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Die Rietstok 
28ste Nuusblad van Streek Rietvallei  

September 2014 
 
 

 

Ja, so nader ons die einde van nog „n kampjaar saam, met net nog twee kampe oor 

vir 2014. Weens omstandighede kon ek en Marietjie nie die Voorsitters uitnodigings 

naweek aanbied nie en is daar besluit om dit saam met die Manyane Kuiernaweek te 

laat geskied. So, sedert die vorige uitgawe het van ons die Manyane kamp 

bygewoon, waarna heelwat seniors Rietvallei se 3de amptelike toer, die Swazulu 

Natuurroete Toer, meemaak. Hierdie groepie wag ons in by Bass Lake Lodge waar 

ons AJV suksesvol afgehandel word. „n Ander hoogtepunt vir die kwartaal en jaar 

was die groepie wat die Kongres te Buffelspoort bywoon en getuie is van die 

ontvangs van verskeie Nasionale toekenings. Silver Rocks word vir die 1ste keer 

besoek en menigte maak „n langnaweek deur 2 dae verlof te neem en lekker te kom 

braai en kuier, „n oord wat ons beslis weer sal besoek.  

 

Ons verwelkom twee Rietvalleiers hierdie kwartaal naamlik Gert en Eleanor Von 

Benecke asook Frik en Marie Coetzee. Weereens welkom julle. 

 

Die gebruik van vooraf inbetalings van kampgelde is baie suksesvol en dit beperk 

nie net die risiko van kontant op hande nie, maar bespaar bankkostes. Baie dankie 

vir elkeen se samewerking hier. Gaste is natuurlik nog altyd welkom, maar lede kry 

voorkeur, veral by funksies soos AJV en Jaarafsluiting. 

 

En nou wag ons vir die laaste twee kampe van die jaar, die altyd gewilde Drie Berge 

asook Klein Paradys, maar voor ons daar kom, Rietvallei streek word 10 jaar oud in 

2016 en daar word gedurende AJV 2013 besluit om „n fondsinsameling te hou om dit 

behoorlik te kan vier. Ons hou „n Lente Boerefees by Zwartkops lapa op die 20ste 

September 2014! Na „n heerlik dag van saamwerk en groot sukses bedank Tjaart 

elkeen wat betrokke was soos hieronder. Lees gerus die artikel ook waar sommige 

kommentare ontvang, gerekordeer is. 

  

Ons Rietvallei leuse – ons gaan nou braai en kamp! 

 

Groete 

Tjaart 
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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! 
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Redaksie 

Rietvallei se 2014 AJV se tema was: „Wie 

is jy? Laat jy voetspore?‟ – na „n besige 

naweek kom ek die Maandag tot verhaal 

en besef: Ek het groot  „voetspore‟ om 

vol te staan na die vorige redakteur se 

wonderlike werk. Maar dan weer: Dis 

soveel makliker om êrens heen te gaan 

as iemand voor jou geloop het en 

duidelike voetspore gelos het. Dankie 

vir die goeie voorbeeld en al die raad 

sover.  Hierdie is nuwe grond vir my, 

maar ek hoop elkeen wat die Rietstok 

lees, gaan iets hier binne kry waarvan 

hy/sy hou en dit geniet. Ek het besluit 

om elke keer „n versie of kort gedagte in 

te sluit as bietjie kos vir die siel. Daar 

word baie gesê: „Te veel van „n goeie 

ding is nie goed nie‟ – maar volgens my 

geld dit GLAD nie vir die Bybel nie. 

Geniet die Rietstok en mag julle „n 

geseënde kwartaal beleef!   

                 Magdaleen Viljoen 

Rietvallei Bestuur         

    2014/2015  

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

Ondervoorsitter  
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Penningmeester  
         Annelien Green   082 711 0134  
 dodge38@iafrica.com  
Sekretaris  

Leona Kruger   071 201 0682 
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Redakteur  
          Magdaleen Viljoen   083 792 3078 
          magdaleenv@absa.co.za 
Kampkoördineerder 
         Wayne Botha   083 607 0928 
 wayne@witklippies.co.za 
Senior Burgerverteenwoordiger  

Margriet van den Berg   082 586 0480 
wavdberg@telkomsa.net  

Jeugverteenwoordiger  
Denise Botha   083 607 0928 
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SAWA Webblad:  
           www.sawa.org.za 
 
 
 
 
 

Sielskos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beywer julle allereers 

vir die koninkryk van 

God en vir die wil van 

God, dan sal Hy julle 

ook al hierdie dinge 

gee.  

