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ons lewe verander om Sy
ongelooflike heerlikheid te
weerkaats. Dis natuurlik die Here
self, die Gees, wat ons verander
om al hoe meer te lyk en te leef
soos Hy dit wil hê.
2 Korintiërs 3:18
Die mens is soos ‘n boom; elkeen
moet die blaar dra wat in hom
geskep is. (Henry Ward Beecher)
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Uit die stoel van die Voorsitter
Rietvalleiers
Hier is ons weer besig om ‘n Rietstok saam te stel wat natuurlik beteken ons het nog
‘n kwartaal afgehandel. Gelukkig was die laaste kwartaal meer bedrywig as gevolg
van die “Lockdown” wat nou minder inperkings daar stel.
Ons kon natuurlik ook weer begin kamp alhoewel dit nie ‘n plaatjie vir enig iemand
kon inbring nie, maar die woonwaens beleef skielik weer teer onder hul wiele. Hoe
lekker is dit tog nie om weer tent op te slaan, pote uit te draai, bure te ontmoet en
sommer als wat gemis was weer te beleef nie.
Die dankbaarheid van “Vryheid” hang soos ‘n vars geur oor kampterreine.
Ons is ook saam dankbaar dat ons as Rietvallei geen ernstige siektes a.g.v Covid
gehad het nie. God is goed vir ons.
In Oktober lê die Kongres voor en daarmee saam ook troffees en ander aansporings.
Ek glo en vertrou Rietvallei sal weer genome word tydens die geleentheid.
Ter afsluiting wil ek julle hartlik uitnooi na ons jaar afsluiting by Eastco Magalies.
Dit beloof om ‘n PIZZONDERSE gekuier te wees. Meer inligting rondom die naweek
sal later in Oktober aan lede gestuur word.
Ons Jaar vergadering van Augustus was n besonderse affêre en is baie goed
bygewoon deur middle van tegnologie. Alhoewel ons mekaar mis is daar altyd
metodes om mekaar te sien en te hoor, en daarvoor sal ons altyd dankbaar wees.
My en Magdaleen se goeie wense vir een en elkeen, en ek vertrou ons sal sommer ‘n
mooi opkoms hê by ons jaareind funksie en kamp.
Seën wense vir almal.
Pieter

Page 3 of 22

Kampnuus
Buffelspoort 18-20 September 2020
Met die inperking wat nog maar stadig aan’t lig was, hoor die Pieter’s dat Buffelspoort
nog nie op die Rietvallei-beoogde-jaarplan-teikendatum oop vir gebruik sou wees nie,
maar darem ‘n week later.

Met inaggenome die aangekondigde heersende ordebevel

van die SAWA Toplotte oor die algehele opskorting van kampaktiwiteite en die
versugting om die waens se wiele weer rond te rol, word die aanbod om die nuwe datum
te gebruik redelik goed ontvang; so 10 waens goed.
Mens was maar so ‘n bietjie lugtig vir die COVID-19 reëls wat steeds gegeld het.
Maskers heel tyd dra behalwe moontlik in jou wa? Geen fisiese aanraking en veilige
afstande handhaaf? Ek kon al sien hoe hou ons boekevat op ‘n WhatsApp-groep.
Buurmanbraai is maklik; die Voorbok (Geen Voorsitters want dié was nog ingeperk)
waai-skud ‘n boksie vuurhoutjies op die bestemde tyd rond om die begin van die
buurmanbraai aan te kondig. Wanneer die Voorbokbraaier dan sy laaste worsie van
die vuur haal en soos ‘n trofee met ‘n swierige boog bokant sy kop swaai, sou dit die
teken wees dat etenstyd aangebreek het.
Gelukkig was dit darem nie so erg as verwag nie. Die ontvangsprosesse is sommer by
die buitenste hek afgehandel en dit was nie nodig om by die kantoor aan te meld nie.
Besoekers kon ingevulde vraelyste inhandig (of invul as nodig).

