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Rietvallei vriende 

Kan julle glo dat dit Desember is.  Die jaar met al sy uitdagings en beproewinge het toe jou werklik 

waar ook verby gehaas. 

Ek is dankbaar dat ons almal in die groep gesond anderkant uitgekom het. My wens is egter dat 

ons steeds bewus moet wees van die Cornona Virus en vir geen oomblik ons focus van self 

beskerming laat vaar nie. 

Dankie vir ‘n hele paar lekker kampe wat ons kon hê. Om deel van Rietvallei te wees is steeds ‘n 

voorreg en die passie waarmee dinge gedoen word, is so aansteeklik.  Julle is werklik ‘n 

besonderse groep mense. 

Ek glo en vertrou dat 2021 ons weer die geleentheid sal gee om voluit te kamp en sodoende ons 

mense meer gereeld te kan sien.  Ons het immers ‘n paar verlore maande wat ons sal moet prober 

inhaal op kampe. 

Ons afgelope jaareind funksie was beslis ‘n hoogtepunt, en as ek so na die terugvoer kyk, lyk dit 

beslis of almal dit terdeë geniet het.  Vir almal wat ‘n bydrae gelewer het wil ek ‘n groot dankie 

uitspreek.  Sonder julle insette sou ons nie so ‘n lekker kuier funksie kon doen nie. 

Van my en Magdaleen se kant af wil ons vir julle almal ‘n Geseënde Kersfees toewens en ook alles 

van die beste vir die komende jaar.  Mag voorspoed en geluk ons almal verveel a.g.v hoeveel 

“blessings” ons beleef.  Dié wat gelukkig genoeg is om te sleep en kamp gedurende die vakansie, 

wees asseblief veilig op die paaie en ontspan ten volle. 

Gods rykste seën op u almal. 

Pieter Viljoen 

 

Kersboodskap  vanaf  Voorsitter 
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Standvastig in ‘n Stukkende Wêreld 

 

Ons word opgeroep om standvastig te wees in die geloof, en dit in ‘n wêreld van 

probleme, vervolging, boosheid en sedeloosheid. 

 

Ons hoor deesdae baie dat mense sê ons leef in moeilike tye.  Self dat die eindtyd 

nou baie naby is, maar niemand behalwe God weet egter wanneer die wederkoms 

gaan gebeur nie. 

 

Ons lees in die Bybel hoe satan Adam en Eva versoek het en ook in Matteus 4 hoe 

die duiwel selfs Jesus versoek.  Dus moet ek en jy aanvaar ons is ook ‘n teiken van 

satan.  Hy slaan toe as Jesus in die woestyn is, alleen en honger, wanneer Sy 

weerstand laag is.  Ons moet dus veral op ons hoede wees as ons weerloos voel, 

moeg of eensaam is, daar waar jy dalk ‘n groot besluit moet neem.  Maar satan val 

ons ook aan as ons sterk is en dan word ons slagoffers van hoogmoed.  Wees dus 

altyd op jou hoede.  Met sy aanslag fokus die duiwel op aspekte soos jou 

liggaamlike behoeftes, besitting en gebruik mag en materialisme as lokaas.  As jy 

agterkom dat jy hunker na iets wat die wêreld bied, onthou Jesus se woorde “Die 

Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien”.  

 

Openbaring waarsku ons dat dit nie makliker sal gaan nie.  Ons moet onthou die 

duiwel met sy twee gesante (die antichris en die valse leeraar) verskerp sy aanslag 

en vervolging soos sy tyd minder word.  Meer en meer boosheid word geïnisieer.   

Ons leef in ‘n tyd wat sy aanslag meer vernynig word, ons sien dit om ons raak.  

Dit is nie net ‘n teorie nie maar ‘n werklikheid.  Hy is die Here se vyand en 

probeer die Here se werk onophoudelik in die wiele ry.  Dit is daagliks verbasend 

dat, al weet mense van God se oordeel wat kom, baie volhard in hulle ongeloof.   

Hulle bly voortleef in hul goddelose lewe van plesier, voorspoed en die najaag van 

eie gewin.   

