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Dit is altyd so lekker om by Yzerfontein 
te kamp ~ dit is so 'n pragtige goed 
versorgde kamp – en jy stap net oor die 
duin en op die strand. 
 
Ons het heerlike weer gehad die naweek – 
dit is maar net die beste langs die Weskus 
in die wintermaande!! 
 
Ons was 4 woonwaens en 1 tent wat 'n 
heerlike naweek saamgekuier het. 
 

 
 
 
Links is die baai met die pragtige huise 
wat uitkyk op die see.   
 
Hier kan altyd lekker vis / snoek gekoop 
word terwyl hier gekamp word – nog 'n 
voordeel van hierdie terrein!!! 
Sien onder ….  Vissersboot wat nou net 
ingekom het. 
 
 
 

 
Aalwyne pragtig rooi in blom. 
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Links is ons kampleiers vir die naweek, Alma & Marius vd 
Mescht.  Baie dankie vir al die lekker verrassings wat julle 
vir ons vir die naweek gereël het! 
 
Vrydagaand is afgeskop met heerlike vetkoek en maalvleis – 
en almal het lekker saamgeëet!  Natuurlik is daar nog tot laat 
om die vure en by die "konka" gekuier om lekker warm te 
kry – maar ons het heerlik geëet!   
 
 
 

Saterdag-oggend het die meeste van ons 'n bietjie 
rondgery en die omgewing verken!  Hierdie is een 
van die pragtige kerke in Darling!  En die lekkerste 
vleise is ook by hulle slaghuis te koop – dié is omtrent 
besig op 'n Saterdagoggend!   
 
'n Bietjie wynproe by Darling se kelders het ook nie 
agterweë gebly nie, en hierdie keer is Ormonde kelder 
in Darling besoek!  'n Pragtige kelder op 'n pragtige 
plaas met Heerlike Wyne!!   
 
Ormonde kelder se woonhuis op plaas onder te sien. 
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Saterdagmiddag het almal 
vasgesit agter die TV om ons 
springbokke te ondersteun!! 
   
En gelukkig het hulle ons 
natuurlik ook nie teleurgestel 
nie – Go Bokke!! 
    
Terwyl die manne rugby 
gekyk het, het die dames 
skupe ingeryg vir ons 
Kongres – daar is goed 
gevoerder en 9 stringe is 
ingeryg!! 
   

 
Saterdag-middag is Fred se vadersdag-geskenk – sy Potjie 
King toe ingewy om 'n paar lekker eetgoedjies te braai vir 
peusel tydens die rugby!  En was hy 'n treffer – het heerlik 
gebraai! Toe word daar sommer 'n paar vleisies ook gebraai – 
hy moet darem ordentlik ingewy word!!  Die aand is nog 'n 
poeding ook op hom gemaak – nee wat, hy kan sy kant 
bring!! 

 
 
Sondagoggend het 
Manda vir ons 'n baie 
mooi boodskap 
gebring – laat jou 

bekommernisse 
agter – laat gaan – 
en vervang dit met 
genade! 
 
 
 

 
 
 
 
 
BO:  Fred oorhandig Alma & Marius se 75 streek 
plaatjie aan hulle. Baie Geluk! 
 
Fred & Corrie Schmiedeskamp ontvang hulle 110 
streek plaatjie!  Baie Geluk! 
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Hier oorhandig Alma aan Greg sy vadersdag geskenkie, 
elke pa het hier 'n geskenkie gekry.   
 
Al die pappa's met hulle 
geskenkies. 

Foto regs:  vlnr:  Johan Du Preez, Greg 
Albrecht, Fred Schmiedeskamp, Pieter 
Grove en Marius vd Mescht. 
 
 
Daarna het almal saamgewerk om die 
lekker "brunch" te help voorberei.   
 
 

 
 
Die lekker vrugte & yoghurt voorgereg. 

 
 

 
Opgevolg met 'n romerige mushroom-prawn gereg op 'n franse 
broodjie.  Dan het daar natuurlik die beacon en roereiers, 
gebraaide uie en tamaties ook gevolg – en moenie die 
soetighede en koffie agterna vergeet nie!  Almal het lekker 
saamgeëet aan die ontbyt.   

 
Daarna is nog 'n bietjie 
rustig gekuier en toe het 
almal opgepak na 'n lekker 
rustige naweek. 

 
Veilig Sleep ~ tot volgende keer! 


