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Bass Lake Lodge 
15 – 17 Augustus 2014 

 

As die groot hout hek van Bass Lake Lodge stadig oopgaan, besef ons: ons is so bevoorreg om weer 

te kan kamp. En wat ‘n pragtige kampterrein! Ons het net begin tent opslaan, toe word ons bedien 

met yskoue koeldrank! Dit was ‘n heerlike bederf. 

Van die senior burgers is natuurlik alweer voor almal daar – sommiges na ‘n heerlike en suksesvolle 

toer deur Swaziland. 

Stadig raak die kamp vol soos die son ook begin sak. Met die seniors se boekevat herinner Oom 

Mynhardt ons net weer dat ons soms moet stil raak om God se stem te hoor. 

 

Saterdag is ‘n koel en bewolkte dag. Voor AJV word daar heerlik gekuier om ‘n koppie koffie/tee en 

beskuit. 

 

        
 

 

 
 
 
En dan die langverwagte AJV in Bass Lake Lodge se saal. 

Tema: ‚Wie is jy? Laat jy voetspore?‛ 
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Wayne en Denise open die AJV met ‘n treffende verduideliking van wie ons in Christus is. Ook dat 

Selfkennis begin met Godskennis. 

Magdaleen lees die bekende Voetspore gedig wat beskryf dat God ons in die moeilike tye van die 

lewe dra. 

Marietjie speel dan die treffende lied, Wie is jy?, van Retief Burger as gebed: 

 
 
 
 
MY EENVOUDIGE GEBED IS…. 

Dat jy sal ophou soek en sal hoor … hoe die Here, die BRON van Liefde, LIEFDE self……oor jou sing! Dalk 

kan jy dit nie glo nie, dalk WIL jy dit nie glo nie maar VAT dit, hoor wat Hy oor jou sing: 

Vanaand se Sekelmaan is net vir jou, mag hy dans tot in jou hart en SY arms om jou vou want as HY 

kon praat, sou HY eenvoudig sê…Hoe diep MY LIEFDE hier binne vir jou lê. 

En mensekind ek weet jou hart is broos, want die twyfel trek jou skeef en jy’s leeg en moedeloos, 

maar as jy MY oë vir ‘n oomblik sou kon leen, sou jy ‘n bruid sien in WIT geklee. 

Weet jy Wie dit is? Kan jou aardse siel begryp…. Na wie EK verlang? 

Dit is JY! My Bruid in Ewigheid, een kyk van jou oë en die HOUT se pyn verdwyn! 

Want dit is JY! Geliefde van My SY ek is hier - By jou, in jou, om jou net lief te hê……en al sou jy ook die 

deur in MY Gesig toeslaan, en die leuens bly glo, dat EK net nie bestaan, sal ek nogsteeds MY LIEFDE 

vir jou kom wys. ‘n Gebreekte Lyf wat hang…..aan ‘n Kruis. 

En weet jy, wie jy is? Kan jou aardse siel begryp na wie EK verlang? 

Dit is JY!  My bruid in Ewigheid …een kyk van jou oë en die HOUT se pyn verdwyn. 

Want dit is JY! Geliefde van My SY ek is hier - by jou, in jou, om jou want dit is JY! My bruid in Ewigheid 

een kyk van jou oë en die HOUT se pyn verdwyn…..Dit is JY!  Geliefde van My SY ek is hier, hier by jou, 

in jou, om jou. 

 Ek is hier, hier by jou, in jou, om jou. …..NET LIEF TE Hê. 

      

 

 

                

                Tjaart open die AJV 
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Sonja kry ‘n spreukbeurt om die finale reëlings vir die Lente Boerefees 

te finaliseer. Haar passie forseer mense om vrywillig hulle hulp aan te 

bied  (Gelukkig was Rietvalleiers nog nooit bang vir werk nie). 

Dankie Sonja vir AL die harde werk en stres. Ons is seker dit sal ‘n 

groot sukses wees! 

 

Daar word heelwat sake bespreek en die nuwe bestuur word voorgehou. Toekennings word 

oorhanding en bedankings word gedoen.  

Dis ‘n laaang AJV en tydens ‘n 

‘liggaamsbreuk’ besluit die twee manne 

om die tyd vir bene rek ordentlik te 

benut. Sies Willem, Klaus is kleiner en 

ouer as jy! 

 

 

Die jeug het vir ons tafels voorberei met heerlike eetgoed. Dankie Marili, Jaco en julle helpers! Na 

afloop van die AJV word daar heerlik gekuier en gesels rondom die tafels.    

