, van 1 – 18 (geen persone tussen 19 en 31 jaar nie). 
 
Lief en leed 
Lief en leed was daar wel, Joan Reitz wat oorlede is Desember 2012, Albert en Inge Gazendam se 
seuntjie is gebore September 2012, en ‘n paar lede het operasies ondergaan maar almal kamp 
weer volstoom. 
 
Sedert die AJV 2012 was daar 9 kampe wat almal goed bygewoon was asook SAWA kampe wat 
deur van ons lede bygewoon is.  
 
Kongres 2012 
Nege Rietvalleiers het die Kongres te Hartenbos bygewoon. Van hierdie lede het die Kongrestoere 
meegemaak, en so het Ann alleen haar woonwa vir ‘n paar duisend km gesleep.  Ons is trots op ons 
verskeie lede wat by die Kongres toekennings ontvang het. 
 
Nie-amptelike toere en kampe 
Verskeie lede het hul eie toere onderneem en veilig teruggekom. ‘n Ander hoogtepunt vir Rietvallei 
was die Voorsitters Uitnodigingsnaweek te Bass Lake  – goeie opkoms vir die middel van die winter. 
 
Gemeenskapsbetrokkenheid 2012 
Buiten ons kerkkollekte wat geskenk word, is  2 instansies ondersteun deur Rietvallei lede. By 
Helpende Hand is heelwat gebruikte klere en artikels die afgelope jaar afgelewer.  Horison Sorg 
Sentrum - verskeie suksesvolle werksessies, onder leiding van Hennie Engelbrecht, was gehou 
waartydens heelwat onderhoud en veranderings aangebring is by die Sorg Sentrum. ‘n Volledige 
artikel met detail was opgetrek na die suksesvolle oorhandigingsfunksie. ‘n Sertifikaat van 
Verdienstelikheid was aangevra vanaf HK vir oorhandiging aan die instansies wat ruim bygedra het.  
Bestuur het dit ook goedgedunk om aan elke lid wat op watter wyse ook bygedra het, ‘n 
verdiensteplaatjie te oorhandig. 
  
Rietvallei Bestuur 
Die Bestuur het hierdie jaar weer hard gewerk om alles glad te laat verloop, sommige was maar in 
die diep kant gegooi en het vinnig geswem!, maar ek dink jul kan almal saamstem dat hul baie goed 
gevaar het. Baie dankie almal, en jammer as ek soms ‘n pyn is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Die Rietstok 
24ste Nuusblad van Streek Rietvallei  

September 2013 
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Kampbywoning: Alhoewel ons statistiek daarop wys dat daar soms ‘n afname is, woon die lede nog 
getrou die kampe by – bywoning wissel tussen 20% en 48% per kamp.  

 

Statutêre verpligtinge 

Bestuur kan met trots aankondig dat die SAWA verpligtinge nagekom word, soos bv boekevat en 
eredienste wat getrou 100% bygewoon word deur lede, terwyl finansiële state en betaling van 
skulde gemonitor word. Streeksbestuursvergaderings word gehou en Notules word aan gebied 
beskikbaar gestel terwyl die vereiste registers bygehou word. 

  

Rietvallei Streek- en Gebiedbestuurslede 

Hiermee wil ek, namens die lede en myself, vir ieder en elk bedank vir die bydrae, ondersteuning en 
harde werk wat jul vir SAWA verrig, dit in vrye tyd wat julle afstaan – ons is trots op julle. 

  

Afsluiting en bedankings 

Daar is te veel, maar kom ons begin by ons Hemelse Vader wat ons die krag en gesondheid gegee 
het om hierdie werk ook vir Hom te mag doen, deur middel van jul as die Rietvalleiers.  Daarsonder 
is dit geensins moontlik om ‘n sukses van ‘n streek te maak nie. Dankie aan die wederhelftes wat 
heelwat aande alleen tuis moet wees wanneer ons oor ons sake besin. Mag ons almal weer in die 
komende jaar lekker saam ry, kamp, kuier en braai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomsbeplanning 
Die volgende het gedurende die jaar aandag ontvang: 
Bestuursopleiding en pligte indeling;  Rietvallei jaarafsluiting 
2012;  Rietvallei se 8ste AJV; Senior Burger aktiwiteite 
saamgevat deur Margriet vd Berg;  Jeugaksies en betrokkenheid 
saamgevat deur Wayne en Denise Botha;  Rietvallei se 2de toer, 
die Kruinetoer;  Opdatering van lede asook Rietvallei rekords 
deur die jaar asook motiverings van ledetoekennings.   
 
Ledewerwing en behoud bly ‘n belangrike aktiwiteit.  Ons 
streekbestuur en lede werk hard daaraan om nuwe lede te werf 
en veral jonger lede. Ons was ook suksesvol met pogings deur 
lede wat gaste saamgebring het, maar so verloor ons ook lede 
weens verskeie redes. 
 
