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Ja kan jul glo, Kersfees is om die draai en saam met die 
vooruitsig, kom vakansie verwagtinge soos rus, kuier, swem en 
die natuurskoon geniet. Vir die wat wel kan weggaan, geniet dit, 
en die wat werk en of by die huis bly, geniet dit ook. 
  
Daar is sekerlik dingetjies wat moet oorstaan tot volgende jaar, 
dit weens die feit dat die jaar so vining verby gesnel het, maar 
toemaar, elke ding kry sy beurt. 
  
Baie dankie aan almal wat so aktief deur die jaar bygedra het tot 
Rietvallei se sukses, so kan ons nog ‘n jaar afsluit. 
  
2014 wag vir ons - die kampprogram is so opgestel en 
goedgekeur om naweekkostes laag te hou deurdat tolhekke 
sover moontlik vermy wil word. ‘n Paar nuwe oorde gaan ook 
besoek word. 
  
Aan ons nuwe lede, weereens welkom by die Rietvallei gesin,  
en aan die Jeug, mag elke leerder sy eksamen met sukses  
slaag! 
  
Hiermee wens ek, Marietjie en Marili ‘n ieder en elke Riet-
valleier, sy gesin en familie ‘n Geseënde Christusfees  
toe. 
  
Groete 
Tjaart 
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Redaksie 
Dis alweer ‘daai’ tyd van die jaar – almal 
moeg van werk en swoeg en skoolgaan en 
alles wat net nog verpligtinge beteken.  Vir 
die werkendes, ek hoop almal het 
geleentheid om bietjie vakansie te neem.  
Dalk bly van ons by die huis en ander neem 
dalk die langpad.  Geniet alles ten volle, 
geniet die gesin en familie, lag baie (dis baie 
goeie oefening soos jul elders in die 
nuusbrief sal lees).  Dankie vir diegene wat 
‘n bydrae vir die nuusbrief gelewer het en 
ook vir die woorde van bemoediging.  Mag 
die feesgety vir ieder en elk geseënd wees 
en ons met nuwe moed en krag mekaar 
ontmoet by die eerste kamp van 2014. 
Erna 
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Pitkos 
Betekenis en inhoud van Kersfees: 
* Kersfees is ŉ Christusfees.  
    Dit gaan daarom dat Jesus Christus ons verlosser gebore is. Dat God sy eie Seun 
    Jesus Christus na ons gestuur het om die verlore wêreld te red! Hierdie is die  
    vertrekpunt van ons hele geloof en waaroor ‘n godsdienstige lewe gaan. Die  
    eerste rede waarom ons dus Kersfees met vrymoedigheid kan vier is omdat ons  
    dankbaar is vir Jesus se koms na die aarde, wat vir ons redding gebring het. Die 
    engele se  lied “ Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die  
    mense in wie Hy ŉ welbehae het” (Luk 2:14).   Ons is dankbaar en opgewonde  
    dat die Here Jesus gekom het. Dat God mens geword het (Joh. 3:16)!  Ons doen  
    dit gewoonlik deur Kersfees saam Kerk toe te gaan. 
* Kersfees is ook ŉ Jubelfees.  
    Luk 2:10 gee vir ons die inhoud van Kersfees, “Moenie bang wees nie, want kyk  
    ek bring vir julle ŉ goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem  
    is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus  
    die Here”.  Dit is ŉ groot en wonderlike gebeurtenis wat vra om gevier te word.  
    Dit is die rede waarom Kersfees ŉ fees van blydskap is wat soos ŉ fontein  
    opspring uit die dankbare hart van gelowiges. Ons blydskap het natuurlik ŉ  
    ander inhoud as die wêreldse blydskap  by sy feesvieringe.  Kersliedere is maar  
    een voorbeeld hoe Christene wil jubel.  Deur om te gee vir ander mense , is jy  
    ook besig om te jubel van dankbaarheid. 
* Kersfees is ook ŉ Familiefees:  
    Dit pas in dat Sondae ons weeklikse familiefees is. In ŉ tyd van blydskap en  
    dankbaarheid wil ons graag die mense wat naaste aan ons is by ons hê. Daarom  
    vier ons dit met vreugde, blydskap en dankbaarheid. 
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Lief ... 

 Mel en Lettie Ueckermann het gedurende November sommer twee kleinkinders ryker 
geword.  Baie geluk aan julle. 