         

        

 

Die 2 manne verstaan nie die konsep 

van “liggaamsbreek” nie, dit was 

tydens ons Pause gedurende die AJV 

waar ons bene moes rek….. 
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Wayne en die jeug behartig Saterdagaand se Boekevat en die tema van 

voetspore word weereens uitgebeeld met die kinders wat in Denise se 

voetspore volg.  

 

Saterdag word afgesluit met ‘n buurman braai, en na die lang AJV is die kamp sommer vroegaand al 

stil. 

Hans en Erna bring ‘n CD vir sondagoggend se diens wat ons almal diep raak. En daarna kuier die 

Rietvalleiers vir oulaas met koek en tee.  

‘n Groot dankie aan Marietjie vir haar harde werk en nog ‘n suksesvolle AJV. Geniet die ruskansie 

alhoewel ons weet sy sal steeds vir Tjaart bystaan. Dankie ook aan haar en Klaus vir al die foto’s! 

                            

 

 

    Regs konsentreer Klaus, die fotograaf, op die knoppies.                                                                                          

 

 

 

Dit was ‘n heerlike naweek en ons wens ons nuwe bestuur alle voorspoed toe. Ons vertrou God ook 

vir ‘n baie suksesvolle Lente Boerefees die 20ste September. Sien julle almal daar! 

___________________________________________________________________________________
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Bo: Willem oorhandig aan Wim en Margriet vd 

Berg ’n Streek meriete toekenning vir hul bydrae 

tot die suksesvolle reël en afhandeling van 

Rietvallei se 3de amptelike toer gedurende Julie 

2014 (Seniorburger streektoer - Swazulu 

Natuurroete). 

Streek meriete toekennings en ander erkennings: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander streek meriete sal nog aan die afwesiges oorhandig word by volgende kampe. 

Bo: Mel oorhandig ’n Streek meriete toekenning aan 

Erna Koekemoer  vir haar uitstaande en presiesheid 

van haar werk gelewer op die Redaksie van Rietvallei 

se kommunikasie vir die afgelope 2 jaar, met die 

opstel van die Rietstok (ons amptelike nuusbrief), 

naweek en ander kampartikels asook die byhou van 

ons webblad. Erna se bydra en werk het bygedra 

daartoe dat Streek Rietvallei gedurende die Kongres 

2013 ‘n Eervolle vermelding ontvang het vir ‚Beste 

Nuusbriefvordering‛. Stil-stil het sy ook waardevolle 

insette gegee tydens besluitneming en reël van 

funksies. 

Bo: Elsette oorhandig aan Marietjie Klaasen ’n 

Streek meriete toekenning vir haar dienste gelewer 

as Sekretaris die afgelope 3 jaar waar sy ook, soms 

op kort kennisgewing, die Voorsitter bygestaan 

het. Verder tot haar sekretariële pligte, is sy altyd 

bereid om funksies te reël, veral waar daar 

ingestaan moet word. Verder word haar foto’s 

deurlopend as ondersteuning aan die nuusbrief 

redakteur en webmeester ingedien, tot die sukses 

en opbou van ons eie kommunikasie middele. Sy 

het ook die afgelope paar jaar vrugtekoeke gebak 

wat uitgeloot word ter aansterk van Rietvallei se 

kas. 

Bo: Helena oorhandig aan Hans Koekemoer ’n 

Streek meriete toekenning. Hans is altyd reg met 

raad en deel van sy kennis. Deur middel van sy 

wye kontakte is hy altyd bereid om iets te reël, en 

het so reeds 2 uitstappies vir 2014 gereël wat ook 

as ’n senior burger aktiwiteit gedien het. 
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Streek Verdienste Plaatjies – Kampkommandante is deur Elize aan die volgende lede oorhandig wat 

nie skroom om bystand en hulp aan te bied tydens die toedeel van kampnaweke nie en was in die 

afgelope 3 jaar meer as 2 keer kampkommandante. 

- Wim en Margriet vd Berg  - Tjaart en Marietjie Klaasen 

- Wayne en Annemarie Botha  - Sieg en Annatjie Maritz 

- Klaus en Anet Lubbert  - Jake en Ina Erasmus 

- Willem en Sonja de Jongh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo: Streek Verdienste Plaatjies  is deur Hennie aan die volgende oorhandig vir Uitnemende diens 

(buiten kampkommandante pligte) tydens funksies met die aanbied van hulp en is altyd bereid om 

deel te vorm van reëlings, ens.  