 

God het egter ‘n plan.  Hy stuur Sy enigste Seun aarde toe om volledig mens te 

word.  Jesus is dus God maar ook waarlik mens.  As mens het Hy dus volkome 

begrip van ons ervarings en stryd.  Dus hier waar ons nou die kerstydperk ingaan 

vier ons ook die geboorte van Jesus.  Jesus die verlosser.   Hy het gekom om ons 

van ons sonde te verlos en dit is vir almal wat besef dat hulle nie hulself kan red 

nie.  Dit maak ‘n nuwe lewe moontlik.  Die oorwinning is egter reeds behaal deur 

die geweldige offer wat Christus vir ons sonde betaal het aan die kruis.   

Oordenking – Deur Frans Scholtz 
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As jy Jesus gevind het, sal jy ‘n totale nuwe rigting met jou lewe moet inslaan, ‘n 

lewe wat aan God se woord gehoorsaam is.  Is ek en jy gewillig om die 

koersverandering te maak en indien ja, is dit sigbaar in jou lewe?  Slegs in 

Christus kan jy ware vryheid, vrede en vreugde ontvang, self in ‘n wêreld van 

probleme, vervolging, boosheid en sedeloosheid.  Onthou God kyk dieper as woorde 

en godsdienstige bedrywighede.  As jy as Christen dus nie probeer om die wêreld 

te beinvloed nie, het jy weinig waarde.  Ons is nutteloos vir Jesus as ons net soos 

die wêreld is.  Dit is ons plig, ook in die feesseissoen, om ‘n positiewe invloed op 

die wêreld te hê. 

 

Dit is belangrik dat ons die Bybel ken, maar nie net teoretiese kennis daarvan hê 

nie maar dit ook gehoorsaam (Satan het ook die skrif geken, maar was nie 

gehoorsaam nie).  As ons die skrif ken sal dit help om te doen wat God wil hê.  Jy 

sal dan eerder gewillig wees om te gee as om te neem, om lief te hê eerder as te 

haat, om te help eerder as om ander te misbruik. 

 

Jesus is die middelpunt van God se openbaring en Sy verlossingsplan, moet nie die 

kerngedagte vergeet nie.  Hy is die enigste oorwinnaar.  Onthou dit altyd ook nou 

wanneer ons Sy geboorte herdenk.  Standvastig in ‘n stukkende wêreld. 

 

(Bron en aanhalings: Bybel (Boodskap vertaling) en Die Bybel in Praktyk) 
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Wat is ‘n Senior Burger? 

‘n Senior Burger is iemand wat hier was voor die pil, voor vrieskos, televisie, kredietkaarte 

en bolpuntpenne.  ‘Hardeware’ was hamers, spykers, boute en moere.  En ‘sagteware’ was 

nog nie eens ‘n woord nie. 

Senior Burgers was hier voor droogdrip, skottelgoedwassers, pizza en kitskoffie. 

Toe Seniorbugers jonk was het hulle getrou en dan saamgebly.  Sigarette was ‘n tken van 

klas, boom was ‘n verfraaiing vir die tuin, dop was ‘n ding om ‘n eier en ‘n agtermekaar kêrel 

het mens graag verwelkom by jou dogter. 

Senior Burgers is nogal taamlik geharde mense – veral as mens dink hoeveel hulle moes 

aanpas by vandag se tye! 

 

                                              

Ons is Natallers in murg en been.  Ek is op Vryheid en Rina op Glenco gebore.  Ons kom 

albei uit gesinne wat dit nie breed gehad het nie, en deur die swaar oorlogsjare gekom 

het.  Ek het in Newcastle en Dundee en Rina in Glencoe skool gegaan.  Ons het ten spyte 

van alles baie goeie kinderjare gehad.  Baie in die natuur.  Rina op hulle plaas en ek op 

semi-plaas.  My pa was ‘n spoorweg amptenaar.  As kind het ek op Kleinstasie waar my pa 

werksaam was groot geword.  My maats was net klonkies.  Saam geswem in die Ingagane 

rivier.  Saam, in skool vakansies koeie in die veld opgepas.  Saans en soggens vroeg is die 

koeie gemelk, afroom, en klaar maak om betyds vir die trein te wees om skooltoe te gaan.  

