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 16 woonwaens het ons 

kerskamp bygewoon.   

       Gaste van Wouter:  May en 

Hotze van Heerden en Pieter & 

Winnie se kinders het ook 

saamgekamp – Pieter Jnr & 

Carina & (klein Pieter & Dané).   

   

Dit is altyd so lekker om na Montagu te ry op die pragtige pad – selfs met die 

padwerke tans – was dit darem nie te moeilik nie. Mens moes maar net 

bietjie stadiger en versigtig ry. 

Baie geluk aan die volgende lede met hulle komende verjaarsdae! 

    Mag dit ‘n mooi jaar wees vir julle!  

 NOVEMBER:  4 – Hannes Schlechter; 13 – Ella Rossouw ;  

18 – Marius vd Mescht ; 28 – Pirre du Toit 

 DESEMBER:  11 – Marietjie Stander; 21 – Gert Rossouw; 29 – Johan 

 Stander 

JANUARIE:  7 – Pieter Grove; 13 – Wynand Kotze 

Vrydagaand is lekker saamgebraai en almal het met groot opgewonderheid 

uitgesien na ons kerskamp – kan amper nie glo dat dit alweer die einde van  

die jaar is nie – tyd het gevlieg!     

 

 

 Hierdie bly darem altyd een van 

 die mooiste versorgde kampe 

 in die Wes-Kaap! 

 Altyd ‘n wenner – met iets om 

 te doen vir almal! 

 heerlike swembaddens –  

 koud en warm en waterwurm 

 en daar kan visgevang en  

 bootjies gery word by die dam. 

 

Marius & kinders het bietjie gaan visvang 

- En 

daar is 

visse 

hoor!   

 



 

Saterdag het almal lekker rondgery na 

verskillende besienswaardighede in die 

omgewing.  Die altyd gewilde Saterdag 

markie is besoek / daar is tee gedrink by 

klein restaurantjies en wyn geproe by van 

die vele wynkelders in die omgewing.   

 

 

 

Hier  word lekker geskerts terwyl daar lekker 

aan die Montagu wyne geproe word by Drie  

 Berge wynkelder.  Die eienaar het ook ‘n baie groot versameling van die miniatuur botteltjies van reg oor  

 die wêreld!  Onder: Saterdag-markie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die pragtige kelder lê hier tussen 

die berge!  Wat ‘n pragtige uitsig. 

Onder is die saaltjie waar ons 

die naweek lekker saamgekuier  

het.   

 Saterdagmiddag was almal baie    

 besig met die voorbereiding van  

 ons heerlike kersete en kers- 

 funksie. Die dames het slaaie  

 gemaak en tafels reggemaak –  

 terwyl Manda en Johan vleise  

 gereed gekry het!   Baie dankie vir “almal” se bydraes … dit was ‘n heerlike funksie …! 



  

  Baie dankie aan Wouter wat op kort kennis- 

  gewing moes instaan as kersvader!    



Baie geluk aan Mike wat ons lootjie 

gewen het!   Geniet dit! 

 

  

 

 

 (Baie dankie ook 

 aan Marietjie en 

 Erna vir hulle 

 fotos)   

 

 

 

 

 

 



  

Sondagoggend het ons as Noord-  

 Boland groep die erediens in die 

 NG Kerk van Montagu bygewoon.  

Dit  was toe ‘n nagmaaldiens – en 

werklik  iets besonders!   

Dankie aan die Bestuur van Noord-

Boland vir ‘n Heerlike Naweek! 

 

 

 Die res van die Sondag was daar nog rustig  

 saamgekuier en lekker saam gebraai voordat ons  

 almal huistoe is. 

kyk wie het heel naweek 

by ons   rondgekuier … 

 

 

 

 

 

 

 

 Baie geluk aan Greg en Marietjie met hulle 

 30 Streek plaatjie wat hulle ontvang het.   

                                                 Veilig sleep …. Tot volgende keer … 

               Fotoblad saamgestel deur:    Corrie Schmiedeskamp 


