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Areabiodiversiteitskoördineerder 

D ie winterreëns is hier. Vol-
gens Mei en Junie se reën-

valsyfers, help die reën wat ons in 
die afgelope 2 maande gehad het, 
om damvlakke te laat styg. Ek is 
seker dat ons die nodige reën in die 
reservaat, maar ook in die 
opvanggebiede van die damme, sal 
kry. 

Dwarswalle 
Die personeel, bygestaan deur ons 
Uitgebreide Openbare Werkespan, 
was druk besig om die dwarswalle 
vir die winter reg te kry. Hoewel 
die reënval die afgelope paar jaar 
ondergemiddeld was, het ‘n paar 
van die walle toegeslik. Hierdie 
walle moet weer herstel word om 
te verhoed dat water daaroor spoel 
en verdere erosie veroorsaak. 

Plankpaadjies – Duck Pond 
Gereelde besoekers, ook die lesers 
van die Nuusbrief, is bewus van die 
voordurende onderhoud wat die 
plankpaadjies vereis. Danksy die 
ruim bydrae van planke deur die 
Vriende van die Helderberg Natu-
urreservaat, kon ons die suidelike 
deel van die paadjie om die Duck 
Pond voltooi. Ek is daarvan oortuig 
dat ‘n groot deel aan die noordekant 
ook gedoen sa wees teen die tyd dat 
julle die nuusbrief ontvang. 

 

 

 Welkom aan Bev Smith, wat 
sake in die kantoor bestuur, en 

ook Barbara O'Halloran, wat die 
lededatabasis hanteer. 

 

David McDonald / Vorige voorsitter met Mary 
Birch by haar afskeids partytjie op 

31 Mei 2018. 

Die Vriendekomitee het aan die 
einde van Mei ‘n afskeidsfunksie vir 
Mary Birch aangebied. Sy het na 15 
jaar se getroue diens aan die Vriende  
afgetree.  As blyk van waardering vir 
haar bydrae tot die Vriende, is lew-
enslange lidmaad-skap aan haar 
toegeken.  Toe sy jare gelede by die 
Vriende aan- gesluit het, het sy nie 
besef hoe betrokke sy sou raak nie.   
Sy het by die MWOOS begin en 
mettertyd die administrasie van die 
besoekersentrum, die lededatabasis, 
die nuus-brief en ander take hanteer.  
In samewerking met die reservaat-
bestuur en volgens rig-lyne van die 
Stad, het Mary baie van die werks- 
wyses wat ons vandag gebruik, in-
gestel; sy het verskeie van die in-
ligtingsbrosjures vir besoekers saam-
gestel en kon menige navrae van 
vrywillige werkers beantwoord. 
Ons wens haar ‘n baie gelukkige 
tweede aftrede toe.  
Gaan sy nou meer van daardie heer-
like marmelade kook? Dit is ‘n lits- 
verkoper in die besoekersetrum! 
 

 

Voetpadinstandhouding 
Die veldwagters sny ook 
voortdurend die ander voet- 
paadjies in die reservaat oop en 
doen onderhoud. Die verwydering 
van die plantegroei langs die roetes, 
stel die personeel ook in staat om 
die opdrifsels teen die dwarswalle 
op te ruim. Die opdrifsels sluit slik, 
gruis en klippe in. Die gruis word 
gebruik om spoelslote op te vul. 

Ander aktiwiteite 
Die personeel het tans ook ander 
onderhoudstake en projekte aan die 
gang.  
Een van die belangrikste projekte, 
is die instandhouding van die Mike 
Woods Omgewingsopvoedkundige 
Sentrum. Die sentrum moet binne 
en buite geverf en teëlwerk in die 
badkamers gedoen word. Hierdie 
werk behoort teen einde Junie klaar 
te wees. 
Verder is ons besig met die op-
rigting van motorhuise vir gebruik 
deur die Vrywillige 
Brandbestydingsdienste.  
Hierdie span het ‘n nuwe basis 
nodig – ons en hulle bestuur is be-
sig om verskeie moontlikhede te 
ondersoek.  
Die motorhuise sal as basis dien 
vanwaar hulle werk en as stoorplek 
vir hulle toerusting. Dit is ‘n op-
windende projek met menige lang-
termyn voordele vir al die be-
trokkenes.  
Ons sien uit na ‘n lang en vrugbare 
verhouding met die organisasie.  