Matt 6:33 

 

Vind jou vreugde in 

die Here, en Hy sal jou 

gee wat jou hart 

begeer.  

Psalm 37:4 

 

http://www.sawa.org.za/
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Pitkos 

 

In Elsabe Aldrich se skreeusnaakse boek, Vonkelkyk op die lewe, skryf sy: 

“Humor is soos ‟n gewilde, duur velroom. Jy vermoed dit doen nie alles wat dit 

belowe nie, maar jy voel beter as jy dit gereeld aanwend. ‟n Dag waartydens ek 

nie gelag het nie, tel as ‟n brakkerige een. Lag bring lig en laat waai vars lug 

deur muwwe en pynlike situasies. Al lyk dinge hoe donker, het kinders van God 

die versekering dat ons nooit alleen is nie. Dit is genoeg rede om bly te wees, te 

lag en te jubel.” Volgens Elsabe is daar baie voordele van lag en is dit selfs op ‟n 

sielkundige vlak genesend. “Daar is ‟n gesegde: „those who belly-laugh, seldom 

belly-ache‟. Lag is die beste grimeermiddel vir gesigte en die beste medisyne 

vir ons innerlike. Dit verminder stres en verdryf spanning. Kompleet soos die 

vrou wat „die pil‟ verruil het vir kalmeerpille. 

Sy het nou baie kinders, maar dit traak haar 

nie. Lag lig die gees. Dit is fisies te verklaar: 

dieselfde goedvoel endorfiene wat afgeskei 

word wanneer ‟n mens ‟n ver ent gaan draf, 

kom in jou bloedstroom as jy bevrydend 

skater. En dit is baie minder sweterig! So, 

wanneer ek iemand sien oefen, lê ek soos ek 

lag.” 
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Rietvallei nuusbrokkies   

 Die senior burgers het „n 3de senior toer na Swaziland en Kwazulu-Natal 

gehad gedurende Augustus. Dit was „n groot sukses alhoewel oom Neels de 

Klerk sy hakskeen spier seergemaak het en nie die toer kon meemaak nie. 

 Die Boere Lentefees fondsinsameling die 20ste September was „n reuse 

suskses. Rietvallei het „n totale wins van R15 900 gemaak. Dit word 

gereserveer vir die 10de verjaarsdag vieringe in 2016. 

 Ons beplan weer „n heerlike kuier dag by Horison Sorgsentrum vir die 21ste 

Oktober om verlede jaar se kollekte aan hulle te oorhandig. 

 Die uitstappie na Coke fabriek is verskuif na „n later datum wanneer meer 

mense dit kan bywoon. 

 Alle lede moet asb kennis neem van ons nuwe bankrekening nommer: Absa 

Tjekrekening nr 9287762381. 

 Ons wil Gert en Eleanor Von Benecke asook Frik en Marie Coetzee welkom 

heet as nuwe lede. 

 

 

Lief en leed 

 

 Pieter Le Roux se moeder is gedurende Julie oorlede; 

 

 Dries Engelbrecht het „n Mantelvliesbreuk operasie gehad; 

 

 Neels de Klerk het in Julie sy linker hakskeen se sening afgebreek; 

 

 Chris Delport het „n knie operasie ondergaan om die regter patella te 

vervang; 

 

 Hans Koekemoer het sy jongste broer verloor na „n hartaanval;  

 

 Oom Willem Momberg (oudlid) het „n gewas langs sy brein laat verwyder 

nadat hy gedeeltelike verlamming ondervind het; 

 

 Marie Coetzee was behandel teen erge griep; 

 Annelien Green het haar arm erg beseer met „n val; en 
 

 Cornel Fourie het inplantate ontvang. 
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Kampnuus 

 

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!  

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 voor AJV word daar heerlik gekuier om „n koppie koffie/tee en beskuit.  

En dan die langverwagte AJV met die tema: “Wie is jy? Laat jy voetspore?” 

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. 

