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Rietvallei se Lente Boerefees  
20 September 2014 

SAWA Rietvallei streek word 10 jaar oud! Tydens 2013 se AJV word daar besluit om ‘n 

fondsinsameling te hou om dit behoorlik te kan vier. Sonja de Jongh bied aan om ‘n feesdag by 

Zwartkops Lapa te reël. Sy het dalk nie op daardie stadium besef waarvoor sy haar inlaat nie …. 

Die lapa se beskikbaarheid is vasgestel op 20 September en toe begin al die ander reëlings. 

Advertensies, Stalletjies, Potjiekos inskrywings, Pryse, Beoordelaar …. Sonja het regtig aan alles 

gedink. Sy kry baie opdraend en spoed hobbels op die pad, maar een vir een oorkom sy hulle en 

maak seker die dag gaan voort en gaan ‘n sukses wees! 

Tydens die AJV in Augustus 2014 stel sy spanne op om haar te help met die finale reëlings op die 

groot dag. 

Op 6 September kom die spanleiers en bestuur by die lapa bymekaar om die opset te bekyk en al die 

finale take uit te deel en besluite af te handel.         

 

 

 

 

 

‘n Paar dae voor die Feesdag aanbreek, gaan sit Leona en 

Willem vir ons 2 groot banniere op om die mense wat verby 

ry solank bewus te maak. 

 

 

En toe breek die groot dag aan …..20 September 2014! Voor sonop staan die Rietvalleiers reg om te 

begin stalletjies afmerk en terrein skoon te maak.  
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Almal sit hand by waar hulle kan.    Leona skenk ‘n springkasteel vir die dag. 

  

Oom Wim help die stalletjie aanwys en vroeg-vroeg begin die eienaars hul stalletjies opslaan. Daar is 

altesaam 55 stalletjies wat hulle produkte kom ten toon stel het. 

  

Om die dag en sy verrigtinge reg te begin, open Jurie Dreyer (voormalige 

Nasionale Voorsitter van SAWA) die dag vir ons 

met gebed.   

 

Oom Daan word geluk gewens aangesien hy 

besluit het om op ons feesdag te verjaar. 

 

   

Danksy Sonja se reëling verloop alles glad. Pieter Viljoen bring 2-rigting radio’s en dit vergemaklik die 

kommunikasie tussen spanleiers aansienlik. Hy wys ook die plekke aan vir die potjiekos makers en 

loop gereeld verby om te loer wat hulle doen. Daar is altesaam 11 deelnemers aan die potjiekos 

kompetisie.  
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Schalk sorg heeldag vir musiek en ‘n mikrofoon vir afkondigings. Wayne en die jeug beman die hek 

en wys parkering aan. Sieg en Klaus help vining-vinnig om die krag probleme uit te sorteer. Leona, 

Sonja en Gideon se werkers hou die terrein en badkamers skoon.  

 

Tannie Margriet en die senior burgers bak pannekoeke soos net 

hulle dit kan doen – soos altyd is dit ‘n wenner. Selfs oom Neels met 

sy seer voet het kom help.   

 

Oom Steve en sy span hou die koeldranke yskoud en 

stel ook yswater beskikbaar vir die ‘Ice bucket 

challenge’. Die jeug help ook fluks met die koeldrank 

verkope.   

 

 Marietjie sukkel om so af en toe vir Tjaart tot stilstand te bring om net ietsie te eet. Willem, Hennie 

en hul span, maak HEERLIKE pot en sorg dat al die werkers en helpers se magies vol is. Corne loop op 

en af met sy lys om al die geld te ontvang.  

Ons het ‘n noodhulp kis beskikbaar, maar behalwe vir Charne se nerf-af knieë het ons dit gelukkig 

glad nie nodig nie. 

 

 Daar word ‘n mode parade gehou en ons eie Johan de 

Jongh staan ook nie terug vir die loopplank nie.  

 

 

 

 

 

MonitorNet het nie net vir sigbare sekuriteit gesorg nie, maar ook die publiek vermaak. 
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Solidariteit se Elize Bezuidenhout  het haar kinders belowe dat as hulle stalletjie 

meer as R1000 insamel met hul lootjie-verkope, dat sy sal sit vir die nuutste - ‘n 

‘Ice bucket challenge’.  