Ten slotte wil ek almal 
aanmoedig om steeds wa-
ter te bespaar. Hoewel ons 
al broodnodige reën kry, 
moet ons steeds bespaar 
wat ons kan. 
 

Totsiens tot volgende 
keer. 

 

- Owen Wittridge 
 

 

Mary se afskeid  
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 Voorsitter se Verslag  Algemene Jaarvergadering  9 Mei 2018 

Jaarlikse Finansiële State 
 
Die state is tydens die vergadering 
deur Adriaan Roux, ons Rekenkun-
dige Beampte, aangebied. ŉ Kopie 
van die inkomste- en balansstaat is 
vir alle  
lede op versoek beskikbaar. Kontak 
die Besoekersentrum of stuur ŉ 
epos aan die Vriende.  

Algemene Jaarvergadering 

H ierdie is die geleentheid om 
terugvoer te kry oor al die 

werksaamhede van die Vriende die 
afgelope jaar. Soos gewoonlik het 
ons nou met Owen Wittridge, Sandi-
so Kraai en Roy Ernstzen saam-
gewerk – ons dank vir hulle onder-
steuning! 
Die finansiële sake van die Vriende 
is gesond en Adriaan Roux, ons re-
kenkundige beampte, het ons op 
hoogte gebring.  Ons inkomste is 
grotendeels van ledegeld, 
sleutelverkope, skemerkonserte en 
donasies. 
Dankie aan Alistair Munday, ons 
tesourier, wat stiptelik boekhou van 
ons finansies en seker maak dat die 
geld oordeelkundig aangewend 
word.  Ons was in staat om die af-
gelope jaar heelwat by te dra tot 
werksaamhede in die reservaat. Die 
veiligheidsheining aan die bopunt 
van Versterlaan is voltooi en hout 
vir die herstel van die plankpaadjie 
is aangekoop. Die werk word deur 
die reservaatpersoneel gedoen, tus-
sen hulle ander werksaamhede deur. 
Tien watertenks en drie pompe is 
aangekoop en agter die ablusie-
blokke aangebring. 

Die verrotte vensterrame in die be-
soekersentrum is met alluminium -
rame vervang. 
‘n Bykomende pomp is vir 
brandbestryding bekom en die 
reservaatpersoneel het die jaar af-
gesluit met ‘n besoek aan Monkey 
Town. 

Besoekersentrum 
Lidmaatskap van die Vriende word 
vanuit die Besoekersentrum beheer. 
Hiervoor bedank ons Fay Rolando 
en haar span vrywilligers wat 
daagliks diens doen om lidmaatskap, 
navrae en geskenkverkope te 
hanteer. Al die komplimente van 
lede en besoekers vir die diens van 
die vrywilligers vergoed vir som-
mige moeilike kliënte. Heelwat gun-
stige kommentaar word uitgespreek 
vir die verskil wat die nuwe venster-
rame aan die sentrum maak en hoe-
veel ligter dit is. Die bypassende 
nuwe blindings, voltooi die prentjie. 
Ons bedank al die lede wat gereeld 
geskenke by die sentrum koop en 
verseker dat die winkel goed doen. 
Hoewel ‘n verhoging in pryse 
onafwendbaar is, probeer ons om dit 
bekostigbaar te hou. Soos u reeds 
weet het Mary Birch, wat die 
Vriendekantoor vir donkiejare 
beman het, afgetree. Met die loop 
van jare het haar werk en die 
Vriendegetalle gegroei.  Die werk 
het ‘n menigte take ingesluit, wat sy 
nou-geset en betyds gedoen het. 
Mary het saam met die reservaat-
bestuur, vir elke nuwe aktiwiteit die 
nodige vorms, brosjures en 
werkswyses ontwikkel. Die nuus- 
brief is nog ‘n onderneming wat 
uitgebrei het en wat baie deur die 
lede waardeer word. (Ons dank aan 
die groep vrywilligers wat die 
vertaling in Afrikaans gedoen het.)  
Die komitee sal van Mary afskeid 
neem op ‘n later stadium, maar nou 
wil ons aan haar erkenning gee en 
haar namens al die lede bedank vir 
haar toewyding en harde werk vir 
die Vriende in die loop van baie 
jare. 
Mary het ‘n handleiding vir haar 
plaasvervanger, Bev Smith, 
nagelaat, maar ek twyfel of dit al die 