 Johan Grobler het ook ‘n kleinkind in die familie verwelkom en ‘n tweede kleinkind is oppad. 

 Willem en Martie Momberg kuier in Australië en ons wens hulle ‘n aangename reis toe. 

 Corne en Georgina de Wagenaar het ‘n nuwe blyplek aangeskaf.  Geniet jul nuwe huis en 
omgewing. 

 Baie geluk aan die Kahts-familie met die huwelik van hul dogter wat op 29 November 2013 

          plaasgevind het. 

en leed 
 Anet Lübbert se moeder is oorlede en ons dink in ons gebede aan julle. 

 Chris Delport het ‘n knievervangingsoperasie ondergaan.  Sterkte Chris en hoop jy herstel 
gou. 

 Elmarie le Roux se moeder is nog steeds baie siek met geen verbetering in haar toestand.  

 

 

 Nuus van ons lede 

Met hierdie mooi foto het Willem de Jongh die Sawa Toekenning van Foto van die Jaar – Eervolle 
Vermelding ingepalm.  Baie geluk Willem, doe so voort! 
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Soos voorheen het Klein Paradys ‘n groot aantal Rietvalleiers gelok om vir die 
naweek weg te breek.  Dit was ‘n naweek van weereens heerlik saamkuier, die 
speletjies wat Saterdag plaasgevind het het jonk en oud betrek, en Georgina het 
vir die groot bederf gesorg met koek vir almal – dankie Corne dat jy verjaar het.  
Die vure het Saterdagaand hoog gebrand en is heerlik gekuier tydens die 
buurmanbraai.  Sondag het grou en grys en reënerig aangebreek maar dit het 
niemand weggehou van die geleentheid om saam af te sluit met Jacques wat ‘n 
boodskap gebring het nie.  Tjaart het die afsluiting behartig waar ‘n klompie 
toekennings van die kongres en streek oorhandig is.  As gevolg van die reënerige 
weer is daar redelik vroeg opgepak om die terugtog aan te pak.   

Kampnuus 



Nog ‘n besondere Rietvallei-jaar het aan die einde gekom en dit is deurgebring by die 
gewilde Hartbeeshoek Wildreservaat.  Die seniors het vooraf, vanaf Maandag reeds, 
aangekom en weereens heerlik saamgekamp. Vrydagmiddag het die res van die 
woonwaens begin aankom en is daar oor-en-weer gekuier, gebraai en is die naweek 
afgeskop met die gebruiklike boekevat waargeneem deur Neels de Klerk.  
Saterdagoggend het die dapperes die stofpad gevat om weer die litte los te maak. Die 
dag is verwyl met kuier, swem en van die jongeres het dit ook gewaag om bietjie perd 
te ry terwyl ander begin het met die voorbereidings van die safari-ete Saterdagaand. 
Sommer gou het almal met hul mandjies en stoele by die voorgeregpunt saamgekom en 
Fanie en Alida Venter het die tafelgebed gedoen. Die hoofgereg – potjiekos, rys en slaai 
– is voorgesit langs die dam en nadat die ete bedien en geniet is, is die boekevat 
waargeneem deur Albert Gazendam en het Tjaart al die nodige formaliteite afgehandel 
naamlik gaste verwelkom, nuwe lede bekendgestel en toekennings oorhandig. Die 
groep het daarna na die saal verskuif waar dit ook opgetooi was met kersversierings en 
‘Ons Orkes‘ het ons verwelkom met hulle voetejeuk-musiek.  Die nageregtafel was ‘n 
fees van versoeking en al die soete verleiding was die kersie op die koek na al die 
heerlike etes.  Daar is weliswaar ook ‘getwo-step‘ en gewals op ou bekende musiek en 
jonk en nie-so-jonk het in die kring ingeval met die ‘Chicken Dance‘ onder die bekwame 
leiding van Sonja en Elize.  Sommige was maar  bietjie deurmekaar met al die 
bewegings maar die geesdrif was aansteeklik.  Sondagoggend het almal vergader in   
die saal waar Tinus met sy kitaar voorgegaan het met Kerssang.  Hans  
het gesorg vir ‘n CD met ‘n boodskap wat tot elkeen gespreek het, en dit het alles 
bygedra om ons stil te maak in dankbaarheid vir die groot genade van ons Hemelse 
Vader, vir sy seën oor ons Rietvallei streek. 
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Kongresnuus 

