
                                        

 

 

 

 

     Ons Googy bags : Dankie Almal  

          Oudvoorsitters toer 2012 deur die lede van die toergroep 

Redaktrise : Judy Hendra  

Dankie vir al die berigte en stories, van die toer groep. Ons het dit uiteengesit vir die Sawanante wat nie kon saam 

toer nie en hoop julle geniet die lees stof en veral  die foto’s. 

 
Oggend van ons vertrek 19/09/2012 

Uiteindelik breek die dag aan wat ons kan vertrek op die Oud Voorsitters Toer.  Met baie opgewondenheid kom ons 

by die Engen 1Stop bymekaar.  Sommige toerlede het solank by die Wimpie gaan ontbyt eet voor die groep vertrek. 

Daar word aan elkeen 'n "goedie-bag" oorhandig met baie smulgoed en vele meer + hulle nommers vir die volgorde 

waarin hulle moet ry.  Hier en daar word gou 'n paar pyne met die burgerband radios uitsorteer.  Adel + Niel 

Halvorsen kom ons afsien en oorhandig aan elkeen 'n toffie + "ou" tydskrif. Baie gaaf van hulle!!! 

Dennis doen 'n gebed en daarna word groepfoto geneem. 

  
John, Engela + Dienie het vooruit gery en Pieter + tannie Sippie sal ons by die tonnel ontmoet.  Om 9h00 vertrek ons 

14 voertuie en net na die tolhek val Pieter op sy plekkie in. 

Bennie + Carla deel ons mee dat hulle nog NOOIT so stadig deur die pas gery het nie.  By die weegbrug kry die 

vragmotors voorkeur en moet ons ander 'n rukkie wag om te ry.  Ohna laat weet dat hulle ook by die 

verkeerdekonstabel verby is (en dat hy 'n regte konstabel word sodra hy ophou om sy arms so te swaai). 

Om 11h00 trek ons by Montagu in en nr 16 wag ons in.  Nog 'n verdere verrassing word vir elkeen uitgedeel - olyfolie, 

vrugtesap, 'n pen en braaipakkie vir volgende aand.  Almal verkeer rustig.  Later die middag geniet almal saam koek 

(met Johan + Dennis se gesiggies daarop) + melktert met koffie + tee.  

 Sommiges moet gaan brandstof ingooi en natuurlik word PEP ook besoek.  

Om 18h00 hou Janine Boekevat en daarna braai Dennis + Koos vir die  

hele groep heerlike snoek wat deur Koos geskenk is en oom Barend  

verskaf heerlike gebakte brood aan elkeen. 

  

(Dennis + Louise)    



            

WOENSDAG AAND BY MONTAGU. 

Ons begin met lied 49, Op berge en in dale en orals is my God.  Ons is bly God is orals saam met ons en selfs by ons 

groepie Sawanante.Ons word weer bederf met gebraaide snoek en brood en van Sippie se pampoentert.  Dankie 

Sippie. Daar word baie gelag en dit is weer lekker om so 'n meer warm aand te geniet na die koue.Ohna geniet die 

snoek so baie sy moet op haar tone staan om nog 'n stukkie van dit te kry, maar Ron en die ander vleiseters is verban 

na hulle eie vuur.Ons het die aand baie geniet.  Dankie vir almal se bydra en voorbereiding.  Dit word baie 

waardeer.Dit was 'n baie lekker braai aand. 

Groete, 

Alec en Joan 

20/09/2012 deur die dag. 

John en Engela Mcdonald het die oggend 6h30 al vertrek na Calitzdorp toe.Ohna het laat opgestaan 7h10 met haar 

rooi pajamas by kleedkamers gese waarheen gaan almal met die hare in die oe.Ohna lees ‘n stukkie uit Bybel en sluit 

af met ‘n gebed +- 7h40. 

Johan Oosthuizen doen alle bedanking vir insameling,skenkings van geld. Hy bedank almal wat gehelp het met die 

goodybag. 

Ons almal vertrek 8h00 vanaf Montaque Karavaan kamp. Dit is ‘n pragtige dag.  Daar was ys op die berge net voor 

Ladysmith. 

Ons almal stop by Ladysmith en gaan na Parmalat.  Hulle verkoop die lekkerste Fruity melkskommels. 