antwoorde bevat op vrae wat waar-
skynlik in die komende maande gaan 
opduik. Gelukkig kan ons haar nog in 
die hande kry indien ons haar hulp 
nodig kry!   
Ons dank aan die groep vrywilligers 
wat, onder leiding van Linda 
Wienand, elke week plantvoorbeelde 
in die plantkiosk uitstal. Hulle het, 
tenspyte van die droogte elke week ‘n 
interessante plant vir elke botteltjie 
gevind.  
Die tuin rondom die Besoekersentrum 
en by die ingang van die reservaat 
was pragtig ten spyte van ‘n gebrek 
aan water. Dit het besoekers ‘n idee 
gegee van watter plante droë toe-
stande stande kan oorleef en selfs 
floreer onder sulke omstandighede. 
Ons bedank ons tuinier, Christopher 
Amini, wat met trots sy werk doen en 
wat die vermoeiende taak gehad het 
om emmers water aan te dra. 
Tydens verlede jaar se AJV is daar 
verduidelik dat die eikebome in die 
piekniekarea nie verwyder word nie, 
maar gemonitor word aangesien som-
mige van hulle gevaarlik geraak het. 
Verlede winter het 2 van die bome 
omgewaai en moes verwyder word. 
Aangesien die Stad geen groot, in-
heemse bome gehad het om hulle te 
vervang nie, is die Vriende toegelaat 
om drie groot bome te koop. Die 
koste is gedek uit die Boomfonds 
wat ons geskep het sodat lede en 
besoekers bydraes kon maak vir 
bome. ‘n Vierde boom is deur Habi-
tat geskenk – hulle het ook die bome 
verskaf. 

Ons hoop dat die reën hierdie winter 
genoeg sal wees sodat die bome 
goed kan vestig.  Dit sal heelwat tyd 
neem voordat hulle die hoeveelheid 
skadu sal kan gee wat die eike 
verskaf het. 
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 Lidmaatskap 
Ledegeld is die grootste bron van 
ons fondse en die afgelope maand 
was baie besig met die hernuwing 
van lidmaatskap. Tans het ons 3531 
lede vir hierdie jaar, ou en nuwe 
lede tesame. Sedert Januarie het ons 
572 nuwe lede gekry. Met hierdie 
getalle, is ons een van die grootste, 
indien nie dié grootste Vriendegroep 
in Suid Afrika  – vandaar ons 
gesonde finansiële posisie. ‘n Groot 
aantal van die nuwe lede stel nie 
regtig in die Vriendegroep belang 
nie, maar sluit aan ter wille van die 
laer toegangsfooi. Interessante 
statistieke van die toegangshek is: 
8380 volwassenes; 4101 kinders; 
2415 seniors; 6072 lede; 4813 voer-
tuie.  Ons is Barbara O’Halloran 
baie dank verskuldig vir die in-
standhouding van ons lededatabasis 
en James Silberbauer wat die reke-
naars aan die gang hou. 
Met toestemming van die Stad, het 
ons steeds ‘n stelsel van sleutels vir 
vroeg-opstaners en 145 sleutels is 
reeds vir hierdie boekjaar verkoop. 
Hierdie reservaat is die enigste in 
die Wes-Kaap wat so ‘n voorreg het, 
dus word toegang en navolging van 
die regulasies streng deur sekuriteit 
gemonitor.   

Begeleide staptogte 
Soos in die verlede, was daar ‘n aan-
tal begeleide stappies en staptogte 
aangebied. Dit is deur Margie Hum-
phris gereël in samewerking met 
Andreas Groenewald en Jill Morti-
mer - ons bedank hulle vir hul 
dienste. Hierdie uitstappies is ideaal 
vir lede en besoekers wat meer van 
die fauna en flora in die reservaat 
wil sien en leer. Diegene wat graag 
West Peak vir ‘n eerste keer wil 
klim, word aangemoedig om by een 
van die begeleide staptogte, gelei 
deur Don Reid of een van sy span, 
aan te sluit. Ons is dankbaar vir 
hulle bydrae. ‘n Aantal skemer-
uitstappies en ‘n sterrekykaand is 
ook aangebied en goed ondersteun. 
Dit is uitsonderlik om in die 
reservaat te wees nadat die dagbe-
soekers weg is en die son onder 
gaan. 

