
Rietvallei is na die Maan! 
 
            Rietvalleiers het die naweek van die 24-26 Januarie behoorlik 
            sterre gesien by Arendsnes Oord, toe hulle Saterdagoggend laat 
            ontbyt geëet het - omdat hulle vroeg wou aandete eet.  
Waarom?  Hulle het net na sononder vergader om die Ruimte in te vaar 
met Sterre en Planete saam met Hennie Maas.  Ons het daardie aand 
besef hoe klein ons is in hierdie magtige heelal en hoe verspot ons 
struwelinkies is op hierdie “small blue dot” – ‘n blou juweeltjie wat in 
die magtige oneindigheid hang, ons enigste tuiste. Die kosbaarheid van 
hierdie wonderwerk, Aarde, in ‘n lewensvyandige heelal, is wat 
Sawanante mos elke maand uitdryf om die prag van ons klein blou 
spikkeltjiese natuur te gaan geniet.  Hier woon “everybody anybody 
ever knew”! 
 
Die senior manne het natuurlik, soos gewoonlik, 'n paar dae voor die 
tyd hulle plekke onder die skadubome gaan uitsoek.  Die neste van 
arende is gewoonlik op redelike ontoegangklike plekke en nie enige 
iemand kan daar kom nie.  Net so is die hobbelrige pad na Arendsnes 
ook  'n uitdaging - veral die laaste stukkie van Brits af tot by die 
Rooikoppiesdam.  ‘n Lugreëlingtoestel het selfs losgeskud uit een 
woonwa! Gelukkig kon Wim met sy tegniese vaardigheid die probleem 
flink oplos.  



Die grasperke en staanplekke lyk mooi en die groot swembad is 'n 
welkome plek van afkoeling.  Daar is ook genoeg bome waaronder 
mens kan staan, hoewel die ruie, enkeldiep grasperk darem netjies 
gesny kon gewees het vir die groep besoekende waens.  Hoewel die 
ablusies modern is, is daar nog ruimte vir verbetering.  Daar was 
altesaam 21 lede en 1 gas wat die naweek gaan kamp het en die 
Rietvalleiers het die geleentheid terdeë benut om te ontspan en by 
vriende te kuier.  Dit is sekerlik een van die kenmerke van 'n Rietvalleier 
dat hy of sy nie op hulle laat wag om sy kampstoel te vat en te kuier 
met ‘n beker koffie in die hand nie. Sondag het Rietvallei se dominee, 
ds Marnette van Rensburg, die kerkdiens in die Lodge-saal 
waargeneem, daarna is die naweek afgesluit met ‘n heerlike 
waatlemoenfees - 'n welkome afkoeling tydens 'n baie warm naweek.  
Selfs die kamp se klein eland kalfie het sy dors by ons waatlemoene 
kom les. 

Dankie aan die kamp- 
kommandante, Wim en 
Margriet van den Berg 
saam met Steve en Lulu 
Kleynhans, wat gesorg 
het dat almal ‘n rustige 
en ontspanne naweek 
geniet het. 
Hennie en Ingrid Maas 

Ingrid Maas ontferm 
haar oor die eland 

kalfie 

‘n Welkome gesig – 
Marnette voor haar 

‘Rietvallei gemeente’ 



Hennie en Ingrid Maas ontvang hul Nasionale Sertifikaat vir 25 jaar 
as SAWA lede van Willem Momberg . 

Willem Momberg oorhandig aan Mel en Lettie Ueckermann hul 
toekenning vir 110 streeksaamtrekke. 



Neels en Rina de Klerk ontvang hul  toekenning vir 90 streek 
saamtrekke van Willem Momberg . 

Wim en Margriet van den Berg, Lulu en Steve Kleynhans – 
kampkommandante vir die naweek en Willem Momberg (middel). 



Oom Willem verwelkom en 
bedank hul vriende Johan en 

Betsie Luis  wat hul gaste was vir 
die naweek. 