Ons almal kom aan op Calitzdorp. Die mans het nie op hulle laat wag nie. Almal het saam met Daniel le Roux gery om 

na die omgewing 

te kyk.  Daar is pragtige bokkies.  ‘n Klomp van ons sawanante het gaan swem in die warm water swembad.  Deon 

Toerien en Bennie durf die kokende swembad aan.  Na die warmbad klim ons toe in die yskoue swembad in.Laat 

middag het die wind ons weg gewaai. Ons kry alle voorbereidings reg vir die gesamenlike braai. 

Danny & Teresa Le Roux 

 

 

 

 

 

 

 



WAAR WOESTE WINDE WAAI, DAAR HET SAWANANTE GEBRAAI 

Deur Deon & Elouise Toerien  20/09/2012          Aand om die Kampvuur 

Op Calitzdorp aangekom was die weer lieflik sonnig en windstil en al die lede van die toergroep het uitgesien na die 

aand se braai van die varkies wat ons op Montague gekry het.  So laatmiddag se kant word almal skielik wreed 

ontnugter deur 'n windstorm van epidermiese proporsie soos oom Oubaas van 7de-laan sou sê.   

Gelukkig is geen krisis te groot vir die manne van SAWA Suidwes-Kaap nie.  Mense ek wens julle kon sien hoe maak 

'n klomp manne planne om 'n vuur aan die brand te kry. Petrus moes sy bussie aan die agterkant van sy wa "vasheg", 

en saam met windskerms en nog 'n voertuig of twee is 'n V-formasie aanmekaar geflans om die ergste van die wind 

te keer, sodat daar tog gebraai kon word.Tydens al hierdie aksie het die dames bymekaar gekom om kuier-kuier die 

knoffelbotter wat op Ladismith gekoop is op die tamatie-en-kaas braaibroodjies te versteek. 

Die kenners het voorspel dat die wind teen 8-uur sou gaan lê en teen 7-uur steek Bennie-en-kie toe die vure aan, en 

net 'n paar minute later (nadat almal in die windskerm kom skuiling soek het) bedaar die die wind om ons 'n heerlike 

windstil kampvuur-kuieraand te verseker waar Bennie die musiek verskaf het (aangesien die ryding naby genoeg 

was). 

Terwyl almal rusting braai het Judy en Adri al die eiers wat hulle die hande kon oplê in sakkies verdeel vir 'n 

verrasings-ontbyt die volgende oggend, maar dit het Judy nie gekeer om na die braai 'n tuisgemaakte vloeibare 

"verversing" vir almal uit te deel nie. 

 

Danny daag toe al die dames uit om te gaan "skinny dip" 

en alhoewel hy nie nie die reaksie gekry het wat met die 

voorstel saamgaan nie, het meeste van die geselskap tog 

die aand in die warm-water swembad afgesluit. Ek 

wonder wat Danny sou doen as iemand tog sy uitdaaging 

aanvaar het?  

Dit is Vrydag oggend 21 September 2012.  

Ons het oornag by Calitzdorp Spa. Dit is 6:25 en die kampeerders begin ontwaak. Dienie is druk besig op die skoot 

rekenaar en Engela assisteer met ‘n beker koffie in die hand.         

  

 

 

 

 

            

Om 8:00 kom ons bymekaar by Judy en Ron se kampwa vir ‘n lekker ontbyt. Judy en die dames het vir ons omelet 

voorberei. Dit was voorwaar ‘n wenner. Baie Dankie. Om 8:45 lees Koos vir ons ‘n stukkie uit  “Uit die vrug van die 

gees” en doen ‘n gebed. Om 9:00 vertrek ons na Hartenbos. Ons ry so ‘n stukkie stofpad en Bennie se karavaan se 

hulpwiel kom los. (Hy het ‘n swart plaatjie daarmee verwerf.) Baie geluk Bennie. Ons ry oor die Robertson pas waar 

dit met tye maar stadig gaan met die swaar voertuie voor ons, maar ons arriveer om 11:15 veilig in Hartenbos. Ons 

het ons karavane staan gemaak en kamp opgeslaan. Daarna het ons begin rustig raak. Koos het loop en spog met sy 



nuwe wit SAWA hemp en “Klippies en cola” in die een hand. Hy was maar skugter vir die kamera maar Janine het ‘n 

foto geneem. Om 18:00 het almal byeen gekom vir boekevat. 