Uitroeisessies   
Maandelikse uitroeisessies word 
deur James Silberbauer gereël en 
gelei. In die afglope jaar het 151 
mense die 12 sessies bygewoon, wat 
‘n totaal van sowat 377 man- (en 

vroue-) ure verteenwoordig. Dit is 
gelykstaande aan 47 werksdae en 
die Reservaatbestuur het groot 
waardering vir hierdie bydrae om 
die reservaat vry van indringers te 
hou. Welgedaan aan hierdie hard-
werkende groep! Hulle is nie eens 
almal lede van die Vriende nie en 
hulle enigste belonging is die 
bevrediging van werk welgedaan en 
‘n welverdiende braai aan die einde 
van die jaar. 

Skemerkonserte 
Soos julle sal onthou, was die 
komitee tydens die vorige AJV 
skepties oor die aanbieding van die 
2017/18 skemerkonsertreeks. Geluk-
kig het ‘n aantal van ons jonger, en-
tosiastiese lede op ons oproep 
reageer en ‘n komitee gevorm om 
die konsertreeks te reël. Die 
Vriendekomitee het hulle ‘n be-
groting en vrye teuels gegee om 
kunstenaars te kies wat ‘n groter 
gehoor kon lok. Van die kunstenaars 
was meer gewild as ander, maar die 
konserte het R82000 opgelewer, ten 
spyte van al die programme wat in 
die Helderbergarea aangebied word. 
Die orkeste van Paarlvallei Hoër-
skool en Somerset College was 
populêre toevoegings as openings-
kunstenaars by sekere konserte. Ons 
wil graag vir Hendrik Diekmann, sy 
hardwerkende span en verskeie vry-
willigers bedank vir die profesionele 
hantering van die reeks. Hendrik het 
stap vir stap verslag / plan uiteeng-
esit vir wie ook al sou aanbied om 
die volgende seisoen te bestuur. Ons 
bedank ExSolar wat weereens deel 
van die konsertkostes geborg het en 
op bystand was indien kragonder-
brekings sou voorkom. 

Eko-Skole 
Die Eko-Skoleprojek staan onder 
die begeesterde leiding van Freya 

Brett. Twee van haar 
skole, Mondeor en 
Somerset College, het 
vir 10 jaar die saak vlae 
hoog gehou en dit 
gevier met respektiew-
elik die publikasie van 
‘n koffietafelboek en 
die ontwerp van ‘n 
muurbehangsel wat 

hulle Eko-reise uitbeeld. Dertien 
skole het pryse ontvang vir hul vol-
gehoue toewyding aan bewaring. 
Hierdie skole het verskeie projekte 
aan-gepak. Beaumont Primêr is be-
sig om ‘n bewusmakingsveldtog oor 
‘n unieke Ixia, wat in die Onse 
Janpark net langs die skool groei, 
van stapel te stuur. Firgrove Primêr 
het ‘n modeparade gehou van 
uitrustings wat van herwinbare 
artikels gemaak is. Skole in die plat-
inumjaar het prettige aktiwiteite en 
kompetisies vir Toerismedag gereël. 

Omgewingsopvoedkundige 
Sentrum 
Die missie van die Vriende is onder 
andere opvoeding en om 
omgewingsbewustheid te bevorder. 
Hoewel die MWOOS deur die Stad 
bedryf word, het ons weereens 
vakansieprogramme vir skool-
kinders, aangebied deur Esmay Jo-
sephs, ondersteun. Gedurende die 
week kan ‘n mens dikwels ‘n ry 
kinders – meestal laerskool – al ge-
selsende of selfs gillend deur die 
reservaat sien stap, oppad om meer 
van die natuur en die omgewing te 
leer. 
Ons het ook geld bygedra tot Esmay 
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Verkiesing 
Vriende se Komitee 2018/19 

 

N a hul verkiesing/nominasie is 
verskeie portfolios aan die vol-

gende persone toegeken.  
Daar is twee vakatures en ons het 

nou andere nodig om na vore te kom 
om die gapings te vul. 