Voor Van links:  Marietjie en Tjaart Klaasen, Lettie en Mel Ueckermann, 
Agter van links:  Hennie en Anne-Marie Engelbrecht, Corne en Georgina de Wagenaar, 

Jacques, Diana en Angelique Fourie, Chris en Ansie Delport en Sonja en Willem de Jongh 

Tydens die openingsrede van die Kongres het die SAWA president, Nico Spaumer, onder andere 
klem gelê op uitdagings in die woonwa-ontspanningsbedryf en dat koppe bymekaargesit moet 
word om die voortbestaan van ons geliefde organisasie te verseker. Sawa het in ledetal die afgelope 
twee jaar 'n negatiewe groei getoon en dit behoort vir almal 'n bekommernis te wees. Geen 
organisasie kan voortbestaan as dit nie groei nie.  So moet almal binne Sawa in die toekoms 
verseker dat Sawa positief groei.  Nog 'n aspek wat kommer wek is die koste om saamtrekke by te 
woon. Hierdie aspek raak veral Senior burgers maar die gewone lede voel ook die finansiële druk, 
daarom was daar versoeke gerig om mid-week saamtrekke vir senior burgers te kan reël buite die 
normale streeksaamtrekke. Hierdie is ‘n aangeleentheid wat by die komende 
beplanningsvergadering beslis aandag sal kry.  
 
Brandstofpryse, woonwaparktariewe en die toltariewe speel veral hier 'n rol. Bogenoemde faktore 
sal deur almal in ag geneem moet word wanneer saamtrekke beplan word.  Streekbesture en die 
Nasionale Uitvoerende Bestuur sal moet ernstig besin oor hierdie aangeleentheid en sal planne 
moet beraam om dit steeds vir ons lede moontlik te maak om Sawa se saamtrekke, wat ons 
hoofaktiwiteit is, te kan bywoon. 
 
Die volgende lede het toekennings ontvang het by die Kongres: 
• Reinier van den Berg vir hulp met die webwerf in 2012  
• Willem de Jongh – Eervolle vermelding Foto van die Jaar opvolger 
• Hennie en Anne-Marie Engelbrecht – Nasionale Meriete vir 25 jaar lidmaatskap 
• Erna Koekemoer – Beste Nuusbriefvordering Eervolle vermelding   

Rietvallei was goedverteenwoordig by die Kongres wat plaasgevind het gedurende Oktober by 
ATKV Buffelspoort.   
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Senior Burgerhoekie 

Geen ouetehuis vir my!  
Ons gaan in die Holiday Inn bly! 
Toe ek gister navraag doen oor die koste by 'n luukse ouetehuis, kwoteer hul my R855.00 per 
dag.  Die Holiday Inn kwoteer, na pensioenaris- en langtermynafslag, net R590 per dag.  Ontbyt 
is ingesluit, en dan is daar nog 'n ontspanningsuur in die middag ook. 
 
As ek dan in die Holiday Inn bly laat dit R265 per dag vir middag-en aandete in enige restaurant 
van ons keuse, of kamerdiens-etes.  Of dit kan vir wasgoed, fooitjies of spesiale TV-flieks gebruik 
word. Plus, hul verskaf ook 'n spa, swembad, gimnasium, eetkamer, wasmasjien en droeër, die 
daaglikse koerant, ens. En dan ook nog gratis tandepasta, skeermesse, sjampoo, seep en 
opknapper!  Gee R25 se fooitjies per dag en die hele personeel hardloop agter jou aan om jou 
te bedien.  Hul behandel jou soos 'n klient, en nie soos 'n pasient nie. 
 
Ek gaan my kar verkoop, want daar's 'n busstop reg voor die voordeur onder die dak, en 
pensioenarisse ry verniet!  Daar's boonop nog 'n gholfkarretjie wat jou gratis rond ry op die 
perseel as jy bietjie vars lug soek! En indien jy ander vriendelike mense wil ontmoet, neem net 
die bus Sondae kerk toe. Vir afwisseling neem die heen-en-weer busdiens na die lughawe, en 
geniet 'n ete by die baie oulike restaurante daar.  Terwyl jy daar is,  vlieg sommer êrens heen, 
anders spaar jy te veel en hoop jou geld net op. 
 