 

 

 

Dit het onmiddelik die 

Rietvalleiers gemotiveer en 

sommer gou is daar R250 

ingesamel vir Motor Neuron 

Disease navorsing. Denise Botha 

en Johan de Jongh het sterk gesit 

en die water ontvang!  

Die fondse sal oorbetaal word. 

      

Ben Kruger daag op om ons potkos te kom beoordeel. Ek dink nie dit was ‘n 

maklike taak nie, maar Ben kondig uiteindelik die wenners aan en die pryse word 

oorhandig. Nogmaals dankie Hans Koekemoer vir al die pryse gereël! Rietvallei 

gee aan Ben ‘n Voetspore Kookboek om dankie te sê vir sy bereidwilligheid om te 

kom beoordeel. 

 

 

               
Willie en Elma Bronkhorst wen die 3de 

prys, 'n kas wyn 

Helpende Hand se span wen die 2de 

prys, 'n wegbreek kamp naweek te Drie 

Berge Woonwapark 

Denise hou die geld vas wat 

ingesamel is sonder dat dit nat word 
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Later daag die orkes op vir die ‘cooler box’ dans. Dankie 

Ben, Tinus, Wilco en Christo. Ons het soos altyd heerlik 

gedans.  

Die senior burgers het sowaar, na die lang dag, weer vir 

ons pannekoek gemaak. Dankie, julle is ware 

staatmakers!! 

 

Sonja en Willem word bedank vir al die harde werk en al die 

slaaplose nagte. Tjaart oorhandig aan haar blomme en ‘n 

notaboek vir die volgende funksie.  Ons gee ook aan hulle ‘n 

gratis wegbreek naweek, sodat hulle kan gaan rus.  

 

 

Na die dans help almal fluks opruim en skoonmaak. En so kom ‘n suksesvolle dag tot ‘n einde. Dankie 

vir elkeen wat gehelp het. Dit was ‘n heelike spanbou vir Rietvallei streek. 

 

Ben en Tjaart oorhandig die 1ste prys 

aan die 2 jong manne, 'n 

wegbreeknaweek in 'n luukse 4ster 

chalet by Tamboti Vreugde Oord 

Tjaart en Sonja (middel) bedank Ben 

en Leon vir hul deelname 
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Hierby aangeheg is Tjaart se bedankingsbrief: 

 

Hier is ook van die kommentaar ontvang na Saterdag: 

Dankie aan al die lede vir dit wat almal vermag het om die fees `n groot sukses en `n groot plesier te 
maak! Dankie ook vir jou en Marietjie se waardevolle bydrae tot die sukses van ons fees! Dit is net 
jammer dat die Waterkloof lugskou ons `voete gevat het’!!!  Daan vd Berg 

 

Baie geluk met jul mooi naweek by Zwartkops. Baie dankie en groete. Johanna v Biljon 

 

Baie geluk met julle groot dag! Dit was wonderlik om by julle te kon kuier! Van my kant ook, baie 
dankie aan ‘n ieder en elk wat die dag so aangenaam en ‘n sukses gemaak het. Martin en Tersia Rix 

 

Tjaart, Baie dankie vir jou ook, jy was ‘n groot helpende hand vir Sonja. Marietjie Klaasen 

 

Hi, dit was 'n heerlike dag met baie lekker atmosfeer onder die Rietvalleiers.  Lekker om saam te 
werk en goeie afloop.  Margriet vd Berg 

Beste Rietvalleiers en ander SAWA lede 

Woorde sal nie kan beskryf wat ons vermag het as „n streek nie! 

Soos ek gisteraand gesê het, die dag en aand sou nie „n sukses gewees het sonder ieder en 

elk se bydrae nie, en dit onder leiding van al Sonja se reëlings. Die gees, spanwerk en 

samesyn wat geheers het kan geen geld koop nie! 

