
 

 

 

 
 

   

Donderdagmiddag was vir ons almal 
wat toe gery het 'n absolute nagmerrie-
rit!  Ons het 3 ongelukke op die pad 
beleef en die weer was baie swaar!  
Donderweer en blitse en wind tot by 
Montagu ~ en baie swaar reën! Maar 
deur die genade het ons het almal veilig 
aangekom!  
 
   

 
Een persoon is dood in die ongeluk net 
buite Worcester en net voor Robertson het 
hierdie bus weer van die pad afgeloop en 
op sy sy geval ~ hier was  gelukkig nie 
beserings nie. 
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Die volgende oggend was 'n heerlike 
sonskynoggend en het die res van die groep ook 
aangekom.  Ons was 10 woonwaens wat die 
naweek op Montagu gekamp het. 
 
Hier ontspan Fred en Johan hulle by hulle 
waentjies. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Boere-markie is natuurlik ook deur 
omtrent almal besoek ~ hier is altyd 
allerlei interessanthede te koop ~ van 
eetgoed, klere tot speelgoed en 
tuinversierings. 
 
 
 
 
 
 

 
 
'n Klompie van ons het gaan wynproe by 
Arabella net buite Ashton.  Hier is darem 
die mooiste wynplase om te besoek op 
die wynroetes!!   
 
Hier links is Stefan en Erica op pad in by 
die proelokaal. 
 
 
Dit is hoe vere 
geweeg is in die 
ou dae! 
 
 

 
 
Hulle het die pragtigste raadsaal en 'n baie 
interessante geskiedenis van perdewedrenne en 'n 
perde teelery.   
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Onder is nog 'n wynplaas op die 
wynroetes van die omgewing van Ashton/ 
Montagu te sien. 
 
Dit is die ingang na Excelsior wynplaas. 
 
Pragtig, so tussen die rye en rye wit rose 
deur! 
 

 
Wat nogal baie lekker 
en interessant is by 
hierdie proelokaal, 
behalwe dat dit so 
pragtig geleë is op 
hierdie dam, is dat jy 
jou eie rooiwyn hier kan 
meng en dus so jou eie 
bottel rooiwyn kan 
saamstel en dan koop!  
Alles kom natuurlik 
teen 'n prys! 

 
 
 
 
 
Die perde wei rustig langs die dam 
waarop die proelokaal gebou is. 
 
 

 
Wat 'n heerlike ontspanne middag was dit nie! 
 
 



Sondagoggend het ons almal die erediens in Montagu 
bygewoon, dit was 'n besondere belewenis in die 
pragtige ou geskiedkundige kerk!!!   
Hier is die kerk van binne te sien met die pragtige 
orrel ~ en was 'n besielende diens was dit nie ~ met 
die baie sterk boodskap:  "God kan"!   
 

 
 
 
 

Terug by die woonwaens, is daar lekker teegemaak 
en eetgoed uitgehaal en het almal saam teegedrink 
nadat ons vergadering afgehandel is.  Almal geniet 
hierdie bymekaarkom geleentheid altyd baie!!   
Die Kongres "Fase Een" is ook bespreek, en die 
eerste skulpe en krale is al ontvang!  Ons gaan op 
ons volgende 2 kampe daaraan werk om 
versierings vir die Kongres-tafels te maak!   
 
Baie dankie aan ons kampleiers vir 'n heerlike 
naweek:  Anita & Wiaan Hanekom ontvang hier onder hulle kampleier plaatjie!  Die speletjies was 'n 
lekker verassing en almal het lekker deelgeneem! 

 
Baie geluk ook aan Gert en Ella Rossouw ~ wat nou sommer 'n 
paar plaatjies gelyk gekry 
het, nadat al hulle plaatjies 
uitsorteer is deur hulle en 
Tannie Anna, nou is alles 
lekker op datum en kan ons 
weer vorentoe beweeg!! 
Hier ontvang hulle nou 
hulle:  100 + 150 Algemeen  
en 90 Streek. Hulle is ook 
reeds 25 jaar lid van Sawa – 
Baie geluk aan hulle!   
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Montagu kamp  ~  April 2012 
... Deel 3 

Dis mos maar hoe dit gewoonlik werk  ~  eers werk en dan plesier ......  so eers het almal gehelp 
pannekoek bak ...   wat sommer so onder al die kampeerders verkoop is ... en ‘n lekker winsie van 
R400 is gemaak.                    
 

en die volgende dag is daar weer lekker 
gespeel!! 

Speletjies~tyd:   Die Saterdagmiddag is daar lekker 

jukskei en silwer balle  gespeel.   
 
Hier beduie Wiaan 
nou eers mooi vir 
Anita presies wat en 
hoe dit gedoen moet 
word ....jukskei is glad nie so maklik nie … 
en .... sy doen dit net so!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Daarna is dit weer Pieter se beurt ... dit 
was die dames teen die mans ... nou-ja, 
die manne het gewen ... maar onthou ~ 
dit was ons eerste keer ~ en hulle is 
darem ‘n bietjie sterker!! 
 
 
 
 
 

 
 
Regs staan Johan, Marius en Pieter en kyk waar 
die vorige skei geval het .... en nou is dit  
{hier onder}  Johan aan die beurt  .... mens 
moet .... konsentreer ~ hoor 
 
 

 
 

 
 
 
   Pasop net vir die perdjie tussen-in .... 
  en hy los ook nie die klein geel balletjie  
    uit wat in die volgende spel met die 

silwer balle gebruik word nie …  
  
 

sien onder .... 



