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So breek ons laaste kamp vir 2013 toe 

aan! 

Ons gaan ‘n lekker nuwe kampterrein 

by Eikebos naby Greyton probeer – 

lekker ontspan so op die plaas – 

voordat ons Desember vakansie 

aanbreek.  Daar moet ‘n hele entjie 

grondpad gery word, so dit is 

hoofsaaklik deur waentjies en tente 

bygewoon.  Marius het dit tog met sy 

woonwa aangedurf, en as jy net stadig 

en versigtig ry, kan dit gedoen word.  

Die pad soontoe is sommer al baie mooi en ons het ook ‘n bietjie ekstra grondpaaie gery so tussen die berge 

deur daarheen, dit was pragtig! 

‘n Voorreg om in so ‘n mooi land soos 

ons s’n te bly! 

 

 

 

 

 

 

 

In die agtergrond kronkel die 

paadjie af na die kampterrein. 



Ons het al langs hierdie rivier “Riviersonderend” gery op pad na Eikebos.   

Onder is die kampterrein te sien. 

 

 



Dis baie duidelik waarom die kampterrein Eikebos genoem word – almal kamp onder Reuse Eikebome – 

pragtig!   

 

Onder sit Hannes en Elsabe en Winnie en Pieter lekker en 

      gesels onder die lekker koeltebome! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……. 2 vervolg 
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Dit was ‘n baie mooi terrein en 

baie  goed versorg, die kleedkamers 

is       pragtig! 

 

 

 

 

 

 



Regs staan Fred by 

ons boswa. 

 

Daar is meestal lekker rustig 

onder die bome gekuier, 

maar Saterdag het almal toe 

deurgery Greyton toe en 

lekker daar rondgeloop by 

die interessante winkeltjies! 

 

 

 

 



Oppad Greyton toe –  

pragtige pad!  

 

 

 

 

Jy parkeer erens in die straat – en dan  

stap jy van winkel na winkel …. 

Te lekker! 

 

Regs is ook die hotel waar die 

baie bekende advertertensie 

van Bells Whiskey geskiet is! 

… “Give that man a Bells!” 

 Die manne het hulle 

ingevoerde bier getoets! 

 

 

 

 

        

Wat ‘n pragtige en interessante plekkie!  

Sal dit defnitief weer besoek!                 Vervolg …………3 
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Bo staan Johan & Greg en gesels die middag. 

Links is die braaikamer wat ons almal saam die hele 

Naweek gebruik het – wat ‘n welkome skuiling teen 

die wind! Lekker saam gekuier hier! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier brand die vure al lekker hoog en is die 

manne al aan die braai.  Ons 

het ook ‘n bier-potbrood 

gemaak – wat heerlik 

uitgekom het – sien onder.   

 

 

 

 

 

Ons het ook bietjie op die plaas 

rondgestap en die verskillende 

blomme afgeneem. 

 

Ons was 8 Noord-Bolanders en 1 gas {Leonard & Estelle} wat 

die naweek bygewoon en lekker saamgekuier het. 

 



 

Sondag-oggend is 

afgesluit met ons 

voorsittersvergadering 

en daarna is        

lekker tee en koek 

geniet. 

 

 

 

 

            Links onder is twee blou kraanvoëls te  

            sien – ons was so gelukkig om die ou 

            kleintjie saam met sy ouers te sien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En so het ons aan die einde van ‘n sukses- 

          volle sawa kampjaar gekom vir 2013! 

           Veilig ry ~ tot weersiens in 2014! 

          Saamgestel deur: 

          Corrie Schmiedeskamp 


