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Suidwes-Kaap  
  

‘n Kuier in Beeld:  
Simonstad Treinrit —’n Daguitstappie ...  

3 November 2012 

Veilige parkering is gereël reg langs Kaapstad stasie (dankie Johan Havenga). So ook is ‘n gids 
en twee veiligheidspersoneel deur Metrorail aan ons toegewys. Kan jy nou vra vir beter organise-

ring?  

Redakteur: Judy Hendra -  Tel: 0833626901. E-pos: mwhendra@iafrica.com 

SAWA Suidwes-Kaap en vriende! So het 87 van ons lede en vriende Saterdagoggend 7:30 vanaf 
Karl Bremer Hospitaal se parkeerterrein vertrek vir ‘n heerlike uitstappie. Petrus Theron het al die 

reëlings vooraf vir ons getref. ‘n Dag waarop ons toeriste in ons eie land kon wees. 
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Die groep op perron 1—reg vir die 8:47 trein 
na Simonstad. 

Foto’s en storie deur Niël Goslett (0833057366) 

Spyker(tjie) saam met Janelle Theron. Ons kan 
nie wag vir die treinrit nie—ook nie vir al die 

lekker dinge op Simonstad nie!. 

Die groep het ‘n hele wa net vir onsself gehad. 
Sekerheidspersoneel by elke deur asook ‘n 

reisgids. 

Al 87 kon nie sitplek in een wa kry nie. ‘n Paar 
van die manne moes maar staan. Deon Toe-

rien gee glad nie om nie. Kyk hoe geniet die 
Oosthuizen en Steyn families die rit. 

So by Muizenberg verby wil almal die see sien. 
Treine se vensters is nie meer so deursigtig 

soos van ouds nie, so ons moes maar deur die 
skrefies loer. 

Mamma, dit is baie lekker. Kan ons dit weer 
doen? Ané Jordaan was heeltyd opgewonde en 

het eers met die terugrit slaperig geraak. 
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Christhea Schillig.—jy weet mos jy moenie 
slaap op die trein as oom Petrus naby is nie. 

Almal het ‘n pakkie lekkers gekry en sommige 
van die jellie-wurms is vir ander doele gebruik. 

Hulle maak darem deesdae die perronne 
baie laag! Ohna Oosthuizen moet strek om 

op Simonstad stasie af te klim. 

Die groep op die perron op Simonstad stasie. 
Almal baie opgewonde. 

Net buite die stasie het 3 busse op die groep 
gewag vir diegene wat die Duikbootmuseum 

wou besoek. Hierdie is ‘n ervaring wat nie-
mand moet mis nie. 

Van die kleiner bote in Simonstad se kleinboot-
hawe. Dit skep ‘n baie rustige atmosfeer—

veral op ‘n windstil dag soos ons beleef het. 

Elouise en Deon Toerien saam met Nadia van 
Niekerk by Bertha’s vir ‘n ligte ontbyt. Dit was 

‘n lekker manier om die dag se stap mee te 
begin. 
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Adri Havenga in die SA Vlootmuseum. Die 
mense is in drie groepe verdeel. Terwyl som-

mige die duikboot besoek het is ander na die 
Vlootmuseum, terwyl nog ‘n groep na die pik-
kewyne by Boulers gaan kyk het. 

Al die kinders se aandag stip gevestig op die 
oom in die duikboot. Waar hulle nou sit is hulle 

reeds onder die see se oppervlak. Hierdie is ‘n 
nuwe wêreld vir almal. 

Die toerleier in die duikboot het die groep ver-
tel van die duikboot se geskiedenis en wer-

king. Kan jy glo—6 weke aaneen in die klein 
ruimte. 

Neels Jordaan en Ron Hendra help die mense 
uit die duikboot. Dit is nogal ‘n stywe klim teen 

die leer in of uit, om uit die duikboot te kom. 

Die standbeeld van “Just 
Nuisance” op Jubilee Squa-

re in Simonstad. ‘n Beken-
de landmerk. 

Koos Oosthuizen in ‘n groot 
swartpot wat die walvisjagters 

gebruik het. 

Van die plaaslike mense—
”fish & chips” vir enige ge-

leentheid meneer... 
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Soos baie ander toeristeplekke in die land het 
Simonstad ook sy deel van Afrika-artikels wat 

te koop aangebied word. 

Een van die honderde pikkewyne by Boulders 
op van die mensgemaakte neste. Dit is verba-

send hoe naby jy aan hulle kan kom sonder 
dat hulle verskrik raak. 

‘n Mens kan hier in die see tussen die pikkewy-
ne swem. Hier kan ‘n mens sien waar die Boul-

ders sy naam vandaan kry. Die mense lyk eint-
lik klein teen die rotse. 

‘n Pragtige uitsig oor Boulders strand. Hierdie 
was ‘n pragtige dag en die weer was uitste-

kend vir so ‘n uitstappie. 

Die waarskuwingstekens rondom die pikkewynkolonie—hier 
is pikkewyne koning. Jy moet maar mooi kyk waar hulle oral 

skuil. Dit wat ons normaalweg as skugter voëls ken, is hier 
baie gemaklik met mense. 

Koos Oosthuizen—altyd gewil-
lig om te help met die kinder-

waentjies. Vir die wat gewon-
der het—julle het 8km gestap. 
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Danny le 
Roux saam 

met Dane en 
sy twee ne-
fies. 

Neels Jordaan wag vir die trein. 

“Alle stasies na Kaapstad!” Hier kom ons 
trein—met die Sawanante wat gereed staan 

om te vertrek. 

‘n Foto van die kinders by een van die stasies 
terwyl hulle by die vensters uitloer. Dit was 

lekker oom! 

Paul Steyn—steeds aan die 
herstel na sy operasie, maar al 

weer saam met SAWA. Die 
donkerbril gee hom so bietjie 
privaatheid vir die kort slapie. 

En so kom alle goeie dinge tot ‘n einde. Ons groet me-
kaar op Kaapstad stasie voor elkeen koers kies huis toe. 

Om die uitstappie op te som skryf Nadia van Niekerk (een van ons  blinde lede) soos volg: 
Hi Petrus, Wil net weereens baie dankie sê vir die inisiatief wat jy geneem het om so 'n fantas-
tiese uitstappie te reël.  Ek glo almal wat daar was het dit net so baie soos ek geniet.  Die vars 
lug, goeie oefening, al die interessanthede wat ons by die speelgoed museum gesien het en ook 
die inligting oor die blomme langs die pad op pad na die pikkewyne wat Niël met ons gedeel het 
was beslis 'n goeie manier om die aandag van elke dag se gejaag af te lei en 'n mens se batte-
rye te herlaai vir die week wat voorlê.  Al jou harde werk en reëlings word opreg waardeer. 


