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Redaksie 

  

Net soos in die natuur het elkeen van ons 

se lewens ook verskillende seisoene 

waardeur ons gaan. Ons kan nie net 

somer en lente in ons lewens hê nie. Net 

soos die natuur winter ook nodig het, 

moet ons ook soms deur winter tye gaan. 

Tye wanneer dit moeilik gaan en ons 

soms moedeloos en alleen voel. God 

belowe in Sy Woord dat Hy ALTYD by 

ons is. Net omdat dit moeilik gaan en ons 

meer op ons omstandighede fokus, 

beteken dit nie God is nie by ons nie. 

Net so: Net omdat dit bewolk is en ons 

nie die sterre kan sien nie, beteken dit 

nie hulle is nie daar nie. In die donker en 

droë winter tye, onthou dat God steeds 

elke oomblik by jou is! Onthou ook: 

hierdie is net ‘n seisoen, dit sal ook 

verbygaan! En in die somer en lente as 

dit goed gaan, moet ook nie van God 

vergeet nie!! Hy is ook in die goeie tye 

by ons. 

 

     Magdaleen Viljoen 
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Sielskos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ek self gee jou die 

opdrag. Wees sterk, 

wees vasberade. 

Moenie skrik nie, 

moenie bang wees 

nie, want Ek, die Here 

jou God, is by jou oral 

waar jy gaan.”  

           Josua 1:9 

http://www.sawa.org.za/
http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=COL&chapter=3&version=1&GO=Wys
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Pitkos 

 

 

 

 

 

 

HANS MOBILE CARAVAN REPAIRS 

Profesionele dienste en klein herstel werke op u perseel. 
Versekerings herstelwerke en groter herstelwerk word 

by ons goed toegeruste werkswinkel gedoen. 
 

Kontak vir Hans by 083 287 9252 

 

 
 

'n Baie mooi "10 gebooie" om elke dag te onthou! 
 
1) 'n Gebed is nie soos 'n "spaarwiel" wat 'n mens slegs gebruik wanneer jy in die moeilikheid is 
nie; dit is jou "stuurwiel" wat jou deur jou lewe in die rigting van die Regte pad stuur.  
 
2) Het jy al gedink hoekom het 'n voertuig so groot WINDSKERM en slegs 'n klein truspieël? 
Omdat jou VERLEDE nie so belangrik is as jou TOEKOMS nie. So kyk vorentoe en beweeg aan.  
 
3) Vriendskap is soos 'n BOEK. Dit neem 'n paar sekondes om 'n boek te verbrand, Maar dit 
neem jare om dit te skryf.  
 
4) Alle dinge in die lewe is TYDELIK. Wanneer dit goed gaan, geniet dit. Dit gaan nie vir ewig 
aanhou nie. Wanneer dit sleg gaan, moenie bekommer nie want dit sal ook nie vir ewig aanhou 
nie.  
 
5) Ou vriende is soos GOUD! Nuwe vriende is diamante! Wanneer jy 'n diamant kry, moenie die 
goud vergeet nie! Diamante het altyd goud nodig om te set.  
 
6) Soms wanneer 'n mens hoop verloor dink jy dit is die einde, GOD glimlag dan daar Bo en sê, 
"Kalmeer, my geliefde, dis slegs 'n draai in die pad en nie die einde van die pad nie!"  
 
7) Wanneer GOD jou probleme oplos, het jy geloof in Sy bekwame vermoë; wanneer GOD nie 
jou probleme oplos nie het HY vertroue in jou bekwaamheid.  
 
8) 'n Blinde vra op 'n dag vir Paulus "Is daar iets erger as om jou sig te verloor?" Paulus antwoord 
"Ja, om jou visie in die lewe te verloor."  
 
9) Wanneer jy vir ander bid, luister GOD na jou en seën hulle! Soms wanneer jy veilig en gelukkig 
is, onthou dat iemand anders vir jou gebid het.  
 
10) Bekommernisse neem nie die moeilikhede van môre weg nie; dit neem die vrede van vandag 
weg. 
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Rietvallei nuusbrokkies   

SAWA RIETVALLEI SE SERPE PROJEK (2016 – 2017) 
Gemeenskaps betrokkenheid: Kom ons dink terug aan ons betrokkenheid met ons 

medemense en wanneer jy hierdie artikel klaar gelees het, vertrou ek dat jul sal 

saamstem dat ons Rietvalleiers weereens ‘n baie pragtige projek aangepak en suksesvol 

afgehandel het.  

