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           Redaksie 
 Ek het eendag iewers gelees dat talent 
soos ‘n Wilde perd is – pragtig en 
propvol potensiaal.  Om te voorkom dat 
die wilde perd net doelloos in die veld 
bly rondloop, het hy ‘n halter en toom 
nodig, en hy moet ingebreek word, 
voordat die ruiter hom in ‘n doelbewuste 
rigting kan stuur en hy van enige nut vir 
enigiemand kan wees.  
 
Nou ja … hierdie is nou seker EK.  Dit 
voel of ek in ‘n groot dolleë huis is met 
baie vertrekke.  Almal natuurlik leeg!  
Waar begin ek?  Voor of agter… tyd sal 
leer.  Doen dit net! So sê baie mense.  Ek 
gaan my beste probeer. Dankie vir die 
geleentheid wat ek het om so deel te 
word van Rietvallei.  
 
    Magda Britz 
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    Sielskos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vandag gee ek Jou ‘n 
STUKKENDE horlosie, 
sodat tyd met SPESIALE 
mense nooit kan uitloop 
nie…’n ou SKOEN – 
sodat Jy kan onthou, 
hoe ver ek vir JOU sal 
loop, ‘n 
VELDBLOMMETJIE 
sodat jy kan ONTHOU, 
dat daar wel MOOI 
dinge in die wêreld is…’n 
SKOENLAPPER – dat jy 
sal onthou om VRY TE 
LEWE …en ELKE 
oomblik van elke dag te 
WAARDEER.” 
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Pitkos 

 

 
 

 
‘n Baie mooi gebed vir die jaar. 
 

 
Hemelse Vader, 

voor my lê ‘n hele jaar uitgestrek 
in sy onbekendheid. 

Ek sou so graag opnuut wou lééf 
omdat ek in U 

die ewige Wingerdstok 
geplant is. 

Ek sou dit U jaar wou maak 
Sodat ek heeltyd 
U stem sal hoor, 
U hand sal voel 

En altyd sal weet … 
U is daar. 
Help my om 

Liefde te leef, 
Vrede te beleef 

En ‘n sukses te wees 
Omdat my eie brose hand stewig 

in U deurboorde hand is 
en my onseker oë 

op U sekerheid gerig bly. 
Dankie, grote God, 

Dat ek nie die res van my lewensreis 
Alleen hoef aan te pak nie, 
Maar dat U dit tree vir tree 

Saam met my sal loop. 
Ek vertrou U 
Vir elke dag … 

Heeljaar. 
AMEN 
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Uit die Voorsitter se Pen 

April 2018 

So het ons gekom op die vooraand van ‘n bibber Winter, na ‘n paar 
sonskyn warm maande.  Die afgelope 4 maande het ons gekamp by 
Nkwe, Bush Inn, Silver Rocks en Tamboti Vreugde.  Ons was werklik 
bederf met uitmuntende kampweer en ook Kampkommandante wat 
wonderlike programme vir ons uitgerol het. 

‘n Paar hoogtepunte was die Wors en Sangria aand, aanebied deur Rudi 
en Magda.  Straatbraai by Bush Inn, Elmarie se plaatkoekies en Malva 
Poeding, om maar net ‘n paar te noem.  Rietvalleiers ken van kamp en 
lekker saam kuier. 

Daar word tans hard gewerk om reg te maak vir die oorhandiging van die 
breiwerk, wat julle almal so fluks aan gebrei het.  Die beplanning is om 
dit gedurende Mei te oorhandig.  Tjaart is natuurlik steeds aan die stuur 
van sake met die projek en ons groot dank word aan hom uitgespreek. 

Gedurende die kwartaal het ons ook ‘n paar nuwe gesigte bygekry, en 
die nuwe lede skakel baie goed in by ons.  Die Rietvallei familie het nou 
gegroei na 56 lede.  Welkom aan al die nuwe gesinne, en mag julle lank 
en gelukkige kampjare saam met ons beleef. 

