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Suidwes-Kaap  
  

‘n Kuier in Beeld:  
Senior (Loeries) samesyn: Rondomskrik kuier  

18 Julie 2009 
Die Loeries is ontvang in die statige ou 
plaashuis met tee en versnaperinge. Hier sit 
Tannies Judith Hagen, Joan Forster, Bettie 
Reinke, Annette Mitchell, Hanna Goslett en 
Vera Niksch. 

Die teetafel. Nelius Louw, Oom Hans Ha-
venga, Elsabé Schlechter, Tannie Vera 
Niksch, Hannes Schlechter en Oom Dave 
Griessel. 

Die pragtige plaashuis met sy hoë hout pla-
fonne en groot vertrekke. Die Loeries het hul 
verkyk aan die twee jong mense—Nelius en 
Mia Louw se versameling oudhede. Baie her-
inneringe is opgeroep met—my Ma het ook so 
iets gehad, of—ek het ook met so ’n stoof 
grootgeword.   
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Nelius het ‘n wa gekry vir die Loeries om 
die plaas te verken. Tannie Koekie Griessel 
met die hond, Tannies Vera Niksch, Bettie 
Reinke, Myra Wessels, Sippie Henning, 
Tienie Havenga en Hanna Goslett. 

Nog so met die laai slag — Tannie 
Wanda en Oom Blikkies Blignaut, Oom 
Hans Havenga, Tannie Joan Forster en 
Tannie Judith Hagen.  

Weereens ‘n mooi dag vir Suidwes-Kaap 
en Tafelberg in die verte. Nelius vertel 
dat die ou mense geglo het dat jy slegs 
wingerd plant as jy Tafelberg kan sien. 
Hy is die 2de laaste plaas met wingerd 
in sy streek.  

Die Loeries hoor van al die nuwe land-
bou tegnieke. Baie van die Loeries het 
grootgeword op ’n plaas, of ken 
plaaslewe. 

Behalwe die boerdery wou die manne 
ook weet van die onkruid en grasse, en 
hul Afrikaanse name. Hoe raak ‘n mens 
ontslae van die onkruid? 
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Die kinders aan die speel: Bertus 

Oom Chris Wessels is al in ‘n rolstoel, maar het die 
kierie nadergetrek om saam met die Loeries op die 
kuier te gaan. 

Tannie Joan Forster en Judith Hagen bly 
sit vir die “4x4” deel van die uitstappie. 

Styf sit op die wa! Die Loeries het die rit 
baie geniet. Nelius het genoeg 
komberse saamgegee sodat niemand 
koud gekry het nie. 

Die hele groep Loeries wat Rondomskrik besoek het. 
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Oom Dave en Tannie Koekie Griessel. 

Almal op die stoep om die finale reëlings te 
tref voor hul huistoe vertrek. 

Terug op die plaas, en die Loeries boer 
voort. Hier leer hulle van die nuwe gen-
erasie planter wat alle operasies in een 
doen. 

Net voor die finale groet—Oom Blikkies vra 
die Loeries vir voorstelle en hulp vir Suidwes-
Kaap se verjaarsdag reëlings tydens die 
Skimkamp. 

Archie Mitchell bedank vir Mia en Nelius Louw vir 
‘n heerlike uitstappie na ‘n pragtige plaas in ons 

omgewing. 


