
Oos-Kaap     

   

SAWA Mini-Gebied Saamtrek:  
Van Stadens   21 -23 Oktober 2011  
 
Oktober is nie net die mooiste maand nie, dit is ook die 
geleentheid van die drie plaaslike streke om so bietjie saam te 
kuier onder leiding van ons gebiedsvoorsitter, Daan Schoeman. 
Die reëlings is voor die tyd getref en almal is in kennis gestel van 
al die gebeure van die naweek. 

 
 

 
 

Sommiges gaan al Donderdag om seker te maak hulle kry plek. 
Ander daag so deur die loop van Vrydag op. Die laaste twee 
gesinne daag Saterdag op en maak Oos-Kaap se getal 
woonwaens op tot 58. Wonderlik. Vrydagaand word die inbetaling 
afgehandel en Danie Coetsee van Streek Seemeeu hou die 
Boekevat.  Die vure brand hoog en almal kuier lekker. 
 
 

Saterdag môre roer die ander twee streke vroeg, want Oos-Kaap 
staan gereed om te koop. Heerlike eetgoed word te koop 
aangebied in die saal. 

 
 



  
 

Die lede van Streek Seemeeu 
hard aan die werk om 
pannekoek te bak vir die 
honger kopers 
 

Ben Weitz maak seker dat daar 
genoeg poeding en pannekoek 
gekoop word vir die familie 

 

Die middag is dit die kinders se beurt.  Nou begin die seerower 
aksie in volle swang. Hulle doen verskeie aktiwiteite in die saal en 
die kinders geniet dit baie, want hulle het swaarde en kopdoeke 
en ander hulpmiddels.  Later word daar ander aktiwiteite by ‘n 
paar woonwaens ook nog gedoen.  
 
 

  
 
Pasop!!! Die Seerowers het die SAWA Mini-Gebied saamtrek 
oorval…. En almal oud en jonk speel te lekker saam  



  
 
“Jack Sparrow” is die ernstige 
seerower en sal nie toelaat 
iemand maklik by hom verby 
kom nie – nogal vreesanjaend! 
 

Tanya Hugo wys dat sy nie 
maklik vir ander seerowers sal 
terugstaan nie 

 
 
 
 

 

 
 

En ons kinders speel al te lekker Seerower …… 



Klein en groot gly later te heerlik op die waterwurm tot die water 
toegedraai word. Sopnat!  
        
 

 

 
 
En was dit toe nie lekker nie na al die opwinding om Seerower 
pret te hê tussen die karavane. Daar was natuurlik ook van die 
manne wat die avontuur wou aandurf in die koue water!! 
 
 
Intussen is die saal pragtig opgemaak en almal is opgewonde oor 
die groot aand. Daan Schoeman hou die Boekevat en daarna word 
die kongres wenners voorgestel en hulle toekennings word weer 
oorhandig. En toe breek die groot geleentheid aan. Almal wat 
wou, is geklee in seerowersklere en die gees is baie goed.  
 
Pryse word oorhandig aan ‘n groot klomp lede en daarna dans 
almal lekker saam.  Met seer voete word daar later opgepak. 
 
 
 



 
 
En hier ons trots van SAWA Oos-Kaap – die SAWA Nasionale pryswenners  
 
  
 
 
 
 
 

    
 
Te deftig lyk Frans en Liana 
Labuschange hier in Seerower 
uitrusting….. 

Christo en Michelle Blignaut lyk 
soos ernstige Seerowers en wat 
met mening wys dat hulle nie van 
hier af is nie 

 
 

       
 
Nou wie probeer Gerhard en 
Annemarie Momberg bang maak 
met die snorre – dalk die 
Seerowers? 

Die vriendelike Seerower paartjie 
– Jacques en Zelda 
Swanepoel……. 



 

      
 
Daan en Cecile Schoeman saam 
met die hoof organiseerder van 
die Seerower tema, Yvette 
Erasmus 

Melissa Rautenbach saam met die 
“Legend”, Martin Botha 

 
 

      
 
Ouboet Eddie en Tania Deyzel 
saam met “Jack Sparrow” 

Oupa Tjaart en Ouma Nelia 
Snyman het ook kom wys dat hulle 
ook soos Seerowers kan kuier 

 
Sondag hou Jakkie en Johan van Vuuren die Erediens en sluit die 
naweek af.  Wat ‘n wonderlike naweek was dit nie.  Die weer was 
fantasties, die gees uitstekend, die samewerking wonderlik en die 
naweek is te vinnig verby.  ‘n Groot en opregte dank aan ieder en 
elk wat ‘n aandeel gehad het aan die naweek. 
 

Web Redakteur: Johan van Vuuren  - Tel 082 825 0396 E-pos: johanvanvuuren@telkomsa.net 