Nadat temperature

(koors) gemeet is, is die oorddokumentasie voltooi en dan kampplek toe.
Die
kamphelpers was beskikbaar en buurvriende het mekaar gehelp om waens op die regte
plekke te kry.
Sosiale afstand hou, is die in-ding deesdae en dit het makliker gegaan as verwag.
SAWA (so word daar vertel) staan vir “Soen Almal Wat Aankom”. Maar nee, nie die
keer nie! Almal is hoflik gegroet op ‘n relatiewe “veilige” afstand. Maskers is meesal
gedra in areas weg van die woonwaens. In elk geval, 10 woonwaens se inwoners wat in
‘n groot kring sit, het reeds redelike ruim sosiale afstande tot gevolg; ver genoeg om
“infeksie veilig” te wees, maar naby genoeg om die gesprek oorkant die kuierkring
redelik maklik te kan volg.
Personeel het deurgaans maskers gedra en was ‘n voorbeeld vir menige besoeker. Die
oord se mense was algemeen sigbaar en het deur die terrein rondbeweeg besig met
take of om toe te sien dat alles in orde is.

Die gebruik van bromponie-skoeter-

motorfietsies-sonder-pizza-bokse help baie dat personeel nie te veel energie vermors
om voor die einde van die dag te gaan staan met pap batterye nie (Dis nou as die
batterylaaiers werk).
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Restaurantfasiliteite was beperk en die winkel het wasgoedknippies gebruik om te
verseker dat daar nie te veel mense op ‘n slag in die winkel is nie. Die swembaddens
is goed besoek en teen Saterdag 11:00 was al die wasgoedknippies in die winkel op en
die swembaddens vol gaste. Die onderdakswembad was beperk to 50 gebruikers op ‘n
keer en die beperking was betreklik onopsigtelik gehandhaaf.

Die oord het ‘n goeie

besetting gehad en het mynsinsiens ‘n suksesvolle naweek aangebied. Die blou ape was
weer aan diens, hoewel hulle nie by ons kom kuier het nie (onthou jou kettie, Oom!).
Die verrassing van die naweek was die kleinspan wat kom saam kamp het. Die 5 het
gespeel en baljaar en het mekaar se (nuwe) speelgoed ontdek. Veral die lekker rooi
sand het baie nuttig te pas gekom. Daar was ‘n kraan sommer lekker naby, totdat
Ouma-2 die kraan buite werking gestel het. Van die maters was nié beïndruk nie.
Die afwesigheid van plaatjies was eintlik maar die enigste onderskeid tussen ‘n SAWA
kamp en die afgelope Vriende-van-die-ronde-wiele kamp. Daar het niks kortgekom
nie. Die Vriende het lekker gekuier, veral na ete saans. Die weer was besonder
aangenaam, met geen temperatuur uiterstes nie. Só kan mens weer kamp!
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Senior Burgers

Die Here het die krag van ‘n berg geneem.
Die Majesteit van ‘n boom.
Die warmte van ‘n somer reën.
Die kalmte van ‘n stil see.
Die vrygewige siel van die natuur.
Die vertroostende arms van die nag.
Die wysheid van eeue.
Die krag van ‘n arend se vlug.
Die vreugde van ‘n lente oggend.
Die geloof van ‘n mostertsaadjie.
Die geduld van Job.
Die diepte wat ‘n familie nodig het.
En toe het die Here al hierdie kwaliteite bymekaar gevoeg.
Daar was niks meer om by te voeg nie.
Want Sy meesterstuk was voltooi.
En Hy het dit “Oupa en Ouma” genoem.
(Skrywer – onbekend)

