
MAART 2017  ~  Yzerfontein Nasionale Kamp 

Hierdie kamp is vanjaar deur Noord-

Boland aangebied.  80 woonwaens 

het die kamp bygewoon. 

Hier kom almal bymekaar vir 

Vrydagaand se boekevat. 

Daar was ook ‘n seniorkamp wat 

reeds die Woensdag voor die tyd 

begin het – en dit was aangebied 

deur Greg Albrecht (onder-voorsitter) 

van Noord-Boland.  Almal het die 

senior kamp ook baie geniet.   

Hier oorhandig Greg wyn wat aan 

die toergroep geskenk is.   

Nico & Sarie Spaumer met hulle 

toergroep het ook by ons 

aangesluit vir die seniorkamp en 

daarna die nasionale kamp. 

Almal word net eers hartlik welkom geheet by die  

kamp in die Kaap – hier by Yzerfontein. 



 

Skinkborde word ook aan die toergroep oorhandig.  Dit is deur Marius vd Mescht geborg.  

Baie dankie daarvoor, almal was baie bly hieroor!   

Hierna is geskep, en het ons almal 

heerlik begin smul aan die 

roerbraai-ete wat ons almal die 

aand saam geniet het.  Ons  

toergroep is Vrydagaand deur 

Noord-Boland onthaal.   

Elkeen skep vir homself – en 

braai ook sy eie kos op die 

gasbraaiers! Baie pret!  



  

Dit is altyd lekker om in die Darling omgewing rond te ry en ‘n bietjie die verskillende nuwe 

plekke te ontdek wat nou in die omgewing is.   

 

 

 



Hier is omtrent biere om van te kies en te keur!  

Ons moes maar ‘n paar proe – hoe sal jy dan 

nou weet of dit regtig so lekker is?   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daarna het ons bietjie verder 

deur Darling gery en verken.  

Ormonde wynkelder het baie 

lekker wyne en olywe – werklik 

‘n besoek werd!  

 En op so ‘n pragtige plaas – net 

so aan die einde van die dorp. 

 

En dan is daar mos altyd ook die “soet-tande” tussen ons – 

en natuurlik is die klein lekkergoed winkeltjie raakgesien 

en besoek!   

 

 

 

 

 



 

Hier is die heerlikste “fudge” 

gekoop!    ….. met of ….. 

   Sonder … neuter …. 

 Né Gussie? 

(hy het die arme tannie geterg – 

daar is neute in – en sy is baie ferm 

– nee – daar is nie neute in nie!) 

 

Vroegaand is die vure aange-

steek – want hier word dit 

maar vroeg koud … en daar 

moet vroeg gebraai word … 

tot laat!  

 

 

 

 

Almal het heerlik om die 

lekker vure gekuier.   

 



 

Sondagoggend het 

almal bymekaargekom 

vir ons erediens.  Daar is 

lekker saamgesing – en 

daarna het Theo Roux 

vir ons die diens 

waargeneem.   

 

 

Na die erediens het ons almal as ‘n 

groep bymekaargekom en is daar ‘n 

spesiale gebed gedoen vir Paul Steyn 

wat tans baie siek is. 

Links is Fred en Peet aan die gesels – en onder is 

Peet besig met sy toespraak aan die groep 

sawanante.   

 

 

 

 

 

 



Hier is Nico Spaumer – ons 

Sawa President besig om 

die goeie wense van die 

Sawa Hoofkantoor aan ons 

almal oor te dra – asook 

groete vanaf almal daar bo 

af. 

Hy het ook almal bedank 

vir alles wat gedoen is – en 

vir ‘n heerlike kuier en 

naweek saam met Gebied 

Goeie Hoop!   

 

‘n Hartlike dankie aan al ons 

kampkommandante van die 

naweek – sonder julle sou dit 

nie so glad kon verloop het 

nie! 

Baie Dankie! 

Vlnr: Greg Albrecht – Noord-

Boland, Christo Snyman – 

Albatros, Peet Hugo – 

Gebiedsvoorsitter, Jolene van 

Aarde - Helderberg en Danny 

Le Roux – Suid-Wes Kaap.   

Die toergroep wat saam met 

ons gekuier het vir die naweek. 

 

Nico & Sarie Spaumer. 

Fotobeeld saamgestel deur: 

Corrie Schmiedeskamp  


