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Goudrif 

KAMPNUUS 

 

 

DRIE BERGE 

SEPTEMBER 2019 

 

Langs die skaduryke oewers van die Krokodilrivier by Drie Berge, is daar die 

Vrydag vinnig kamp opgeslaan en die Goudrif vaandel staan gemaak.  Die 

rustigheid van die natuur was ‘n lafenis en die gekabbel van die water oor die 

keerwal en klippe saam met die sang van baie voëlsoorte was soos musiek . . . 

 



2 
 

 

Waar op dees aarde sal vinkies ‘n veiliger 

vesting kry as juis hier aan baie dun, 

laaghangende takkies bokant die stil vloeiende 

stroom.  Hulle kwetter en gesels dat mens hulle 

wie weet waar kan hoor.  

 

Die Fouchee’s en Du Preez’s kon self ‘n hond 

uit ‘n bos uit kuier en gesels. Elke aand is die 

braaivleisvuurtjie aangesteek en na ete het die 

kampvuur hoog gebrand.  Johan, Franswha en 

Christa glimlag breed, met Bettie agter die 

kamera. 
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Die oord bied ‘n lieflike kuierarea met ‘n groot skerm waar ons die Saterdag 

rugby kon kyk.  Almal teenwoordig was tog te bly oor die Springbokke se mooi 

oorwinning!  Sorrie Namibië . . . 

 

Na die tyd het ons heerlik in die 

verhitte onderdak swembad gaan 

ontspan.  

 

Jy het natuurlik ook die keuse gehad om in 

die opelug koue, of verhitte swembaddens 

te gaan baljaar, of met die roeibootjies op 

die dam rond te vaar. 

 

 

 

Elkeen het maar sy eie idee van ontspanning en vermaak.  Die oord het ook ‘n 

lieflike tennisbaan of jy kan tafeltennis speel op die stoep.  Die kafee bied jou 

enige iets wat jy dringend nodig mag kry en allerlei lekkernye.  Daar is baie 

wandelroetes om te stap teen die berg op, asook ‘n 4x4 roete wat ons die 

Sondag gaan uit toets het voor ons huis toe is. 
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Johan by die 

Pajero by die 

uitkyk punt 

bo-op die 

berg. 

 

 

Die lieflike uitsig van die hoogste uitkyk punt af op die Drie Berge oord. 

 

 

Die twee kinders kon 

hulle vir ure besig hou 

met visvang.  Dit het 

mens sommer lus 

gemaak om ook die 

visstokke nader te trek. 
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Johan, Franswha en Christa sit weer hier en gesels terwyl ontbyt in wording is. 

Ons staanplekke tussen die ruie koeltebome wat uitkyk op die rivier. 

 

Lekker was darem nog nooit sleg nie! 