Daar was nie TV nie en ons vermaak was bloot speel en kleilat gooi. 

 

Na skool aanvaar ek ‘n loopbaan op die Spoorweë vir 5 jaar. 

 

Ons weë kruis mekaar by Volkspele geleenthede.  In dié tyd was ek ook leier van die 

Volkspelebeweging in Dundee. 

 

In 1954 sien ek nie ‘n toekoms in die Spoorweë nie, en anvaar ‘n werk by de Bruyn se 

Skoenwinkels in Pretoria.  Die handel was meer uitdagend vir my.  Ons tree op 8 Januarie 

1955 in die huwelik.  In September 1955 word ek verplaas na ons takwinkel in Brits en 

word ek die jongste bestuurder in die organisasie.  Ons seun Schalk word op 30 Maart 

1956 in Brits gebore en is ons trots deur al die jare.  In Februarie 1958 word ek 

bevorder tot bestuurder van ons Bloemfontein tak. 

Eicker word hier op 22 Maart 1959 gebore.  Ons sluit aan by die plaaslike volkspele laer 

en is gou gevestig met baie vriende.  In 1962 stig ons en vriende Max en Doreen Faul ‘n 

Senior Burgers 

Wie is ons? 
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Ringtennis klub watspoedig by die Suid Afrikaanse Ringtennis Verneniging affilieër en ons 

neem deel aan Klub, Provinsiale en Nasionale wedstryde en toernooie. 

 

In 965 skryf ek by die Universiteit van die Vrystaat in as buitemuur student.  Hier word 

ek ook gekies as Studente Raadslid verteenwoordiger vir die Buitemuur Studente. 

 

In 1969 word ons na Johannesburg verplaas en vestig ons in Kemptonpark.  Tersefdertyd 

verhuis Max en Doreen na Benoni en ons span weer saam om ‘n Ringtennis Klub aan die 

Oosrand te stig.  In 1979 verhuis ons na Pretoria met bevordering na Hoofkantoor, waar 

ons in Constantiapark woon tot ons aftrede met pensioen in 1990.  Ons verhuis toe terug 

na Kemptonpark.  Ons koop in 1990 ons woonwa en in Augustus 1991 onderneem ons ons 

eeste toer na Namakwaland.  Ons sluit in 1996 aan by Safarigilde Woonwa vereniging, 

maar vind gou dat hulle net maandeliks kamp en nie toere onderneem nie. 

 

In 1998 sien ons ‘n advertensie vir ‘n toer na Zimbabwe en by navraag kruis ons paaie met 

dié van Ann en Kiwi Henning.  Wat ‘n ondervinding!!!!  In 1999 onderneem hulle weer ‘n 

toer na Zimbabwe vir SAWA Wapadrand, en ons word saamgenooi en moes by SAWA 

aansluit.  Nou het die toergogga gebyt. 

 

In 2000 sluit ons aan by ‘n Nasionale SAWA toer onderleiding van Jan van Niekerk en 

Thys van Zyl.  Doen ook in 2001 en 2002 toere saam met hulle.  Ek word gevra om ‘n roete 

deur die Oos Vrystaat en Oos Kaap te beplan vir ‘n toer in 2003.  Albei word 14 dae voor 

die vertrek siek en ek word gevra om die toer te lei.  Dit was werklik ‘n kwessie van swem 

Jannie swem.  Ek organiseer en lei daarna Nasionale toere vanaf 2004 tot 2009, asook 

verskeie Streektoere vir Wapadrand en Rietvallei deur ons land asook Namibië, Botswana 

en Swaziland.  Nou doen ons van tyd tot tyd net privaat klein groep toere. 

