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n Paar karavane het die Donderdagmiddag uitgegaan Boknes toe, maar die 
meeste van ons het eers Vrydagoggend  die pad gevat.  So een vir een het 
elkeen sy staanplekkie gekies.  In totaal was ons 27 karavane.  Donderdag 
was n lekker rustige dag en Johan van Vuuren het die aand se boekevat 
behartig. 
 
Die Vrydag het die weer kort-kort bietjie gedreig maar dan weer verdwyn.  
Die middag het Yvette Erasmus die Kruising van Jesus in eenvoudiger taal 
aan die kinders verduidelik en daarna het Braam Viviers die Goeie 
Vrydagdiens asook n Nagmaal hanteer.  Dankie aan Johan en Sandra 
Fourie wat gehelp het met die inbetaling.  Vrydagaand het almal hul 
bydraes vir die sop vir Jakkie en Johan Barnardo gegee en hulle het n pot 
gestook deur die nag wat enige iemand se mond sal laat water.  Van ons het 
sommer Saterdagoggend sop vir ontbyt gehad. 
 

 



 
Saterdagoggend het die weer maar baie droewig en reenerig gelyk, maar 
dit het nie die moedige stappers geintimideer nie.  n Geesdriftige groep van 
33 het die 8km staptog op die strand na die Dias Kruis aangepak.  Onder 
die 33 was heelwat kinders, sommige nog baie klein, wat nie moed opgegee 
het nie.  Party van ons kon nie veel praat toe ons die eindbestemming 
bereik nie, maar die pragtige uitsig het hiervoor opgemaak.  Die 
rotsformasies is regtig iets om te waardeer.  Met die terug stap moes die 
Strydoms maar swaar dra toe Linke (2jr) begin moeg en vaak raak.  
Gelukkig was daar geen ongevalle nie.   
 
 

  
 

  
 
 
 
Saterdagmiddag het die kinders met groot afwagting vir die Paashaas 
gewag.  Die wag was beslis die moeite werd, want wat n pragtige Paashaas 
was hy nie.  So vriendelik en entoesiasties dat die kinders hom nie wou laat 
gaan het nie.  Baie dankie Paashaas dat jy ons by Boknes nie vergeet het 
met die Paaseiers nie.  
 
 



  
 

  
 
 
Later die aand het n paar dames hulself beskikbaar gestel vir huisbesoek 
en ons wil hulle net bedank vir die onbaatsugtige poging. Dr Vicks moes 
maar later kom help met pyne na die baie huisbesoek. 
 

  
 
 



Sondagoggend het ons almal die Opstandingsdiens by die 
Gemeenskapsaal bygewoon onder leiding van Ds Theuns Pienaar.  Daarna 
het die meeste mense maar hulle Sondagmaal gaan voorberei en was die 
res van die dag baie rustig en lui. Sondagaand was almal maar vroeg in hul 
karavane. 
 
Maandag oggend 9:30 het Johan die naweek afgesluit met boekevat en 
bedankings.  Blapsie was ook weer teenwoordig en het baie geheimpies 
verklap.  Daarna was almal maar haastig om op te pak want die weer het 
weer gedreig.  Dis was weereens ‘n baie lekker paasnaweek kamp wat nog 
lank onthou sal word.   
 
   (Geskryf deur Wanda van Vuuren) 
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