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SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
RIETFONTEIN STREEK 

 

VOORSITTERSBRIEF – MEI 2022 
 

 

Herfs ! 

 

Ons is nou al diep in herfs, die blare het nou al amper alles afgeval, die winter lê voor die deur. 

 

Die ERCW Potjiekos Kompetisie was ‘n suskses en weereens ‘n lekker saam kuier, Willie, Lititia, 

Zaak, Jana, Cielie & Christo het hard gewerk om die voorgereg en algemene aanbieding pryse te kon 

wen.  

 

Die Presidente by Bloekompoort was ‘n suskes, en ons as mede Klonkies in die Oosrandia Gebied kon 

R 3 000.00 oorbetaal aan die Nasionale kas. 

 

Ons 5de Gholfdag by State Mines Buite Klub het bo verwagting net so oor die R 34 000.00 ingebring. 

Baie dankie weereens aan almal wat hier gehelp het met die suskses volle fonds insameling poging. 

 

Daar is ‘n paar lekker kampe wat voorlê, ons gaan so 13 woonwaens en 2 besoekers wees by 

Buffelspoort se Sitrusfees einde Mei maand, dan kuier ons saam Gebied Jakaranda by Weesgerus 

einde Junie. Ons skuif nog so paar kampe rond, meer daaroor later. Onthou Rietfontein is die jaar 

10 jaar oud, erens gaan dit moet vier. 

 

Ek kan nie die brief afsluit sonder om vir Elize, Lieźl, Dirkie en Klein Shawn te sê julle is deel van die 

Rietfontein famielie, en soos julle sal ons altyd ‘n plekkie in ons harte hê vir Shawn en ons sal weet 

ons mis hom as ons by saamtrekke is. 

 

Ek sluit af met Habukuk 3 : 19 “ Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van 'n 
ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop “ 

 

 

Stuur groete ! 
 
Hentie Wessels 
( Voorsitter : SAWA Rietfontein ) 



Bestuur Inligting 
 

 
Voorsitter – Hentie Wessels 

083 448 0777 

✿ 

Ondervoorsitter – Martin von Molendorff 

082 852 4723 

✿ 

Sekretaris – Elize Wessels 

082 818 6412 

✿ 

Penningmeester / Batehouer – Lida Steenkamp 

082 825 5398 

✿ 

Oord Skakelbeampte – Retha von Molendorff 

082 924 9174 

✿ 

Redakteur – Jana van Aardt 

072 949 2806 

✿ 

Additionele Lid – Kleintjie van Vuuren 

083 396 6921 

✿ 
 

  



‘n Stukkie Winter in elke Huis 
 

Winter is ‘n tyd van siek word, verkoue en griep is 

meeste mense se voorland. Die koue teer op 

verkoues, dit is ook een van die redes waarom 

baie mense nie van winter hou nie. Maar dit is ‘n 

seisoen wat mens moet aanvaar, en daarmee 

moet saamleef, en die beste daarvan maak. 

Vanoggend voel dit weer ekstra swaar om op te 

staan, die bed is so lekker warm dan moet jy die 

koue buite gaan trotseer. Dit nie altyd maklik nie, 

en verg baie wildskrag om jou lyf uit die bed te 

kry, en dan al daai hope klere wat mens moet 

aantrek is genoeg om van te huil. 

Dan is daar ook die herinneringe, wat mens soms terug laat verlang na ‘n tyd toe winter 
anders was. Winters van iemand wat na aan jou hart was, wat nie meer daar is, geurige 
stomende groentesop uit ma se kombuis, en ouma se lekker vetkoekke. Gesellige kuiers by 
die kaggelvuur of verwarmers. 

Watter seisoen was eerste, somer, herfs, lente of winter? Ek dink dit het alles by somer 
begin, die paradys, Adam en Eva. Alles was mooi selfs die bome het die sappigste vrugte 
gedra, maar toe kom die slang en alles verander, die bome het opgehou vrugte dra. Selfs die 
voëls moes vlug vir die koue en skielike leegheid in die natuur, diere het begin wegkruip in 
gate en daar gebly tot die gras weer groen spryt na die eerste lente reën. God het ‘n plan 
gehad om vier seisoene in ‘n jaar te gee, sodat alles wat was weer nuut kan begin. 

