
SAWA OOS-KAAP Geheime Saamtrek: 4 – 6 September 2009 
 
Tydens die kongres van 2008 kry SAWA Oos-Kaap die opdrag:  “Reël ‘n geheime 
saamtrek en stuur die stories daaroor en foto’s daarvan aan die webwerf.”  
 
Wel, dit is nie altyd so maklik om ‘n geskikte oord te vind nie, want dit moet ‘n plek 
wees waar ons as streek nog nie gekamp het nie.  Daar word dus baie rondgery en 
gesoek en gedink en beplan.  Uiteindelik is so ‘n plek tog gevind.  Die 
inligtingsboekie word getik en daar word heerlik gek geskeer, maar tog word die 
roete heel duidelik uiteen gesit.  Die lede word ingelig dat hulle tussen 8 en 80 km. 
kan ry en dat daar berge, mere, riviere, vleie, staproetes, ‘n vrugteboord of ‘n 
golfbaan kan wees.  Alles is maar baie vaag…en die lede word so ‘n bietjie op ‘n 
dwaalspoor gebring. 
 
Die Donderdag voor die beplande naweek is die inligtingsboekie by die twee 
deelnemende motorhawens gaan plaas en die lede is voor die tyd ingelig waar die 
nodige dokumentasie af gehaal kon word.  En toe word daar maar net gewag.  Die 
ander lede wonder waar gaan hulle heen en ek en Johan wonder wie gaan opdaag 
en of alles mooi duidelik uiteengesit is.  ‘n Fout kan ‘n Babelse verwarring 
veroorsaak. 
 
Gelukkig is daar nie foute nie en die roete is gevolg deur 32 woonwaens.  Sommiges 
het reg geraai en ander het maar steeds gewonder.  Daar was ook diegene wat net 
halfpad gelees het en toe die roete verkeerd gevolg het.  Nou ja, dan moet die 
truksvy maar sy deel doen.  Nogtans het almal veilig daar aangekom en lekker gelag 
vir al die snaaksighede in die boekie. 
 
Die oord was die        Gamtoos Ferrie Hotel.  
‘n Oord wat         werklik ‘n totale 
ommeswaai         gekry het.  Die gras was 
pragtig, die         geriewe is puik.  Daar is 
genoeg kragpunte        en die kroeg is net om 
die eerste draai!! 
             Die "Van Dijks" is uitgerol 
Vrydagaand hou        Jakkie Barnardo die 
Boekevat en         daarna word daar 
heerlik gekuier        om die vure. Dit is net 
gelukkige         Sawanante wat so uit 
die maag uit kan lag en mekaar se pittighede kan geniet.    
       
Saterdag is almal baie rustig.  Die jonges  Veeldoelige nut van die trappie,         
probeer visse vang en die ander geniet              geïllustreer deur Tommy Hall 
net die pragtige natuurskoon. Natuurlik                                                                             
is daar ook ‘n groot skerm en die bokke            
se verlies was nogals duidelik op die  
skerm.  Die aand hou Philna Jerling vir  
ons die Boekevat en daarna brand die  
vure weer hoog.  Ons klompie vier die  
40ste verjaarsdag met ‘n lekker fondue.  



Ian McIntyre (Prins Charles se neef) Dis net jammer ons was meer uit gerook met die 
het ook die fondue bygewoon  vure as met die drankies! Nogtans was dit baie 
     gesellig so om die vure.  En natuurlik is daar  
     heerlik gesmul aan al die lekkernye wat in die  
     swart-potte op die vure gaar gemaak is.  Tussen in 
     word daar gelag en gesels. 
 
     Sondagmôre breek weereens ‘n pragtige dag aan.  
     Jakkie hou ‘n diens en Rut se verhaal word deel 
     van elkeen se lewensuitkyk.  Daarna is almal maar 
     weer rustig.  Dis eintlik jammer dat daar opgepak 
     moet word, want dit is so pragtig daar.   
       (Alias Ben van Streek Strelitzia) 
 
Ons wil graag almal bedank wat deelgeneem het en die sukses van die naweek 
verseker het.  Wees verseker dat dit opreg waardeer word.  Ons glo dat die oord vir 
julle ‘n verrassing was en boonop was die prys baie billik.  Ons gaan beslis meer 
gebruik maak van die oord. 
 
JAKKIE 



SAWA OOS-KAAP: GEHEIME SAAMTREK (BLADSY TWEE) 
 
 

         Dankie tannie Jakkie vir 'n puik naweek!! 
         Dit kom uit die diepte van elke kinderhart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ischke, Mario & Michelle Van der  
Westhuizen (ons nuutste lede) is 
op tradisionele wyse verwelkom 
 
 
 
 
       Die kerkdiens was deur Jakkie aangebied. 
       Die verhaal van Rut sal ons altyd  
       bybly. 
 
 
 
 
 
 
 

'n Oord so na aan elke vissersman se hart 
 
 