Sonja kry „n spreukbeurt om die finale reëlings vir die Lente Boerefees te 

finaliseer.  

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

Toekennings word oorhanding en bedankings word gedoen. 

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. 

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.  

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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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) 
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Silver Rocks 

26 – 28 September 2014 
 
 
Woensdag 24 September is „n vakansie dag en heelwat Rietvalleiers maak dit „n lang 

naweek. Dit is die eerste keer wat Rietvallei streek by Silver Rocks kamp. Alhoewel van 

die lede in die „bo-dorp‟ en ander in die „onder-dorp‟ gekamp het, het almal heerlik oor 

en weer gekuier.   

Die senior burgers behartig die Boekevat terwyl al 

die Rietvalleiers nog nie by die kamp is nie.  

Vrydag kom die res van die werkersklas ook by 

die kampterrein aan. Ons is altesaam 16 lede,         

1 SAWA gas, 3 besoekers en 7 kinders.   

Johanna van Biljon (Gebieds Senior Burger 

verteenwoordiger) bedank die 

kampkommandante en oorhandig hulle plaatjies. 

Die kampkommandante was Willem en Leona Kruger en Pieter en Magdaleen Viljoen. 

 Saterdag oggend speel die kinders albasters in die pad. 

Mel het darem ook kom deelneem.  

Dit is so heerlik warm dat die Rietvalleiers nie net die 

swembad benut nie, maar ook die rivierpoele. 

Pieter Viljoen doen Saterdag die Boekevat terwyl die son in 

die weste onder gaan.  Toe word daar heerlik straat braai 

gehou en gekuier ….  

Die prediker vir Sondag kry teenspoed met sy motor en 

Magdaleen Viljoen bring Sondag oggend „n boodskap – 

moenie bekommer nie, vertrou op God. Jaco Viljoen en Angelique van Staden 

(besoeker) hanteer die kinders by DisCo. 

Na die gebruiklike afkondigings, verwelkomings en oorhandigings deur Tjaart, sluit 

Gideon van Zijl vir ons die naweek af met gebed.  

Na die Rietvalleiers om die tafel heerlike eetgoed gekuier het, is dit oppak en terug 

sleep huis toe. Dankie aan elkeen vir nog „n heerlike kamp van SAWA Rietvallei streek! 
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Die onderstaande brief is ontvang vanaf ons nuwe lede, Frik en Marie: 

 

So kom ons by Silver Rocks oord aan op die hitte van die dag - 32°C. Die droeë 

rivierloop en vaal grasvallei sonder koeltebome staan my glad nie aan nie. Ek is 

sommer klaar ontsteld – wat gaan ons hier vir vyf dae doen? 

 

Tannie Margriet se vriendelike gesig laat my beter voel. Hulle is al goed ingeburger 

en kuier letterlik die hittegolwe tot stilstand. 

 

Tjaart en Marietjie loop ons tegemoet en wys vir ons ’n staanplek met bietjie skadu 

reg langs hulle met ‘n wonderlike uitsig oor die winter vallei. Hulle vriendelikheid 

oorrompel ons ….en ek voel hoe my ontstelde gemoed bedaar. 

 

So warm soos dit daai dag was, so koud word dit toe die son sak. Ons dop nog ‘n 

toets: Amper geen warm klere saamgebring nie. Gepanser met handdoeke om ons 

koue voete gesels ons om die vuur tot ons goed gevries is en hop toe vining in die 

warm bed. Ons sal beslis nie weer die fout begaan nie. Ons warm baadjies verlaat 

NOOIT weer die woonwa nie. 

 

Donderdag maak ons ‘n draai by Klein Kariba. Hulle is besig om die oord weer mooi 

te herstel na die oorstromings vroeër vanjaar. Ek en Frik ‘soak’ in die warmwater 

swembad (rumatiekbad hie-hie) … en eet ‘n smaaklike burger by die restaurant op 

die oewer van die rivier. 

 

Die res van die naweek bestaan uit kuier en nogmaals kuier met die warmste, 

innemende mense. Ons slaap, braai, eet en ruil interessante kamp idees uit. Sieg 

vergas ons met vele, vele, vele vermaaklike storietjies so tussen die naggeluide en 

jakkalse se gehuil. 

