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SAWA Cannon Rocks Saamtrek:  
21-24 Maart 2013 

 

Naweek nuus... 
‘n Paar karavane het reeds Woensdag die pad gevat na Cannon Rocks toe, terwyl die ander 
eers Donderdagoggend vertrek het. Die opgewondenheid was groot aangesien SAWA Oos-
Kaap ongeveer 12 jaar terug laas by Cannon Rocks gekamp het. Ons was definitief nie 
teleurgesteld nie. Die oord is baie netjies en daar is meer as genoeg om die kinders vir ure besig 
te hou. 
 
Natuurlik was daar ‘n verjaarsdag man (Rautie) wat sy “37”ste verjaarsdag gevier het.  Daar was 
‘n heerlike sjampanje ontbyt gehou onder die Lapa.   
 

 
 
Donderdagaand het Johan van Vuuren vir ons boekevat gehou waarna almal lekker om die vure 
gekuier het.  
 



Vrydag was ‘n heerlike sonskyndag en die kinders het in die swembad baljaar. Die middag het ‘n 
groot groep vrouens nader gestaan vir ‘n “High Tea”.  Onnodig om te sê daar was glad nie  tee 
betrokke nie.  Die dames is bedien en op die hande gedra deur drie kelners wat hulle baie goed 
van hul taak gekwyt het.  
 

       
 

       
 
Later die middag het Jakkie Barnardo die boekevat waargeneem. 
 

Om 8uur het almal onder die lapa bymekaar gekom vir ‘n heerlike Karaoke aand. Oud en jonk 
het saam gesing en lekker gelag.  SAWA Oos-Kaap het beslis moontlike Idols kandidate.  

           
Saterdag was weereens heerlike weer en die wat nie by hul karavaan gekuier het nie, het ‘n 
entjie gery om die omgewing te verken. Die aand het Gerhard Momberg boekevat waargeneem 
waarna ons verder gekuier het.  
 

Sondagoggend is ons wakker gemaak met die pragtige klank van ‘n sagte reëntjie. Nadat Johan 
van Vuuren vir ons ‘n boodskap gebring het, het ons blapsie gehou (sy was ‘n hele rukkie stil).   
 

Hierna het almal maar haastig opgepak om die nat tente by die huis te kry.  So kom ‘n heerlike 
naweek tot ‘n einde.   
 

(Geskryf deur Wanda v Vuuren) 
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