Bedreigings: die stygende tolhekke en petrol pryse asook 
lewenskostes het ons genoop om die 2014 program so op te 
stel sodat dit verligting kan bring vir die gemiddelde 
kampeerder. Dit sal later bespreek word en ek vertrou dat jul dit 
so sal aanvaar en ons ‘n paar nuwelinge en naby oorde kan gaan 
besoek. 

Tussen die kampe deur is daar ook ander SAWA betrokkenheid waarby bestuur en sommige, jul 
as lede, mee moet maak, so bv die Kongres 2013, NUB en Gebiedsaktiwiteite. 
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Rietvallei Bestuur 2012/13  
 Voorsitter 

        Tjaart Klaasen 082 785 6895 
tjaartjk@absa.co.za  

Ondervoorsitter  

         Wayne Botha 083 6070928 

 wayne@witklippies.co.za 

Penningmeester  

        Corné de Wagenaar 082 3350661  

 corstiaan@telkomsa.net  

Sekretaris  

         Marietjie Klaasen 072 423 6445 
mmklaasen@gmail.com  

Redakteur  

         Erna Koekemoer 082 324 3396 

         koekeem@gmail.com 

Kampkoördineerder 

         Hans Koekemoer 082 5657896 

         erhans@absamail.co.za 

Senior Burgerverteenwoordiger  

         Margriet van den Berg  

        082 586 0480 
wavdberg@telkomsa.net  

Jeugverteenwoordiger (geen stemreg) 

         Denise Botha 083 607 0928 
wayne@witklippies.co.za  

SAWA Webblad:  

          www.sawa.org.za 

Inhoudsopgawe 
• Rietvallei bestuur 

• Redaksioneel 

• Pitkos 

• Lief en Leed  

• Briewekolom – Nuus van ons lede 

• Kampnuus 

  AJV Drie Berge – Augustus 

  Dube – September 

• Senior Burgerhoekie 

• Jeugnuus en –dinge 

• Toekennings 

• Verjaarsdae 

• Haak die woonwa 

• Knuppeldik 

• Op ligte noot 

• Kampprogram 

• Adverteer 

 
 
 
 
 
Lente 
fyngroen blaartjies stoot versigtig, eers 
ongemerk, deur die wintergrys 
en alles hou asem op, net ‘n oomblik 
en sug dan in onbeskaamde behaaglikheid 
wanneer die lente oopvou 
in al haar glorie en malle baldadigheid 
met lag wat borrel in voëltjiesang wat jubel in 
die nuwe lug, 
eers stort sy groen in alle skakerings uit 
en dan raak sy skoon verspot 
en strooi helder kleure net waar jy kyk: 
lente het gekom! 
Onbekend 
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Pitkos 
DIE HANDE MET DIE MERKE 
 
n Jong man het aansoek gedoen vir n bestuurspos by ‘n groot maatskappy. Hy het die eerste 
onderhoud suksesvol afgelê, en daar was ‘n opvolgonderhoud gereël sodat hy die direkteur van 
die maatskappy kon ontmoet.  Deur sy CV het die direkteur gesien dat die jong man se 
akademiese  prestasies van uitstekende gehalte was.  Die direkteur het na die jong man gekyk 
en vir hom gevra: "Het jy enige beurse gehad waarmee jy gestudeer het?" en die jong man het 
geantwoord : "Nee" 
 
"Was dit jou vader wat al jou studie geld betaal het" 
 
"Nee," sê die jong man weer, "My vader is oorlede toe ek een jaar oud was, dit was my moeder 
wat vir al my studies betaal het." 
 
" Waar het jou moeder gewerk?" 
 
"My moeder het ander mense se klere gewas " 
 
Die direkteur vra toe die jong man om sy hande vir hom te wys. Die jong man het sy hande 
uitgesteek en verbaas na die direkteur gekyk.  Wat sou sy hande met die  onderhoud te doen 
hê. Die direkteur het na die jong man se hande gekyk, hulle was glad en perfek versorg.  " Het jy 
ooit jou moeder gehelp om die wasgoed te was?" 
 
"Nooit, my moeder wou altyd hê ek moet lees, en studeer, en buitendien kan my moeder 
wasgoed baie vinniger en skoner was as wat ek ooit kon droom om dit te doen." 
 
Die direkteur sê toe vir die jong man, "Ek wil hê jy moet huis toe gaan vandag, en dan moet jy 
jou moeder se hande met room smeer, en dan sien ek jou weer moreoggend hier".  Die jong 
man het gevoel hy kan dalk die werk kry, en hy is huis toe om vir sy moeder te vertel van die 
onderhoud. Toe hy later by haar sit, sê hy vir sy moeder hy wil graag haar hande room smeer. 
Vir die moeder was dit ‘n snaakse versoek, maar met gemengde gevoelens het sy die buisie 
room na hom toe uitgehou, en toe haar hande uitgesteek na hom toe.  Die jong man het sy 
moeder se hande in syne geneem, en toe begin die trane oor haar hande rol, vir die eerste keer 
in sy lewe het hy gesien hoe vol plooie en eelte sy moeder se hande was. Plek plek was die 
hande oopgebars, en het sy ineengetrek toe hy dit saggies met room begin invryf.  Dit was die 
eerste keer dat die jong man besef het dat daardie paar hande wat soveel bondels wasgoed 
gewas het, vir sy studiegeld betaal het. In ysige winterkoue, en stomende somerhitte, het sy 
onverpoosd gewerk. Daardie vereelte hande het sy toekoms rooskleurig geverf. 
Daardie stukkende hande het gesorg vir ‘n uitstekende geleerdheid.  Na hy sy moeder se hande 
goed gesmeer het, het hy die volgende bondel wasgoed opgetel en stil-stil daarmee verdwyn 
om dit vir haar te gaan was.  Daardie aand het moeder en seun tot baie laat gesels. 
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Lief ... 