BAIE DANKIE. 

Ons Serpe projek is “gebore” na ons suksesvolle Komberse projek (2016), tydens 

hierdie oorhandiging het Susan Sparks (Projek Leier by Monument tehuise) aan ons 

genoem dat die mensies enige item wat hul warm maak, sal waardeer. So verbind ons 

onself tot die Serpe projek tydens ons 2016 AJV te Klein Paradys (Nylstroom). 

Ons het baie donasies gekry en het duskant 150 gebreide serpe ontvang wat hoofsaaklik 

deur lede en moeders van lede gebrei is en is tussen vier instansies uitgedeel aan mans 

en dames. 

 

Serpe word by Drie Berge-kamp ingehandig en uitgestal. Hier is ook ‘n paar note 

aan pennetjies vasgemaak wat baie gehelp het met die aankoop van die kos vir die 

bejaardes by Danville: 
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Oorhandiging te Horison Sorgsentrum tydens hul jaarlikse Dankseggingsdiens 

waarby ongeveer 8 Rietvalleiers betrokke was: 

 

 

Na Boekevat en Sang by Monument tehuis is die volgende op ‘n ligte noot 

voorgelees, pakkies is uitgedeel, 2 x gelukkige trekkings is gedoen, almal het 

heerlik saam oefeninge gedoen, klere en ander skenkings is uitgedeel en toe word 

daar geëet en gekuier: 

Wat of wanneer is jy ‘n senior burger? Dis ‘n vraag wat elkeen van ons een of ander tyd 

al gevra het! 

‘n Seuntjie is ‘n laat lammetjie, ‘n baie baie laat lammetjie. Na sy eerste dag op skool 

kom hy boos vir pa en ma terug van die skool af. Sy gemoed, blyk dit, is onlekker oor sy 

ouers vir hom gejok het oor iets. Op navraag blyk dit dat die juffrou in die klas vir die 

kinders gevra het hoe oud hul pa’s is, en toe hy sê sy pa is 59, lag die kinders vir hom en 

sê hy jok, ‘n mens kan g’n so oud word nie.  

Nietemin, bejaardes is daagliks besig om op verskeie maniere te help bou aan 

monumente. Dit geskied soms op die manier waarop hulle leiding gee aan hul kinders 

en kleinkinders. Hulle help bou aan huisgesinne deur kleinkinders op te pas en 

bepaalde werkies te doen en waardes by hulle tuis te bring. 
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Mense is geneig om te dink wanneer iemand 60 of 70 jaar of ouer is, het hulle hul 

‘verkoop by’ datum of “Expiry date” bereik. Dit is egter nie waar nie. Senior burgers het 

steeds elke dag ŉ groot en belangrike rol om in die samelewing, en selfs hier, te speel. 

Sommiges brei nog komberse en serpe! Ons het die waardes en beginsels van ouer 

mense nou nodiger as ooit voorheen sodat dit aan ŉ jonger geslag oorgedra kan word. 

Die gebrek aan waardes in hierdie land het ŉ soort armoede meegebring wat niks met 

geld te make het nie. 

Dus, behou jul waardes en bly hoop. 
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Pieter en Elmarie le Roux het namens Rietvallei die oorhandiging by President Kruger 

Kinderhuis gedoen: 

Marietjie Klaasen het namens Rietvallei die oorhandiging by Ki-Deo Kinderhuis 

(Lyttelton) gedoen. Ons het hier ook vir die kinders pennesakkies met ‘n paar 

skryfbehoeftes voorsien: 
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Daar was vele mondelinge terugvoer waar lede hul waardering en dank uitgespreek het 

om deel te kon wees van hierdie projek. 

Maar, baie dankie aan ieder en elkeen wat met hierdie spesiale 2017 Serpe projek 

betrokke was. 