Theuns & Liefie de Bruyn 

DE VETTE MOSSEL – Vrydag aand 21/09/2012  

Op die program vir Vrydagaand was De Vette Mossel en baie van die Sawanante het die geleentheid 

bygewoon by Klein Brak.  Twee busse was gereel vir mense wat nie self wil ry nie.  Suidwes Kaap het besluit 

om met eie vervoer te ry.  Ons was bang die busse kom te laat terug. 

De Vette Mossel is ‘n baie interesante eetplek.  By die see op die sand onder skadunet afdakke met tafels 

en stoele.  Die versiering was alles en nog wat uit die see.  Die maklikste manier van loop is kaalvoet.  

Die voorgereg was enamel skottels vol mossels en ‘n ander skottel vol knoffel mossel vleis.  Ryk en lekker.  

Tannie Hanna Goslett en Dienie Oosthuizen was baie bekommerd oor Ohna Oosthuizen wat baie goed 

weggele het aan die voorgereg.  Ohna eet te veel en haar gal gaan met haar gesels se die 2 

“voedselkundiges”.  Gou is daar vir ons gese om 2 mossel skulpe uit te hou vir eetgerei.  Hulle het nie 

messe en vurke nie. 

 

 

 

 

 

 

Daar was ook ‘n broodtafel, maar die eienaar het gewaarsku, “moenie by die broodtafel vashaak nie, dan 

gaan jy ‘n R100 se brood eet en dit is nie waarvoor julle gekom het nie.”  Hierdie woorde het ons later die 

aand mooi verstaan 

Hoofgereg no 1  :  snoek en soet patats.  ‘n Kombinasie waarvan ‘n mens net nog wil gaan haal.  Die patat 

het in ‘n heerlike soet stroop gele en gewag om geskep te word.  Baie lekker.  Dienie was baie vies gewees 

om haar vis met die hand te eet.  Tannie Hanna het hard prober om vir Dienie te wys hoe ‘n mens vis eet 

met jou hand, maar ai, alle opleiding was verniet.  Dienie vat toe sommer die opskeplepel van die knoffel 

mossel vleis om haar vis en patat te eet.  

Hoofgereg nor 2  :  Kan julle glo, ‘n vleispot by ‘n vis  winkel.  Vir Ron Hendra en John McDonald het dit laat 

aand geraak voordat hulle iets te ete gekry het.  Hulle is nie vis eters nie. Hulle was glad nie ingenome met 

die plek nie.  Hulle het die brood en vleispot meer geniet as die vis.   

Du Toitskloof kelder het die wyn op die tafels geborg.  Vir die nie wyn drinkers was daar sap. 

Terug by die kamp was daar ‘n heerlike groot kampvuur en ons almal het weer gaan saam kuier en koffie 

gedrink voordat ons tot ruste gekom het. 

BAIE LEKKER AAND !         John en Engela McDonald 



  

SAWA Kongres (Niël Goslett) 

Die kongres en Gala Dinee is waaroor die naweek eintlik gedraai het. Die twee afgevaardigdes vanaf Suidwes-Kaap 

vir die kongres was Pieter Henning en Niël Goslett, en die twee sekundi was Petrus en Janine Theron. Die kongres 

self is baie formeel en word streng volgens die grondwet en konstitusie hanteer. 

Afgevaardigdes van al die Gebiede, Streke en Satelliete van SAWA was uitgenooi vir die 36ste Nasionale Kongres. Die 

bywoning was baie goed van alle streke en in totaal was daar meer as 98% van alle stemgeregtigdes verteenwoordig. 

             

SAWA Kongres Afgevaardigdes 

Baie van Suidwes-Kaap se toerlede het ook die geleentheid gebruik om die kongres by te woon as belangstellendes. 

Vir iemand wat nog nooit ‘n SAWA kongres meegemaak het nie is dit ‘n baie goeie blootstelling om eers die kongres 

as belangstellende by te woon voordat jy dit as afgevaardigde moet bywoon. 

Die kongres het in ‘n somber atmosfeer geopen met die plek van die nasionale penningmeester wat leeg was, met 

slegs ‘n swart doek en ‘n enkele kers op sy plek. Fanie Jordaan is op Woensdag 19 September oorlede.   