 Mel en Lettie se oudste seun, Edmore, en sy vrou Tracey, verwag ‘n tweeling wat middel 
November 2013 sal arriveer. Mel het laat weet dat hul baie opgewonde is en oefen al klaar 
om dubbel Oupa en Ouma te word. 

 Oom Neels het na ‘n kaakoperasie besluit die beste plek om aan te sterk is ‘n kamp.  Ons is 
bly dit gaan nou goed oom Neels. 

 Ben en Alta het sommer twee kleinkinders, ‘n seun en dogter, ryker geword.  

en leed 
 Van ons lede, onder andere Lettie Ueckermann en Ben Van Eeden, het die afgelope paar 

maande deurgeloop onder die wintersiektes soos griep en asmatiese bronchitis. 

 Anet Lubbert se moeder was in die hospitaal met nierversaking en bloeddrukprobleme.  Ons 
vertrou dit gaan nou beter. 

 Elmarie le Roux se moeder het ‘n terugslag gehad met haar gesondheid.  Sterkte vir julle. 

  Fritz Crous het in Julie ‘n hartaanval gehad het en was opgeneem in Intensief. Daar was ‘n 
vernouing in die aorta gevind en ‘n spring is ingesit.  Dit gaan beter met hom maar hul sal 
ongelukkig vir die res van die jaar nie kamp nie.  

 Christo van der Merwe (vorige Sawa President) is na ‘n lang verblyf in die hospitaal oorlede.  
Ons bede is met Martie en kinders. 

 

 

 

 

 

 

 

Die volgende dag het die jong man weer aangemeld by die direkteur vir sy onderhoud.  Hy het 
gesien die trane sit nog baie vlak in die jong man se oë. "Het jy toe gedoen wat ek vir jou gesê 
het?" het hy gevra. 
 

"Ja, ek het my moeder se hande room gevryf, en toe het ek die res van die wasgoed vir haar 

gewas. Ek het nou eers besef dat ek nooit waardering gehad het vir dit was sy al die jare vir my 
gedoen het nie. Sonder haar sou ek nie vandag vir hierdie pos kon aansoek doen nie. En toe ek 
gister daardie vreeslike bondel wasgoed was, toe voel dit asof my skouers wil afskeur. Toe besef ek 
eers hoe groot haar opoffering was al die jare. 
 
"Die pos is joune, eers as iemand waardering en dankbaarheid kan betoon, is hy gereed vir so ‘n 
pos“. 
 
Kyk vandag om jou rond, daar is baie mense wat baie opgeoffer het in die lewe om ons te gee wat 
ons vandag het.  En dan is daar n Hemelse Vader wat alles opgeoffer het, sodat ek en jy nie nodig 
het om gestraf te word vir al ons verkeerde dade nie. Kyk na Sy Hande vandag, Hulle dra die merke 
van hoe Hy vir ons gely het, hoe Sy liefde ons straf gedra het.  Het ons al vir Hom die nodige dank 
en waardering gewys vir die merke op Sy Hande? 
 
Kom ons maak hierdie dag anders, Kom ons wys waardering aan al ons geliefdes, en kom ons wys 
dankbaarheid en waardering aan ons Hemels Vader wat so mooi na ons kyk. Sonder Sy opoffering 
sou ons lewens baie anders verloop het. 
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Nuus van ons lede 

Mel en Lettie Ueckermann deel graag die volgende met ons:  
 
Ons kinders in Engeland het ‘n kerk kamp (Church of England) bygewoon en op die fotos 
hieronder is ‘n deel van die kamp.  Die kamp is gehou in Shepton Mallet – dis by die Royal Bath 
and West showground. 
 
Ongeveer 10 000 Christene het die kamp bygewoon – dis ‘n groot konferensie wat New Wine 
genoem word.  Daar’s elke dag sprekers, dinge begin al van 07h00 en dan eindig dit 21h00 in die 
aand...daar’s lofprysing en ‘n praatjie, of jy kan net na ‘n praatjie toe gaan...  Verskillende 
onderwerpe en jy kies wat vir jou lekker klink.  Daar’s ook ‘n groot saal met boeke en 
koffiewinkels en klere / juwele... 
 
Ek is nie seker van hoeveel kinders daar in totaal was nie, maar ek weet daar was ongeveer 800 
5 – 7 jariges.  Daar’s groepe vir elke ouderdom – maar wees verseker daar was BAIE!  Hulle het 
elke oggend van 08h45 tot 12h30 kinderaktiwiteite gehad, en in die aand dan weer van 19h00 – 
21h00. 
 