Dit is ‘n rustyd vir die natuur en dier, gun jouself ook dan tyd af om al jou dooie blare af te 
skud, om dinge wat pla in jou lewe af te kap en weg te gooi. Berei jou siel voor vir die nuwe 
seisoen en ‘n nuwe groei wat kom. Vrolik jou harts’tuin op met kleurige blomme, vergeet van 
die vaal daarbuite dit is net tydelik. Hou jou besig met warm gedagtes, en hou die koue uit jou 
hart! 

Dit is nie ‘n tyd om morbied te voel nie, kyk verby die kaalheid van die vlaktes. Gryp die 
winter se nuwe uitdagings aan, en waai saam met die wind nie teen dit nie. Winter is ‘n reis 
deur gister se gebeure en mŏre se nuwe drome. Maak lekker warm kos, trek klere aan wat 
jou goed laat voel. Maak dit opwindend, gaan na die Drakenberg en kyk na die sneeu, of vat 
sommer die langpad en ry deur skilderagtige landskappe. Gaan stap ‘n ent op ‘n sonnige 
dag, mens word nie so gou moeg nie, die lug is koel. Hulle beweer dat die see water ook 
warmer is in wintertyd, die koue hoef nie oral saam met jou te wees nie. Hou jou troeteldiere 
ook warm, gee vir hulle ekstra warm komberse, en beskutte hondehokke indien hul buite 
slaap. Hou almal warm en bly gesond, vermy laat aand kuiers bly tuis. 

 

  



Lief & Leed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



25 – 27 Februarie 2022 - Kaia Manzi 
Oosrandia Gebied Saamtrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vrydag: Ons het almal veilig by ons kamp aangekom en 

moes inderhaas opslaan vir die reën wat oppad was.  

Wind, reën en hael het nie ons gees gebreek nie.   

Vure was aangesteek 

en die Happy 

kampers (Don) was 

hard besig om houd 

reg te kry vir daai laat 

aand kuier om die 

vuur 
 

Saterdag oggend: Almal het lekker vroeg in 

gespring en help Tent opslaan vir die lekker 

Dress-up tema kuier vir die aand, maar eers 

moes ons die maagies voer waar ons ‘n lekker 

straat ontbyt gemaak samm almal       

Saterdag aand: Die kuier het aan gebreek en 

almal het behoorlik n entrance gemaak. 

Engeland, India en Mexico het gekuier dat dit 

spat.  Almal het lekker kos gemaak volgens 

hulle land se tema.  Lekker fotos kyk.   

Ons sien uit na die volgende een!!!! 



  

Oosrandia Gebied Saamtrek 



 

 



18 – 21 Maart 2022 – Ruah Park 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrydag aand:  Lekker Verjaarsdag 

vibes met ‘n SWEET 16.  Dit was 

heerlike om almal saam te hê om 

Leane se 16de verjaarsdag te kom 

vier.   

Ons sterre kykers was hard besig 

om al die sterre te bemoem en uit 

te wys 

Saterdag aand:  Vure word aan 

gesteek want 

NOU GAAN ONS BRAAI!!! 

Die manne het die vure aangepak 

met ‘n lekker vleisie en die 

Vrouens het die kamp vuur 

opgepas 

Sondag:  ‘n Paar van ons het 

besluit om ‘n stap roete aantepak 

genaamd “Dikbas” 

Sondag:  Dit was nogal ‘n baie 

stewige roete.  Ons het so paar 

klip gooiers gehad op die roete en 

interesante klip figure gesien 

Sally – Leader of the pack 

Baie dankie aan Lucia en 

Martin wat vir ons 

Verwelkoming en Sondag diens 

gedoen het 



 

 

 

 

 

 

 



14 – 18 April 2022 - Bloekompoort 
Presidente Saamtrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag: Die Presidente het aangebreek en ons was almal baie 

opgewonde.  Dit was wel ‘n baie nat en koue lang na-week gewees 

maar dit het ons nie gestop nie.  Die Klonkies was op diens en almal 

het hulle staanplek aanwysings en koevert pakkie by die hek gekry 

      
Diens:  Magda het vir ons al ons kerk dienste 

waargeneem en vir ons die Mooiste boodskap 

elke dag gebring.  Rietfontein is voorwaarlik 

die gelukkigste mense om haar as ons Lid te 

hê.   Elke dag se boodskap het so mooi 

ingepas by die pragtige Blomme. Kruis en Hart 

gemaak deur Tannie Johanna van Biljon 

Musiek:  Daar was lekker musiek 

gemaak en ons het self musiek 

vasvrae gehet VET PRET 

Presidente Opening:  

President 2022 was 

amptelik geopen en die 

naweek kom afskop 

Stalletjies:  Daar was stalletjies van te kies en 

te keer en almal se verkope het goed geloop.  

