
DUBE ~ 24 - 26 JULIE 2015 

Bosveld Saamtrek 

Goudrif kuier 
die naweek 

saam met 
Streek 

Rie�ontein. 

Die weerburo het ‘n ysige, nat en winderige naweek voorspel, vir die   
Goudriwwers wat by Dube wou gaan kamp.  Soos ek, was daar seker an-
der sawanante wat nog ‘n ekstra kombersie of twee in die woonwa gelaai 
het, moenie die warmwatersak en die elektriese kombers vergeet nie! Die 
woonwa is gehak en toe ons begin beweeg kom die groot reendruppels 
val. Dis vinnig baie donker en die blitse verlig die donker wolke keer na 
keer. Ons het ‘n baie benoude klein dogtertjie in die kar maar hoe verder 
ons van die huis weg beweeg hoe meer sterretjies maak hul verskyning en 
die druppeltjies verdwyn. Miskien gaan dit tog lekker wees ... 

Prag�ge uitkyk by 
die ontvangs, hier 
was net ‘n paar 

zebras toe ons hier gestop 
het.  

Die lieflike kuier area was 
perfek vir die Springbok rug-
by saterdag SA vs Nieu Zee-
land. 

Jaco en Helena Olivier is ons besoekers vir die 
naweek, hier gesels hulle met Olga en Miems 
om die vuur. 

Saterdag was ‘n lekker sonskyn wintersdag, die 
swembad was beslis ‘n treffer onder almal wat 
die naweek hier gekamp het.   

Die Goudriwwers ontspan alte heerlik. 



Huweliks-
herdenkings: 

Gerrit & Christa  

16 Jaar  

26/06 

Goudrif en Rie�ontein hou saam kerkdiens, Hen�e 
Wessels, Voorsi�er van Rie�ontein verwelkom 
almal.  Magda de Villiers, lei die diens. Na afloop 
van die diens word daar afsonderlike afslui�ngs 
deur die streke gedoen. 

Besoekers: 

Jaco & Helena 
Olivier 

Kampkommandante: Jan & Ko�e Nel 

Al die boetes 
vir die naweek: 

Neil, Diana, Jan & Ko�e, Johan en Oupa Robby 

Rina ontvang die 
“Heksie-besem” 
en Oupa Robby 
kry die 
“Spanner” 

So kom nog ‘n lekker naweek tot 
‘n einde. Onthou ons volgende 
kamp is 21-23 Augustus by    
Country Park. Dis ons AJV daardie 
naweek ons hoop om al die lede 
daar te sien.  

 

Bly lekker warm in die koue weer! 

 

Tot volgende keer 

Marié 


