100+ KLEIN-KAROO

Die Klein-Karoo 100+ het plaasgevind vanaf 17 to 21 Maart
2017 by Pine Creek in Die Grootbrakrivier.
Klein Karoo was bevoorregd om gasheer te wees vir die
100+ Saamtrek van Kaap Middellande.
Op Donderdagoggend 8uur van 17 Maart 2017 begin die
Sawanante aankom by Pine Creek in Grootbrakrivier.
Gelukkig was daar toe reeds ‘n ywerige Sawanant of twee
wie al van Woensdag af kamp en kon reggestaan met
vroegoggend koffie.
Die weer speel mooi saam en eie aan die Tuinroete het ons
ongelooflike heerlike kampweer. Nie te koud nie, nie te
warm nie, net reg!
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Vrydag kom die meeste Sawanante aan en die 100+ lede
word verwelkom met ‘n eetdingetjie en koffie al te mooi
verpak in swart, wit en pienk – die tema van die naweek is
dan Parys – maar nie die een in die Vrystaat nie!
Altesaam 23 woonwaens trek laer om die kampterrein met
braaiers en vuurmaakplek in die middel. Die streke word as
volg verteenwoordig:
Oos Kaap = 9 woonwaens
Strilitzia = 2 woonwaens
Klein Karoo = 12 woonwaens
Vrydagaand word heerlik saamgebraai en kuier almal tot
laat. Nuwe vriendskappe word gesmee en die wat mekaar
reeds ken word net hegter langs die braaivleisvure onder
die sterre.

Vroeg Saterdagoggend is ‘n geskarrel by die Voorsitter van Klein Karoo,
Gideon en Esmarié le Grange, se woonwa. Tafels word uitgdra en in swart
en pienk getooi, ‘n groot urn met kookwater word aangesit en die reuke
van ontbyt sweef deur die lug. Gideon moet nog eers radio toe gaan waar
hy by SFM ‘n omroeper is maar gelukkig lyk dit of alles glad verloop terwyl
hy agter die mikrofoon inskuif. Om 11 uur kom die 100+ lede bymekaar vir
‘n bederf ontbyt wat bestaan uit ‘n Oelala-laag ontbyt, vars broodrolletjies,
stomende koffie en heerlike samesyn. Die paar krummels wat oorbly is
stille getuies dat hier so pas gesellig gekuier en heerlik gesmul is.
Die aand se funksie word by Tafeltjie Dek in Grootbrakrivier gehou en met
die instap word die Sawanante begroet deur Ben en Sonja se voetjeuk
musiek. Dit voel kompleet of ons by ‘n straat restaurantjie in Parys is, met
die Eiffel toring ewe kordaat teen een muur afgeëts. Die Sawanante
oortref hulleself met hulle Franse uitrustings wat insluit kruisbande,
beréts, lang franse sigarette en nog vele meer. Gideon verwelkom almal in
egte Frans maar aangesien ons nie eintlik verstaan het wat hy sê nie moes
hy noodgedwonge oorslaan na Boere Afrikaans – en toe begin die pret.
Die kos is smaaklik en die musiek onverbeterlik en al was daar nie juis
dans plek nie, kon ons nie anders as om tog ‘n paar stofwolke uit die vloer
te dans nie.

Chris & Drienie van Zyl is ons babas met 103 kampe.
Sondag oggend het Ds van Eeden vir ons gepreek en daarna het elkeen
rustig verkeer totdat die kampers een vir een begin vertrek.
Klein Karoo Bestuur wil elkeen bedank wat deel was om hierdie naweek
so ‘n sukses te kon maak.
Groete
Gideon en Esmarié le Grange
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Na ete moes elk van die paartjies ‘n verteenwoordiger aanwys vir die
onbekende wat wag. Gideon begin deur te vertel van die Franse toeris
wat op soek is na die naaste restaurant wat paddaboudjies bedien en so
kry elke afgevaardigde die kans om in sy beste Frans aanwysings te gee.
Nodeloos om te sê dat die verduidelikings die arme toeris skoon
deurmekaar het want hy het gaan draai by die volstruisfabriek met die
groot hoenders en lang nekke, later by Knysna van ‘n boot afgeklim en
met ‘n draai op Oudtshoorn beland. Gelukkig kon die toeris ‘n geleentheid
kry saam met ‘n langhaar vent en einde ten laaste het hy aangekom by die
kampterrein waar ons Sawanante hom kon help met ‘n tjoppie op die kole.
Die wenner van die wissel trofeë is Kobus Bouwer wat met sy
paddaspronge die prys losgeslaan het. Karl-Heinz & Sonette Niemand was
die besgeklede paartjie.