En jy hoef ook nie vir ewig in dieselfde hotel te bly nie, jy kan van die een Inn na die ander Inn 
trek met dieselfde voordele.  Wil jy graag die Bahamas besoek? Holiday Inn is daar ook!  Breek 
die TV? Het die ligte geblaas? 'n Nuwe matras? Geen probleem, hul maak alles dadelik reg of 
vervang met 'n nuwe.  Boonop vra hul dan nog om verskoning vir jou ongerief. Daar's ook nog 
die wagte wat jou snags oppas.  Elke dag loer die kamerbediende in om te hoor hoe dit 
gaan.  As nodig bel sy sommer die ambulans, of vir AVBOB.  Indien jy dalk val en jou heup of 'n 
arm breek, betaal Holiday Inn se versekering die mediese koste en 'n pyntoelaag.  Dan 
opgradeer hul jou na 'n luukse suite vir die res van jou lewe! 
 
En natuurlik is dit geen probleem as die kinders kom kuier nie. Hulle sal gereeld kom kuier, want 
nou word dit sommer 'n kort vakansie, veral as jy dan by Margate se Holiday Inn is. En die 
kleinkinders swem in die kinderpoel, waar 'n oppasser na hul kyk.  Die waglys vir ordentlike 
ouetehuise is jare lank, terwyl die Holiday Inn jou sommer vandag al sal inneem. 
Laastens sorg hulle vir die pragtige tuine rondom jou... Waarvoor kan mens meer vra? 
 
Gaan dadelik huurders vir my huis kry! 

Give me a sense of humor, Lord, give me the grace to see a joke,  
to get some humor out of life, and pass it on to other folks. 



Jeugnuus en -dinge 

‘n Verpleegster in die pediatriesaal, voor sy na die kleintjies se longetjies 
luister, plaas eers die stetoskoop in hul oortjies en laat hulle luister na hul 
eie hartjies. 
Die ogies verhelder deurgaans in verwondering, maar nog nooit het sy so 
‘n reaksie en opmerking ontvang soos dié van die vierjarige David.  
Versigtig plaas sy die stetoskoop in sy oortjies en laat hom na sy hart 
luister.  ‘Luister, sê sy…’Wat dink jy is dit wat jy hoor?’  Sy voorkoppie trek 
op ‘n plooi soos hy dink en kyk dan op asof verlore in die misterie van die 
snaakse klop-klop diep in sy bors.  Dan breek ‘n wonderlike glimlag oor sy 
gesig uit en hy vra, ‘Is dit Jesus wat klop?’ 

Uiteindelik het die vakansie aangebreek, nog ‘n skooljaar klaar.  Geniet elke oomblik van die 
vakansie.  Ons sien julle weer volgende jaar – hoop die skoolrapporte was uitstekend.  Baie geluk 
aan elkeen van julle.   
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Rietvallei toekennings 

Lede          Streek        Algemeen 

Wim en Margriet van den Berg 230 

Hans en Erna Koekemoer 125 

Henk en Glenn Kahts 50 

Chris en Ansie Delport 475 

Jacques en Diana Fourie 50 

Willem en Sonja de Jongh 50 

Sieg en Annatjie Maritz 140 

Albert en Inge Gazendam 40 

Bywoningsplaatjies  toegeken aan lede: 

Verjaarsdae 
Oktober             November Desember 

Sonja de Jongh Lulu Kleynhans Anne-Marie Botha 

Neels de Klerk Hennie Maas Denise Botha 

Corne de Wagenaar Pieter Viljoen Nathan Botha 

Johann du Toit Amber de Wagenaar 

Anne-Marie Engelbrecht Henri Kahts 

Lourens Gazendam Lizandrea Kahts 

Henry Hill Henk Kahts 

Steve Kleynhans Trix vd Berg 

Mariana Marneweck Marnette van Rensburg 

Naomi Smit Gideon van Zijl 

Chris Stander Magdaleen Viljoen 

Margriet van den Berg 

Alida Venter 
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Haak die wa... 
Tinel (een van ons adverteerders) het ‘n produk beskikbaar gestel wat menige kampeerder met 
vakansie of tuis heelwat gemoedsrus kan gee. 
 