 Penny Clifton-Smith:        
Voorsitter en Geskenkwinkel 

 Vakant: Ondervoorsitter  

 Alistair Munday: Tesourier 
 Muriel Rowcroft: Sekretaresse 

 James Silberbauer: Uitroei van 
indringers, Lidmaatskapsisteem 

 Freya Brett: Eko-Skole, WESSA,  
Somerset-Wes Voëlklub 

 Fay Rolando: Besoekersentrum  

 Vakant: Skakelbeampte  

 Margie Humphris: Uitstappies 

 Owen Wittridge: Areabiodiversi-
teitskoördineerder, ex officio 

 

se fondse om hierdie jaar ‘n omge- 
wingskonferensie in Botswana by te 
woon. 
Daar is vakante poste op die komitee 
– kom asseblief na vore en sluit by 
ons aan. 

Ter afsluiting wil ek die huidige 
komitee bedank vir hul ondersteun-
ing en werk vir die Vriende gedur-
ende die afgelope jaar. 

 

Dankie 
- Penny Clifton-Smith 

 

HEEP, ons buspro-
jek, het onmisbaar 
geword en het die 
wonderlike mylpaal 
bereik van die 
vervoer van 21845 
leer -ders na alle-

rande op-voedkundige en natuur-
leweuitstappies.   
Die Mike Woods Opvoedkundige 
Sentrum is en bly die mees gewilde 
bestemming.  Dit is waar die leer- 
ders met die natuur in aanraking 
kom en die spesiale dae van die 
jaar, soos Vleilanddag, en Wêreld-
waterdag kan vier. 

Hierdie projek 
steun op die goedgunstige 

geldelike hulp van donateurs. 
Enigeen wat kan 

of wil help, tree asseblief in 
verbinding met 

Freya Brett by 021 852-8831 

 

 

Eko-Vriendelike Vieringe 
Ons is almal mal oor partytjies – hetsy 
‘n spesiale verjaardag; om ‘n nuweling 
in die wêreld te verwelkom; ‘n verlo-
wing of net ‘n familiebyeenkoms.  Die 
Helderberg Natuurreservaat het ‘n ge-
wilde plek vir sulke geleenthede ge-
word en die meeste naweke vind daar 
een of ander viering plaas.  Ons is 
deesdae baie bewus van rommel, veral 
plastiek.  Hier is ‘n paar wenke wat 
jou partytjie meer omgewingsvrien-
delik sal maak: 
 

* Ballonne vs vlaggies: Ballonne is ‘n 
 omgewingsgevaar. As hulle bars 
 word daar stukkies rubber oral ver-
 sprei en as hulle wegdryf kan hulle 
 enige plek land! Diere eet dikwels 
 stukkies rommel omdat hulle dink  
  

 dit is kos en hulle kan daarvan 
 sterf.  Gebruik liewer vlaggies wat 
 weer gebruik kan word. Dis mooi 
 en het minder invloed op die omge-
 wing. 

* Moenie plastiese eetgerei gebruik 
 nie. Voorsien liewer vingerhappies 
 soos tertjies en  kolwyntjies op 
 mooi borde en pak dit op ‘n piek-
 niekkombers – dan is daar geen 
 rommel om huis toe te neem nie. 

* Koop slim. Moenie blikkies, bot-
 teltjies of dosies koeldrank koop 
 nie. Dien die koeldrank in ‘n mooi 
 beker of houer op en gebruik glase 
 wat weer gebruik kan word, sodat 
 geen doppies of strooitjies kan rondlê
 nie. Dan is daar minder mikro-afval 
 wat in die dreine en uiteindelik in die 
 see beland. 

* Vermy onnodige papiertjies: koop 
 lekkergoed wat nie individueel toe- 
 draai is nie en bak die kolwyntjies 
 sonder papier. Alles help. 

* Heroorweeg gastegeskenkies. Ver-
 my die aankoop van goedkoop plas-
 tiese artikels wat net een keer ge-
 bruik word of gou breek en dan weg-
 gegooi word. ‘n Ekstra kolwytjie of 
 koekie om later te eet of ‘n dankie- 
 notatjie met ‘n klein vetplantjie of 

 saad om te plant, sal veel meer  
 plesier verskaf. 
* Moenie vergeet om jou rommel huis-
 toe te neem nie. Moet dit asseblief 
 nie in die piekniekarea  laat lê nie. 
 Vuilgoeddromme word nie in die 
 reservaat toegelaat nie,  want enige 
 vuilgoed lok kraaie, muishonde en 
 muskeljaatkatte wat in die dromme 
 krap en mors. Dit skep meer 
 moeilike uitdagings vir die bestuur. 

