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Soos in die verlede, is dit weer tyd om die binneland gedurende Paasnaweek te gaan 
besoek.  Snaaks hoe dinge net altyd uitwerk, Izak Grobler ontdek vir ons die oord en 
25 woonwaens kry daar ‘n plekkie so langs die rivier en tussen die boorde. 

Aangesien die plek nie baie groot is nie, gaan soek Barend Swanepoel al Woensdag 
sy plekkie, want Sakkie se tentjie moet ook ‘n plekkie kry.  Donderdag kom die 
woonwaens maar so stuk-stuk aan en teen die aand is daar al 19 woonwaens en 
tente op hulle plekke.  Die kinders geniet dit om die karpe en palings te vang en die 
speelparkie word net so druk besoek.  Die Heymans vertel meer van die liefde 
tydens Boekevat onder die lapa en daarna kuier almal heerlik saam om die 
braaivleisvure. 

Vrydagoggend was die paar reëndruppels ons woonwaens so bietjie skoner en baie 
stadig kruip almal uit die beddens uit.  Wat ‘n rustige oggend met die voëlgeluide en 
die water se sagte rimpeling.  Hoe stil kan die natuur nie wees nie, maar tog sê dit vir 
ons meer as al die stadsgeluide.  Die dag word rustig langs die rivier deurgebring 
terwyl daar op die kano’s en flot gery word.  Die aand besef ons opnuut wat ‘n 
voorreg dit is om as gesin die besonderse Goeie Vrydag deur te kon bring, want die 
Vissers druk dit op ons harte tydens Boekevat.  Weereens brand die vure hoog en jy 
hoor die stemme rustig om die vure gesels. So bietjie koeler weer laat die ouens 
bietjie vroeër kooi toe gaan. 

Saterdagmôre waai die windjie so bietjie koeler en baie stadig word almal wakker 
met ‘n lied in die hart, want die naweek is nog nie verby nie.  Die gees is egter reg en 
almal geniet weereens die dag.  Die dorp Kirkwood en ander besienswaardighede in 
die omgewing word besoek.  Die middag word die Sawanante stil…doodstil… Marina 
Reynierse en Adri Geldenhuys het pryse geborg en die Bingo kaarte word “verkoop”.  
Spoedig is almal so ingewurm en dit word ‘n middag van pret en plesier.  Groot en 
klein geniet dit en ons is dankbaar vir Marina se inisiatief.  Die lootjies word getrek en 
dit is net so vol verrassings.  Baie dankie aan almal wat deelgeneem het asook die 
borge van die middag se geskenke.  Die aand herrinner Gesina Vermaak ons aan 
Jesus se woorde aan die kruis.  Toe word daar vuur gemaak in die kring en almal 
geniet die samesyn.  Al jammerte is dat Reinette Mallinson val en haar enkel breek.  
Ai tog, Basie, jy moet jou stukkie goud goed oppas.  Ons noodhulpspan was egter 
baie flink en selfs die “ambulansdienste” van Theo Pozyn was op sy pos.  Volgende 
keer moet sy maar op haar vlak bly!!! 

Sondagoggend en wat ‘n voorreg om vroeg wakker te kon raak en na die voëls se 
“geskinner” te luister.    Ek is seker hulle het ook gehoor van die groot opstandings-
gebeure en dit was hulle rede om so te kon gesels.  Baie rustig raak almal stadig 
wakker en kom weer tot die besef:  “Ons Skepper en beskermer leef waarlik.”  
Weereens word daar lekker gerus en gekuier.  Die kinders en grootmense geniet die 
vermaak op die rivier.  Die aand bring die uwe die opstandingsboodskap en daarna is 
dit maar weer vure toe.  Ai, die laaste aand van die kamp breek aan.   



Maandagoggend is maar net so mooi soos al die ander oggende.  Die voëls gesels 
met mekaar en niemand is haastig nie.  Nou ja, alles moet seker maar eindig sodat 
ons kan gaan skoonmaak vir die volgende saamtrek.  My opregte dank aan al die 
kampkommandante en helpers vir die heerlike naweek.  Dankie vir die vredevolle 
kuiers en gesels in die besondere gees van die Paasnaweek.  Julle moet solank 
maar rondkyk vir volgende jaar sodat ons weer ‘n stukkie paradys kan gaan ontdek.  
Ons gaan maar kyk watter plan ons kan maak om die oord weer te kan besoek.  U 
kan dit gerus onder u ander vriende adverteer. 

JAKKIE 
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Die kinders kon heerlik in die veilige waters baljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ander het die natuurskoon bewonder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saans het almal lekker bingo gespeel & pryse gewen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is 'n saamtrek sonder 'n vuurtjie en 'n vleisie?  LEKKER!!!! 