Kampsekuriteit :  Secure Forever 
 
Nou vir die eerste keer beskikbaar: ‘n effektiewe draadlose alarmstelsel wat beweging 
monitor (versnelling) en dit deur middel van ‘n “nTag” sensor na die beheereenheid oor dra. 
 
Die beheereenheid kan tot 32 verskillende sensors lees en dit groepeer na 5 verskillende 
uitsette. Elke sensor word egter individueel gemonitor.  Die nTag sensors is effens groter as ‘n 
vuurhoutjieboksie, en die mobiele beheereenheid effens groter as ‘n selfoon. Elke sensor kry ‘n 
unieke kode om kruiskoppeling te voorkom. 
 
Die sensors en beheereenheid kan tot 100 meter uitmekaar geplaas word.  Deur slim plasing van 
enkele sensors kan jou hele kamp beskerm word.  Die sensors werk met 2 x AAA batterye en kan 
tot n maand werk, afhangende van die hoeveelheid beweging wat dit monitor.  Kamp Sekuriteit 
nou beskikbaar by Secure Forever.  ‘n Sensor kan byvoorbeeld aan ‘n fiets vasgesit word. Indien 
iemand die fiets beweeg sal die sensor dadelik ‘n sein na die beheereenheid stuur wat alarm sal 
maak.  So ook kan ‘n sensor aan die karavaan se deur bevestig word en as die deur oopgemaak 
word, sal die alarm geaktiveer word. ‘n Sensor kan ook aan ‘n stoel vasgesit word, en die stoel kan 
net voor die tent se ingang geplaas word - indien iemand die stoel wegskuif sal die alarm 
geaktiveer word!  Sou die gebruiker ‘n selfooneenheid koppel aan die stelsel sal ‘n sms na die 
gebruiker se selfoon gestuur word, daar waar hy/sy op die strand of by die swembad is.  Terug by 
die huis kan die beheereenheid in die huis gesit word en die sensors in die karavaan en op die hek 
- sou dit dan beweging optel word die alarm geaktiveer. 
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Knuppeldik 
Karnavalslaai 
 
500g petit pois ertjies 
250 g sampioene in skyfies gesny 
250g kersietamaties 
3-4 hardgekookte eiers in kwarte gesny 
100g fetakaas, gekrummel 
125g ham in blokkies of spek, bros gebraai 
Olywe 
Verskeidenheid slaaiblare 
 
Pak die verskillende bestanddele in lae in ‘n mooi glasbak bo-op die slaaiblare en gooi slaaisous oor. 
Verkoel en bedien. 

Vinaigrette slaaisous 
 
30 ml asyn 
1 ml sout 
5 ml mostertpoeier 
Varsgemaalde swartpeper 
Strooisuiker na smaak 
 
Meng goed saam 
 

Thousand Island-varkgereg 
 
½ pakkie wituiesoppoeier 
Gemaalde swartpeper 
4-6  varktjops 
20ml sonneblomolie 
125 ml appelkooskonfyt 
75 ml Thousand Island lae-olie slaaisous 
5 ml knoffelvlokkies 
5 ml mostertpoeier 
Voorverhit die oond tot 180⁰C. 
Meng die soppoeier en swartpeper en rol die varktjops daarin.  Braai die tjops in die olie in ‘n 
pan op die stoof tot goudbruin.  Plaas die tjops in ‘n oondskottel met ‘n deksel.  Meng die res 
van die bestanddele en gooi oor die varktjops.  Plaas die deksel op en bak 1½ uur totdat die vleis 
sag is.  Draai die tjops na 45 minute om. 

Sluit die maaltyd af met ‘n gesonde opsie… 
 
Vrugtefeesfondue 
Verskeidenheid vars vrugte, in skyfies gesny 
Droëappelringe 
Droëperskes 
Sous 
375 ongegeurde laevetjogurt 
50 ml heuning 
 
Rangskik die vrugte op ‘n groot, ronde glasbord.  Meng die jogurt en heuning, skep in ‘n bakkie 
en plaas in die middel van die glasbord. 
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Op ligte noot 
Lag is lekker en wil jy glo - nogal Bybels ook!! 

 

Dis mos lekker om in iemand se geselskap te wees wat lekker kan lag!!! 