Is dit nie mooi en ware woorde nie. Ek dra hierdie woorde op aan al ons Senior
Bugers.
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SENIOR BURGER SAAMTREK: 10 – 15 OKTOBER 2020
SAN CHA LEN
Hierdie kamp was een van daardie geleenthede wat ‘n mens moeilik gaan vergeet.
Die ses maande lange inperking van die COVID-19 Pademie het ons almal se lus vir kamp
soveel groter gemaak. En toe kom hierdie ‘groot’ geleentheid! Soveel só, dat baie van ons
seniors al vanaf Sondag,10 Oktober, `n week voor die naweekstreekkamp, begin saamtrek
het. Ook Wim en Magriet was deel van die Sondaggroep om almal in te wag.
Daar was `n groot opgewondenheid om mekaar weer fisies te sien, te groet, te gesels en
lekker te kuier!
Neels en Rina se woonwa met verlengde tent, was andermaal die bymekaarkom kuier-plek.
Dankie vir julle voortdurende gasvryheid. As jy iemand gesoek het, dan het jou soek by
Neels hulle begin.
Dié wat al Sondag arriveer het, is nie net deur die oord se Whity verwelkom nie maar is ook
begroet met die eesrte somer reëns. ‘n Welkome 28mm reën is gemeet. Met ons vertrek was
al die bome mooi aan die bot en die veld pragtig groen.
Soos altyd, is dit bekend dat die seniors, onder leiding van Magriet, `n verrassende
kampprogram vir almal opdis. Die program in sy “geheel” is hoogtepunte!
•

Natuurlik is daaglikse boekevat deel van die program en altyd baie geseënd. Die
pandemie se gevolge en God se leiding en beskeming asook ons dankbaarheid is hier
tydens met mekaar gedeel.

•

Van Woensdag af het ons elke oggend om 09h00 by die “Mini Markeestent” op die
oord, bymekaar gekom. Hier het ons onderleiding van Gerda ‘stamina-oefening’, op die
maat van ritmiese musiek gedoen. Gerda het die oefening via haar selfoon aan ons
demonstreer terwyl die ritmiese musiek deur `n klankversterker gespeel is. Gerda se
bewegings, is tesame met die musiek deur ons nagemaak. Dit is verbasend hoe gelyk
almal se bewegings saam met die musiek was. `n Sessie het sowat vyf minute geduur
en ons het daagliks drie sessies voltooi. Almal het dit só geniet dat ons daarna, elke
oggend vir “Gym” aangemeld het. Foto`s en/of ‘n video greep hiervan is beskikbaar en
moet gesien word. Hierdie “Senior–Gym” het nou `n kamp instelling geword!
NS: Die naweek kampeerders het hiervan te hore gekom en het Saterdagoggend `n
voorsmakie daarvan gehad.

•

Later Woensdag het ons weer by die “Markeestent” bymekaar gekom om almal wat in
September en Oktober verjaar het, se verjaardae te vier. Die dames het die tafels
met lekkernye gedek en ons het verjaarsdagfees gevier. Ons kon `n ‘drinkdingetjie’
daarrmee saam geniet. Daar was genoeg en het lekker saam gekuier. Sien meegaande
foto`s.
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•

Met Tersia se inisiatief, het ons Donderdagmiddag `n kreatiewe en smaaklike
southappie vingerete geniet. Die dames het elkeen verskillende soutgeregte voorberei.
Die tafels was pragtig gedek en het ‘gekreun’ onder die smaaklike bordesouthappies.
Of dit nou nie genoeg was nie, het ons later die middig die vingerete afgesluit met
varsgemaakte vrugteslaai asook roomys en/of vla. Ek het gesien hou oom Neels die
laaste bietjie uit sy nageregbakkie “uitlek”! Iemand moes `n foto daarvan geneem het!
Baie dankie dames! Julle het `n hoë “standaard” daargestel. Sien ook foto`s van
hierdie geselligheid.

•

Na boekevat het ons die “Seniorkamp” met `n gesellige heerlike saambraai afgesluit.
Ons het sowaar weer geëet! Dankie vir Tinus en helpers vir die maak van die vure en
braai van dames se vleis na smaak.

Namens Magriet bedank ons almal wat gehelp het om ook hierdie kamp onvergeetlik te maak.
Dit is en bly `n voorreg om saam met elkeen van ons Rietvalleiers, seniors en ook “amperseniors” te kamp. Hulle is almal baie spesiaal.
Seën en sterkte tot ons weer sien.
Daan en Elize van der Berg

Fotos van die Senior Burger saamtrek.
Eerstens is daar lekker saam oefeninge gedoen. Almal sommer so sittend…
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En toe …. Kuiertyd onder die tent.

