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Hartbeeshoek 

14 – 20 November 2016 
 

Dis Maandag 14 November en 'n paar Seniors vat die pad na Hartbeeshoek met die 

vooruitsig van 'n lekker ontspanne week se kamp. Die weer speel saam met 

heerlike sonskyn en na aankoms staan die waens met die nodige afdakke 

opgeslaan en word die eerste koppie tee/koffie geniet. Die dag word verwyl deur 

lekker kuier en gesels en verlore nuus in te haal. Die aand word lekker saam geeet 

en Boekevat gehou in die Tent van Samekoms. 

Dinsdag sluit meer Seniors aan en maak die gesels en bymekaar kuier net 

lekkerder. Die aand eet almal saam in die tent terwyl die donderweer saampak en 

dit duidelik word dat dit g'n gewone reënbui sou wees nie. Toe die eerste druppels 

begin val laat spaander almal na hul onderskeie waens. Toe maak die Hemelse 

sluise oop en saam met die reën ook klein haelkorrels, maar gelukkig geen skade. 

Met die opstaan Woensdag was dit 'n pragtige gesig om te sien hoe die voertuie in 

groen geklee is van die boomblare. Ja, die Hemelse snoeisker het sy werk gedoen. 

Nog Seniors kom aan en daar word gekuier gelag en geskerts tot die aand. Na die 

lekker braai is almal weer in die tent vir saam eet en kuier en toe ........... haal 

Tinus sy kitaar uit en begin sing ....... ou treffers en liedjies uit die FAK waaraan 

almal meedoen. Ons kom met die Alibama en Trek oor die veld tot by Sarie Marais 

wat saam met die Volkies gaan koring sny en saal toe Ou Ryperd op na die 

Wilgeboom in Potchefstroom. Ai, maar dis lekker. Tinus leer ons sy eie SAWA 

Kamplied wat hy geskryf en getoonset het. Baie dankie Tinus, en baie geluk. Dis 'n 

pronkstuk! 

Donderdag sluit nog meer lede aan wat die plesier van kamp en kuier net 'n fees 

maak. 

Deur die week word lekker perskes aangekoop by 'n naburige plaas en dis eet en 

inmaak vir 'n vale. 

 

Vrydag kom die res van ons lede aan en die 

kamp word voller. Dis groet en gesels en koekies 

en tee en perskes en en en ...... Die aand is die 

verrassing van die Donald Trump ding toe al die 

tyd die lekker hoender hamburger op ‘n engelse 

muffin. En was dit nie lekker nie!!!!!!!   
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Saterdag is daar gewoel met die voorbereiding en regmaak van die saal vir die aand 

se safari-ete. Toe die weer aan die opsteek was word besluit om die funksie in die 

saal te hou. Ai, wat 'n fees om die eetgoed te sien. Die reën sak toe uit en kort voor 

lank is die saal in duisternis gehul. Toe eet ons maar in die ramtotiese (anagram vir 

romantiese) atmosfeer by flitslig. Wys jou net die Rietvalleiers laat hulle nie 

onderkry nie. Baie dankie aan almal wat so hard gewerk het om die jaar se 

afsluitings ete so 'n sukses te maak. 
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Sondag na die Erediens waar Tinus ons weer begelei het met die 

sang, sing hy vir ons die pragtige Unforgettable en almal hoor toe 

ons SAWA kamplied. Hierna is lekker tee en koek en laaste kuier 

voor die tentpale begin val. Traag vertrek een na die ander terug 

huis toe en dink terug aan die jaar se kampe wat verby is maar 

met entoesiasme aan die kampe van die Nuwe Jaar. 

 

Geseënde Kersfees en Beste Wense vir 2017. 

Neels de Klerk 

  

 

  

    

Tjaart deel wol uit wat geskenk is vir die serpe projek – Rietvallei se gemeenskaps projek. 

Neels en Rina de Klerk (regs) ontvang ‘n 

spesiale plaatjie vir 100 streek kampe. 

Pieter en Elmarie le Roux (links) ontvang 

plaatjie vir 25 algemene kampe 

Willem en Leona Kruger (links) ontvang  

‘n plaatjie vir 20 streek kampe. 

Hans en Erna Koekemoer (links) ontvang ‘n 

plaatjie vir 100 streekkampe 
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Toekonning vir Rietvallei Stomp van die 

Jaar gaan aan Sieg Maritz (in die middel) 

Chris en Nellie Stander (regs) ontvang 

‘n plaatjie vir 100 algemene kampe 

Mel en Lettie Uckerman (regs) ontvang ‘n 

plaatjie vir 120 streek kampe en 150 

algemene kampe. 

Roelie en Estelle (voor) ontvang 

aansporing plaatjie 

Nuwe lede Jan en Gerda de Wagenaar work 

welkom geheet 

Sondag koek en tee en kuier na kerk. 
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Fotograaf: Marietjie Klaasen 

SAWA Kamplied geskryf en 

getoonset deur Tinus 