Die spreukedigter leer ons in Spreuke 17:22 “’n Vrolike mens is ŉ gesonde mens, ŉ neerslagtige 
mens raak uitgeput”.  Die Bybel verwys op verskeie plekke na vrolikheid, en vreugde. Daar word 
in die Bybel self baie humor gebruik dat jy maar net kan glimlag as jy dit lees. Okke Jager het 
destyds ŉ boekie geskryf oor humor in die Bybel. Daar is baie ironieë in die Bybel wat ŉ mens 
maar net kan laat glimlag.  

Om te lag is ŉ voorreg en daar is geen groter medisyne as die natuurlike lag nie. ŉ Hoof van die 
neurochirurgiese afdeling by Groote Schuur het ŉ klompie jare terug in die openbaar gesê:” Die 
algemeenste vorm van Lyding is nie pyn nie, maar neerslagtigheid.” Dit is tog ŉ sielkundige feit 
dat die meeste mense net so gelukkig is as wat hulle hulself voorneem om te wees! Navorsing 
bevind omdat ons as grootmense nie so baie soos kleuters nie lag nie -ons nie soveel sorgloos-
heid het nie! 

ŉ Sekere Amerikaanse dokter beweer dat lag jou immuniteit verhoog! Lag help dat ons nie altyd 
die negatiewe dinge so raaksien nie . Dit help om ons positief te kry ! As jy baie lag, verlaag risiko 
van ’n hartaanval- jy het lae stresvlakke en beter gesondheid. Dit bevorder die immuniteitstelsel. 
Navorsing leer ons dat ŉ mens wat emosioneel positief is, iemand is wat minder vatbaar is vir 
fisiese infeksies. Iemand wat positief is, se brein skei sekere chemiese reaksies af wat ŉ invloed 
op ons gesondheid het! As jy baie lag kan dit jou bloeddruk verlaag.  As jy baie lag kry jy 
natuurlik ook goeie oefening in en dan is lag nog lekker ook! Oefening: 20 sekondes  se uit-die-
maag lag = 3 minute op ’n roeimasjien. 

Ek het iewers gelees ” Vertel ŉ grap en jou linkerbrein werk – “vang” die grap, begin lag en jou 
regterbrein werk”. So ŉ humoristiese benadering tot jou probleme sal jou kreatiewe oplossings 
laat vind! Daarom is ŉ mens baie kreatief as jy laf raak! Dit maak jou meer plooibaar om jou eie 
probleme op te los. Oop vir ŉ veelheid van moontlike oplossings. Lag help jou om die ander kant 
van dinge raak te sien! Lag het ŉ teenoorgestelde uitwerking op mense as stres en spanning- 
selfs vrees! Lag los nie altyd jou probleme op nie. Dit help jou om jou probleme positief te 
hanteer. Dis wonderlik dat die Here vir ons gemaak het om te lag. Hy het geweet hoe nodig ons 
dit sou hê in al die spanning en bekommernis waarmee ons moet saamleef! 
Dit is hoekom -elke keer as daar ŉ groot ramp was, net die volgende dag is daar stukkies humor 
wat hieruit ontstaan! Gal 5 praat van die vrugte van die Gees – dan is blydskap, vriendelikheid, 
vreugde en goed-hartigheid deel daarvan. Dit alles het te doen met die vreugde en blydskap van 
die lewe. Daarom is dit so goed om te lag. Dit help ons om bly en vol vreugde te leef! 

As jy vrolik is beteken dit natuurlik nie dat jy ligsinnig moet wees nie. Ligsinnigheid is om die sin 
van die lewe nie ernstig op te neem nie en van die lewe self ŉ bespotting te maak. Goeie humor 
het niks met ligsinnigheid te doen nie. Iemand kan ernstig wees en ligsinnig wees. Ligsinnigheid 
het niks met lag te doen nie. So laat niemand jou vertel jy moet nie so baie lag nie. Jy moet 
glimlag, lag, want die Here het die lewe se vreugde vir ons gegee om te geniet!! 
Paulus gee in Fil. vir ons ŉ opdrag om bly te wees. Hy wil natuurlik hê ons moet blydskap uitleef 
omdat Jesus ons gered het van ons sonde. Ons blydskap in Jesus behoort te maak dat ons 
makliker lag. Hoe meer ons lag hoe meer gaan ons geestelik gesond wees!  

 

http://quintusheine.files.wordpress.com/2010/03/laugh.gif
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It Is Time!  