Rietfontein se Caipirinha’s het lekker geloop.  

Dit was bitter koud gewees buite maar ons het 

gekoop binne die saal en die musiek was 

LEKKER!!!!!! 

Lootjie Trek:  Retha was 

ons gelukkige wenner 

van die lootjie trekking 

en het haar wenprys 

aan ‘n oulike dogterjie 

gegee was bitter graag 

die prys wou wen. 

Dankie Retha 

Die naweek het tot op ‘n einde gekom.  Dit was 

baie lekker.  Ons hoop om volgende jaar ons 

getalle sommer te vir-drie-dubble. Dankie aan al 

die KLONKIES!!! 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Resepte 



AVOKADOSLAAI MET SPEK EN NEUTE: 
 

1 pak gemengde slaaiblare 

6 sprietuie, in ringe gesny met groen lowwe 

8 repe swoerdlose streepspek 

4 snye witbrood sonder korsies 

1 groot, ryp avokado 

125 ml pekanneute, grof gekap 

125 ml Franse slaaisous 

 

Breek die slaaiblare in kleiner stukkies en plaas in die slaaibak saam met die gesnyde sprietuie. 

Sny die spek in 1 cm-stukkies en roerbraai in 'n bietjie olie tot bros. 

Haal uit en dreineer op kombuis papier. 

Sny die brood in blokkies (1 cm x 1 cm) en braai in die dieselfde pan as die spek tot goudbruin. 

Voeg 'n bietjie ekstra olie by indien nodig. 

Haal uit en dreineer. 

Sny die avokado en rangskik op die slaaiblare. 

Bedek met slaaisous. 

Sprinkel neute, spek en bros broodblokkies oor slaai net voor opd 

 

 

 



5 Maart 2022 – Potjiekos Kompetisie 
East Rand Caravan World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dag het aangebreek en die 

nerve was KLAAR!!! Ons het vining 

ons Plaas Kombuis tema op geset 

en die vure het begin brand 

Ons Judges Lochner de Kock, Vaatjie 

(Van Toks en Tjops en Mistry Chef 

het lekker aan ons kos gesmul,  

Lochner het natuurlik vir ‘n oomblik 

weg geraak met sy oë toe, toe hy 

aan daai murgbeentjie syg 

Daar was gedans, gesing, 

pryse en geskenke.  Die 

dag was ‘n groot sukses.  

Dankie aan ERCW wat die 

dag vir almal moontlik 

gemaak het 

Rietfontein het weg 

geloop met die BESTE 

GEES prys vir die dag en 

die wen pot vir hulle 

voorgereg 

Ons eie Rietfontein Chefs: 

Jana / Letitia – Nachos (Voorgereg) 

Zaak / Willem – Beef/Shin Pot (Hoof Pot) 

Cecilia / Christo – Malva Poeding (Nagereg) 

Hentie het ons gewys 

die Gin loop goed 

“Gooi nog so ene met 

EISH JA” 

Ons het seker gemaak 

die Judges bly die dors 

nie, so omkoop 

drankie of twee LOL 

Cheers op 

volgende jaar 



Potjiekos Kompetisie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgereg - Nachos 

Poeding 

Malva 

Hoofgereg – 

Beenmurg/Beefshin 



Bietjie Hier en Daar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ek het gisteraand by 'n geselligheid vasgehaak en toe dit huistoe gaan tyd word, het ek my kar 

daar gelos en 'n bus gevat. Ek is vandag SO trots op myself...Ek het nog nooit 'n bus bestuur nie. 

_____________________________________ 

Jis ouens, ek kan nie wag vir die vakansie nie.....gaan hierdie jaar die Tuinroete doen.......1ste 

week ....die  voortuin....2de week .....die agterste tuin.... 

Polisie: Klop klop. Gammat: "Wiesh daar?" Polisie: "Dis die Polisie." Gammat: "Wat soek djulle?" 

Polisie: Ons wil praat." Gammat: "Hoeveel is djulle?" Polisie: "Ons is 2." Gammat: "Nou dan praat 

met mekaar!" 