Dis hoe ons mekaar deesdae groet
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San-Cha-Len Kamp 16 -18 Oktober
Soos baie ander kere was die seniors reeds ingeburger teen die tyd dat die werkendes
ge-arriveer het. Whitey was soos gewoonlik op sy pos en het seker gemaak dat ons
karavaan reg staan en ons tevrede is.
Danksy almal se reëlings en hulp het Vrydagaand se maalvleis vetkoeke heerlik afgegaan.
Dankie Pieter Viljoen vir die heerlike maalvleis vulsel en hantering van die bestellings.
Whitey se vrou het die vetkoeke gemaak wat Whitey op tyd by die onderdak area
afgelaai het. Elmarie en Pieter het gehelp om alles betyds reg te kry en met die
opdiening. Dirk het die boekevat vir ons hanteer. Daarna het almal lekker onder die
afdak geëet en ons het so lekker gekuier dat ons skoon vergeet het om fotos te neem.
Na ete het ons saam koffie en tee gedrink en Marlene se tuisgebakte gemmer koekies
geniet.
Saterdagoggend het Gerda gesorg dat almal weer litte losmaak op maat van musiek. Al
die liggaam spiere en lagspiere is geoefen. Almal wat wou, het meegedoen en dit terdeë
geniet. Dankie Gerda en Jan dat julle so georganiseerd was. Hulle het self die stoele
reggepak en die musiek reggekry.

Daarna het ons weer saamgekuier met ‘n koppie koffie of tee in die hand en die houer
gemmerkoekies leeggemaak. Die dames en mans het aparte laers onder die afdak getrek
en gekuier. Elmarie het voorgestel as deel van die kenmekaar dat ons vrouens onsself
voorstel en sê waar ons gebore is. Ons het soo… lekker gelag.
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Hierna was diegene wat swembroeke gehad het reg vir die swem. Die koue water
swembad was heerlik, maar die inklim het veroorsaak dat party mans met n piep
stemmetjie begin praat het of vir ‘n paar sekondes niks gesê het nie. Dit was baie warm
en daar was heerlik ontspan in die koue en warmwater swembaddens en onder die koelte
bome.
Saterdagaand na boekevat het die buurmanne almal saam by die onderdak braaiplekke
gebraai en almal het saam onder die afdak geëet, waarna Marlene gesorg het vir heerlike
sjokolade pankoek vir nagereg. Weereens is daar redelik laat gekuier en toe gaan rus.
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Dankie aan Johan van Zyl wat Sondag oggend se inluister diens behartig het en die mooi
boodskap wat ons ontvang het.
Tjaart het daarna die Administratiewe sake afgehandel en vir Magriet gevra om Oom
Neels spesiaal geluk te wens met sy 89 ste verjaarsdag.

Oudste, Oom Neels en

Oom Neels

Jongste Jandre aan die oefen

Elmarie was gewapen met ‘n sak sjokolade om seker te maak dat geen verjaarsdag of
huweliksherdenking ongesiens verby gegaan het tydens die Covit tydperk nie.
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Soos gewoonlik is daar weer afgesluit met heerlike soet en southappies, voordat die
meeste waens weer huiswaarts gekeer het.

Weereens was ons geseënd om ‘n heerlike kamp te kon bywoon met aangename
herinnerings.