Die verloop van die vergadering was volgens die agenda en slegs een agendapunt het ‘n reaksie vanaf die vloer 

ontlok – die aanpassing van die ledegeld. Frans Kloppers, die voorsitter van Streek Vaalrivier het die mosie 

ondersteun en ook repliek gelewer dat ons in werklikheid ‘n verhoging van R2,50 per maand gaan betaal. ‘n 

Verhoging in ledegeld van R30 – tot R290 per jaar is goedgekeur met geen verhoging in die R150 aansluitingsgeld. 

In beide die Presidentsrede asook die Voorsitter se verslag is daar melding gemaak van die daling in die ledetal van 

SAWA. Dit kan met reg toegeskryf word aan die kwynende ekonomie en die impak daarvan op ons lede, maar daar is 

‘n ernstige beroep gedoen op die onderskeie streke om ledewerwing asook ledebehoud hoog as deel van hul 

prioriteite te stel. 



 

SAWA Kongres Belangstellendes 

Een van die hoogtepunte wat uitgelig was tydens die kongres is die Suidwes-Kaap Oud-Voorsitterstoer en die feit dat 

vyf van Suidwes-Kaap se oudvoorsitters nog aktief betrokke is by die streeksaktiwiteite. Almal van hulle was ook 

teenwoordig by die kongresnaweek. Hierdie is in teenstelling met die tendens wat algemeen ervaar word by streke 

dat sodra ‘n voorsitter sy termyn voltooi, hy of sy uit die streek verdwyn. Suidwes-Kaap was as voorbeeld hier vir die 

res van die streke voorgehou waar die behoud van voorsitters wel ‘n werklikheid is. 

‘n Beroep is ook op streke gedoen om ons kommunikasie na die lede te verbeter. Daar is baie streke waar daar geen 

nuusbrief of elektroniese kommunikasie met die lede is nie. ‘n Beroep is gedoen om die nuusbriewe asook die 

webwerwe baie beter te ondersteun en te gebruik tot voordeel van die lede. So is ‘n redelik gemaklike kongres 

sonder enige noemenswaardige veranderinge afgesluit vir die jaar. Die volgende kongres sal heel moontlik op ATKV 

Buffelspoort gehou word. 

 

 

 

 

 

 

Gala Dinee (Niël Goslett) 

Die tema van die Gala Dinee was “SAWA by die See”. Vanaf vroegaand het die Sawanante al opgedaag – die dames 

in hul mooi aanddrag en die mans of in hul SAWA drag of redelik formeel vir die dinee. Die saal se versiering is 

hanteer deur die uittredende voorsitterspaar van Gebied Goeie Hoop. Suidwes-Kaap se Judy Hendra het spesiaal 

poselein kershouers gemaak wat op die tafels geplaas is. Dit het die tafelversierings baie mooi afgerond en ‘n 

pragtige atmosfeer geskep saam met die ander tafelversierings en stringe skulpe. 

Anders as die vorige paar jaar is persone per naam by tafel geplaas. Waar moontlik is streke by dieselfde tafel 

geplaas. Suidwes-Kaap het ten minste vier tafels gehad om al ons lede te akkommodeer.  



 

 

 

 

 

 

 

Suidwes-Kaap se dames voor die aanvang van die dinee  Louise Mitchell, Ohna Oosthuizen, Teresa le Roux, Rozél 

Goslett, Janine Theron, Engela McDonald, tannie Sippie Henning en tannie Joan Foster. 

Een van Suidwes-Kaap se tafels by die dinee - Theuns en Liefie de Bruyn, Teresa en Danny le Roux, Bennie Pienaar, 
Elouise en Deon Toerien en Nadia van Niekerk. Agter staan Ohna Oosthuizen. 

Tydens die gala dinee is daar op Nasionale vlak erkenning gegee aan Sawanante wat hulle uitmuntend onderskei het. 

Suidwes-Kaap het natuurlik nie agtergebly hiermee nie. Ons het toekennings gekry vir 25 jaar lidmaatskap, erelede 

en ook ‘n eervolle vermelding vir Foto van die Jaar.  

 

      

 

 

 

 

 

Foto van die jaar toekenning.                                                                          Erelidmaatskape aan Bobby en Hanna Goslett oorhandig deur                                                                   

Eervolle vermelding aan Niël Goslett van Suidwes-Kaap.                         SAWA se president –Nico Spammer  en Nasionale voorsitter Jurie   

                                                                                                                               Dreyer .                  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekenning vir 25 jaar lidmaatskap aan 'n groepie uitgesoekte Sawanante. Van Suidwes-Kapenaar daar was Carla 
Smit, asook Dennis en Louise Mitchell heel links.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suidwes-Kaap se opeenvolgende voorsitters: Oom Dave Griessel, Dennis Mitchell, Peter Hardcastle, Johan    
Oosthuizen, Pieter Henning en Niël Goslett. 