 

Graag deel ek ook ons huweliksleuse met jule.  Ons het albei as jongmense Jesus Christus 

as ons Verlosser en Vader aangeneem, en met ons huwelik besluit dat Hy die fondament 

van ons lewe sal wees.  Alles wat ons wou organniseer, doen en uitvoer, het ons gedoen 

met Sy hulp, krag en leiding.  Niks uit ons eie krag en vermoëns nie.  Vandag bly dit 

steeds ons leuse en daarom Eer, Loof en Dank ons ons Verlosser vir alles. 

 

Ten slotte, baie groete en liefde aan elke Rietvalleier, en dankie vir julle vriendskap en 

liefde. 

Neels en Rina 
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Het hierdie iewers gelees en gedink ek wil dit met julle deel.  Van dit wat gesê word 

is tog so waar.  Ons het elkeen maar iewers iets in ons wat na vore kom as jy wil 

gaan vakansie hou.  Hoop hulle geniet dit. 

 
“Na jare se kamp en hoofsaaklik omdat dit lekkerder is as 'n vervelige strandhuis 

waarheen jy elke jaar ry om te gaan skoon- en heelmaak, het ek een ding geleer. 

Dit het nou wel lank gevat, maar dit was die moeite werd. 

 

Dis nie wat jy inpak wat kamp lekker maak nie, dit is wat jy by die huis los. 

 

Los vir "haastig" en "maak-gou", daai ongeduldige tweeling, by die huis, hulle is 

vredes-diewe. As jy na die see verlang, staan vroeër op. Die see gaan anyway nog 

daar wees as jy daar aankom. Dalk net mooier want jou ongeduld, trek 'n sluier oor 

mooi. Die 10minute se stop by die kafee waaroor jy met die kinders raas, gaan hulle 

vakansie ook lekkerder maak. Die stilhou by die padstal gaan vir ma daai blink in die 

oog gee waarna jy al lankal verlang. 

 

As jou kamp nie binne 20minute klaar opgeslaan is nie, so what? Die buurman 

beindruk met jou goed georganiseerdheid -- vir wat? Laat die kinders eers see toe 

storm, hulle wag al heel jaar. Haal 'n stoel uit en kry 'n bier, jy verdien dit. Môre 

is nog 'n dag. As die kinders môre oggend laat slaap, gaan stap self met jou 

kaalvoete langs die see. 'n Gelukkige gesin is mooier as 'n netjiese kamp. 

 

Los jou mishoop waarop jy koning kraai by die huis waar dit hoort en gedra jou soos 

die oumense graag gesê het: "jy's nie nou by die huis nie". Los jou "ek" by die huis, 

jou geld gaan nie die kampplek van bankrotskap red nie, jy is net een van die gaste, 

dis nie jou troue waar jy die "main-ou" is nie. Jou vermoë om buite jou normale 

reëls en voorkeure te kan aanpas, gaan jou vakansie se geniet bepaal.  

 

'n Klomp boel? Jy is nie so nie? Ek was. Deesdae ry ek nie meer maagseerpille saam 

nie, want die redes vir maagsere is nie daar waar ons gaan kamp opslaan nie, ons 

dra dit van die huis af met ons saam.” 
 

                                                                                          

Redaksioneel 
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Dit is Desember 

Dis Desember; die maand met die “Groot dae” soos die plaasmense gesê het.  Drie 

dae in Desember en om alles mooi af te rond, nog ‘n dag om die nuwe jaar mee af 

te skop.  Intimiderend as mens daai kalenderblaadjie omslaan en jy al die doenlysies 

vir jou sien loer; nogal met jou naam op. 

Die skole dreig om te sluit, koeriers wil hulle bakkies se wiele wil af ry, om die 

Swart Vrydag aflewerings én kersfees-inkope weg te kry.  Winkelassitente is só 

besig, dat jy besef dat jy, die klant, die verleë party is.  Kersversierings (eintlik 

kersversperrings) spring oornag uit hul geheime bêre-spelonke in winkels (en huise) 

om jou te herinner dat die kersstormloop (en die filistyne) op jou is.  Wanneer die 

media die inkopie-dae voor kersfees begin aftel, weet jy sommer dat jy die stryd 

gaan verloor.  Dan wys jou te-kooplysie net name, maar nie koop-idees nie. 