Dirk en Marlene –
Kampkommandante
vir die naweek saam
met Hilly
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Verjaardae

met die draai
van nog ‘n lewensseisoen
wat deur jou uurglas dawer
(op die ritme van ‘n lentemars)
op mispel-tone, nuwe jubel-akkoorde
mag lentewinde saggies waai
jou pad met seëndruppels benat
sό aan jou skenk;
(‘n botsel-bloeisel-blommeprag)
om te doen wat jou hart na smag
jasmyngeur wat deur
die loom van jou oë kan breek
‘wyl die dag in skakerings van rooi
elke nuwe droom oopskeur
sό na nuwe hoogtes beur
ek bind my wense
met ‘n bloedrooi lint
aan fladderwolke
om hul weg na jou te vind
en jy in Vrede kan verstil
© Anzé Bezuidenhout

Aan elkeen wat verjaar het in “lockdown”, jy weet wie jy is. Hartlik geluk…
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Kampkos
Baba-aartappels gerol in spek en kruie.
12 baba-aartappels
12 salieblare (of ander kruie)
4

huisies knoffel, in repies gesny

6

repies strepiespek
Olyfolie
Grasuie, fyngekap

So maak jy
1.

Draai elke aartappeltjie met ‘n paar kruieblare, stukkies knoffel en ‘n reep spek toe
en ryg dit op ‘n stokkie.

2. Draai die sosaties in foelie toe en braai hulle 10min. Verwyder die foelie, bedruip
die aartappels met olyfolie en braai dit op die rooser totdat die spek gaar en bros en
die aartappels gaar is.

Romerige slakke op vuur

1 blik (800g) slakke, gedreineer
500 ml dik room
55 ml brandewyn
35 ml biefekstrak
8 knoffelhuisies, geskil en gekneus
2 ml vars gemaalde swartpeper
volkoringbrood om voor te sit
Verhit gietysterpan op vuur (kole). Plaas alles behalwe brood in pan en kook tot sous
ingedamp en dik is. Sit slakke warm voor saam met volkoringbrood.
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Storietyd
Agt-en-tagtig en agter tralies
Kleinmonder
In my kop probeer ek die skade bereken van hierdie grendeltyd vir ons ma, ouma en
oumagrootjie. En ek praat allermins oor geld. As geskenk kry sy vandag ’n geïsoleerde agten-tagtigste verjaarsdag agter tralies. Oor die selfoon hoor ek die emosie in haar antwoord
toe ek vra hoe dit gaan. “Ag, ek sit net, die verpleegster het gevra of ek ’n entjie in die
gang af wil stap, ek het gesê nee dankie, nie vandag nie.”
Sy is verswak en kan net met hulp ’n paar treetjies loop. Sy bring haar dae in haar rolstoel
deur. Sy is nog helder van verstand, maar vasgevang in haar rolstoel. Vir afleiding brei sy
pragtige truie wat die agterkleinkinders met trots dra. Haar breiwerk is modern en kleurvol
volgens elkeen se eie voorkeur.
Ek weet vandag dink sy aan laasjaar dié tyd. Soos ons almal. Dis vir die hele familie swaar.
Sy is al ma en ouma wat ons en ons kinders oorhet. 2019 het ons haar ’n paar dae voor haar
verjaarsdag gaan haal en Kleinmond toe gebring vir ’n paar dae se saamkuier. Die Sondag
voor haar verjaarsdag het ons ’n familie-ete gehou sodat al die werkendes ook kon by wees.
Haar regte verjaarsdag het sy herdenk saam met ons en ons vriende, wat nou ook haar
vriende is. Die oorvol koektafel en die gelag en gesels het lewe laat opklink in die oorvol
vertrek. Geen moeite was te veel nie. Haar gunstelingeetgoed is gemaak, want sy het dit
voorheen self met liefde vir ons almal gedoen. Ek onthou hoe uitgeput en tevrede sy die aand
voor slaaptyd was toe sy die dag se gebeure herbeleef het. Sy het ook dadelik die volgende
maand se kuierdatum vasgemaak. Geen “uitnaweek”, soos sy dit noem, word oorgeslaan nie.
Hierdie uitsien na die volgende kuier hou haar aan die gang. Sy tel letterlik die dae af tot
die volgende keer. Nou het sy dit al drie keer gemis.
Ek het geen twyfel wat haar keuse vir vandag sou wees nie, indien sy nog vryheid van keuse
gehad het. Sy sou die vryheid en liefde van haar familie verkies het bo die geïsoleerde
omstandighede agter maskers, tralies en ontsettingsmiddels.
Dan kom die vraag by my op: Het enige mens se vooruitbeplanning al ooit die noodlot
uitoorlê? Gaan hierdie geskarrel nie net tot groot sielkundige wanbalanse lei nie?
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Met slegs die negatiewe televisievoorspellings oor korona waarna die bejaardes in hulle
hokkies sit en kyk, gaan hopeloosheid nie hulle gees knak nie? My hart breek by die besef
dat sommiges hul laaste asem in eensaamheid gaan uitblaas, sonder kinders, kleinkinders en
agterkleinkinders wat ’n laaste keer hul bed omring om hulle te eer en te groet. Dit is tog
wat hulle verdien nadat hulle als moontlik vir hulle families gedoen en opgeoffer het.
Hoe voel ’n mens as jy nie daardie een mens wat regtig saakmaak en waarvan jy net een per
leeftyd kry, kan groet nie?
Ek klem my foon geskok vas en kyk na die foto wat ek pas ontvang het. My broer was by die
bejaardesorgsentrum met geskenke van ons almal. Die foto is deur die omheining geneem met
haar rolstoel tot by die toegelate rooi streep agter die tralies getrek. Haar oë lyk moeg, die
swaarkry en eensaamheid praat met die kamera. Die lyfie sit krom met ’n hekelkombersie op
haar skoot. Ingehok soos ’n gevangene. Die beeld word ingebrand in my hart en siel. Ek ken
haar nie so nie. Sy kry swaar, bitter swaar. Sy is ’n mense-mens. Ek lees my broer se
boodskap. Ek moet gaan sit om my emosies te verwerk. Ma kry swaar, dis hartverskeurend
om haar so te sien.
Ek bid saggies. Mag die Vader haar bewaar. Mag ons asseblief mekaar weer sien. Hierdie
verjaarsdag moet óór gedoen word. Mag die Vader gee dat kosbare ure nie uitloop soos die
sand in ’n uurglas nie. Here, wees met my ma en ons kosbare, eensame bejaardes.