Ons volgende kamp is Buffelpoort, en dit is elke jaar ‘n heerlike kamp 
met uitstekende geriewe.  Ek hoop ons sien sommer baie van julle daar. 

Kyk ook uit na die komende Junie, wanneer ons as ‘n groep Coca Cola 
gaan besoek, en bietjie leer hoe die lekker koeldrank vervaardig word.  
Datums en reëlings sal spoedig deurgegee word. 

Tot ons weer gesels, heerlike kuiers, kampe en vriende maak. 

Pieter 
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Rietvallei nuusbrokkies   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeenskapsbetrokkenheid 

 

Ons het heelwat slaapsokkies, kopmusse en vingerlose handskoene ontvang, en wil 
almal bedank wat fluks gehelp het met die brei van die items. 

Verder tot die breiwerk vra ons dan ook enige ou klere, linne, komberse, gordyne, 
handdoeke ens.  Kom ons maak daai kaste leeg.  Daardie klere wat julle nie verlede 
jaar gedra het nie, gooi hulle in ‘n sak of gaan koop so paar items en bring vir ons 
sodat ons dit ook kan skenk. 

Die beplanning is dan ook om ‘n klein kospakkie saam met die items uit te gee. 
Enige kontant byraes sal ook waardeer word, en kan sommer in ons bankrekening 
betaal word met verwysing hierna. 

Hopenlik sal ons ‘n lekker groepie wees wat kan gaan kuier op die 11de Mei. 

Nogmaals baie dankie vir julle almal se samewerking en hulp, daarsonder sal ons 
gemeenskapsbetrokkenheid nie slaag nie. 

Groete 

Tjaart, Marietjie en Magriet 
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Lief en leed 
 

 Ann Steward was in hospitaal en sterk aan na operasie.  Dit gaan sommer al heelwat 
beter met haar.    

  Mell Ueckerman se oogoperasie het suksesvol afgeloop.   

  Phillip Lloyd moet vir mediese toetse gaan. 

 Daan vd Berg was in die hospitaal maar is weer tuis en sterk aan die gang soos ons 
hom ken. 

 Sterkte aan almal wat siek is en was en ook aan die waarvan ons nie kennis dra nie.  
Mag julle sommer gou weer op en aan die gang wees en gou gesond word.  

 

Kampnuus 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamboti Vreugde 
20-21 Januarie 2018 
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BUSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSH INN 

17-18 Februarie 2018 

                                              

                          

Silver Rocks 

17-18 Maart 2018 
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Senior Burger hoekie 
   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 
 
 
 

 
  
 
 

Die eerste 3 maande van 2018 is so vining verby, ek kan nie glo ons het al drie 
kampe agter die rug nie.  Die seniorgroep is baie aktief en daar was dan ook ‘n 
gemiddeld van 10 waens by elkeen van die 3 kampe. 

Januarie het ons Tamboti Vreugde besoek, waar 7 pare die amptelike 
seniorkamp vooraf bygewoon het en 10 die naweek.  Met so ‘n heerlike lapa kan 
dit nie anders as ‘n lekker kuierkamp wees nie.  Die 2 klein swembadjies is elke 
nou en dan gebruik vir afkoeling, en dan sien almal weer kans vir die lapa.  
Saterdagoggend het Rian Swiegers ons kom toespreek oor die Natuur.  Ons het 
dit vreeslk geniet. 

Februarie was ons by Bush Inn.  Ons eerste keer, maar wat ‘n verrassing.  
Pragtige groen gras, alles netjies en skoon. ‘n Hele paar van die seniors het al 
van Maandag saamgetrek.  Soggens 10:00 saam tee gedrink, aangebied deur 
die oord.  Lieflike onderdak swembad en minigolfbaan, waarvan dan ook goed 
gebruik gemaak is. Daan het hard probeer vis vang, maar sukses was nie te 
groot. 

Maart is Silver Rocks besoek, waar 9 seniors en 1 amper senior gedurende die 
week gekamp het.  Die dam by die Lodge is deur baie van ons besoek.  Lieflike 
uitsig en baie lekker koffie daar gedink.  Ons het warmte, koue en reën 
ervaar, maar gou is daar pannekoekdeeg aanmekaar geslaan en heerlike 
pannekoeke gebak.  Saterdagaand het elkeen sy deel bygedra vir ‘n suksesvolle 
sangria en wors proe aand. 