Na die eerste dag moet al die karre in velde gaan parkeer word, sodat dit lekker veilig is vir die 
kinders om hulle scooters en fietse te kan ry.  Net mense wat gestremd is mag hulle karre in die 
kampeerterrein hê. 
 
Hulle hou elke jaar al vir die afgelope 25 jaar hierdie kamp en daar is mense daar gewees wat al 
elke jaar daar was!   
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Kampnuus 
Hartbeeshoek en Drie Berge  

5 – 11 Augustus 2013  
 
Met groot afwagting is uitgesien na die naweek, nie net omdat dit ‘n lekker 
langnaweek is nie, maar ook omdat dit die hoogtepunt van elke streek se 
jaarprogram is.  Die seniors het natuurlik weer uitgehaak en sommer die 
voorafgaande paar dae by Hartbeeshoek gekamp.  Die algemene gevoel was dat 
dit weereens ‘n uiters suksesvolle senior burger kamp was – nie net omdat die 
oord aan verwagtinge voldoen het nie – maar die seniors maak van elke kamp ‘n 
belewenis.  Daar is baie gespog met hul handwerk – skinkborde wat nuwe 
baadjies gekry het tydens die kamp.  Daaroor sal meer besonderhede in die 
Rietstok verskaf word. 

Vanaf Donderdagoggend het die 
kampterrein by Drie Berge begin 
volloop, is daar oor-en-weer 
gegroet en gekuier en bespiegel oor 
die kouefront wat die naweek gaan 
tande wys.  Boekevat is die aand 
waargeneem deur die seniors in 
besonder Fanie Venter.  Vrydag het 
dan ook koud en nat begin en daar is 
van die geleentheid gebruik gemaak 
om lekker laat te slaap.  Genadiglik 
het die reën en koue redelik gou 
gewyk en die flukses en fikses het 
gou stapskoene aangetrek om van 
die talle voetslaanpaaie aan te durf 
en die kinders het met visvang en 
fietsry hulself die heel dag besig 
gehou.  Die res van die dag is 
gesellig deurgebring.  Die jeug het, 
onder leiding van Wayne en Denise, 
die Boekevat waargeneem en daarna 
is ‘n vleisie by ‘n buurman gebraai. 
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Saterdag is die jaarvergadering se 
amptelike opening waar- geneem 
deur die seniors en gee Jake 
Erasmus ‘n treffende boodskap 
tydens boekevat.  Tjaart Klaasen het 
die tema van die vergadering 
oorgedra naamlik -  
 

Realityd en ‘Wat is ‘n Senior Burger‘? 

 Marili Klaasen het namens die jeug die lede ingelig  
wat die definisie van ‘n senior burger is en dit is  
met groot pret ontvang (ek glo menige verlang 
terug na daardie vervloeë dae van onskuld en 
eenvoud).  (Hierdie voorlesing is ingesluit aan die 
einde van die artikel.)  En dan is met heimweë 

melding gemaak van geliefde lede wat ons deur die 
dood afgestaan het – naamlik baie onlangs Joan 
Reitz – Desember 2012.  Die Rietvallei lede is 
verwelkom met ‘n spesiale verwelkoming aan lede 
wat voorheen op die bestuur en NUB gedien het.    
Tjaart het Martin Rix (Gebiedsvoorsitter) se 
boodskap voorgelees met ‘n spesiale verwysing na 
en gelukwensing met die Horison Sorgsentrum 
gemeenskapsprojek. Verskeie sake is voorgestel en 
gesekondeer en die nuwe bestuur is voorgehou, 
toekennings is oorhandig en na die bedankings 
gedoen is deur Daan het Klaus Lübbert namens die 
seniors afgesluit met gebed.   

Na die vergadering is daar 
heerlik gekuier om die tafels 
met eet- en drinkgoed, baie  
aantreklik voorberei deur die 
jeug.  Marili en jou helpers – 
dit was ‘n groot sukses, baie 
dankie.  Vir die res van die 
middag is daar lekker 
gekuier en teen vyfuur is die 
vure aangesteek vir die 
gesament-like braai.  Steve 
Kleynhans het die aandgebed 
gedoen en die pap en sous en 
slaaie het almal heerlik laat 
smul. 
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Sondag is die diens waargeneem deur 
Jacques wat vir ons met sang en sy 
besondere boodskap laat stil raak het 
terwyl die jongeres ook bymekaar 
gekom het vir DisCo.  Aangesien al die 
formaliteite van toekennings en dies 
meer gedurende die AJV gedoen is het 
Tjaart (met die hulp van sy tolk) vir 
Hennie en Lucille bedank vir hul harde 
werk en toewyding as 
bestuurderslede en wat nou albei ‘n 
ruskans neem.  Vir almal wat bygedra 
het tot nog ‘n suksesvolle naweek en 
AJV, ‘n groot dankie tot ons volgende 
kamp by Dube, 13 – 15 September 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Dube 
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DUBE : 13 – 15 SEPTEMBER  

Hierbo sorg Klaus dat die vure hoog 
brand en onder neem Klaus en Anet 

die boekevat waar. 