 

So kuier ons toe sommer sielsgenote raak. ‘n Hele middag met Gideon en Helena om 

gesels. Lekker om mense te ontmoet wat dieselfde sentiment deel. 

 

Sondag oggend se erediens plaas die spreekwoordelike kersie op die koek. 

Magdaleen bring vir ons ‘n boodskap so reg uit God se hart. Ons plaas ons sorge en 

bekommernisse by Jesus se voete neer. Ons Vader weet wat ons nodig het. Hy sal 

sorg. 

 

Ek kyk uit op die natuur om my en weet – Hy laat alles ten goede meewerk vir die wat 

Hom liefhet! 

 

 

"Success is getting what you 

want. Happiness is wanting 

what you get." 
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Rietvallei by Kongres 2014 

Die jaarlikse SAWA kongres is bygewoon deur 6 van ons lede, naamlik Tjaart en 

Marietjie Klaasen, Hans en Erna Koekemoer, Chris en Ansie Delport, Jacques en Diana 

Fourie, Mel en Lettie Ueckermann asook Willem en Leona Kruger. 

Ons is Vrydagmiddag ingewag deur „n span vriendelike en behulpsame groepie lede 

van Wapadrand streek en sommer gou na ons staanplekke verwys.  Die dames het ons 

voorgekeer met „n heerlike glasie verkwikking (likeur) net om ons voor te berei vir die 

gebeurlikhede die naweek.  Soos gewoonlik het die woonwaens styf sy-aan-sy en rug-

aan-rug gestaan maar niemand het regtig daaroor gekla nie. 

Vroegaand het die groep verskuif na die saal waar die opening en Boekevat 

waargeneem is. Ons het in die tou geval vir die hamburgers wat voorberei is en almal 

was dit eens – dit was heerlik. 

Saterdag oggend het die afgevaardigdes (en ander belangstellendes) die verrigtinge 

bygewoon waar geleentheid gebied word om te besin oor verskeie sake, probleme 

aangespreek word en nuwe besture gekies word.  Na die verrigtinge het die baadjies en 

dasse gewaai en onder die bome is „n vuurtjie aangesteek vir die noodsaaklike vleis op 

die kole.  Luilekker is daar gekuier tot daar laatmiddag traag begin is om reg te maak vir 

die aand se dinee. 

Die saal was pragtig versier (komplimente aan die dames van Wapadrand).  Dit was 

voorwaar treffend.  „n Heerlike ete is so tussendeur al die toesprake en oorhandigings 

geniet en daarna is „n laataand-vuurtjie by die woonwaens opgesteek om „n laaste koffie 

te geniet en nabetragting te hou.  Sondagoggend is afgesluit met „n Kerkdiens in die saal 

waar die nodige bedankings dan ook gedoen is.  Sommer gou daarna het almal weer hul 

woonwaens gehaak en is die lang pad terug huistoe gevat. 

Artikel geskryf deur Hans Koekemoer 

 

   

 

 

 

 

 

Rietvalleiers saam by die kongres 2014 
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Lente Boerefees 

 
SAWA Rietvallei streek besluit om „n fondinsameling te hou om hulle 10de verjaardag behoorlik te 

kan vier! Voor sonop op die 20ste September staan die Rietvalleiers reg by Zwartkops lapa om te 

begin stalletjies afmerk en terrein skoon te maak. Almal sit hand by waar hulle kan.  

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 vd Berg word geluk gewens aangesien hy 

besluit het om op ons feesdag te verjaar. 

Danksy Sonja de Jongh 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. 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. Tannie Margriet en die senior burgers bak 

pannekoeke soos net hulle dit kan doen – soos altyd is dit „n wenner.  Oom Steve en sy span hou 

die koeldranke yskoud. 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.  

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 is oorbetaal na die Joost vd Westhuizen fonds. 

Ben Kruger daag op om ons potjiekos 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. 

Later daag die orkes op vir die „cooler box‟ dans.  

Sonja en Willem de Jongh 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 heerlike spanbou vir Rietvallei streek.  