Wie het wat reg gedoen (Carla Smit) 

1. Organiseerders: Om alles so goed te laat verloop het baie werk gekos. Alles was baie mooi in plek. 

2. CBs. Dit het baie goed gewerk. Dankie aan almal wat geleen het en wat gesorg het dat alles werk. 

3. Vertrek vanaf 1 Stop Wynland: Almal was betyds en ons het op tyd vertrek. Almal het mooi in gelid gery. 

4. Aankoms in Montagu: Almal het baie vinnig staanplek gekry en afgehak. 

5. Aandete: Dennis Mitchell en Koos Oosthuizen het vir ons die vis heerlik gebraai. (Julle mag maar.) Oom Barend 

Hagen het ons bederf met ‘n lekker brood. 

6. Almal betyds op en gehak om te vertrek. Mooi in gelid gery tot by Calitzdorp se warmwaterbron. 

7. Vuurmakers en braaiers: Wind was baie sterk, maar hulle het deurgedruk, en toe gaan lê die wind. Heerlik 

gebraai, almal wat daar gehelp het – ook met die broodjies maak – weer van oom Barend. 

8. Vrydagoggend se ontbyt: Judy Hendra - jy is ‘n doring en ook Adrie Havenga wat haar gehelp het. 

9. Almal weer betyds gehak om te vertrek. 

10. By Hartenbos: Vinnig staanplekke gekry. 

11. Kongres dinee: Judy en haar span – die mooimaak van die tafels. Pragtig! 

Almal het so goed saamgewerk; ek weet nie wie om uit te sonder nie. Baie dankie aan almal vir hul pragtige 

samewerking. 

Sterkte en mooi ry tot by die huis. 

Carla 

Carla het aangebly in Hartenbos…..   ons sal julle mis , lekka kuier. 

 

 

 



23 September 2012   Sondagaand 

Ons het goed gery tot in Riversdale en in gery by Takkieskloof, elkeen het sy staan plek gekry  en nes geskop.  ‘n Paar 

van ons het besluit om na Bali padstal toe te gaan. Daar het ons in elke winkeltjie gesnuffel, ge-oo en ge-aa en ‘n 

laaste geskenkie vir die kinders wat by die huis gebly het gekoop. Soos gewoonlik het ‘n paar van die manne weer 

heel stuitig geraak. By die winkeltjies kan julle beslis maar gaan rond loop. 

 

Toe is daar ‘n uiltjie geknip om van die ergste moegheid ontslae te raak. Vyf uur het ons bymekaar gekom  vir koffie, 

koekies en “cream doughnuts” wat ons vroeër by die winkel gekoop het. 

Sesuur het Petrus die laaste aandgodsdiens van die toer vir ons gehou. Niël het die twee kampleiers se plaatjies aan 

hulle oorhandig asook die skulp kershouers wat Judie spesiaal vir hulle gemaak het. Daar is aan Pieter ook een 

oorhandig vir sy bydrae en hulp met die toer. Toe het Niël almal bedank vir die heerlike toer ondervinding en 

samesyn  wat ons beleef het. Die vure is aangesteek en die aandete is  gereed gekry. 

Koos Oothuizen baie dankie vir die hand radio’s dit het vir baie pret en stories gesorg.  Na ‘n baie lekker braai  kom 

daar ‘n roep oor die die radio :Pinocchio Pinocchio zero” : “zero zero zero alpha wie is Pinocchio?”.......... Danny le 

Roux dis glo jy! .....toe hoor ons  roepname soos, rooikappie,gina en gatto. Louise ek wonder nou nog hoekom het jy 

so gelag. 

 Die atmosfeer was maar baie stil omdat die toer tot ‘n einde gekom het. Later het dit stil geraak soos wat ons almal 

vroeg gaan slaap het. 

Baie groot dankie vir elkeen van julle se vriendskappe, lekker saam kuier, lekker saam droogmaak op die toer. Ek en 

Petrus het die toer en kongres ongelooflik baie geniet. Dankie vir elkeen se inset. 

