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SAWA RIETVALLEI 

Weavers Roost 

 

 Vir Streek Rietvallei bespreek mens aanvanklik staanplek vir 20 waens per saamtrek.  

Besprekings word gewoonlik ‘n bietjie meer as ’n jaar voor ’n saamtrek gedoen, sonder 

enige noemenswaardige verbintenis, buiten ons “woord” en eerlike bedoeling.  In die 

huidige ekonomiese klimaat kan mens verstaan dat oord eienaars nogal senuweeagtig kan 

raak as mens die getalle verhoog na ‘n “gemaklike” 20 tot 25 waens.  Gemaklik vir ons, 

maar vir die oordeienaar skep dit ’n risiko van onopgeneemde staanplekke, met ’n 

negatiewe inkomste impak.  Oorde dring al meermale aan op ’n verbintenis tot ’n 

bespreking om hulle risikos te verlaag. 

By Weavers Roost het Rietvallei uiteindelik 23 staanplekke geneem, maar eintlik was daar 

nie meer soveel plekke beskikbaar nie.  Dit kos 17 waens op 10 staanplekke op die onderste 

vlak inpas.  Asof dit nie genoeg moeite is nie, wil onse mense “opsetlik” in gespesifiseerde 

permutasies bymekaar staan.  Gelukkig kon Frans die probleem met diplomasie onder 

beheer neem en met sy pragmatiese benadering almal inpas.  Hier en daar was daar ‘n “ja 

maar”, maar dit het gou verander na “nee, maar dis reg”.  Dis nou soos daardie SAWA 

oom van die Weste gesê het:  “Baie mak skape kom in ’n kraal”.  Maar dan moet jy net eers 

vra, is my se mening.  Die uiteinde van Frans se meester-legkaart was dat amper elke wa 

se mense so sommer van hulle “stoep” af by twee ander waens se mense kon kuier. 

Vrydagaand se buurman-braai het toe ontaard in ’n buurtbraai, met hier en daar satelliet 

buurman-braai geleenthede.  Dit was nadat Frans die boekevat waargeneem het en Pieter 

die kamp “afgesit” het.  Rudi Britz het sy gaste Cules en Maureen Dreyer van Mooifontein 

voorgestel en Magda het hulle seun en sy gesin, Jaco en Bernadine Britz met hul dogters 

Avangeline en Lianke voorgestel. 

Die hoogtepunt van Saterdag, en die kamp, was die jaareindfunksie.  Deur die dag moes 

’n handvol take ter voorbereiding afgehandel word.  Die voorgereg moes gebou word en  

ander geregte moes afgerond word.  Die groot werk was om die tafels te dek en die 

versierings in plek te kry.  Tersia het jare se ondervinding, en gestoorde items, gebruik 

om die kuierplek tot ’n fees van ‘n kerslokaal te omskep.  Riëtte Prinsloo, van Weavers 

Roost, was so vriendleik om breekware vir die ete aan te bied.  Soos Elmarie sê, was daar 

van Noritake tot NoriCheckers.  Dit klink of Riëtte ’n redelike aptyt vir risiko het.  Tersia 

het ook nie juis haar “kombuis”-breekware gebruik nie. 
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Die jaareindfunskie het uit so vier dele bestaan.  Boekevat is deur Pieter Viljoen gelei, 

opgevolg deur die oorhandiging van toekennings ook deur Pieter, met die hulp van Chris 

en Tjaart.  Daarna het die ete gevolg; ‘n baie besonderse ete, met spyskaart en al.  Dat 

die Rietvalleiers dit baie geniet het, kon jy hoor uit hul dankies en ook die 

terugvoerstrokies Sondag.  Die deel van die funksie wat alles bymekaar gebring het, was 

die lekker onderlinge kuier.  Dit is later by die waens voortgesit. 

Na lekker kuier kom lekker skoonmaak.  Die opruiming is sommer gou afgehandel want, 

soos die spreekwoord sê, vele hande maak ligte werk.  Jaco Britz het die “ligte maak 

werk” toe hy die trappe teen die terras verlig het en so sy bydrae tot beroepsveiligheid 

(OHS, Ma!) gemaak het.  Dankie Jaco, dit was baie welkom! 

Sondag Boekevat is deur Magdaleen Viljoen gelei.  Sy het ’n boodskap uit Ps 34 gebring, 

wat Dawid geskryf het toe hy letterlik deur die Filistyne weggejaag is (1 Sam. 21).  Dit 

sou tot hulle voordeel gewees het om die Dawid-probleem daar en dan finaal op te los, 

maar dit het nie gebeur nie.  Die Here het nog werk vir Dawid gehad. 