 Tjaart en Sonja (middel) 

bedank Ben en Leon vir hul 

deelname 

‘Ons Orkes’ maak musiek 

by die ‘cooler box’ dans Rietvalleiers tydens die fees 
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Senior Burger hoekie 

 
 

Rietvallei se 3de senior toer 

SWAZULU NATUUR ROETE TOER 

 

Maandag 21 Julie 2014 om 09:30 meld van ons Rietvallei seniors aan by “The Rose” 

anderkant die eerste tolhek op pad na Badplaas.   

Woensdag 23 Julie 2014 vertrek ons via Amsterdam na die grenspos by Nerston/Sandlane 

waar alles glad verloop het. Daarvandaan ry ons oor Bhunya, Luyengo en Malkerns na 

Bhuleni plaas.  

Donderdag 24 Julie gaan kyk ons eers na die reusagtige Sibebe Rots, glo die 2e grootste 

solide rots in die wêreld.  

Vrydag besoek ons Ngwenya Glasfabriek waar die pragtigste glasornamente en –

gebruiksartikels gemaak word van herwinde glas. Hiervandaan gaan ons na Mlilwane 

Wildtuin waar ons onder andere die pragtige ou kliphuis van O‟Reilly, die man wat die 

dierelewe van Swaziland van uitwissing gered het, besoek.  

Sondag ry ons noord van Mbabane na die Maguga dam en Piggs Peak.  Die natuurskoon in 

die berge en valleie is asemrowend.  Ons besoek ook die bekende Phophonyane waterval 

wat van bo af pragtig is en „n paar van die dapperstes durf die roete na die voet van die 

waterval aan. Wat „n gesig! 

Woensdag verlaat ons die bergewêreld en gaan ons oos na die suikerriet vlaktes waar 

Simunye Country Club ons kampplek gereed gemaak het.  Ons besoek die Hlane Wildtuin 

waar ons drie van die Groot Vyf sien, en gaan ook op „n bootrit.   

Maandag 4 Augustus vertrek ons van Simunye Suid na Nisela Safari Lodge, basies aan die 

voet van die Lebomboberge in boswêreld soos ons Bosveld. Hier het „n “mak” zebra ons 

in die kamp verwelkom. 

Ons het „n paar heerlike uitstappies onderneem waar ons die natuurskoon in die suid-

weste van Swaziland gaan verken het en „n besoek afgelê by die Nhlangano Casino Lodge 

wat baie mooi en gewild is.  Na „n gesoek vir die ingang, besoek ons ook die Mkhaya 

wildtuin.   

Donderdag 7 Augustus gaan ons deur die grenspos by Golela sonder enige drama en ry 

voorspoedig na St Lucia waar ons vroegmiddag by Sugarloaf Kamp aankom.   

 „n Besoek aan Umpholozi en Hluhluwe Nasionale park toon dat die paaie in „n baie swak 

toestand is. Wild nie baie volop nie, maar tog sien ons weer drie van die vyf grotes.  
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Dinsdag 12 Augustus vertrek ons na Dundee met „n baie mooi en netjiese kampterrein.  

Die volgende dag besoek ons die Bloedrivier Monument waar ons na „n video van die slag 

se geskiedenis kyk.  

Donderdag 14 Augustus vertrek ons huiswaarts en gaan sluit aan by Bass Lake Lodge, 

waar ons die Rietvalleiers inwag om die AJV te hou.  

Weereens dankie aan Wim & Margriet en Neels & Rina vir julle reuse aandeel aan die 

sukses van die toer.   

      

 

 

Artikel deur Jake & Ina Erasmus 

 

 

Jeugnuus en -dinge 

 
Ons eie „Rietvalleiertjie van die jaar‟, Johan de Jongh het derde gekom in die onder 18 

kategorie van die “Varsity College Trail Blazer”. Dis „n bergfiets wedred gehou op 

Saterdag 23 Augustus 2014 in die Modderfontein Natuur Reservaat. Baie geluk Johan! 

 

 

  
 

 

Sibebe Rots (2
de

 grootste 

solide rots in die wêreld) 

Glaskameelperdjies 

by Ngwenya 

Glasfabriek 

Ons groep op die ‘Tea 

Road’ 

 

Phophonyane 

waterval 
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Maak jou eie speelklei 

Jy benodig: 

 

2 koppies meel 

½ koppie sout 

2 eetlepels kremetart 

1 koppie water 

2 eetlepels olie 

Voedsel kleursel 

 

Metode:  

1. Meng die meel, sout en kremetart in „n groot bak. Maak „n gat in die middel en 

gooi die water en olie by. Meng tot „n deeg vorm. 

