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Oos-Kaap  By die Kongres 2013 
 

 
Ons het Vrydagoggend vroeg vertrek na 
Buffelspoort.  Heerlik koel weer met die  
wegtrek hier op Port Elizabeth se lughawe 
en droë warm weer in Johannesburg. 
 
Ons is van OR Tambo Lughawe na die 
ATKV Buffelspoort in styl vervoer in Jurie se 
Mercedes. Drie tolhekke verder en ons trek 
in by die oord, temperatuur rondom 35°C.  
Die ontvangs was uit die boonste rakke en 
die koeldrank ‘n heerlike lafenis.   
 
 

 
 

Die oord is ’n absolute lushof, volop bome met 
skaduwees, kafee, 3 swembaddens, 6 borrel 
baddens, mini-golf, restaurant, wegneemetes, 
waterwurm, ens.  Die mense is vriendelik en 
ons was baie bederf. 
 
Vrydagaand het ons boekevat gehou en daarna 
die heerlikste “bunny chows” gehad vir aandete.  
Die mak was toe nie so mak nie, want iemand 
het deurmekaar geword met watter pot die  
kerrie en watter pot die nie-kerrie in het.  Daar 
was lekker musiek gemaak, maar die mense 

het vroeg “gaan slaap” in voorbereiding vir 
die vergadering van die volgende oggend. 
 

Saterdagoggend 08h00 is daar begin met die 
vergadering. Na velle besprekings en  
praatjies is daar oorgegaan na die stem vir 
die nuwe strukture, maar die uitkoms van die 
stemmery was toe bepaal deur een stem 
teen die verandering. Die nuwe bestuur is toe 
verkies en daarna het die vergadering  
verdaag (13h40). 

 

Die oord is baie netjies en word goed nagekyk. 

Daar is gekamp met tente 

Maar meestal darem ook met woonwaens 
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Die aand was daar aangesit by ’n heerlike ete 
en die toekennings is uitgedeel. Oos-Kaap 
het darem hier en daar vermeldings gekry.  
Geluk aan Johan en Sandra, Benji en Dirk 
Moggee met die toekennings wat hulle  
verwerf het. 
 
Sondagoggend het iemand na te veel “pork 
crackling” en min rooiwyn gesukkel om  
badkamer toe te loop met ’n geswelde enkel.  
Gelukkig was oom Ben uitgerus met al die 
regte doepa en kon Johan van Vuuren darem 
na die diens normaal loop.   

 

Ons is terug lughawe toe en laatnag eers terug 
na Port Elizabeth nadat die vlug vertraag was 
as gevolg van kabeldiefstal by die lughawe. 
 
Weereens baie dankie aan almal wat dit so 
heerlik gemaak het. 
 
 
    
    Johan Steynberg 

SAWA foto van die jaar geneem deur Dirk Moggee. seun van Gerhard en Leonora 
Moggee in die omgewing van Algoarax 
         uit die Kongresblad 

Die oord is baie veilig en jy kan maar jou goed 
buite los 

Vermaak vir oud en jonk was die trekker ritte 