Page 17 of 22

Kom ons lag saam

Van Tonder kom agter dat hy bietjie doof
word en besluit om ‘n gehoorapparaat te koop.
Die toeriste kom in Hluhluwe aan in
Zoeloeland en kan nie besluit oor hoe

Hy’s net bietje doof, en verdomp suinig, so hy
wil nie baie geld uitgee nie.

om die naam uit te spreek nie. Na ‘n

“Hoeveel kos die goed?” Dit hang af meneer,

groot debat besluit hulle om maar

ons het modelle van R20 tot R20 000.” “Nou

iets te gaan eet. Hulle kom toe in

man, waarvoor wag jy, wys my die R20

die resturant aan en besluit om die

model”. Die klerkie vroetel in ‘n laai, haal ‘n

kelnerin te vra: “Ag sal jy asseblief

apparaat uit en hang dit om Van Tonder se

so gaaf wees om ons te vertel hoe

nek. “Meneer, jy druk nou net die knoppie in

mens julle plekkie se naam uitspreek?”

jou oor en laat hang die toutjie tot in jou

“Ja seker” is die kelnerin se

hemp se sak.” “Ja ja, maar hoe werk die

antwoord, “n Mens spreek dit so uit:

ding?” “Meneer, vir R20 werk hy nie eintlik

Sspuuurr!”

nie, maar as die mense sien jy het dit aan,
praat hule sommer harder!