2. Gooi dit uit op „n gladde oppervlakte en knie vir 2-3 minute tot glad. 

3. Gooi die voedsel kleursel by („n paar druppels op „n slag) en knie dit deur die 

deeg tot die verlangende kleur.  

4. As die deeg taai raak, gooi nog bietjie meel by. 

 

 

Rietvallei saamtrekplaatjies 

 
Saamtrekplaatjies toegeken aan lede: 
 

Lede Streek Algemeen 

Tinus en Tersia Fourie 20  

Ann Stewart 50  

Hennie en Annemarie Engelbrecht 130  

 
 

Verjaarsdae 

 
Julie Augustus September 

Annelien Green Daniel Gazendam Rina de Klerk 

Inge Gazendam Wilko Smit Jake Erasmus 

Jaydin Marneweck Rolandi van den Berg Cornel Fourie 

Mel Ueckermann Helena van Zijl Amanda Fourie 

Fanie Venter Jandre de Wagenaar Albert Gazendam 

 Tinus Fourie Ben Gazendam 

  Fanie Jacobs 

  Pieter le Roux 

  Ann Stewart 

  Daan van der Berg 

  Alta van Eeden 

  Jacqui Wagenaar 
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Huweliks herdenkings 

 
Julie Augustus September 

Jacques & Diana Wim & Margriet Jaco & Trix 

Gert & Eleanor Jak & Jacqui Wayne & Annemarie 

 Etienne & Marie Ben & Alta 

 Dries & Elize Frik & Marie Coetzee 

 Corné & Georgina  

 
 
 

Van toeka se dae 

 
Gipsy woonwa geskiedenis: 
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Knuppeldik 

 
Maklike boerewors dis: 
 

1 ui, fyngekap 

½ kg rou wors, in wieletjies gesny 

1½ koppie rys 

1 blikkie gemengde groente, gedreineer 

½ teelepel borrie 

1 teelepel Spice for Rice 

4 koppies kookwater 

 

Plaas al die bestandele in 'n mikrogolfbestande bak met 'n deksel. 

Kook 10 minute op hoog.  

(Dit mag langer neem afhangende van die rys wat moet sag kook) 

 

 
Heerlike nagereg: 
 

6 dag ou croussante 

2 x 100g Nutella 

½ koppie suiker 

4 eiers geklits 

1 koppie melk 

1 koppie room 

 

Sny croussante middeldeur en smeer dik met Nutella. Vou weer toe.  

Pak in gesmeerde oondbak effens oor mekaar. 

Roer suiker en eiers saam. 

Klits melk en room by tot glad. 

Gooi eiervla oor croussante en laat staan vir minstens 1 uur. 

Bak onbedek vir 45 minute teen 180°C. 

 
 

 

Mini Toegevoude Pizza: 

 
Maak mini toegevoude pizza‟s in „n muffin pan.  

Enige iets kan binne-in gesit word, bv. ham, kaas, 

tamatie, sampioene en/of spek  

Kan direk op die oop vuur gaargemaak word. 
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Lag ‘n slag 

Vir die Seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir die Jeug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ou oom en tannie sit op die stoep en drink koffie.  

Oom se selfoon maak "bleep-bleep", hy haal dit uit sy sak om te kyk wie hom sms.  

Tannie vra," Wie is dit?" 

Oom antwoord, "Betty Louw, ek ken nie 'n Betty Louw nie", en hy sit sy foon terug in sy 

sak.  

Na 'n paar minute maak die oom se foon weer "bleep-bleep" en hy sê, "Ai die Betty 

Louw is lastig." 

Tannie sê, "Gee jou foon hier laat ek sien".  

Sy kyk die oom se foon so en sê: "Jou onnosel, dis nie Betty Louw nie, dit sê Battery 

Low!" 

 

Wat is die definisie van 'n tiener?  

Iemand wat alles weet van goed waaroor hy nie eksamen hoef te skryf nie.  

 
Wat is die definisie van 'n pou?  

„n Hoenderhaan wat blom.  

   
Wat is die definisie van 'n sebra?    

'n Perd van 'n ander kleur.  