Om ‘n gedagte uit Magdaleen se boodskap aan te haal:  In Ps 34:9 sê Dawid: “Smaak en 

sien dat die Here goed is”.  Proé jy dit? Ervaar dit! 

Na die saamtrekafsluiting deur Pieter Viljoen, is die waatlemoene uit die yskas gehaal vir 

die finale fees van die jaar.  Dit was so finaal, dat daar slegs 3 waens Sondagnag 

oorgestaan het.  Ook maar goed, want die krag was af van so 4-uur tot amper middernag, 

as gevolg van ‘n transformatorfout by Tarlton.  Soos niemand kon verwag, het Riëtte die 

gaste besoek om te sê van die kragprobleem en om lig aan te bied.  Die waens wat 

oorgestaan het, het gelukkig batterye en donker was nie juis ‘n probleem nie.  Om te 

stort, by  ’n batterylampie lampie, was ook weer iets nuuts! 

Om mee af te sluit, moet mens mos darem dankie sê ook. Baie dankie aan elkeen wat 

bygedra het om hierdie naweek só ’n sukses te maak.  Van die mense wat die beplanning 

gedoen het tot die vriende wat al die roomys in hulle nuwe wa se vrieskas gestoor het.  

Vir die vriendinne wat hul stoorkamers uitgepak  het, tot Riëtte van die oord wat 

breekgoed en tafels en wat-nog aangedra het.  Vir elkeen wat ’n boekevat gelei het.  Vir 

elkeen wat ’n spansek op ’n stokkie gesteek het, ‘n slaai gemaak het, die voorsnywerk 

gedoen het of die roomys ingeskep het.  Vir almal wat tuis nog rooi kerswas uit wit 

tafeldoeke gewas het of glase opgevryf en weggebêre het.  Moenie vergeet van ons 

vriedin wat al die liggies moes ontknoop en die kersvadertjies moes netjies maak om te 

bêre of later vanjaar weer te gebruik nie.  Aan elkeen wat na die tyd terug kon sit en kon 

sê:  Dit was rêrig lekker!  ‘n Yslike baie groot “Dankie-Julle!” 
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Heel bo :  Nico, Mel, Lettie 

en Hennie in diep gesprek. 

Links: Stefanie, Ansie en 

Erna 

Regs:  Hans en Pieter 

Links bo:  Johan, Erna en 

Elmarie 

Regs: Linda 

Onder:  Frans, Rudi en 

Cules 
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Links bo:  Lianke, Jaco 

en Avangeline 

Regs:  Stefanie en 

Tersia 

Onder:  Boekevat tyd 

Vrydagaand 

Satrdagoggend na ontbyt 

besluit ons toe maar almal om 

te gaan roomys soek teen die 

hitte.  Hennie, Anne-Marie, 

Ansie, Lettie, Mel, Frans, 

Stefanie, Cules en Maureen.  

Nou gaan ons roomys kry! 



November 2022 

Bladsy 5 van 9 

 

 

 Dit is eintlik 

die bergfietsroete, maar toe gaan stap ons saam met die plaaslike gids, wat mnr die Ginger kat 

was. 

Saterdag middag 

ontspan elkeen maar 

op sy eie iewers.  

Onder ‘n boom met 

‘n boek, By die 

tafeltjie naby die 

roomys. By die 

woonwa in die 

koelte. Onder by die 

swembad – ook naby 

die roomys. 
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Die Groot voorbereiding van die aandfunksie 

 

Die aandfunksie 
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Links Bo:  Pieter, 

Avangeline, Bernadine, Jaco 

en Lianke Britz.  Gaste. 

Onder:  Maureen, Cules 

Dreyer en Pieter .  Gaste 

vanaf Mooifontein 

Regs Bo:  Magdaleen bring 

die boodskap 

Middel en onder links:  Net 

ons klomp Rietvalleiers 
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Waatlemoen afsluiting na ‘n heerike kampnaweek 

 

 

 

 

 

 

A smile brightens your day.  You’ll find when you smile, your day will be brighter and all of your 

burdens will seem so much lighter. 

(Helen Steiner Rice) 
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Tinus oorhandig geskenkpakkie aan 

Riëtte 

Kampkoördineerders November 

2022 


