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10de VERJAARSDAG 

 

DUBE 
15 – 19 MEI 2016 

 

Dit het ‘n paar dae lank gereën voor ons kamp begin het. Sommige seniors het reeds die Sondag by 

Dube aangekom, ander het tot Maandag gewag met die hoop dat die son darem sal skyn wanneer 

opgeslaan moet word. Daar was 12 waens vir die seniorkamp. Sommige kon ongelukkig eers 

Donderdag by ons aansluit. 

Dit was ‘n blye weersiens in die lieflike vars natuur. Soos gewoonlik was die bymekaarkom-plek 

Neels en Rina de Klerk se groot tent. Daar het ons Boeke gevat, tee gedrink en gesels, koekies geëet, 

grappe vertel en al ons etes geniet. 

Dinsdagoggend het ons Bingo gespeel en dit was vet pret. Margriet en Wim vd Berg was die leiers en 

hulle het geen gekroek toegelaat nie! Margriet het vooraf gevra dat almal klein geskenkies moet 

saambring wat as pryse vir die Bingo gebruik sou word. Sommige mense het baie pryse gewen, 

ander minder en ander niks. Daar was darem later ook ‘n paar troospryse. 

Soos gebruiklik by Dube was daar Woensdagoggend tee en koffie met heerlike verversings in die 

lapa, aangebied deur die oord se bestuur vir alle gaste. Ons sê baie dankie aan Celia. Dit was ‘n baie 

gesellige geleentheid. Ons het sommer ook daar ‘n mooi groepfoto van al die seniors geneem. 

Donderdagoggend het ons almal in konvooi gery na Rosslyn waar ons SA Brouerye besoek het. Daar 

het ‘n klompie Rietvalleiers wat nie kon saamkamp nie, by ons aangesluit. Ons is ontmoet deur 

Harold, ‘n baie vriendelike man, wat ook ons gids was deur die hele aanleg. Vooraf het hy vir ons 

verduidelik presies hoe die bier gebrou word, watter bestanddele gebruik word en hoe lank elke 

stadium van die proses duur. Na ons lank en ver gestap het, kon ons na hartelus proe aan die 

resultate van al die harde werk wat ons daar gesien het! Ons hartlike dank aan Pieter Viljoen wat 

hierdie uitstappie gereël het. 

Sommige mense het ook gaan stap in die veld, of gery om na die wild te kyk. Daar is baie om te sien 

en die wat nie ver wou gaan nie, het sommer net op die stoep by die lapa gesit en kyk hoe die diere 

kom water drink of eet uit die voerbakke. 

Vrydag het al die ander Rietvalleiers en gaste gearriveer vir ons groot tiende verjaarsdag fees. Ons 

het die hele week wonderlike weer gehad, dankie Jesus, en almal het die kamp geniet. Ons 

“batterye” is weer gelaai! 

 
Linda van Vuuren. 
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DUBE 
20 – 22 MEI 2016 

 

Rietvallei se groot verjaarsdagnaweek het uiteindelik aangebreek en woonwaens het sommer al van 

vroeg Vrydagoggend by die oord ingetrek om aan te sluit by die seniors wat toe al sedert die vorige 

Sondag gekamp het.  Daar was oor die algemeen ‘n baie opgewonde afwagting oor die vieringe wat 

beplan is.  Vriende het oor-en-weer gegroet want die buurstreke Pretoria, Kiepersol, Bosveld en 

Bronberg het saam gekamp en ou bekendes is hartlik verwelkom.  Die oord het vinnig volgeloop en 

tot laataand het woonwaens nog aangemeld.  Teen vroegaand is heerlike worsrolle verkoop en is die 

Boekevat daarna waargeneem om die naweek op die gepaste wyse te begin.  Die nasionale 

voorsitter, Jannie en Alet Meyer, asook die nasionale sekretaris, Andre en Vink Swanepoel, is 

verwelkom asook al die mede-Sawanante van die ander streke en ons eie streek Rietvallei. 

