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Dit is weer daardie tyd van die jaar wat almal met groot opgewondenheid 

saamtrek om (nuwe) voorlopers in die streek te kies, ou voorlopers te bedank, 

pryse en toekennings te ontvang en sommer net lekker partytjie te hou en 

saam te kuier, want dis mos tyd vir die Algemene Jaarvergadering! 

So was dit dan ook met die Goudriwwers.  Soos gewoonlik is daar ‘n gesellige 

samehorigheidsgevoel tussen die aankomelinge wat laer trek om die gerieflike 

lapa wat Countrypark jou bied. 

Die pragtige uitsig oor die rustige omgewing van die Magaliesberg groet jou in 

die oggend vanuit die lapa en in die aand hang daar duisend bekoorlike liggies. 

 



‘n Paar van die Goudriwwers 

het Donderdag al daar 

opgedaag en die aand so ewe 

die braaivleis noenmaal aan 

tafel geniet.  Johan, Joanita, 

Frans, Christine, Phillip, 

Esmerel en Elizet sit gereed 

om weg te val en natuurlik is 

moeder raaf, Bettie, agter die 

kamera.  

 

Soos dit hoort, is daar Vrydagoggend saamgekom om boeke te vat.  Rina , 

Ronél en Loutjie het vroeg-vroeg opgedaag en by ons aangesluit.  Ronél koer 

saam met Joanita met Elizet se brakkie, wat duidelik tevrede is met die mense 

om hom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan word dit tyd vir vergader. 

Rina open die vergadering met ‘n 

gepaste boodskap en gebed en 

vra die seën oor die verrigtinge. 

 

As voorsitter lei Johan die 

vergadering, met Bettie as sekretaresse en Elizet as ondervoorsitter.  Elke 



bestuurslid kry ‘n kans om verslag te doen oor sy portefeulje die afgelope jaar, 

en ook Frans as Seniorburger Verteenwoordiger, ons ‘Burgermeester’, kry sy 

beurt.  Hy spreek die vergadering toe in ligte luim, maar met tye ook heel 

ernstig. 

 

Daar word heel aandagtig geluister na alles 

wat daar te sê is oor die afgelope jaar, asook 

alles wat beplan word vir die nuwe jaar.     

Voorstelle word deur die lede gemaak en 

besluite word bekragtig en in ‘n ontspanne 

atmosfeer verloop alles glad.  Ilze en Rudi 

Kleynhans het ons vereer met hul 

teenwoordigheid namens die Nasionale 

Dagbestuur. 

 

 

 

 



 

Die voorsitter 

oorhandig aan Elizet 

haar toekenning vir 

100% bywoning vir die 

jaar en Johan en Bettie 

kry ook hulle s’n by 

Elizet. 

 

 

Daarna word die afgelope 

termyn se bestuur bedank vir 

hulle werk en bydrae en 

ontvang hulle elkeen ‘n 

bestuursplaatjie as aandenking.   

 

 

Rudi, as Gebied Goue Weste se Dagbestuursvoog, kondig die nuwe bestuur 

aan wat onbestrede herkies is.  Elizet as ondervoorsitter, Bettie as 

sekretaresse, Rina as addisionele lid, Christine as penningmeester en Johan as 

voorsitter, sal die leisels vat vir 2019-2020.     



En dan die gedeelte waarvoor almal gewag het, die 

lekker verversings na die tyd!  Die Goudrifdames 

het gesorg vir die heerlikste eetgoed en almal het 

gesmul daaraan. 

                                 

 

    

Hoe braai die boere sit-sit-so, sit-sit-so 

hoera!  Die aand kry Jan en Phillip die 

groenlig en maak van dit ‘n ernstige 

saak.  Glimlag manne . . .    

 

Daar was ‘n paar lekker ontbyte 

die naweek met spek en eiers en 

alles wat daarmee saamgaan, 

maar Saterdagoggend eet Elizet, 

Esmerel en Phillip koffie en 

beskuit.        

 

As jy rus en vrede vir jou siel soek, weg wil kom van elke dag se gejaag, kom 

kuier saam met Goudrif en kom ruik en proe die natuur! 

 

 

 

 

 

 

 Lekker was darem nog nooit sleg nie! 

 