How do you know when it is time to  

"hang up the car keys"?  

I say when your dog has this look on his face!  

A picture is worth a thousand words!  

 

Laat ons die goeie raad probeer… 

Wat my ma my geleer het: 
 
Sy het my geleer om WERK WAT GEDOEN IS TE 
WAARDEER;  
 
"As julle mekaar wil doodmaak, doen dit buite 
- ek het nou net klaar skoongemaak"  
 
Sy het my van GODSDIENS geleer:  
"Jy beter begin bid dat die kol uit die mat 
uitkom"  
 
Sy het my geleer OM IN TYD TE REIS:  
"As jy nie nou opruim nie, foeter ek jou tot in 
volgende week"  
 
Sy het my van UITHOUVERMOë geleer:  
"Jy sal net daar bly sit tot al jou spinasie klaar 
is"  
 
Sy het my van die WEER geleer:  
"Dit lyk of 'n tornado deur jou kamer is"  
 
Sy het my van die LEWENSKRINGLOOP geleer:  
"Ek het jou in hierdie wêreld ingebring, ek kan 
jou weer daaruit haal"  
 
Sy het my IRONIE geleer:  
"Hou aan lag, en ek gee jou iets om oor te 
huil"  
 
Sy het my LOGIKA geleer:  
"Want ek sê so, dis hoekom" 

Wat noem jy 'n hasie met probleme? Situhasie  
Wat noem jy 'n hasie in 'n pyp? Blokhasie  
Wat noem jy 'n hasie in die tuimeldroër? 
Spinhasie  
Wat noem jy 'n hasie inni hospitaal? 
Operhasie  
Wat noem jy 'n hasie inni spur? Inspirhasie  
Wat noem mens 'n hasie met GPS? Navighasie  
Wat noem mens 'n rugby hasie? Paashasie  
Wat noem jy 'n hasie wat mond-tot-mond 
asemhaling toepas? Oksidhasie  
Wat noem jy 'n Walt Disney Hasie? Animhasie  
Wat noem jy 'n Vuvuzela Hasie? Gerhasie  
Wat noem 'n mens 'n hasie op 'n telefoon? 
Kommunikhasie  
Wat noem 'n mens 'n losbandige hasie? 'n 
Flirthasie  
Wat noem 'n mens 'n hasie wat preek? 'n 
Kanselhasie  
Wat noem jy 'n ryk hasie? Inflhasie  
Wat noem jy 'n hasie wat boer? Plhasie  
Wat noem mens 'n siek hasie? Inflamhasie  
Wat noem jy 'n hasie wat oorsee gaan? 
Immigrhasie  
Wat noem jy 'n hasie met 'n spuitmagie? 
Purghasie  
Wat noem jy iemand wat heeltyd hasie-
grappies vertel? Irrithasie 
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Kampprogram Jan-Des ‘14 

Januarie 
S M T W T F S 

24 – 26 
 

Arendsnes 

Februarie 
S M T W T F S 

19 – 20 
Senior Burgersaamtrek 

21-23 
Streeksaamtrek 

 
Monateng 

Maart 
S M T W T F S 

14 – 16 
 

Bosfontein 

November 
S M T W T F S 

14 – 16 
 

Afsluiting 
Klein Paradys 

Desember 
S M T W T F S 

 
 

Skoolvakansie 
Geen kampe 

 

April 
S M T W T F S 

16 – 17  
Senior Burgersaamtrek  

 17-21 
Presidente 

 
Klipdraai 

Julie 
S M T W T F S 

25 – 27 
 

Voorsittersnaweek 
(oord sal bevestig word) 

Augustus 
S M T W T F S 

15 – 17  
 

Bass Lake 

Mei 
S M T W T F S 

21 – 22 Mei 
Senior Burgersaamtrek 

23-25 
Streeksaamtrek 

 
Hartbeeshoek 

September 
S M T W T F S 

17 – 18  
19 – 21 

Nasionale Saamtrek 
 

26 – 28 
Silver Rocks (Bela Bela) 

Junie 
S M T W T F S 

13 – 16 
 

Smal Game Lodge 
(Rustenburg) 

Oktober 
S M T W T F S 

17 - 19  
ATKV Buffelspoort 

Kongres 
24 - 26  

Drie  Berge 



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 

     

 

Adverteer 

mailto:willie@zawireless.co.za

