
Noord-Boland – Goudmyn 

20 - 21  April  2018  

Ons was 10 woonwaens wat by Goudmyn 

(naby Robertson) gekamp het.  Dit is ‘n 

pragtige kampterrein en baie mooi groen en 

rustig.  Ons het 2 gaste gehad die naweek – 

Bennie & Saryna van As en Koos & Kittie 

Jordaan – gaste van Elsie en Steve Eksteen.  Ons 

hoop hulle gaan lekker saam met ons kamp die 

naweek.   

Dit is altyd baie lekker en baie mooi om so reg langs 

die rivier te kamp. Almal geniet dit baie.   

 

 

 



 

 

 

Vrydagaand is daar lekker 

saamgebraai en saamgekuier. 

Lekker om weer almal saam 

te gesels nadat ons mekaar ‘n 

rukkie nie gesien het nie. 

Dit was ‘n baie mooi aand.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saterdagoggend is oudergewoonte ‘n bietjie 

rondgery en die omgewing is verken.   

Waterhiasinte wat so op die water groei. Baie mooi 

blomme.  Daar word ook nog visgevang en geroei 

op die rivier.   

 

 

 

 

 



 

 

Saterdagaand is daar gebraai en potjie 

gemaak en lekker saam gesels.   

 

 

Marius & Wouter besig met hulle 

hoender potjie … lyk baie lekker! 

 

 

 

 

 

Bennie kom loer in 

– dit lyk baie lekker en 

interessant!   

 

 

 

 

 



 

Sondagoggend het Greg 

vir ons die diens waarnegeneem 

– waarna ons ons kamp-

vergadering gehou het. 

Alle lief en leed is 

bespreek asook ons planne vir 

2019 – begin beplan ons kampe 

vir volgende jaar. Ons het ook 

begin met ons nominasies vir 

ons besture vir 2019.   

Hierna is daar lekker 

saam teegedrink.   

 

 

 

 

 

 

Middag is daar weer 

gebraai en het almal 

lekker saam geeet 

voordat ons opgepak 

het na die kamp. 

Ons besoekers by die 

kamp kuier ook 

gereeld saam – 2 katte 

en 2 honde!  

Ons oppassers hier! 

 

Links wens Greg vir Magda baie geluk 

met haar 10 Streek plaatjie wat sy hier 

ontvang.   



 

 

 

 

 

Hier oorhandig Fred die 

kampleiersplaatjies aan 

Marietjie en Greg – wat ons 

kampleiers was. 

Baie dankie vir ‘n heerlike 

naweek – almal het dit baie 

geniet en baie lekker 

saamgekuier! 



 

 

 

 

 

 

 

Nog ‘n heerlike 

saamkuier naweek 

kom nou tot ‘n end. 

Veilig sleep …. Tot 

volgende keer! 

Fotoblad saamgestel 

deur: 

Corrie Schmiedeskamp 

 

As die son sak hier oor die 

rivier – is dit ‘n ongelooflike 

mooi gesig – en ‘n voorreg 

om deel te kan word van die 

algehele rustigheid. 