  

 

 

 

 

Rietvallei het ‘n hele paar jaar gelede by Dube gekamp en was die verandering 
en opgradering van die kampterrein verrassend.  Nuwe ablusieblokke, ‘n 
onderdak warm swembad en jacuzzi’s en ‘n nuwe kiosk is onder andere 
aangebring.  Die kampterrein is ook netjies omhein. 
  
Vrydagmiddag, kort na 17:00 is die vure aangesteek en het die Rietvalleiers 
met hul stoele, tafeltjies en piekniekmandjies onder die groot boom rondom 
die vure vergader vir ‘n bring en braai.  Dit was ‘n kuier van ‘n ander aard.  
Boekevat en registrasie het selfs ‘n halfuur later as beplan, plaasgevind.  

Saterdag het die meeste van ons laat geslaap en die dag rustig begin.  Laat 
ontbyt, kuier, stap, swem, middagslapies was aan die orde van die dag.  Dit 
was ‘n heerlike warm naweek en die koue swembad het groot aftrek gekry.  
Sommige kampers was braaf genoeg om die hitte te trotseer en te gaan stap 
om die diere in die natuur en langs die watergate te geniet.  
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Gelukkig is die lapa daar wat heerlike koue 
koeldrank en ander vloeibare 
versnaperinge te koop aanbied.  
Saterdagmiddag na boekevat is die vure 
aangesteek vir die gebruiklike 
buurmanbraai – waar daar weer dik 
stukke gekuier is.  Die Sondagoggend 
program was ook anders as gewoonlik.  
Jacques wat ook by tye vir ons ‘n boodskap 
bring, het na die kindertjies se geestelike 
welsyn omgesien.  Klaus het gesorg vir ‘n 
CD-boodskap wat gehandel het oor hoop 
en geloof in God. Tjaart het die afsluiting 
hanteer waartydens hy lief en leed gedeel 
het en ook ‘n aantal toekennings oorhandig 
het.  Die getal gesinne wat gekamp het 
was 15 asook 1 besoeker. Daarna het ons 
gesellig verkeer rondom ‘n tafel wat 
gekreun het onder al die koek en 
versnaperinge.  En toe was dit weer tyd 
om die pale te laat val en huiswaarts te 
keer.  Darem jammer dat ‘n kampnaweek 
so vinnig verby gaan!!!  
Klaus en Anet 

Daar is geëet, geswem, pryse 
gewen en weereens geëet. 
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Senior Burgerhoekie 

Weereens het die seniors die 
werkendes jaloers gemaak  
deur ‘n heerlike 
‘pannekoekoggend’ te hou – 
so reg in ‘n wintersgees met 
saamkuier en musiek van ‘Ons 
Orkes’.  Regs wys Margriet, 
Fanie en Elsette  hul slag met 
die panne. 

‘Ons Orkes’ is hier van links Ben 
Van Eeden, Christo Wolfaardt 
(vriend van Ben en Tinus) en 
Tinus Fourie.   Foto bo regs is 
Wilko Smit met die trekklavier.  



Senior Burger kamp - Hartbeeshoek 5-8 Augustus 
 
‘Hier is die benodigdhede vir die oortrek van die skinkborde: 
Lap , skêr, PVA, sponsie, fyn skuurpapier, Modge Podge en “Clear” Vernis’.  Die voorafgaande 
kom  per E-pos van Margriet af, soos versoek deur Alida.  Só begin ‘n wonderlike avontuur vir 
die Senior-dames van Rietvallei – en ook vir die Manne in hulle lewens. 
 
Stiptelik om 10:00 op Maandag 5 Augustus 2013 by Hartbeeshoek Woonwapark kom die 
dames bymekaar elk met ‘n tafeltjie en bogenoemde toerusting.  “Juffrou” Alida is ‘n streng 
juffrou en daar word nie baie gepraat nie maar opdragte word entoesiasties en met gedweë 
oorgawe uitgevoer.  “Skuur die skinkbord ordentlik” en daar gaan hulle. Party skuur soos dit 
moet, ander amper so en nog ander minder reg. 
 

  

   
Regs en onder:  Neels en Rina 
neem ‘n blaaskans – harde 
werk om so gebukkend te werk. 

Links:  ‘Juffrou se man’, Fanie, volg 
instruksies getrou na en bo 
wonder Elmarie of sy nou die 
regte ding doen. 
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Fanie, “juffrou” se man, voorsien en verf PVA egalig oor elke skinkbord of help waar nodig. 
Sodra die verf droog is hoor die “leerlinge”: “Nou pas julle die lap op jou skinkbord en knip 
dit sodat daar ‘n rand van ongeveer 5 cm is” en daar word gehoorsaam aan die versoek 
voldoen. Sommige van die manne was van die begin af behulpsaam maar ander het 
drupsgewys kom handbysit.  Ook maar goed so want om die doek aan die onderkant van die 
skinkbord ordentlik vas te plak verg vele hande en uiterse vaardighede. Na baie gestoei en 
vele lagbuie kon die skinkborde gelaat word om droog te word. 
 