Pieter le Roux (Fotos President Kruger Kinderhuis) 

Marietjie Klaasen (ander fotos) 

Rietvalleiers, weereens BAIE DANKIE en GROETE 

Tjaart Klaasen 

 

 

Lief en leed 

 

 Tjaart Klaasen is die 14de Junie in vir 'n drie-dubbele hartomleiding operasie. Ons 

verneem dat alles goed gegaan het en hy herstel tans by die huis; 

 Alida Venter het die 13de Junie ‘n nekoperasie ondergaan; 

 Roekie Hill het die 14de 'n pasaangeër te ontvang; 

 Ons innige meegevoel met die afsterwe van Johan van Zyl se suster einde Mei; 

 Johann en Elsabe Grobler se dogter is getroud; 

 Neels en Rina De Klerk het heerlik gaan vakansie hou in die Serengetti; 

 

 Mel en Lettie Uekermann het hulle 50ste huweliksherdenking gevier; 
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Kampnuus 

 
 

 

  

Die eerste kampeerders het reeds vanaf Woensdag hul intrek geneem en die res het kort 

op hulle hakke gevolg. Teen Vrydagmiddag was al 15 staanplekke wat aan Rietvallei 

toegeken is beset. 

Kort nadat almal nes geskop het, is heerlik gekuier in die warm swembad. 

Vrydagaand het Piet en Elmarie (kampkommandante) vir heerlike 

“rib burgers” gesorg. Soos altyd was Fanie en Elzette ook daar om 

te help met die voorbereiding en die skottelgoed. 

Piet was verantwoordelik vir die boekevat. Sy boodskap is dat 

mens net soos die sywurm deur verskillende stadiums gaan. Ons is 

nou in die spintyd – so ons moet ons tyd nuttig gebruik en ‘n 

positiewe bydrae lewer. Daarna word die besoekers 

verwelkom : Neels & Simone Diedericks ,  Johan & Erna la 

Grange en Collin & Anette Cronje. 

Saterdag was ‘n dag vir rus en ontspanning. Daar is gestap, 

geswem en gekuier. Die aand het Elmarie die boekevat 

hanteer en sy vergelyk  van die vrugte van die Gees met die 

waarde en nuttigheid van die Spekboom. 

Die aand was dit buurman braai. Heel gou het amper al die 

kampers egter besluit om Pieter en Magdaleen se bure te wees. Daar is tot laataand om 

die vure gekuier. 

Sondag het Magdaleen ‘n besondere boodskap gebring. Dit handel oor die vrugte van die 

Gees wat sigbaar moet wees in ons. 

Verjaarsdag en huweliksherdenking gelukwensings is hanteer. Pieter en Magdaleen het 

hul huweliksherdenking op die kamp gevier. Hans en Erna het ook hul plaatjie vir 150 

kampe (algemeen) ontvang. Baie geluk! 

By die afsluiting het die tafels soos gewoonlik gekreun onder al die koek en tert. Kort na 

die tee het die eerste tenpale geval en almal groet tot volgende keer. Almal stem saam dat 

Buffelspoort ‘n kamp is wat weer gebruik kan word. Die terrein en die kleedkamers was 

netjies  en die staanplekke besonder ruim. Daar is ook voldoende geriewe vir 

ontspanning. 

Pieter en Elmarie  

Buffelspoort 

19 - 21 Mei 2017 
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Senior Burger hoekie 

   

       

           

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
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Jeugnuus en -dinge 

 
 
Dis so koud buite in die winter. Kom ons vou dinge met papier, daarmee kan 

ons mos binne speel  
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ULA’S PANDWINKEL 

 

 NUWE EN GEBRUIKTE MEUBELS 

 HENGELGEREEDSKAP 

 HARDEWARE 

 BEADS EN CRAFTS 
 

De Villiersstraat 156 
Danville 

Johan Vermaak 082 690 7909 
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Verjaarsdae 

 
April Mei Junie 

Devan Marneweck Ben van Eeden Andries Engelbrecht 

Eleanor von Benecke Charne Botha Annatjie Maritz 

Elsabe Grobler Chris Delport Etienne de Klerk 

Fritz Crous Elize van der Berg Johan de Jongh 

Ina Erasmus Elzette Jacobs Katie van der Berg 

Jaco van den Berg Gert von Benecke Linda van Vuuren 

Johann Grobler Ingrid Maas Renscha Breytenbach 

Marcelle van den Berg Marie de Klerk  

Marie Coetzee Nellie Stander  

Marietjie Klaasen Reinier van den Berg  

Mynhardt Marais Wayne Botha  

Richard Botha   

Larine van den Berg   

 

Huweliks herdenkings 

 
April Mei Junie 

Albert & Inge Sieg & Annatjie Jacques & Mariana 

Abrie & Lorraine Pieter & Magdaleen  

 Fanie & Elsette  

 Mel & Lettie  

   

 

 Knuppeldik 

 

MACARONI & KAAS KOEKIES  

 

Dié koekies is bros aan die buitekant met ’n sagte, 

gesmelte binnekant.  