Probeer om hierdie wenke en idees toe 
te pas as julle weer die resevaat besoek 
en julle sal met vars lug, ‘n blaredak 
en blywende genot beloon word. 

Lekker Vieringe 

- Hayley-May Wittridge 

 

Ons gaan voortaan nie meer 
nuusbriewe pos nie, omdat die 
posdiens wisselvallig en duur 

geword het.  Ons besef dat van 
ons lede nie e-pos het nie, maar 

ons sal seker maak dat u die 
nuusbrief kry.  Maak asseblief  
by die Besoekersentrum seker 
dat hulle u E-posadres het. 

Dankie 
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Ondersteun asseblief die winkel in die Besoekersentrum 

Eko-Skole het begin om meer skole 
te werf om deel te word van inter-
nas iona le  programme wat 
omgewingsbestuur en –onderrig by 
skole aanmoedig. Die Verenigde 
Nasies besluit elke jaar op ‘n tema 

vir die eko-skole van die 67 lande wat die ekopro-
gram volg. Die 9 eko-skole in die Helderbergnodus 
beplan en werk aan projekte vir ‘n Skoon en 
Gesonde Planeet. Hulle gaan ook poog om nog ‘n 
skool te werf om by die 18 Eko-Skole van die 
Helderbergnode aan te sluit. Velduitstappies en 
kampe is gewilde aktiwiteite – drie skole het ‘n na-
week by die Zeekoevleikampterrein deurgebring en 
aan opwindende avonture deelgeneem. Die hoogtepunte was die 
ontvangs van sertifikate, die nagstappie en die Draakbootresies- 
veral omdat hulle nie bote en roei geken het nie. Die goeie reën 
het die Eko-Skoolleerders baie opgewonde gemaak en groentetui-
ne het weer kompos gekry en is geplant! Die groentetuine vorm ‘n 
belangrike deel van die eko-program, want hier leer hulle vaar-
dighede, omgewingskundigheid en die aanspreek van voedsel-
skaarste.  
Ons hoop dat hierdie poging om nuwe skole te werf, suksesvol sal 
wees en dat meer as die huidige 19,5 miljoen leerders wêreldwyd 
betrokke sal raak.  

 

 

 

Geluk is: 
  'N eko-skoolsertifikaat vir goeie werk!  

WESSA Gesprekke 
SW Biblioteeksaal 

 7.30nm (R10 toegangsfooi) 

18 Julie Renosterveld van die Swartland 
 - deur Stephen Cousins 
15 Aug Tuinmaak vir wild in jou tuin 
 - deur Sue Buckland 
19 Sep Mariene Lewe van die Kaapse 

 Skiereiland - deur Prof Griffiths 

17 Okt Verskeidenheid opwindende 

 reise in SA en oorsee 
 - deur Frank Reavers 

 

 

Beplanning vir die 

Skemerkonsertreeks 2018/19 

Gaan aanstons begin 

en ons soek vrywilligers. 

Kontak asseblief die besoeker-

sentrum vir besonderhede. 

n Spesiale woord van 

dank aan al die 

vrywilligers vir die tyd 

wat hulle afstaan om 

in die Besoekersentrum 

te werk. 

Ons volgende uitgawe sal gepubliseer 

word in November 2018 
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ŉ Reeks dag - en naguitstappies en ook twee skemer-
uitstappies is vir die maande na die winteronder-
breking beplan. Die stapgroepe word tot 20 persone 
beperk, dus is vroegtydige bespreking raadsaam.   
ŉ Klein fooi word gehef.  
Die aanvangstye van uitstappies verskil. 

  Beplande daguitstappies  
Daguitstappies word op die laaste Sondag van die 
maand gehou.  

 30 September: Voëls begin 08:00 (ontmoet by 
 die ingang) 

 28 Oktober:  Fynbos begin 08:00 (ontmoet 
 by die besoekers sentrum) 

 25 November:  Inheemse Bome begin 08:00 
 (ontmoet by die besoekers sentrum) 

 30 Desember:  Voëls begin 08:00 (ontmoet by 
 die ingang) 

Die uitstappies duur ongeveer 2 uur en is nie veel-
eisend nie. Dra gemaklike skoene en ŉ hoed en 
bring iets om te drink saam. 