_____________________________________ 

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!!" 

 

 

 

 

 

 

 

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." 

_____________________________________ 

'n Poskantoorwerker kom af op 'n koevert sonder 'n 'stamp' en 'n moerse lelike handskrif. Die 

brief is aan Jesus geadresseer. Hy besluit om die brief oop te maak en te kyk wat aangaan. Hy 

lees dat dit van 'n ou tannie af is wat aangaan oor hoe swaar sy kry, omdat iemand haar van haar 

laaste R100 beroof het, en dat sy volgende maand baie swaar gaan kry en honger ly as daar nie 

een of ander tipe van 'divine intervention' gaan plaasvind nie. 

Die werker voel half jammer vir die ou tannie en samel geld in by die drie ander werkers wat 

saam met hom elk R20 'donate'. Hulle pos die geld sommer in 'n koevert na die tannie se 

RETURN address toe. Twee weke later herken die werker weer die tannie se handskrif. Weer 

aan Jesus gerig. Sonder 'n 'stamp'. Weer maak hy die brief oop, roep die ander werkers en lees 

die brief hardop. 

"Dankie Jesus, dat jy my geld wat gesteel was, vir my vervang het. Ek sou sweerlik nie hierdie 

maand oorleef het nie. P.S Daar was R20 short gewees. Dit seker daai mense by die Poskantoor." 

_____________________________________ 



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 gemors gebring hy kan homself daar uitkry! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die man en vrou baklei die aand. Vrou bel haar Ma en sê: 'Ma, hy't al weer met my baklei... ek 

gaan by julle kom bly!'  

Ma sê: 'Nee, hy moet betaal vir sy foute... ek kom trek by julle in!' 

_____________________________________ 

Dit is die Engelse juffrou se eerste oggend in die klas op Porterville en sy sê: "Good morning 

class!" Net een outjie spring op en sê: "Good morning miss". Juffrou vra hom toe hoekom dan net 

hy geantwoord het. Sê hy: "Because I is the only one whose name are Klaas miss". 

_____________________________________ 

Mavis doen aansoek vir werk. 

By die onderhoud vra die eienaar: "Mavis, het jy tik geneem op skool ?" Mavis: "Nei maneer, dai 

djare was da net dagga. 

_____________________________________ 

Ek wil julle graag vra om vanmiddag aan my te dink. Ek het 'n afspraak by my bank en as dinge 

reg uitwerk, sal my lewe baie verander. Ek is so op my senuwees, ek kan skaars die sykous oor 

my kop kry... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offie maak ‘n mens definitief aggresief!!! Ek het gisteraand 12 dubbel brannewyne gedrink en my 

vrou net twee koffie's. Jy moes sien hoe kwaai was sy !!!!. 

_____________________________________ 



Die spietkop trek die ou oom van 78 af ongeveer 02h30 in die oggend. Die oom is goed gesool! 

Spietkop: "My oom, jy is poepdronk, en jou bestuur jy die tyd van die oggend. Waar is jy oppad? 

Oom: Nee, ek is oppad na 'n lesing toe. Spietkop: Lesing??? Strooi man, waarheen is jy oppad? 

Oom: Ek is oppad na 'n lesing oor drankmisbruik, alkoholisme, dobbelary, en opkikkers. Spietkop: 

En wie sal nou die tyd van die oggend so 'n lesing aanbied? Oom: My vrou natuurlik!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koos: "Wanneer trou jy en jou meisie?" Piet: "Ek sou al lankal, as dit nie vir haar familie was 

nie!!!!" Koos: "Haar familie?" Piet: "Ja, haar man en drie kinders." 

_____________________________________ 

Sjoe!! Dit reën al vir 3 dae by ons.... Al wat my skoonma doen is deur die venster staar.... As dit 

so aangaan , sal ek haar seker moet laat in kom! 

_____________________________________ 

Ek hou nog steeds daarvan om die liefde van my lewe te bederf! As sy laat werk in die aand, dan 

bel sy my en sê sy is oppad! Dan tap ek lekker warm water met skuim solank in, sodat, as sy 

instap, sy dadelik kan begin om die skottelgoed te was. 

_____________________________________ 

Ek she sholank voorjarige nuwespoed Gespeende perskees, ag ek bedoel geknersde senewees! Ek 

dronk 'n heildrank op jou en shtuur weste benste vir 4012!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