Hier by ons langs het die “Mére de la Maison” (dit is Baas van die huis) besluit dat 

daar genoeg eetgoed beskikbaar moet wees vir elke filistyn wat dalk hom se gesig 

kan kom wys.  Dit beteken ‘n gebakkery en gepakkery van ‘n ander wêreld en nog die 

etery-planne vir die groot dae ook.  Die doendinge word op ‘n hoop gestapel en alles 

gebeur sommer so terselfdertyd.  As jy dan nog kersfees bietjie wil “weg” wees, 

verstaan dat daar nog baie gemeet en pas sal moet word om alles net mooi in die jou 

Ventertjie in te pas én die deksel toe te kry. 

Sommer gou begin die radio ook help met kersmusiek (as ek nóg ‘n kleintjie met ‘n 

drom raakloop, is daar moelikgeit).  Enersyds om jou in die kersfeesstemming te 

kry, maar andersyds om jou te herinner aan die krisis wat jy vir jouself beplan.  Al 

wat seker is, is dat die krisis op jou kop gaan losbars en iemand gaan jou vriendelik 

vertel dat dit alles net jou eie skuld is! 

Hierdie allerhaastige nimmereindigende angsaanval-wekkende opbou van doenery hou 

aan tot op kersdag; selfs as jy in die kerk sit, wonder jy of al jou pogings darem 

die goedkeuring van jou-se mense sal werd wees? 

Op 26 Desember is kersfees skielik en finaal verby.  Die kersgevoel is so uit soos 

iets waaroor mens liewers nie praat nie.  Die filistyne is besig om die finale 

verwoestingswerk aan hulle speelgoed te finaliseer, terwyl jy wonder of die vullis-

mense jou wieletjiesbak sommer gaan ignoreer, want die ding lyk so ‘n bietjie 

“oorversadig” (soos te veel van ons) en dit is darem baie bont met al die ingepropte 

geskenke-papier wat lig soek.  Kersmusiek is so “buite die kwessie” soos om ‘n 

“Bloubullied” vir ‘n “Stormer” te sing. 

Ek onthou dat dit élke jaar so gaan.  Die versierings word mettertyd êrens gebêre 

en word ras-egte versperrings, die laaste van die kersmaal verdwyn so stuk-stuk en 

as jy gelukkig is, kan jy nog van die kersdagvleis op jou werktoegaanbroodjie kry.  



Page 10 of 19 

 

Die oorblyfsels van die Filistyne se kersspeelgoed vind hul pad langsamerhand na die 

kinderkamer, waar hulle ook maar deel van die “tel jou speelgoed op” goeters word. 

Hoé kan kersfees so skielik só verby wees?  So onwelkom soos ‘n rooi 

kersfeeshoedjie met ‘n wit tossel wat saam met die kersrommel uitgegooi word? 

Kersfees hoéf nie so te eindig nie.  Seker een van die meer treffende na-kersfees 

boodskappe is opgeteken in Lukas 2:17-20 

Toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van dié 

kindjie vertel is.   

En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel 

is; maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. 

En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor 

en gesien het, net soos aan hulle gesê is. 

Hierin lê padkos vir baie weke na kersfees.  Om oor te vertel, verwonderd te wees, 

te oordink, God dankbaar te wees en om in ons geloof versterk te word.   

Hou moed!  Die mensgemaakte kersfees se “BB” datum is 26 Desember, maar die 

wonder van die koms van ons Heiland het géén vervaldatum! 

Mag kersfees vanjaar vir ons ‘n fees van besinning, verwondering en oorvertel wees.  

So, dat die omvang van die koms van Christus en die rede waarom ons feesvier, in ons 

lewens weerklank kan vind. 

(Johan la Grange) 
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Die vlug was lank. En stil. Ek was teleurgesteld. Dit was ’n jaar sedert ek laas met 

iemand gesels het. Ek kon nie ’n sitplek by ’n venster kry nie. Dit sou die stilte 

draagliker maak. Langs my, in die middelblok het ’n gesin van vier gesit; in die 

sitplek direk langs myne ’n seuntjie van so vier of vyf. Om met die kind te praat sou 

erger wees as die stilte waarin ek myself die meeste van die tyd bevind.  