 Beplande naguitstappies 
Dit vind op die Saterdag naaste aan die nuwe of 
volmaan plaas. Deelnemers ontmoet by die ingang.  

 22 September: Volmaan (begin om 19:00)  
 06 Oktober: Nuwemaan (begin om 19:00) 
 27 Oktober: Volmaan (begin om 19:00) 

Uitstappies duur omgeveer 2 uur. Dra gemaklike 
skoene; bring ŉ flits saam.  

 10 November: Skemeruitstappie/Nuwemaan 
  (ontmoet om 17:30) 

Uitstappies duur omgeveer 4 uur en ontmoet by die 
besoekers sentrum.  Die uitstappie sal ŉ gelydelike 
klim na die bopunt van Leopard’s Loop behels – ŉ 
matige graad van fiksheid is nodig. Daarvandaan sal 
ons die sonsondergang dophou, ŉ versnapering geniet 
en dan die sterre beskou.  Dra gemaklike skoene en 
bring ietsie om te eet. 

Leiers 
Andreas Groenewald, bygestaan deur Jeff Groene-
wald, sal al die uitstappies lei – behalwe die voël-
uitstappies wat deur Jill Mortimer gelei sal word. 

Om deel te neem… 
Kaartjies is by die Besoekersentrum verkrygbaar: 
R30 per volwassene, R15 per skolier. Nie-lede betaal 
ook die normale toegangsfooi tot die reservaat – R20 
vir volwassenes, R10 vir senior burgers en kinders  
(3 tot 17 jaar). Bespreking is noodsaaklik. Dis tans 
nie moontlik is om dit telefonies te doen nie.  Sou dit 
nodig wees om ŉ uitstappie te kanselleer, sal die be-
sprekingsgeld terugbetaal word. 

Besprekings open op 

1 September, nie vroeër nie. 

Uitroei van Indringers 

Beplande 
uitroeidatums 

  

 14 Julie 

 11 Augustus 

 08 September 

 13 Oktober 

 10 November 
 

Begin soggens om 
08:00am. 

Vir meer inligting 
skakel: 

James Silberbauer 
078 306 1660.  

Heléne Booyens & Bienke Botha werk saam om 
langblaarwattel af te saag. 

Op 15 Mei 2018 het 29 voetslaners in twee groepe ‘n pragtige herfsdagstaptog 
na West Peak onderneem. 

Beplande Staptogte  

7 Julie 08:30  3B Oranje 

4 Aug 08:30 2A Groen 

1 Sept 08:30 2A Groen 

6 Okt 
 

07:30 
 

2.5A Groen 

 

Grading:  1 maklik  2 matig  3 moelik 
A: geen bloodstelling nie  B: bietjie bloodstelling   C: matige 
bloodstelling 
Groen:  .Maklik loop op 'n gevestigde pad met 'n relatief gladde 
oppervlak. 
Oranje:  Stap op 'n pad, dikwels rotsagtige, met af en toe ge-
bruik van hande benodig (maklike klouter). 
Rooi:  Stap op of sonder 'n pad, gereelde gebruik van hande om 
op te klim / steil afdraandes met los klippe / roetes waar goeie 
balans of sterk enkels nodig is. 
 

Uitgegee deur:  Die Vriende van die Helderberg Natuurreservaat   NWO Registrasie Nr: 062-777-NPO 

Posadres:  Posbus 2075, Somerset-Wes 7129  E-pos: helderbergfriends@telkomsa.net   

  Besoekersentrum  021 851 4060  Mike Woods Omgewingsopvoedkundige Sentrum  021 444 9749  
 Webwerf: www.helderbergnaturereserve.co.za 

Facebook: https://www.facebook.com/helderbergnaturereserve 

 
Hierdie staptog-

te vind elke 
eerste Saterdag 
van die maand 
plaas. Ontmoed 
by Oak Café. 

Gepaste skoene 
is noodsaaklik 
(Stewels vir 

Woodie’s walk 
en West Peak) 
Bring warm, 

waterdigte klere, 
water (minstens 
1.5L), ‘n hoed 

en eetgoed 
saam.  

 
Vir meer 

inligting skakel 

Don Reid: 
072 270 7972 

3 Nov 07:30 3B Oranje 

1 Des 07:30 2A Groen 