Die weer het saamgespeel en Saterdag was dit heerlik warm en gou-gou het die geure van ontbyt in 

die lug gehang.  Die warm swembad het groot aftrek gekry van sommer vroeg af, die vroeë stappers 

het gespog met watter diere hulle gesien het, want Dube het ‘n groot verskeidenheid van wild.  Die 

voorbereidings vir die aand se amptelike funksie het ook begin en die dames het begin woel om die 

tafels te dek en te tooi vir die ete.  Die Dube-dames het hier ook hulle volle samewerking gegee en 

was van groot hulp met al die voorbereiding.  Pieter en Magdaleen het ook die feestelike brood-en 

slaaitafel voorberei en dit was prentjiemooi met al die kleurvolle vrugte tussenin.  Intussen het die 

braaier, Christo met sy helpers begin om die braaiers uit te pak vir die hoenderbraai.  Die hele proses 

het heelwat belangstelling gelok want hy het die proses om ‘n groot hoeveelheid hoenders, in 

hierdie geval 100 hoenders, tegelyk te braai vervolmaak.  Die geur van die braaihoenders was baie 

aptytwekkend en sommer vroeg al het die gaste opgedaag vir die funksie.  Elke gesin het ‘n bottel 

wyn met die Rietvallei 10e verjaarsdaglogo op ontvang.  Tydens so ‘n geleentheid is dit nodig om van 

die lede geleentheid te gee om gelukwensinge oor te dra en het Jannie en André van Dagbestuur ‘n 

paar woorde gesê asook die vorige voorsitters, Johan Grobler as voorsitter tydens die afstigting, 

Klaus Lübbert en Tjaart Klaasen.  Chris Delport as gebiedsvoorsitter het ook sy beurt gekry na hy en 

Ansie verras is met die oorhandiging van hul 500 algemene saamtrekplaatjie en ‘n kierie vir die 

oudag.  Met al die formaliteit agter die rug het almal heerlik gesmul aan die kos met die pragtige 

stem van Candice wat ‘n pragtige aand afgerond het. 

Hans Koekemoer as voorsitter het sy bestuur bedank vir hulle heelhartige steun en samewerking om 

die aand suksesvol te maak.  Pieter en Elmarie le Roux is bedank vir die pragtige tafelversierings en 

Pieter en Magdaleen Viljoen is uitgesonder vir hulle harde werk met die bykosse wat bedien is.  

Sondagaand se kerkdiens het die naweek gepas afgerond.  Ds Francois du Toit het ‘n baie treffende 

boodskap oorgedra en tydens die diens is ook Nagmaal bedien.  Dit was ‘n besondere geleentheid 

om dan in die natuur die Nagmaal te gebruik.  Rietvallei bestuur het weereens verras om elkeen wat 

teenwoordig was te nooi om vir oulaas ‘n ligte maaltyd saam te geniet onder die bome waar die 

oorblywende koue hoender en slaaie voorgesit is.  Van vermorsing was daar geen sprake nie – elke 

krieseltjie kos is geeet.  Traag-traag is begin om tente af te slaan, oral is gegroet tot die volgende 

kamp wat ook belowe om ‘n hoogtepunt te wees. 

Erna Koekemoer  
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Elke woonwa kry ‘n lekkergoed 

pakkie by aankoms. 

Tafels word pragtig versier deur Pieter en Elmarie 

le Roux. Tot klein 10 jaar woonwaentjies! 

Malva poeding en vla vir nagereg 

Kos tafel met slaaie, vrugteruiker, 

brode en warm aartappeldis. 

Elke gesin kry ‘n bottel wyn met ‘n 

Rietvallei logo as aandenking 

100 hoenders word buite gebraai 

Candice kom sing vir ons 
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Partytjie foto’s 
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Sondag nagmaal diens 

Ds Francois du Toit bring die 

boodskap 

Rietvalleiers kry ‘n “powerbank” met die 

Rietvallei logo geskenk om die afgelope 

10 jaar te vier. 

Dan word daar vir oulaas heerlik 

gekuier met die hoender en slaai 

wat oorgebly het. 

Nogmaals BAIE geluk Rietvallei met 

10 heerlike jare!! Mag daar nog 

baie geseënde jare voorlê!! 