   
Wat is die definisie van 'n wurm?    

'n Insek waarvan die agterpote die voorpote gedurig inhaal.  

   
Wat is die definisie van 'n eend?    

'n Voël wat loop soos iemand wat heeldag perd gery het.  

   
Wat is die definisie van etenstyd?   

Die enigste tyd wanneer 'n kind nie eet nie.  

 

Van Tonder kom agter dat hy bietjie doof word en besluit om 'n gehoorapparaat te 

koop. Hy's net bietjie doof, en verdomp suining, so hy wil nie baie geld uitgee nie. 
  

"Hoeveel kos die goed?" vra hy vir die klerk.  
 

"Dit hang af meneer, ons het modelle van R20 tot R2000."  
 

"Nou man, waarvoor wag jy, wys my die R20 model."  
 

Die klerkie vroetel in 'n laai, haal 'n apparaat uit en hang dit om Van Tonder se nek.  

"Meneer, jy druk nou net die knoppie in jou oor en laat hang die toutjie tot in jou 

hemp se sak."  
 

"Ja ja, maar hoe werk die ding?"  
 

"Meneer, vir R20 werk hy nie eintlik nie, maar as die mense sien jy het dit aan, praat 

hulle sommer harder!"  
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Die verkeerskonstabel en die esel 

 

Piet Swart word aangekeer vir 'n verkeersoortreding. Hy vervies hom vir die 

verkeerskonstabel en noem hom 'n esel. Die verkeerskonstabel daag hom voor die hof vir 

naamskending.  

"Meneer," sê die landdros, "jy mag nie vir konstabel Erasmus 'n esel noem nie. U word met 

R100 beboet."  

"Ek mag nie vir 'n verkeerskonstabel sê hy's 'n esel nie?"  

"Dis korrek."  

"Mag ek 'n esel 'n verkeerskonstabel noem?"  

"As dit jou plesier sal verskaf."  

Piet draai stadig en moedswillig om, kyk die konstabel vas in die oë.  "Tot siens, 

verkeerskonstabel," sê hy. 

 

Hoe om 'n suksesvolle winkelklerk te wees  

Piet kry werk as winkelklerk. 'n Klant kom in en vra vir 'n blik pruimkonfyt. Piet kyk rond 

maar kan nie pruimkonfyt kry nie.  

"Jammer, mevrou, maar ons het nie pruimkonfyt nie."  

Toe die dame uitstap, roep die baas vir Piet nader.  

"Dis mos nie die manier waarop 'n mens goed verkoop nie," beduie hy. "As daar nie 

pruimkonfyt is nie, dan sê jy: 'Jammer, mevrou, die pruimkonfyt is op, maar ons het pas 

nuwe voorrade druiwe-, appelkoos- en vyekonfyt gekry. Wil u nie daarvan probeer nie?' 

Verstaan jy?"  

"Ja, meneer."  

'n Rukkie later stap 'n man die winkel binne en vra vir toiletpapier. Piet soek, maar kan 

niks kry  nie. "Jammer, meneer, maar ons toiletpapier is op. Ons het wel deurslagpapier, 

skuurpapier en konfetti. Wil u nie daarvan probeer nie?" 

 

 

 

  

http://komediewinkel.co.za/winkel/img/items/1/large/sambok_1.jpg
http://komediewinkel.co.za/winkel/img/items/1/large/ontbyt_2.jpg
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Kampprogram 

 
 

 
 

 
 

Adverteer 
 

SAWA lede met besighede of stokperdjies, hier is ‘n spesiale aanbod!! 

Ons sal jul advertensies plaas teen 50% afslag vir die termyn Oktober 2014 tot Oktober 

2015 (ongeveer 13 plasings), maw selgs R125 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus „n 

voorbeeld van die advertensie vir Magdaleen Viljoen (magdaleenv@absa.co.za) deurgee. 

 

 

mailto:magdaleenv@absa.co.za
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ULA’S PANDWINKEL 

 

 NUWE EN GEBRUIKTE MEUBELS 

 HENGELGEREEDSKAP 

 HARDEWARE 

 BEADS EN CRAFTS 
 

De Villiers straat 156 
Danville 

Johan Vermaak 082 690 7909 

 

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 

mailto:willie@zawireless.co.za