Janine en Petrus Theron 

OUD VOORSITTERS-TOER DIEëT deur Adri Havenga- ons eie dieetkundige.  

Woensdag 19 Sept 2012 

Aangekom by Winelands Noord Engen One Stop is begin met die dieët – “wat werk” alles wat ons sien – die eet ons! 

Die early birds – Judy en Ron asook Hendriena en Koos Oosthuizen, het ontbyt geniet in die Wimpy. 

Adell ( of te wel Trrrrr….) het vir almal fizzers uitgedeel, maar gesê:  “hier is vir julle toffies!” 

Die rooi toksak verrassing het vir allerlei heerlike snacks gesorg, onder andere tot droë wors en biltong, waaraan 

heerlik gesmul was gedurende die toer. 



Skaars by Montague karavaanpark aangekom, toe roep Ohna almal nader om by Louise en Dennis se karavaan 

braaivleis pakkies te kom kry vir die volgende aand se braai. 

Drie uur die middag het almal bymekaar gekom vir tee en koek saam met die toerleiers. Melkterte is uitgepak en die 

oud voorsitters – Dennis en Johan Oosthuizen se foto het op die groot langwerpige sjokoladekoek geskitter. 

Die aand is heerlike snoek gebraai wat Koos Oosthuizen geborg het. Tannie Sippie het heerlike pampoentert vir almal 

gemaak, en Oom Barend het gesorg vir vars gebakte suurdeegbrood. 

Donderdag 20 September 

By Calitsdorp Spa het Judy gesê, sy wil graag omelette maak vir almal die volgende oggend. 

 Sy het egter bietjie hulp nodig gehad met die maak van die omelet vulsel. Uie en bacon moes opgesny word en kaas 

moes gerasper word. Alle bereidwillige helpers kon gaan aanmeld vir diens en die bekende slagspreek “Sal Almal 

Werk Asseblief” (SAWA), het weereens goed van pas gekom.    

Tydens ‘n gesamentlike braai die aand te Calitsdorp Spa is die varkvleis en wors, wat geborg was, gebraai. 

‘n Heerlike ontspanne gees het geheers onder al die Sawante wat saam getoer het. 

Vrydag 21 Sept 

Vroeg die Vrydagoggend was party vrywillige helpers uit die vere, om die nodige voorbereidings af te handel vir die 

gesamentlike ontbyt. Elke omelet het bestaan uit twee geklitste eiers wat oorgegooi is in ‘n dig verseëlde Jiffie 

sakkie, waarby die vulsel geskep is, en dan in ‘n pot kookwater gaargemaak is vir 15 minute. Alle Sawanante  was 

hoogs beindruk met die gepaste resep vir kampeerders. 

Na ontbyt het alle karavane weer in formasie gekom, op pad Hartenbos toe. Aangekom by Hartenbos, kon almal wat 

bespreek het, die aand seekos gaan eet by De Vette Mossel. 

Saterdag 22 September 

Saterdagaand is die SAWA Dinee aangebied in die Skoffelskuur op Hartenbos. By die saal se deur is almal verwelkom 

met ‘n glasie sherrie om ons op te warm vir die koue aand. 

Die saal was prentjie mooi versier met die tema “Kongres 2012 Sawa by die see”. 

SPYSKAART 

VOORGEREG 

Butternutsop met broodjie 

HOOFGEREG 

Spitbraai met worsies, 

Uie en aartappels 

Pastaslaai 

Mengelslaai 

Broodtafel 

NAGEREG 



Malvapoeding en Vla 

Koffie en Tee 

Elke tafel was voorsien met wyn en sap. 

Sondag 23 September 

Nadat vertrek is uit Hartenbos, en aangekom is in die karavaanpark te Riversdal, is almal genooi vir koek en tee om 

half vyf. Heerlike room doughnuts, versier met karamel het voor ons oë verskein, waarvoor niemand kon nee sê nie. 

Die aand kom die heerlike omelette weer tot party van ons se gedagtes, en almal is dit eens, ons maak dit weer vir 

Maandag se ontbyt, voordat ons huiswaarts keer.  

Maandag 24 September 

So gesê, so gedaan. Afrikaners is plesierig en dan maak hulle so! Maandag oggend het almal weereens kon smul aan 

die unieke omelette, tydens ‘n gesamentlike ontbyt, waarby sjampanje bedien was. 

