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Klein paradys- Nylstroom 

12 - 14 Augustus 2016 

 

Die AJV word gereël  by Klein Paradys in Nylstroom, min het ons geweet die weer gaan so mooi 
saam speel. Heerlike warm naweek! 

Die woonwaens van die Wildtuin toer en die Senior burgers was weer eerste daar. Vrydag sluit die 
res van kampers by hulle aan. Die aand word daar vetkoeke en maalvleis verkoop, maar ons 
word beperk tot een per persoon!  Daarna behartig Hans en Erna Koekemoer die boekevat. 

Saterdag oggend 10 uur begin die jaarlikse AJV in Klein Paradys se saal. Die stoele is heerlik sag en 
elkeen kry sommer ‘n botteltjie water ook. Wayne Botha open die vergadering op gepaste wyse. 
Hans lewer sy Voorsittersverslag, finansiele verslae word voorgelê, streeksake word bespreek en 
toekennings uitgedeel. Ons kry ook kamp kommandante vir volgende jaar se kampe. Geen 
verkiesing is nodig nie, en die nuwe bestuur vir die jaar word dan aangewys. Hans en Erna word 
bedank vir al hulle harde, onbaatsugtige werk! Tjaart beplan ‘n serp projek en almal is gretig om 
betrokke te wees. 2 ure later is die vergadering verdaag. Ons neem ‘n groep foto en almal gaan 
heerlik ontspan. Van die seniors begin stadig oppak, met die vooruitsig van ‘n heerlike toer onder 
leiding van Neels en Rina de Klerk. 

 

5 uur word die vure aangesteek vir ‘n gesamentlike braai.   Die kinders 
beeld die skeppings verhaal uit. Hans Koekemoer oorhandig aan die 
nuwe gekose voorsitter, Wayne Botha, die ‘swart boekie’ en wens hom 
alle sterkte toe. Daarna word die kampbywonings plaatjies uitgedeel. 

 

 

Met al die formaliteite agter 
die rug, word daar heerlik 
gekuier en gebraai. Heerlike 
pap en sous word deur die 
oord voorsien. Daar word 
tot laat om die kampvure 
gekuier. 

 

Sondag oggend word ons wakker sonder krag – yskoue stort is 
ons voorland. Magdaleen Viljoen lewer die oggend boodskap in 
die saal. Paulus leer ons stap vir stap hoe om Vrede te kry wat 
alle verstand te bowe gaan. Na die boodskap ry die toergroep 
sommer dadelik en die res bly oor vir die gebruiklike koek en 
tee om die naweek op ‘n soet noot af te sluit. 
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Richard en Denise Botha oorhandig aan Jean-

Piere Viljoen (regs) die Rietvalleiertjie van die 

jaar trofee. 

Annelien oorhandig Streek meriete 

toekenning aan oom Ben vir al sy 

Kulkuns toertjies 

Annelien oorhandig Streek meriete 

toekenning aan oom Pieter en tannie 

Elmarie le Roux (links) vir al hul hulp met die 

10de verjaarsdag vieringe 

Marietjie Klaasen (links) ontvang Streek 

meriete toekenning vanaf Annelien vir 

haar bystand aan Tjaart met sy projekte 

asook haar fotografie 

Magdaleen en Pieter Viljoen (links) 

ontvang Streek meriete toekenning 

vanaf Annelien vir hul hulp met die10e 

verjaarsdag asook tydens ander 

funksies en sondag preke. 

Wayne Botha oorhandig die Senior 

Rietvalleier van die jaar trofee aan 

tannie Margriet van den Berg (links) 
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Erna oorhandig die Rietvalleier van die 

jaar trofee aan oom Pieter en tannie 

Elmarie le Roux (links) 

Hans en Erna Koekemoer ontvang ‘n 

plaatjie vir 100% bywoning 

Klaus oorhandig aan Hans Koekemoer ‘n 

geskenk om dankie te sê vir sy werk deur 

die jaar as voorsitter van Rietvallei Streek 

Annelien oorhandig aan Erna ‘n bos 

blomme vir al haar ondersteuning en 

hulp vir Hans gedurende sy jaar 

Rietvallei bestuur 2016/2017 
Agter vlnr:  Wayne Botha, Hans Koekemoer, Pieter le Roux, Pieter Viljoen 

Voor vlnr:  Annelien Green, Margriet vd Berg, Magdaleen Viljoen 
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Rietvalleiers AJV 2016 

Charne Botha wens oom Tinus 

geluk met sy verjaarsdag 

Annamarie oorhandig aan oom Henry en 

tannie Roekie Hill (links) ‘n plaatjie vir 20 

streekskampe 

Annamarie oorhandig aan Chris en 

Nellie (links) ‘n plaatjie vir 90 

streekskampe 

 

Annamarie oorhandig aan tannie 

Rina en oom Neels de Klerk ‘n 

plaatjie vir 100 streekskampe 
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Annamarie oorhandig aan tannie 

Ann Stewart (links) ‘n plaatjie vir 60 

streekskampe 

 

Annamarie oorhandig aan Marietjie 

en Tjaart Klaasen (links) ‘n plaatjie 

vir 125 algemene kampe 

 

Annamarie oorhandig aan Anette en 

Klaus Lubbert (links) ‘n plaatjie vir 

110 streekskampe 

 

Annamarie (regs) oorhandig aan Marietjie & 

Tjaart Klaasen en Anette & Klaus Lubbert 

plaatjies vir 110 streekskampe 

 

Annamarie oorhandig aan oom Wim 

en tannie Margriet vd Berg (links) ‘n 

plaatjie vir 250 streekskampe 

 

Wayne (regs) by nuwe lede Frans en 

Stefanie Scholtz  

 

Annamarie oorhandig aan Fanie en 

Alida Venter (links) ‘n plaatjie vir 

120 streekskampe kampe 

 

Annamarie (regs) oorhandig ‘n plaatjie vir 

150 streekskampe aan Sieg & Annatjie en 

Magda & Rudi Brits 
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Kamp kommandante 

Vlnr: Wim & Margriet vd Berg, Hans & Erna 

Koekemoer, Wayne & Annamarie Botha, 

Pieter en Magdaleen Viljoen 

Sondag oggend erediens 