 
Aan die ander kant van die 
veld is daar met die silwer 
balle gerol ... 
ook baie lekker ... en bietjie ...    
rustiger game?? 
 
Links is: Hester, Wiaan, Fred 
en Anita ... besig om te speel ... 
en te beplan waar moet die bal 
val? vir 'n wenlê!? 
 

 
 
 
Regs .... Fred besig om reg 
te maak om te rol ... 
 
 
 
 
 

En natuurlik was dit ook ‘n groot naweek vir die vissermanne 
... veral toe ‘n spesiale toernooi vir hulle gereël was.  Hier staan 
Edwin baie trots met sy eerste  vangs!!  

 
en moenie dink dit het by een vis gebly nie – 
nee sien die hele klomp in die net - links ... 
gelukkig is hulle gou teruggegooi ~ want wie 
gaan nou vis bak? 
 
 
en hierdie een 
regs, lyk vir my na 
die wenner van die 
naweek!! 
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... Deel 4 

Na die erediens Sondagoggend, wat ons 
almal in die kerk bygewoon het, is ons 
gebruiklike saam teedrink en vergadering 
gehou.  Almal geniet hierdie bymekaar-
kom geleentheid baie.  Dit is ook lekker om 
insette van almal in die klub te kry en die 
openlikheid dat almal weet wat alles in ons 
klub aangaan, is baie lekker.  Alles word 
openlik op hierdie vergadering van ons 
bespreek.   
 
 

 
en moet natuurlik nie die lekker 
eet agterna vergeet nie! 
 
 
 
 

Party het sommer vroegdag al hulle potjies aan die 
gang gekry ... die groot kompetisie lê mos nou voor 
die deur. 

 
Bo is Wiaan besig 
om groente te skil, 
en regs sit Pieter 
rustig met Johan 
& Betsie en 
gesels, sy pot is al 
lekker aan die 
gang ... en nou 
kan tyd verwyl 
word intussen. 
    
Fred is die ene 
konsentrasie... die 
pot moet net nie 
oorkook nie!! 



en Johan sit lekker terug, want as alles in is, kan dit mos 
net goed gaan, en moet mens nou maar net wag.  {kyk die 
oulike potjie-maker wat hy vir homself gemaak het – baie 
lekker gewerk} 
 
 
Almal het tussendeur rondgeloop en kyk wat by die potte 
aangaan en hoe dit vorder .... 
'n paar geheime probeer agterkom ... 
 
Tannie Anna kyk wat by Wiaan se pot aangaan. 

 
 
 
en dan is daar natuurlik ook altyd die 
laatslapers ... wat nog visvang ... totdat 
vroulief moet herinner .... die potte is al 
amper klaar!!  en dan word daar vinnig ... 
'n ..... "spoedpot" aanmekaar 
geslaan!! 
 
 

Hy het darem ook gaar gekom, gelukkig het Marius 
gereël dat hy laaste beoordeel word – terwyl daar lekker 
geproe is aan die ander potte ... het hierdie enetjie teen „n 
“spoed” gekook!!  Sien van ons potte hier onder:  

 
 
Gert se afvalpot 
... links 
 
 
 
 
Hier {regs} is ons beoordelaars 
aan die proe ... aan Stefan en 
Erica se pot.   
 
 
 
 

Wiaan se hoenderpot – 
genaamd "hier-gaat-ons"   



 
 
Regs word Gert se pot gereed gekry vir proe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beoordelaars koukus „n bietjie in die woonwa waar 
alles vir hulle proe vir hulle mooi reggesit is, rose en al!   
Dit was ‘n moeilike taak ... 8 potte is beoordeel en 3 
wenners is uitgekies.   

 
Derde prys word deur Ian oorhandig aan: 
Johan du Preez met sy besondere geurige 
bees/lam gemengde-pot.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tweede prys gaan aan Fred en Corrie vir 'n lekker en 
baie mooi kleurvolle "Tikka Kuiken-pot" ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
en EERSTE PRYS – gaan aan Stefan & Erica 
vir hulle baie besonderse en lekker ......  "Pepper 
pot"  – hulle was die wenspan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Baie dankie aan ons span 
beoordelaars van die dag – hier 
links ~ en natuurlik was dit 
HEERLIK om nou saam met 
LEKKER KAMPPLEKKE se 
mense te kon kuier en julle te 
kon ontmoet!!!  Baie dankie vir 
„n wonderlike “website” op 
facebook, ons kampeerders 
geniet dit VREESLIK baie!  
Hulle het ook die naweek hier 
op Appelkosie gekamp.   
 
Beoordelaars:  V.l.n.r.: Loret - 
Rikus {van Lekker 
Kampplekke} se vrou, Ian 
Kotze van Montagu bestuur, 

Rikus Truter agter en sy seun – Karlo - voor hom, en 
ons eie Sjef van-uit Montagu - Laverne Stemmet. Julle 
4 het „n groot taak gehad! Dankie ons waardeer!   
 
 
 
Hier oorhandig Fred ons eie Noord-Boland potjie trofee 
aan Stefan en Erica, Baie Geluk, julle name is die eerste 
wat op ons trofee gaan verskyn!  Julle was waardige 
wenners!! 
 

Veilig sleep  ~  tot volgende keer! 