Boesman beskryf ‘n heuningby: Dis daai vliegetjie wat die blom
eet en die jem poep, hy’t nie die tand by sy bek nie maar hy
loop met die asegaai by sy hol…
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Julius koop ‘n kameel by Jan. Julius vra: Hoe laat ek hom loop. Jan se: As jy se yoh, dan loop hy,
yoh yoh, dan galop hy, en yoh yoh yoh dan hardloop hy, en as jy hom wil laat stop, dan se jy
EISH!!!!!!
So, Julius klim op sy kameel en se YOH, en daar begin die kameel loop.
Hy se toe YOH YOH YOH, en daar hardloop die kameel met ‘n spoed.
Toe sien Julius daar voor is ‘n afgrond en hy het vergeet hoe om die kameel te laat stop.
Net voor die afgrond se Julius EISH, hier gaan ek dood vandag!!
En daar stop die kameel, Julius leen vorentoe en sien hoe hoog die afgrond is, en se YOH YOH
YOH…

25 Tekens dat jy nie meer vandag se kind is nie (deel gerus!)
1. Kafoefel op 'n enkelbed is buite die kwessie.
2. Jy kreun voordat, asook terwyl jy buk.
3. Jou yskas bevat meer kos as drank.
4. Jy geniet dit om blokkiesraaisels te voltooi.
5. 5vm is hoe laat jy opstaan, nie hoe laat jy gaan slaap nie.
6. Baie van jou sinne begin met "toe ek jou ouderdom was..."
7. Nie een van die Kia Top 20 liedjies klink vir jou hoegenaamd bekend nie.
8. Jy het geen idee hoe laat McDonalds of KFC toemaak nie.
9. Bokswyn is nie meer heeltemal so lekker nie.
10. Jy eet ontbyt in die oggend, en nie meer in die middel van die nag nie.
11. 90% van die tyd wat jy voor 'n rekenaar spandeer, is vir werk.
12. Jou dokter lyk vreeslik jonk.
13. Jou bril het 'n toutjie, en hang permanent om jou nek.
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14. Jy raak aan die slaap voor die TV.
15. 'n Middagslapie klink baie aantreklik.
16. Jou sleutels verdwyn gereeld spoorloos.
17. Jy raak lomerig na 'n glas wyn.
18. Jy begin vrywillig in die tuin werk.
19. Jy kyk meer gereeld na die weervoorspelling.
20. Jy trek aan volgens die weervoorspelling.
21. Jy begin die voëls in jou tuin kos gee.
22. Die linkerbaan op die snelweg voel veilig.
23. Jy verkies vakansies en troues waar daar geen kinders welkom is nie.
24. Jy voel jy moet altyd sê wat jy dink, al is dit onbeskof.
25. Jy het hierdie hele lys gelees in die desperate hoop dat daar dalk een teken op die
lys is wat nie op jou van toepassing is nie. Jy kon egter nie een kry nie, en dis hoekom
jy dit aanstuur na 'n klomp van jou ouer vriende, want jy weet hulle sal dit ook geniet.
Nou weet jy ook hoekom ek dit vir jou aan gestuur het
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Redaksioneel
Liewe Rietvalleiers
As ek kon skryf, sou ek ‘n hele boek kon skryf oor hierdie jaar se gebeure. Elkeen
van julle het ‘n storie om te skryf. Wie het nou ooit gedink dat 2020 geskiedenis
gaan maak wêreldwyd met die Covid 19. Hierdie jaar sal nog lank in ons gedagtes
vassteek. Gelukkig kan ons almal sê dat ons nog gesond is en dat ons sterker is na
hierdie tydperk wat verby is.
Ek wil hierdie gedagte van Delia Rossouw by julle laat.
Vertel my van jouself ... Sê my wie jy werklik is
Vertel my van jou verlange ... Wys my waar jou gedagtes rus
Vertel my van jou hartseer ... Sê my waarom jou siel nooit rus
Vertel my van jou kinderdrome ... Neem my na jou hartkamers van geluk
Vertel my waarom Ek en Jy nie dieselfde is.
Soms wonder ek of jy weet waar lê my hart se skat,
Soms loop die lewe met ons 'n vreemde pad ...
Soms soek ons vergete na 'n lank verlore skat,
Soms moet ons omdraai op 'n verkeerde pad ...
Soms neem die rigtingwysers ons nader aan ons skat ...
Soms wil ons nie erken ons is die oorsaak van ons eie smart!
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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
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