Baie dankie aan al die spanleiers & hul helpers asook ons bestuurslede, op wie ek 

weereens kon staatmaak, ook vir al die donasies deurgegee! 

Ek wil hier in besonder ons jeug ook uitsonder. Van koeldrank help uitpak, sambrele 

opstel, lede help items aandra karre toe, stoele pak en vele meer het die kleiner handjies 

tot laataand gehelp. Julle was sterre in Oom Tjaart en al die ander ooms en tannies se oë! 

So was ons jongste verkoopsdame vir die dag, kleine Rolandi (5jr oud), vinnig om Oom 

Tjaart te herinner om sy R10 te betaal toe ek „n blikkie koeldrank moes “leen”………….. 

Aan ons seniors, groot dankie vir jul bydrae en heerlike pannekoeke, ek is al klaar weer 

lus vir daardie “special” een wat jul my mee bederf het. Margriet, ons is trots op julle! 

Tjaart. 
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Wat ‘n “awesome” spanbou sessie en fees. Dankie. Pieter Viljoen 

 

Net ‘n gelukwense van my kant om julle met die Fees van die afgelope Saterdag geluk te wens met al 
die reëlings vir ‘n aangename dag  en ‘n GROOT fees. 

Ek glo nie ons het die fondse ge-in wat in die vooruitsig gestel is nie maar, die samesyn en die 
kameraderie wat tot stand gekom het tussen die lede is van onskatbare waarde. Dit kan ongelukkig 
nie met geld gekoop word nie. Dit kom alleen van SAAM werk en SWEET. As ek kyk na die dans van 
die aand wat ook volgens my, ‘n reuse sukses was in terme van vrienskappe en respek bou, dan wil 
ek julle almal van harte gelukwens met ‘n GROOT FEES EN GEES vang. 

Mag dit wat hier gebeur het Rietvallei net tot voordeel strek tot uitbou van die streek, sowel as ons 
mooi organisasie SAWA. Dit maak my trots om ‘n Rietvallei lid te wees. Chris Delport (Gebied 
Jakaranda Voorsitter) 

 

Tjaart baie dankie vir julle dat Saterdag so ‘n groot sukses was, want sonder jou, Sonja en Marietjie 
se vriendelikheid en aanmoediging sou die ander nie alles kon vermag nie. Julle bly sterre.  Fanie en 
Elsette Jacobs 

 

Baie baie dankie dat ons deel kon neem aan julle fees Saterdag asook vir die borg van die stalletjie.  
Ons het groot pret gehad en die dag werklik geniet. Ons het redelik goed geldjies gemaak met ons 
roomys – aan die einde van die dag het ek die roomys-vrieskas en al die oorblywende roomys aan 
een person verkoop !!! Nogmaals dankie. Rina (Horison Sorgsentrum) 

 

Hallo julle oulike mensies. Hiermee wil ons as Solidariteit Helpende Hand, Andeon tak, net weer vir 
julle baie baie dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om Saterdag deel te kon wees van julle 
fees. Dit was ongelooflik gewees en julle is “stunning” mense.  Weereens baie baie dankie. Elize 
Bezuidenhout (Solidariteit Helpende Hand) 

 

Die borgskap van die koekmeel was ‘n absolute voorreg en ons is bly om te hoor die dag was ‘n groot 
sukses. Vriendelike groete. Eicker de Klerk (Tiger Brands) 

 

Tjaart. Ek sit heerlik op die balkon met n uitsig wat net ons Skepper so mooi kon maak. Die skepping 
laat my toe dink. Die Here het die mens gemaak elk met sy eie gure en nikke en sonder die gure en 
nikke sou ons mensdom nie so uniek gewees het nie. Met my kwaai samajoor ‘attitude’ het ons as 
streek saam gestaan en van ons lede het sterker na vore gekom as ander maar elk het in sy unieke 
wyse ‘n bydrae in ons sukses verhaal. Met hierdie boodskap wil ek aan elkeen dankie sê van my kant 
as die samajoor leier sonder my troepe sou ek nie kon vermag wat vermag was nie. Seën aan elkeen 
van julle. Sonja de Jongh  

 

 