By hotel Kugel het die lang student in die donker pak sy arm uitgesteek en die 

sleutel aan die swaar goue kegel voor my neergesit. 

“Wil you find your room?” 

Ek het die sleutel geneem en geknik. 

Eers was dit nodig om ’n paar goedjies by Billa te gaan koop. Nadat ek my tas in die 

kamer gaan neersit het, het ek dadelik die 50 meter na die supermark gestap. In 

my eie land was dit ook vroeërjare só: tussen Saterdae 13:00 en Maandae 9:00 kan 

jy vergeet om enige winkel oop te kry. 

“Grüss Gott,” het die vrou by die kasregister gesê. Ek het die groet met ’n glimlag 

erken. 

Dit was koud. Ek het ’n warm stort gaan neem en my tas uitgepak. Toe het ek in 

Neubaugasse vir trem 49 gaan wag. Na die 35 grade waarin ek op OR Tambo op die 

vliegtuig geklim het, was die koue verfrissend. 

By die stasie in Siebensterngasse het hulle opgeklim. Die ou dame met die hond. Die 

trem was vol. Sy het na een van die leerhandvatsels bokant haar kop gereik. Die 

hond was so styf teen haar aangedruk dat dit moeilik was om tussen pelsjas en hond 

te onderskei. Ek het opgestaan en beduie dat sy moes sit. Die verrimpelde gesig het 

in ’n dankie vertrek. Ek het geweet dat sy die een was. 

Presies op die las tussen twee tremtrokke het die hond gaan sit, sy agterlyf in die 

een en sy voorpote in die volgende trok. Om elke draai het sy lyf geswenk. Regs-

links. Links-regs. Die vrou het stip voor haar uitgestaar. Ek het haar liggies op die 

skouer getik en na die hond gewys. 

“Cute,” het ek gesê, “look like he’s dancing.” 

Storietyd- Gesprek deur Joanita Erasmus-Alt 
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Sy het geglimlag en liefderyk oor die hond gestreel. “English not very good,” het sy 

gesê. 

“Mine neither.” 

Daar was ’n paar oomblikke stilte. 

“Do you live in Wien?” Ek was uitgehonger vir geselskap. 

“Yes. Many years.” 

“I love Wien. I come here every year.” 

“From where?”  

“South Africa.” 

“South Africa? Never heard. In Africa?” 

“Yes.” Ek het nie gekom om oor Afrika te praat nie. “I have a dog as well.” 

In Stiftgasse het die man langs haar afgeklim. 

“Sit.” Sy het my aan die arm geneem en tot langs haar op die sitplek afgetrek.  

“You come here every year? From África?” 

“Yes, every year in December.” 

“But why? It is so far!” 

“I have to meet somebody here every year.” 

“You know somebody who lives in Wien?” 

“No.” 

Die onbegrip op die ou gesig was amper so groot my eie. 

“Well… ”  Sy het lank nagedink. “I think Wien loves you as well.” 
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Ons al drie het by Volkstheater afgeklim. Ek en sy en die hond. Ek het oor die 

bruin pels gestreel. “Be a good dog.” Ek was hartseer. 

Vir ’n oomblik het sy my teen haar vasgedruk. “Hope you find the person you have 

come to meet.” 

“I already have.” 

By Ubahn 3 het sy vir oulaas gewaai voordat sy met die roltrap na die ondergrondse 

stasie is. 

Ek het op ’n bankie by die halte in Museumsquartier gaan sit. Lank. Daar was soveel 

om oor te gesels. Net voor middernag het ek opgestaan. 

“Kom jy saam?” 

Sy het geknik en by my ingehaak. 
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Zelpy Fishing and Game Farm 20-22 November 2020 

 
Daar doen hulle dit weer.  Die Seniors van Rietvallei het al van Maandag 16 November 

bgin aankom.  Toe word daar elke dag kopstukke gepraat, koffie gedrink en die heerlikste 

soetigheidjies geeët.  Die arme kampeerders wat nog eers hulle staanplek gelde moes 

verdien, het Vrydag aangekom.  En raai wat?  Toe bring hulle sowaar reën saam. 
 

