
Riggtonfarm 

Januarie 2013 
Vrydagmiddag was ons almal verras 

met hierdie pragtige plaas waarop 

ons hierdie naweek gaan kamp! So 

tussen die berge by Bonnievale langs 

die Breërivier, het ons uitgesien na 

‘n heerlike rus- en ontspan naweek!   

Daar is lekker nesgeskrop en toe is die vure 

aangesteek!  Wat is nou lekkerder as die 

eerste saamkuier van die jaar, stories uitruil en gesels oor alles wat in die vakansie gebeur het!  So 

lekker om weer almal te sien!  12 woonwaens het die naweek bygewoon.   

Die hele naweek was die voëls 

doenig by die rivier met 

visvang – hier sit een reuse 

visvanger … 

Die kinders het probeer 

visvang, maar hulle was die 

naweek … nie honger nie!! 



Saterdag-oggend was daar eers 

lekker ontbyt gemaak, en 

daarna het elkeen sy eie rigting 

ingegaan en die omgewing 

verken.  Party het gestap en die 

dorpie Bonnievale verken, 

ander het bietjie rondgery en 

wynplase besoek en wyn 

geproe en aangekoop.   

 

 

Daar is pragtige oudhede te sien op die 

wynplase.  Sien die reuse wynvat hier met die 

familiewapen op uitgekerf! ‘n Pragtige erfstuk! 

Hierdie is by Weltevrede kelder, en hulle wyne is 

heerlik en die kelder pragtig!   

 

Sien die interessante uitstalling BO van die presiese 

terreine soos waar die spesifieke wynsoorte groei, op 

die lande onder, of in die rotsagtige rotse in die berge, 

waar elke wynstok se gat uitgeboor moet word! En glo 

my, vir daardie wyne word groot geld betaal!   



 

 

 

 

… en hierdie ou grote … ingevoer uit die 

buiteland … pas hulle wildsbokkies op 

die plaas op – as hy vervelig raak in die 

dag, kom kuier hy bietjie vir die gaste by 

die wynkelder!   

 

 

 

 

  

Springfield Estate het 

ook heerlike wyne, en dit 

is ook ‘n pragtige estate. 

 

Deel 2 vervolg …… 
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Hulle het ook die mooiste plantegroei in 

hierdie omgewing!   

 

 

Hier wen die manne groot pryse!!  

 

 

 

 

 

 

 



Dan is daar natuurlik nog Van Loveren … die 

nuut oorgedoende Wynkelder … kyk hoe 

pragtig lyk die proe-lokaal nou ~ hulle is reg 

vir die Wacky Wine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulle het natuurlik die 

pragtigste tuine!   

Chocolate and Wine 

“paring” … proe dit! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe pragtig was dit nie toe die son 

ondergaan … en die maan opkom nie 

… wat ‘n voorreg om alles in die 

natuur so te kan geniet!   

 

 

Hier kamp jy letterlik op die wal van die 

rivier! Hoor in die nag hoe die otters jag 

en speel!  Te lekker!   

 



Sondagoggend nadat 

Marietjie vir ons die erediens 

waargeneem het, is ons 

vergadering gehou ~ en hier 

ontvang ons kampleiers vir 

die naweek hulle plaatjie!  

Dankie aan Marietjie & Johan 

Stander vir ‘n puik naweek ~ 

en die lekker bederf van 

Vrydagaand!  Daardie 

“spesiale” roomys & 

sjokoladesous!  

 

 

Yummy!!.....    ;-) 

 

 

 

 

Daarna was dit natuurlik ons gebruiklike heerlike 

teedrink en saam kuier en gesels – en natuurlik ook 

lekker eet – dit kan mos nooit agterbly nie!   

 

So het nog ‘n heerlike naweek toe tot ‘n 

einde gekom – en as alles goed gaan … 

sien ons mekaar weer op Silwerstrand! 

Veilig ry!! 
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