 

JY BENODIG: 

1 koppie rou macaroni 

½ koppie volroommelk 

2 eetlepels mielieblom 

 ’n knippie paprika 

1 teelepel mosterd 

sout na smaak 

1 koppie sterk cheddar, gerasper 

2 grasuie, fyngekap 

1 koppie fyn broodkrummels 

botter vir braai 
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GAARMAAK METODE: 

Kook die macaroni in soutwater volgens die aanwysings op die pakkie.  

Dreineer die pasta sodra dit amper al dente (sag maar ferm) is.  

Spoel dit af met koue water. 

Verhit die melk in ’n potjie tot kookpunt.  

Meng die mielieblom met 4 eetlepels water en roer dit deur die melk. 

Hou aan roer totdat dit een keer gekook het en begin verdik. 

As dit nie verdik nie, maak nog ’n bietjie mielieblom aan en roer dit deur. Verwyder die 

witsous van die hitte en geur dit na smaak met paprika, mosterd en sout. 

Gooi die gedreineerde pasta, kaas en grasuie by die witsous en roer dit goed deur. 

Gooi die krummels in ’n bak. Skep twee eetlepels van die macaroni-mengsel in die 

krummels en vorm ’n bol wat met krummels bedek is. 

Verhit ’n pan, smelt die botter daarin en plaas ’n macaroni-bol daarin.  

Druk dit effens plat met ’n eierspaan en braai dit tot dit ’n bros goudbruin korsie aan die 

onderkant vorm. Wees geduldig. Draai die koekie versigtig met die eierspaan om en 

braai ook die ander kant tot goudbruin.  

As die koekies uitmekaar val, sprinkel ’n bietjie meel oor die macaronimengsel om dit te 

bind.  

Eet die koekies net so uit die pan terwyl die kaas nog sag is. 

 

 

Lag ‘n slag 

 

Die winter kom! 

 

Dit is Mei en die Boesmans in die Kalahari vra hulle nuwe stamhoof "Spaarwater Kruiper" 

of dit hierdie winter matig of koud gaan wees. 

Omdat hy stamhoof is in meer moderne tye, het hy nooit die ou geheime geleer nie. 

Wanneer hy die lug bestudeer, kan hy nie voorspel hoe die winter gaan wees nie. 

Nieteenstaande het hy besluit om dit veilig te speel en hy verklaar dat dit 'n koue winter 

gaan wees en hulle moet begin brandhout bymekaar maak ter voorbereiding. Hy is egter 

'n praktiese man en na 'n paar dae kry hy 'n plan. 

 

Hy stap na 'n publieke telefoon by die nasionale pad, skakel die weerburo en vra, "Gaan 

die komende winter koud wees in die Kalahari?" 

"Ja dit lyk so," bevestig die een wat geantwoord het. 

Hy gaan terug na die stam en gee instruksie dat hulle nog meer hout bymekaar moet 

maak. 

 

'n Week later skakel hy weer die weerburo. 

"Lyk dit nog steeds na 'n baie koue winter?" vra hy. 

"Ja, dit gaan baie koud wees," kom die antwoord. 

Hy gaan terug en beveel hulle om elke stukkie hout wat hulle kan vind, op te tel. 

 

Na twee weke skakel hy weer. 

"Is julle heeltemal seker dit gaan baie koud wees?" vra hy 

"Absoluut," kom die antwoord, "dit lyk al hoe meer of dit een van die koudste winters ooit 

gaan wees." 

"Wat maak julle so seker?" 

"Ons satellietfotos wys die Boesmans maak naarstigtelik hout bymekaar, en hulle is nooit 

verkeerd nie.” 
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Kampprogram 

 
 
 

 
 
 
 
Adverteer 

 

 

SAWA lede met besighede of stokperdjies!! 

Ons sal jul advertensies plaas vir slegs R250 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus ‘n 

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

 

mailto:magdaleenv@absa.co.za

