
 

Ons Klein Karoo Streek trek weer saam op Oudtshoorn by die baie gewilde 

Kleinplaas woonwa park.  

 

Dit was ook met groot hartseer dat ons moes verneem van oom Okkie 

Vermeulen, ons oudste lid se heengaan.   

Oom Okkie was baie gewild onder ons lede 

en altyd reg om lekker te gesels en „n 

grappie te maak, alle sterkte aan tannie 

Rina, ons gaan julle teenwoordigheid 

baie mis, maar in ons harte sal julle 

altyd by ons wees. 

25 Lede trek die naweek saam, sommige, 

13 lede het vanaf Donderdag die senior 

saamtrek by gewoon.   

SAWA 

Klein Karoo 
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Hulle het die Stompdrifdam besoek en ook „n bootrit onderneem, blykbaar het 

die wind bietjie koud gewaai, hoop nie van die oues van dae raak siek nie.  

Soos gewoonlik, gedurende die tyd van die jaar word rugby gekyk.  Dit is 

altyd interesant om die verskeie kamppe se reaksie dop te hou.  Die betrokke 

Saterdag, het Vrystaat (Cheeta‟s) gespeel, julle kan sommer die  span se 

ondersteuners uitken.......,  

 

 

 

 

Kyk....! „n groter Cheeta ondersteuner as 

Hendrik sal „n mens ver moet gaan soek, as 

hulle verloor, dan daal daar „n groot stilte 

rondom sy wa neer,  dan word daar lig 

geloop....!!!!!  

Soms, onder die vroue ondersteuners kan dit 

ook baie ernstig raak, soms moet daar so 

iets vir die senuwees geneem word......!!!  



Daar moet ook soms hart gepraat word met van die manne, wonder of dit hier 

gaan oor iets wat die 

skeidsregter gedoen het.....???? 

Sommige luister ernstig en 

ander kan, maar net lag......,  

 

 

Soos Leon altyd sê, „so 

what“ my oom.....!!!  

 

 

 

Na die rugby word die vure aangestreek, gewoonlik vir die wat vroeg wil eet 

tydens halftyd…., 

Dan word daar oor die rugby wat verby is en nog vele meer gesels  en stories 

vertel, sommige baie lan........g stories.  



Sommige lyk beswaard, wonder 

of dit oor die rugby is of iets 

anders......? 

 

Oom Joe is „n man wat ken van en kan, hy 

kom mos al lank aan.... , maar onder die 

wakened oog van tant Bertha. 

Wys jou net hoe bederf Sawa mans hul 

vroue.....!!!!!!  

 

Na die etery word daar nog lank en 

ernstig gesels, met sulke lekker warm 

slippertjies, wie wil nou al gaan slaap,  

ek sit dan nou so lekker en luister....!!!!  



Thinus vertel dat die bome waaronder ons so lekker s it, was tydens Klein 

Karoo se stigtings 

vergadering 21 

jaar gelede net 

woonwa hoogte.  

Kyk as die weer 

in Oudtshoorn so 

lekker is kan 

mens nie anders 

om ons Sondag 

verrigtinge 

sommer so in die 

natuur onder die 

bome te hou 

nie....,  

 

 

Hier ontvang Kobus, 

die bestuurder van 

Kleinplaas die oord se 

SAWA aanprysings 

toekenning.  Hy is nie 

bietjie trots nie en 

spreek sy waardering 

uit teenoor Klein 

Karoo vir ons 

ondersteuning en die 

wyse waarop ons, ons 

assosiasie se ere kode 

uitleef....!!!!  

 

Die wyse waarop ons streek se lede ons saamtrekke bywoon kan gesien word 

in die aantal streek bywonings aanprysings wat oorhandig is tydens die 



saamtrek, dit is nie net die aantal nie maar die getal bywonings wat behaal 

is...,  

„n Groote vir.....,  

Johan en Ansie Geyser, en is hulle nie bietjie 

trots op hul 100
s te

 Algemene saamtrek nie...,  hul 

het ook 90 Streek Saamtrekke gehad...,  

 

 

 

 

 

 

 

Pieter en Joey Endeman het hul 140
s te

 

Streek saamtrek gehad....,  

 

 

Joey Nordje asook Thinus en Maryke van Rensburg het hul 130
s te

 Streek 

saamtrek hier by 

Kleinplaas behaal...,  

 

 

 

 



Ander Streek saamtrek toekennings het gegaan aan......,  

 

Hennie en Makkie Nel, 80
s t e

..., 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons oudste lid oom Danie (80 jr jonk) 

en tannie Erica Rademeyer, 50
s t e

......,  

 

 

Johan en Louisa De Wet, en Doepie en Kotie 

DuPlessis (het nie gestaan vir foto nie), 40
s t e

...,  

 

 

 

 

 

Johann Coetzee, (sy wederhelfte “ouma”  Shirley 

in die hospital) was baie trots op sy 30
s te

 Streek 

en kon dit ongelukkig nie met hom deel nie ...,  



Arno & Magdeleen DuPlessis , dogter van Gerit en 

Kotie Schoeman was amptelike besoekers met hul 

woonwa, ons is bly oor die jongelinge….., 

Pieter en Lenie Vermaak, was ons kampkomandante,   

baie dankie vir die lekker 

naweek en ook die reёlings 

van die senior aktiwiteite.  

 

 

Die „uwe“ het verjaar en danksy Sonette kon 

daar na kerk lekker „gekoek en tee“ word..,  

 

 

 

 

Mens kan net so ontspanne lyk 

na „n SAWA naweek 

saamtrek.....,  