Gedink ons is klaar ge-eet? Toe nie!  Die vyf dag dieët, is afgesluit met Magnum roomysse wat almal geniet het by 

die vulstasie te Ashton.    WAT ‘N FEES!!!!    WAT ‘N DIEëT!!!  WANNEER DOEN ONS DIT WEER??  

Maandag 24 September 2012 

Om ongeveer 06.30 was ‘n hele paar van ons toerlede reeds op daar in Riversdale net om te ontdek dat dit 

gedurende die nag gerëen het. Gou-gou was die nat gras vergete en was daar gestort, mooi gemaak, woonwa voete 

gelig, klaar opgepak en gehak. 

Om ongeveer 08.00 het Judy en haar span vir ons almal ‘n “Zippie” ontbyt gemaak (‘n omelette in ‘n ziplocksakkie) 

en na die oggend gebed het almal wegeval aan die lekker ontbyt. Dankie aan Judy en haar span vir die heerlike 

ontbyt. 

Na ontbyt was almal ingelig van die blabse tydens die toer. Danny het aan Judy ‘n toiletplaatjie oorhandig aangesien 

Danny aangesê was om sy dinges in haar dinges te sit. Dit was nou Danny se vuil koppie in Judy se opwasbak. Ohna 

het aan Niël ‘n toiletplaatjie oorhandig nadat Niël vir Rozêl gevra het om ‘n foto te neem en hy vergeet het om die 

tydvertragings aksie  te kanseleer. Danny was ook beloon met ‘n toiletplaatjie nadat hy sy bobo kliphard oor die 

radio verkondig het, en dit was nadat hy vergeet het om  die woonwa se neuskas te sluit. Bennie Pienaar het ‘n 

toiletplaatjie ontvang nadat hy weer nagelaat het om die woonwa se neuswiel behoorlik vas te draai en die neuswiel 

op die gruispad afgesak het. Almal het hul plaatjies in ‘n baie goeie gees ontvang en dit is wat die samesyn so mooi 

maak. 

Om ongeveer 09.00 het almal in hul volgorde vertrek en die laaste skof aangepak na ons onderskeie wonings. Alles 

het baie doed verloop en te Ashton was daar eers stilgehou vir die nodige nood verligting. Elke toerlid het ‘n roomys 

ontvang en daarna was die pad weer aangedurf. Die pad tussen Robertson en Worcester was baie besig maar ons 

almal is veilig deur Worcester. 

 Na die tolhekke te Paarl het Pieter en tannie Sippie wegedraai na tannie Sippie se woning. 

 Te Engen One Stop, Joostenbergvlakte het almal weer stilgehou en was daar gewag vir John, Engela en Dienie met 

hul ryhuis. 

 Na hul aankoms is ‘n geslaagde toer op ‘n gepaste wyse afgesluit met ‘n gebed. 

 ‘n Groot Dankie aan ons Hemelse Vader wat ons almal deur die toer beskerm het. Daar was geen breke, papwiele of 

ernstige siekte of enigeiets anders wat ons terug gehou het nie. 



 

Die vraag was reeds gevra “Wanneer is die volgende toer?” Laat kom maar daardie voorstelle en laat ons dit 

bespreek. 

 

Aan elkeen van ons toerlede wil ek en Ohna net sê BAIE BAIE DANKIE VIR DIE SAMESYN, VRIENDELIKHEID EN 

SOMMER VIR ALLES. JULLE IS ALMAL SOMMER LEKKER PELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan en Ohna 

Die hele Oudvoorsitter Toer na Kongres vas n “ spesiale oomblike.” 

Om saam met 16 lede saam te ry en alman is radio ver bind is net n peslier. 

Die snoek braai die eerste aand was baie lekker want almal het gebond en ontspanne 

Die volgende dag by Calitzdorp Spar waar ons gaan swem het in die warm water  ……… en was die water warm of 

was dit warm !!!!!! 

Die uwe het n die middel gery en om 7 woonwaens voor jou te sien en as jy in jou truspiel kyk dan sien jy weer 7 

woonwaens , is n mooi gesig 

Om saam met sulke Sawenante tetoer is net n voorreg 

Baie Dankie 

Bennie 

Ek hoop almal het almal se stories geniet, en dat julle volgende keer sal saam TOER .  

Judy xxxx   

 