So tussen die reëbuie deur het Pieter Viljoen die kamp amptelik begin met skriflesing en 

gebed.  Daarna was dit buurmanbraai – so in die reën.  Tog baie lekke maar die windjie 

was maar geniepsig – so almal is vroeg binne toe. 

 

Saterag kon almal wat wou, heerlik laat lê.  Die bestuur het baie hard gewerk om alles vir 

Saterdagaand reg te kry.  Vyfuur was almal teenwoordig vir die pizzeria aand.  Rudi het 

die opening waargeneem en daarna is al die trofeë en plaatjies uigedeel.  Magda het 

weggeloop met 4 pryse vir haar Rietstok asook die webwerf. 

 

Nog trofees is gewen deur Elmarie, Gerda, Tjaart en Tinus.   

 

Elkeen gaan toe sy eie pizza saamstel.  Daar was pizzabasisse, tamatiepasta, pynappel, 

ham, ribbetjie, spek, uie ens, ens.  Noem dit en dit was daar.  Groot dankie aan Jean-

Pierre wat alles voorberei het.  Bou jou pizza soos jy daarvan hou en laat hom bak.  

Heerlik. 

 

Toe kry ons nog ‘n heerlike nagerag (waaraan Elmarie en Magriet twee dae lank gewerk 

het), en heerlike cappuchinos.  Oral hoor jy ‘n gesels en gelag.  Almal het hulle gate uit 

geniet. 

 

Lekker geslaap met reën op die dak.  Sondag oggend het Magdaleen ons herinner aan die 

ware betekenis van Kersfees.  ‘n Treffende boodskap.  Daarna kon ons gaan weglê aan die 

waatlemoene.  En daar is dit alweer die einde van die naweek.  Wat ‘n heerlike naweek.  

Ons Wens almal ‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige nuwejaar toe.  Aan elkeen wat ry, 

wees versigtig en kom veilig terug.  Sien jule by Tambotie Vreugde. 

 

 
 

Afsluitingskamp 2020 – Zelpy  
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Rietvalleier van die Jaar                                  Senior van die Jaar 

Elmarie le Roux                                                Gerda de Wagenaar    

                    

Gebied Ere Hoër graad 

 

 

 

Tjaart Klaassen 

 

 

 

Toekennings 2020  

Stomp van die jaar 

Tinus Fourie 
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Streek ere gaan ook aan – Linda van Vuuren en Ann Henning 

 

 

Baie geluk aan elkeen met die Streeks toekennings.  

                                                          

 Jan & Gerda de Wagenaar                           Henry & Roekie Hill         

                                 

Magda Britz saam met 

Pieter en Rudi 

Webwerf Bydrae 

Beste Nuusbrief 

Nuusbrief met beste 

vordering 
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Sieg & Annatjie                  

                     

                                                                          

100 % Bywoning aan die volgende lede: 

Jan en Gerda  

Tjaart en Marietjie                            

Phillip en Nita 

Sieg en Annatjie 

Mel en Letie 

Johan en Rina                                                                         
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Rietvallei Nagereg vir Kersfees 

½ Pakkie Marie Koekies 

125 g klapper 

1 Blik Kondesmelk 

1 Koppie Suurlemoensap 

1 Houer plain Cottage Cheese 

Metode 

1.  Maak koekies fyn 

2.  Rooster klapper (wees versigtig dit brand gou) 

3.  Meng die klapper en krummels 

4.  Meng kondensmelk, Surlemoensap en Cottage Cheese 

5.  Skep soos volg in ‘n mooi glas 

 Laag krummelmengsel 

 Laag kondensmelk mengsel 

 Herhaal en eindig met kummels 

6.  Garneer met vars vrugte en vooraf gestolde jellie 
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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. 

 

     

Magda Britz 

 

mailto:magdabritz@gmail.com