Dis vir eers al… 

Lekker kamp tot volgende keer.  

Magriet 

                                                            



Page 9 of 13 

 

 
                                                  

Verjaarsdae 
 

                           
Januarie Februarie Maart 

   Roelie Cronje   
Sieg Maritz  Anne-Marie Vaughan Hans Koekemoer  

 Elmarie le Roux Tjaart Klaasen Anet Lübbert  
 Rudie v/d Berg Phillip Lloyd Hannes de Lange  
 Wim v/d Berg Elize Engelbrecht Willem de Jongh  
Tersia Fourie  Hennie Engelbrecht  Klaus Lübbert 
 Liana van Zyl Lorraine van Rensburg  Diana Fourie 

 Deidre v/d Berg Tamzin Marneweck Erna Koekemoer 
Ansie Delport  Jean Piere Viljoen Elain van Zyl 
 Tjaart Fourie Gerda de Wagenaar Lettie Ueckermann 

  Georgina de Wagenaar Anita Lloyd 
  Jacques Marneweck Wimpie Marais 
   Austin Weber 
  Glenn Kahts 
  Jacques Fourie 
  Roekie Hill 
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Huweliks herdenkings 
 

                                            
Januarie Februarie Maart 

Neels en Rina      
Chris en Ansie  Johann en Elsabe  Henk en Glenn 

Hennie en Anne-Marie  Hans en Erna 
Steve en Lulu   Frans en Stefanie 
Johan en Erna   Fanie en Alida 

Mynhardt en Wimpie   
Austin en Sarie   

 
 Knuppeldik 
 

Hoender en Aartappel Koekies 
  
4 groot aartappels –geskil, sag gekook en fyn gemaak 
½ hoender – gekook en gevlok 
½ koppie chedder kaas – gerasper 
½ klein ui gerasper 
Sout en swart peper na smaak 
Mint of vars pietersielie gekap 
Meng al die bogenoemde bestanddele en maak koekies 
Doop in eier en indien verkies ook broodkrummels 
Braai in warm vlak olie tot gaar 
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 Lag ‘n slag 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pa stuur aan sy seun in die tronk 'n brief."Ek sal nie die jaar aartappels kan 
plant nie. Die lande is nie omgespit nie, want jy is nie hier om uit te help nie." 
Seun skryf terug:" Dit is ook maar goed, want die geld wat ek gesteel het, is 
in die lande begrawe. "Die volgende dag toe is die polisie daar en spit alles 
om opsoek na die geld maar kry niks. Seun skryf weer aan sy pa:" Pa kan 
nou maar plant, dit is die beste wat ek kon doen van hier af!" 
 
Raai in wie het ek vandag by die Spar vasgeloop? In almal! Ek't my bril by 
die huis vergeet! 
 
Koos se vrou en skoonma gaan saam met hom op 'n jagtog in die Kalahari. 
Die eerste nag maak sy vrou hom wakker. "Mammie is weg!" Koos vat sy 
geweer en met sy vrou agterna die donker in. Nie ver nie gewaar hulle sy 
skoonma, rug teen die boom met 'n leeu wat haar staan en gluur. "Ag 
jinnetjie tog!" Gil Koos se vrou. "Wat gaan ons doen?" "Niks nie!" sê Koos. 
"Daai leeu het homself in die een gebring hy kan homself daar uitkry!" 
 
Twee mans kom uitgestap by die drankwinkel. Gert sê vir sy vriend: "Koos, 
jy moet die karwag ‘n 'tip' gee!" Koos: "O ja, amper vergeet ek." Koos draai 
sy venster af en sê vir die karwag: "Moenie direk in die son kyk nie, dis sleg 
vir jou oë." 
 