(vlnr) Ben v Eeden (Ons Orkes), Elize Engelbrecht, Sonja en Willem de Jongh asook Leona Kruger.

     

  

Links: Marili (vorige ontvanger) oorhandig saam met 

Denise(regs) die Rietvalleiertjie van die Jaar troffee aan 

Johan de Jongh. Johan is altyd bereid om te help, hetsy 

tydens funksies of spesifieke take soos lootjies te 

verkoop, kollekte in te neem, ander te help om afdakke 

op te slaan in die reën, soms seniors te help afslaan en 

uitdeel van KK vorms. Hy was ook kelner tydens die 

Seniors se besoek aan Rietvallei se Teetuin. Daar was 

nog iets, o ja, hy kamp bykans elke naweek saam met 

sy ouers! 
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Die volgende lede  kry Streek Verdienste Plaatjies - Aktiewe Seniors. Hierdie lede is deel van ons 

aktiewe seniors wat baie gereeld kampe bywoon hetsy senior burger saamtrekke, streek naweek, toere 

en ander kampe. Hulle skroom ook nie om altyd hulp aan te bied nie, of dit by funksies is of 

Boekevat sessies, ens. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: 

Ben en Alta v Eeden 

Ann Stewart 

Wim en Margriet vd Berg. 

Bo: Alta (regs) oorhandig aan Fanie en Elzette Jacobs, Mel en Lettie Ueckermann asook 

Pieter en Elmarie Le Roux. 

Regs: Ansie (regs) oorhandig 

aan Jake en Ina Erasmus, 

Daan en Elize vd Berg asook 

Sieg en Annatjie Maritz. 
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Regs: Wim (vorige ontvanger) 

oorhandig die Rietvalleier Senior 

van die Jaar troffee aan Fanie Jacobs. 

Fanie is gewillig om altyd vir almal 

te help met wat ook al gedoen moet 

word en is nie bang om 

pannekoekbak te help reël en self te 

bak nie. 

Links: Ben (links) 

oorhandig ‘n plaatjie 

aan Lede met 100% 

bywoning, 

Sonja en Willem de 

Jongh asook Marietjie 

en Tjaart Klaasen. 

 

Regs: Erna oorhandig ‘n 50 Streek 

Aansporings plaatjie aan Ann (links).  

Hulle sê jy mag nie ‘n dame se 

ouderdom noem nie, so al wat ons gaan 

sê is dat sy reeds so 2 jaar gelede haar 

70ste verjaarsdag gevier het, maar dit ter 

syde geplaas, sy sleep nog self en kom 

pas terug van Rietvallei se 3de toer deur 

Swaziland en KZN. 
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Nuwe bestuur: 

Voor vlnr: Wayne Botha 

(Kampkoördineerder) & Denise 

Botha (Jeugverteenwoordiger) 

Agter vlnr: Tjaart Klaasen 

(Voorsitter); Margriet vd Berg 

(Senior Burger verteenwoordiger); 

Annelien Green (Penningmeester); 

Magdaleen Viljoen (Redaksie); 

Leona Kruger (Sekretaris) en Hans 

Koekemoer (Ondervoorsitter) 

 

Links: Eleanor oorhandig aan Erna 

en Hans asook Wayne en 

Annemarie hul AJV 

Kampkommandante plaatjie. 

Regs: Marie oorhandig aan 

Wim en Margriet asook Tjaart 

en Marietjie hul AJV 

Kampkommandante plaatjie. 
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Rietvalleiers hou AJV! Regs voor wys oom Jake (wat 2de oudste tydens AJV was) dat hy nog op sy 

knieë kan ‚pose‛ vir ‘n foto… 

 

 

Groot dankie aan Annelien dat sy bereid was om op kort kennisgewing  in te staan met die finansies. 

Tjaart se kommentaar was: ‚Sy het my baie bygestaan met die finalisering van die AJV stuk. Die 

aantal ure wat sy ingesit het kan nie voor vergoed word nie. Soos ek haar deur die saamwerk leer ken 

het die afgelope paar weke gaan sy eerstens vra waar is die strokie‛ Tjaart versoek Nellie om aan haar 

blomme te oorhandig as is ‘n klein blykie van waardering – met of sonder ‘n strokie!!  

 

 

  

 

 

Links: Nuwe lede Gert en Eleanor Von Benecke, word 

hier deur Ann (links) in Rietvallei verwelkom. 
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Bass Lake Lodge foto gallery: 

 

 

 

Opgestel deur Magdaleen Viljoen. 