Hierna word die skinkbord met Modge Podge, ‘n soort gom, dik geverf en die doek word 
met die hand op die skinkbord vasgedruk en die lugblasies word uitgevryf. Terwyl die gom 
droog word, word met oorgawe gekuier en nuwe vriendskappe word so gesluit. Die 
volgende more, weer stiptelik om 10:00 word die eerste van drie lae Modge Podge geverf. 
Telkens moes dit gelaat  word om droog te word.  Heel laaste word die skinkbord geseël met 
“hard as nails” vernis wat met ‘n sponsie opgevryf word.  
 
Woensdag word by Alta se vetkoekete gespog met die resultaat van die vorige twee dae se 
harde werk.   
Jake Erasmus 

 



Rietvalleiertje van die Jaar 

Toekenning 

Rietvalleiertjie van die 
Jaar word deur Wayne 

Botha aan Marili Klaasen 

oorhandig.  Sy het onder 
andere by die 2012 AJV 

(kaas en wyn), 2012 
jaarafsluiting (chinese 

braai) asook die 
oorhandigingsfunksie 

van ons 
gemeenskapsprojek te 

Horison Sorgsentrum 
(warmbrakke en skyfies) 

insette verskaf na sy 
navorsing vooraf gedoen 

het en so ook leiding 
geneem het met die 
tafelvoorbereiding.  
Verder het sy nie 

geskroom om ‘n volle 
boekevatsessie waar te 

neem tydens die 
Mopanie Jeugnaweek 

nie.  

Jeugnuus en -dinge 



Eerste Donkie 
“Ek kan dit nie verstaan nie; eergister het almal my toegejuig en hul 
klere en palmtakke op die pad voor my gegooi…sodat ek met Jesus op 
my rug daaroor kon loop. Maar van gister af is ek net mooi weer niks 
nie. Niemand sien my meer raak nie.” 
  
Tweede Donkie 
“Ja, dit werk maar só, sonder Jesus is  
jy niks in die lewe nie!” 
  

Lekker roomys wat jy kan maak vir die warm somerdae.  Dit is 
pret vir  die kinders om dit self te maak – geen vuil skottelgoed 
nie. 
 
¼ koppie room 
¼ koppie melk 
1 eetlepel suiker 
¼ teelepel vanielje, sjokolade of aarbeigeursel 
3 koppies ysblokkies 
1 eetlepel growwe sout 
1 groot Ziploc sakkie 
1 klein Ziploc sakkie 
 
Meng room, melk, suiker en vanieljegeursel. 
Plaas dit in die klein sakkie, en maak goed toe. 
Plaas ysblokkies en growwe sout in die groot sakkie. (Die sout 
voorkom dat die ys smelt) 
Sit die klein sakkie in die groot sak en haal al die lug uit die groot 
sakkie. 
"Brei" nou die groot sakkie vir 10 minute en dan het jy die perfekte 
roomys!  



11 

Rietvallei toekennings 

Lede          Streek        Algemeen 

Wim en Margriet van den Berg 275 

Hans en Erna Koekemoer 80 

Tjaart en Marietjie 90 

Bywoningsplaatjies  toegeken aan lede: 

Verjaarsdae 
Julie             Augustus September 

Annalien Green Daniel Gazendam Albert Gazendam 

Fanie Venter Helena van Zijl Alta van Eeden 

Inge Gazendam Jandre de Wagenaar Ann Stewart 

Jaydin Marneweck Rolandi van den Berg Ben Gazendam 

Mel Ueckermann Tinus Fourie Cornel Fourie 

Willem Momberg Wilko Smit Daan van der Berg 

Fanie Jacobs 

Jacqui Wagenaar 

Jake Erasmus 

Marili Klaasen 

Pieter le Roux 

Rina de Klerk 
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Haak die wa... 
Tinus Vorster van Tinel het as besoeker tydens die Dube-naweek hul besondere 
produkte bekend gestel en ook ‘n hamer geskenk wat gewen kon word.  Hiermee dan 
‘n paar van die produkte wat beskikbaar is. Sien dan ook die advertensie van Tinel. 
 
Aluminium Ripstop 
Foil Forever het sy ontstaan te danke aan die strewe om ‘n duursame en reflektiewe 
materiaal te maak wat die sonstrale reflekteer om sodoende die tente koeler te hou. 
Daarmee saam beskerm die seil die tente teen boomgom en voëlmis. Stormbande 
word elke 1.5 meter ingewerk om terselfdertyd die tente te beskerm teen gure weer. 
Ripstop is ‘n gewone wit lap wat ‘n blokkies patroon het. Die blokkies se wande is 
verhewe en dit is die verdikking wat weerstand bied in die geval van ‘n skeur. In 
teorie sal die blokkie se binnekant skeur en dan by die dikker rant van die blokkie 
stop. Hierdie lap word dan behandel met ‘n lagie wat waterdig en UV bestand is. Dit 
gee dan ook die kleur aan die seil. Om die “foelie” te vervaardig word een kant met 
die tradisionele seëllaar behandel, terwyl die ander kant met die aluminium seëllaar 
behandel word.  Alhoewel nie so blink as die silwer “foelies” nie is die effektiwiteit 
byna dieselfde, maar met ‘n verbeterde duursaamheid wat jare sal hou. Dit is ook die 
eerste werklike materiaal wat sommer vir Rally tente gebruik kan word en 
terselfdertyd koel is.  Die ontwerp van die seile word aangepas volgens jou behoeftes 
en maak voorsiening vir karavaantente asook gewone tente - belangrik is die rigting 
waarin die stormbande loop om nie die in/uitgang te belemmer nie. 
 