Die Ingelsman, die Amerikaner en die boer sit en die kroeg en brêg oor hoe 
vinnig dinge in hul land gebeur. Die Ingelsman sê dat hulle 'n huis volledig 
bou binne een dag. Begin in die oggend, en voor die son sak, staan daar 'n 
vier slaap kamer huis. Die Amerikaner sê: "Dis Niks. Ons bou 'n 
dubbelverdieping huis, 600m2 met 5 slaapkamers en-suite binne 'n dag. 
Begin in die oggend, en voor die son sak, staan die paleis." Vandermerwe 

Klein Jannie en sy gesin eet Sondag middag by Ouma.  Net toe almal aan 
tafel is, begin Ouma die kos opskep. Toe Jannie sy bord kos ontvang, begin 
hy dadelik eet. 

“Jannie, asselief! “sê sy ma. “Wag asseblief tot ons gebid het.” 

“Ek hoef nie,” sê hy dadelik.  “Natuurlik moet jy! “antwoord sy ma. “Ons bid 
altyd voor ons by die huis eet.” “Ja, maar dit is by ons huis” verduidelik 
Jannie.  “Maar hierdie is Ouma se huis, en sy weet hoe om te kook.” 
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bly so rukkie stil: "Ek stap een more werk toe en sien hoe hulle die 
fondament van 'n gebou gooi. Toe ek die aand huis toe gaan staan die 
woonstel blok, en is hulle reeds besig om huurders uit te jaag wat agter is 
met hulle huurgeld." 
 
Drie seuntjies spog by die skool oor hul pa's. Die eerste een sê: "My pa skryf 
'n paar woorde op 'n stuk papier, en noem dit 'n gedig en dan gee hulle hom 
sommer R500."Die tweede seuntjie sê: "Dis nog niks nie. My pa skryf 'n paar 
dinge op 'n stuk papier, en hy noem dit 'n lied - dan gee hulle hom sommer 
R1000." Die derde seuntjie sê: "My pa is nog beter. Hy skryf 'n paar woorde 
op 'n stuk papier en noem dit 'n preek. En dan vat dit agt manne om al 
die geld bymekaar te maak!!" 
 
 
 
 
 

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 Magda Britz ( magdabritz@gmail.com ) deurgee. 

 
 
 

April -  Nkwe Holiday Resort  20-21 April 2018 

Mei – Buffelspoort  19-20 Mei 2018 

Junie – Weesgerus 16-17 Junie 2018 
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Is jy op soek na 'n bekostigbare, veelsydige skadu alternatief? Is jy 
moeg om buitensporige pryse te betaal vir gazebo's en skadu-koepels wat moeite is om te vervoer en 
'n risiko wanneer swaar weer nader kom? Sal dit nie lekker wees om 'n veeldoelige, duursame 
alternatief te hê wat 100% waterdig, lig en maklik is om op te slaan nie? 

Die Camp Corner Portable Camping Canopy is 'n eenvoudige, liggewig alternatief vir beskerming teen 
die elemente. Die veelsydige gebruike sluit in blits-skadu, 100% waterdigte reënbedekking, 'n 
hangmat-skerm, grondbedekking, buite kombuis bedekking, eenvoudige tent opsie of selfs 'n koste-
effektiewe uitbreiding vir jou karavaan tent. Dit is 'n goeie idee vir stap, kampeer, fietsry, roei, 
piekniek of ‘n strandkombers. 

Waarom die Camp Corner Camping Canopy? 

• Vinnige skaduwee. 
• 100% waterbestand. 
• Kompak en liggewig. Minder as 1kg. 
• Veelvuldige gebruike. 
• Hoë kwaliteit, anti-UV, uitstekende sonskerm.  
• 8 Bindings vir verskeie ankerpunte om veelsydigheid te verseker. 
• Maklik om op te slaan. 
• Uitbreiding van u bestaande tent of karavaan tent. 
• Vinnig droog. 

Gerieflik en Klein om te stoor vir enige kamp avontuur 

           
 Kontak Terisa Pohl 

Camp Corner South Africa 
www.campcornersa.com 

0714920607 
campcornersa@gmail.com 

 

 
 
 
 


