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SAWA Pearson Park Saamtrek:  
26-28 April 2013 

 

Naweek nuus... 
Pearsonpark is die vissermanne se droom.   
Bo alle verwagtinge in, trek daar die naweek 32 
gesinne saam.   
 
Vrydagaand word daar boekevat gehou by 
Johan Fourie se woonwa.  Vroeg 
Saterdagoggend vat die toegewyde 
vissermanne hul visgerei om die viswaters aan 
te durf.   
 
Om self jou aas in die hande te kry is deel van 

die proses en nogal 
heel opwindend, veral 
as Melissa deel is 
daarvan.  Daar word 
pienk “prawn” gepomp 
en Melissa is BAIE 
opgewonde as sy dit 

regkry om ‘n paar “prawns” uit te pomp.  
 
Sommige van die “visser-vroue” sit ewe geduldig en wag dat die ou vissies moet byt, maar   o wee, 
sy het skoon vergeet om die lyn in die water te gooi.     
 
Saterdagmiddag vier NG Kerk Sondagsrivier hul tiende verjaardag en almal wat lus het daarvoor, 
word bederf met gratis potjiekos.   

 
Saterdagaand word boekevat gehou deur Tessa Bessinger en daarna word die 
pryse oorhandig aan die suksesvolle vissermanne en die trekking van die ander 
pryse word gedoen. 

 
Hierdie jaar het die manne die vroue ore aangesit met die vang van die grotes en 
Gerhard Moggee stap weg met die eerste prys en wisseltrofee, met een van ons gaste 
vir die naweek in die tweede plek en Martin Botha in die derde plek.   
 
Sondag-oggend woon ons die erediens by NG Kerk Sondagsrivier by en na die diens 
word ons weer deur die gemeente bederf met die heerlikste versnaperinge.  (Terloops 
Sondagsrivier hou op 3 Augustus vanaf 08:00 hul basaar en dit sal gaaf wees as dié 
wat kan hul kan ondersteun deur dit by te woon, aangesien hulle ons altyd so hartlik 
ontvang en tuis laat voel wanneer ons hul eredienste bywoon tydens ons saamtrekke 
daar.) 

 
Na kerk word daar weer bietjie op die water baljaar  
voordat ons moet terugkeer huis toe. 

 
Baie dankie aan almal wat die saamtrek bygewoon het.  
Sondagsrivier bly maar ‘n lekker saamtrek en ek hoop dat ons 
volgende jaar weer daar kan saamtrek. 
 

Sandra Fourie 
 
(Foto’s verskaf deur Martin Botha, Melissa Rautenbach en Ettiene Smit) 
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