Aluminium Hamer 
Die Aluminium hamer is ‘n unieke produk wat die inkap  
van tentpenne kinderspeletjies maak! Aangesien die  
oppervlakte van die hamer op die tentpen “vasbyt” glip 
die hamer nie rond nie. Dit voorkom beserings asook dat 
 tentpenne buig. 

Skok Absorbeerders 
Nou beskikbaar: ‘n skok absorbeerder wat storm 
stremmings uit die tent toue haal! Daarmee saam 
word voorkom dat toue te styf gespan word om seile te 
beskadig. Die veerkrag help egter ook om die seile 
netjies te hou. Gemaak van veerstaal met ‘n silwer 
afwerking om roes te voorkom. 
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Biltongvetkoek 
 
Jy benodig 
1 eetlepel suiker 
1 eetlepel sout 
2 eetlepels droë melkpoeier 
1 pakkie (10 g) kitsgis 
1¼ koppie louwarmwater 
4 koppies koekmeel 
1 koppie droë biltong, fyngekap 
4 eetlepels botter, gesmelt 
750 ml kookolie vir braai 
Só maak jy 
Roer die suiker, sout, melkpoeier, gis en water saam. Meng dit dan saam met die 
meel en biltong totdat dit ’n deeg vorm, knie dit vir minstens 10 minute. Vorm die 
deeg in ’n bol.  Smeer die deegbol buite-om met die botter, sit dit in ’n bak wat 
heelwat groter is as die deegbol, en bedek die bak losweg met kleefplastiek. Laat dit 
vir ’n uur of twee op ’n louwarm plek staan om tot dubbel die grootte te rys. 
Knie die deeg weer vir ongeveer 3 minute, en verdeel dit dan in twee. Rol elke deel 
in ’n dik wors en sny dit in 6 stukke. Sit dit op ’n meelbestrooide snyplank, sit weer 
kleefplastiek oor en laat dit vir nog 30 minute rys. 
Gooi genoeg kookolie in ’n pan sodat dit 1-2cm diep is. Verhit die olie totdat ’n klein 
stukkie deeg dadelik begin dryf en braai. Braai 3 vetkoeke op ’n slag,  draai dit om 
sodra dit goudbruin is aan die een kant, draai die hitte laer en braai dan die ander 
kant. 
Sit dit warm voor met korrelkonfyt en sterk cheddarkaas. 
Geneem uit Weg-tydskrif 
 

Knuppeldik 

Hoe brand ek ’n nuwe pot in vir gebruik?  
Maak die pot vol water en gooi dan beesvet, aartappelskille, worteltoppe en 
ander tweedehandse groente by. Laat alles nou vir ’n paar uur kook en gooi dit 
uit.    
Met staalwol word die pot nou aan die binnekant geskraap. Jy skraap tot dit 
glad is – al daardie winkel uit die pot. Jy kan ook skuurpapier gebruik.  
Dan spoel jy die pot uit en maak dit weer vol met dieselfde soort mengsel as 
wat jy aan die begin gebruik het. Kook hom nou vir nog so drie uur. Dan is jou 
pot reg.  



6 

Op ligte noot 

Jannie : Juffrou sal dit nou nie glo nie, laas naweek het ons gaan visvang. Ons het 
33 babers gevang. Juffrou sal dit nou nie glo nie, maar nie een was onder 15 kg 
nie.  
  
Juffrou : Jislaaik Jannie, dit was 'n verskriklike vangs.  
 
Die juffrou wil nou nie vir Jannie in sy gesig sê hy praat nou regtig tjol nie. Sy 
besluit om dit op 'n diplomatiese manier te doen. Sy besluit sy gaan ook so wilde 
storie vertel en daardeur vir Jannie laat verstaan sy glo nou glad nie sy stories nie. 
  
Juffrou : Jannie, jy sal my nou nie glo nie maar daar het net so verskriklike ding die 
naweek met my gebeur. Ek en die kinders loop kortpad deur die veld, en die 
volgende oomblik grom daar 'n leeu hier reg langs ons. Jannie jy sal dit nou nie glo 
nie, maar die leeu kom toe aangehardloop en ons sien hy gaan ons opvreet. Die 
volgende wat ons sien is die Jack Russel wat ook hier uit die bos aangehardloop 
kom. Jannie jy sal dit nou nie glo nie, maar die Jack Russel gryp toe sowaar die 
leeu en hy verniel vir hom. Hy skud daai leeu naderhand so woes rond dat jy 
sommer hoor hoe die leeu se nek klap. Jannie jy sal dit nie glo nie, daar lê die leeu 
toe, heel vrek. 
  
