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Streek Strelitzia bied die 100+ aan : 2 – 4 
Maart 2012 
Die eerste woonwa kom alreeds Woensdag aan by Van Stadens.  
Die ander werkendes en nie werkendes kom maar so stuk stuk 
aan en teen Vrydagmiddag is daar al byna 40 woonwaens.  Die 
aand hou Kobus Bouwer vir ons die Boekevat en die inbetaling 
word gedoen.  Almal voel sommer net tuis en daar word heerlik 
rondom die vure gekuier. 

  

 

Saterdag skyn die son sommer warm en heelwat geniet die lafenis 
in die lagoon of tussen die branders.  Wat ‘n wonderlike wyse om 
af te koel.  Die onder 100plus lede moet maar sweet om alles reg 
te kry vir die aand se funksie en dit was beslis alles die moeite 
werk. 



  

Toe die lede die aand so tussen die swaaideure  instap, word die 
botteltjies versterkwater sommer in die hand gestop.  Alles lyk so 
mooi.  Die tafels is keurig gedek met vetplantjies en ‘n pakkie 
fudge vir poeding.  Die lampies brand en die prente teen die mure 
laat jou sommer voel of jy in Mexico self is.  Ben Barnard hou die 
Boekevat en daarna vind die parade plaas.   

  

  

 



Uiteindelik word die wenners later die aand aangewys naamlik 
Arie en Willemien Grootendorst.  Ons eie lede het beslis baie naby 
aan die wenners ge-eindig veral Wouter Steenkamp.  Die babas 
was natuurlik Spikkels en Charmaine Barnard en nadat hulle die 
doeke gekry het, was hulle ware honderd plussers.  Die kos wat 
net so smaaklike en tortillas is gevul met smaaklike en kleurryke 
vulsels.  Natuurlik was daar turksvye ook.  Dit was beslis ‘n 
treffer.  Die aand is afgesluit met gevulde pannekoek en roomys.  
Ai, dis jammer mens se maag kan ook maar net soveel vat!!! 

  

  

 

Sondag hou Ds. Kobus vir ons die diens en daarna word die 
naweek afgesluit met ietsie souts en soets in die bordjies saam 
met die tee.  Die naweek was beslis een van die hoogtepunte in 
baie Sawanante se lewe.  Ons wil baie graag geluk sê aan almal 
van Streek Strelitzia vir die puik aanbieding.  Alles het so goed af 



geloop, alles was mooi, alles was lekker en dit was ‘n voorreg om 
deel daarvan te kon wees.  Baie dankie. 

  

  

 

JAKKIE EN DIE ANDER 100PLUSSERS 
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