Juffrou : Jannie, glo jy die storie wat ek jou nou net vertel het? 
  
Waarop Jannie antwoord : Maar natuurlik juffrou, dit was my Jack Russel. 
 
                                                                    --o0o--- Die seuntjie vra die juffrou om te help om sy skoene aan te trek. Sy probeer met 
‘n gedruk en getrek om die vellies aan die kind se voete te kry. Teen die tyd wat sy  
by die tweede vellie kom, breek daar al ‘n lagie sweet op haar voorkop uit en 
begin haar hare al slierte hang soos sy stoei om die vellies aan die kind se voetjies 
te kry.   
  
Dis toe dat die mannetjie so tussen sy vier afwesige voortandjies sê, 
"Juffrou, hierie eerthte vellie ith aan die verkeerde voet.“  Sy kyk en, so  
wrintiewaar, die vellie ís aan die verkeerde voet. En die uittrek van die  
vellie aan die  verkeerde voet gee nóg n gespook af.   



Die juffrou hou kop en begin maar weer om die vellies aan die régte voete aan te  
trek, steeds met een helske gesukkel. Amper klaar, kondig die mannetjie aan: 
"Juffrou hierie ith nie my vellieth nie." 
 
Die juffrou ontplof byna, maar hou kop en sê kalm, "Hoekom het jy nie vroeër  
vroëer gepraat nie?" En die gestoei begin weer om die vellies uit te trek.  Pas is die 
vellies uit of meneertjie sê weer:"Dith my boetie the vellieth. My ma het gesê ek 
moet dit vandag dra want myne is weg.“  Die juffrou sluk droog, skraap al haar 
moed  bymekaar en begin weer stoei om die vellies aan die voetjies te kry. 
Uiteindelik is hulle weer aan die mannetjie se voetjies.  Die mannetjie trek aan die 
juffrou se baadjie en vra verleë: "Juffrou, wat van my kouthe?" 
  
Juffrou skree: "Nou waar is jou kouse??!!" 
 
 En die knapie antwoord: "Dith voor in my vellieth.“ 
 

--o0o— 
 

En hiermee goeie advies… 
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Kampprogram Okt-Des ‘13 

Oktober 
S M T W T F S 

11-12  
ATKV Buffelspoort 

Kongres 
18-19  

Klein Paradys (Brits) 

November 
S M T W T F S 

8-9  
 

Afsluiting 
Hartbeeshoek 

Desember 
S M T W T F S 

 
Skoolvakansie 
Geen kampe 

Adverteer 



Caravans/Woonwaens @  Montana 
 

BREEDTSTAAT MONTANA PARK                
Sel:   WILLIE 0827223925 / WIMPIE: 0769309634 
         RITA (TENTE) 0826514774 
E-mail: willie@zawireless.co.za 

Webtuiste: www.caravans-montana             

  
VERKOPE                           DIENS                         HERSTELWERK                     TENT HERSTELWERK 
  
•  VERKOPE VAN SKOON GEBRUIKTE WOONWAENS 
Ons het altyd  voorraad van topgehalte gebruikte woonwaens. Alle waens deur ons verkoop ondergaan ‘n A 
– Z ondersoek en word volledig gediens en geseël en dra ‘n 6 maande waarborg  

•  IS JOU WOONWA TE KOOP – LAAT ONS DIT NAMENS JOU BEMARK 
•  VERSIENING VAN WOONWAENS 
Ons doen roetine dienste op woonwaens – was en poleer- diens van hoekstutte-koppelstang-wiellaers en nog 
baie meer 

•  HERSTEL EN VERANDERINGS AAN WOONWAENS 
Ons verrig ‘n wye verskeidenheid van herstelwerk  aan woonwaens soos houtrot, haelskade ens. asook  
herstelwerk vir al die versekeringsmaatskapye.  Ons bou ook LUGVERSORGERS EN ELEKTRIESE YSKASTE in 

•  TENT HERSTELWERK 
Herstelwerk aan tente en seile, vervanging van ritsluiters en gaas ens. Maak van 
 nuwe tente , Rally tente, sykante, pale en tentsakke asook spesiale pennesakke ens. Ons doen ook 
weerkaats seile van versterkte materiaal 

  
KLIENTE DIENS IS ONS LEUSE 

RT INSTALLATION AND MAINTENANCE 

      www.rtinstallation.co.za        Tel: +27 12 997 4722, Fax: +27 86 6499 588, Cell: +27 82-601-5914 

(Hennie) 

 
 Digital CCTV Monitoring System  
 Photo ID System 
 Biometrics Recognition System  
 Access Control System 
 Time and Attendance Monitoring Systems 
 Guard Monitoring System 
 Boom gates, Anti-Bandits door, turnstiles and etc. 
 Parking Systems 
 Electric Fencing 
 Gate Motors 
 Intercoms 

     

 

mailto:willie@zawireless.co.za

