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So enkele lede het al vroeër in die week die lang pad aangedurf om ‘n 
plekkie te kry by Keurbooms Lagune.  Die “toergroep” ontmoet mekaar 
egter Vrydagoggend by die vulstasie op Uitenhage.  Skielik is daar ‘n klomp 
woonwaens bymekaar en die mikpunt van 20 woonwaens vir die naweek lyk 
baie goed. 

 

 

 



Rustig word daar gery en by Stormsrivier word die magies gevul met die 
padkos.  Sommer vroeg-vroeg daag die klomp by Keurbooms op en almal 
vorm hulle kringe en die groot gesels begin. 

 

  

 

 



 

Die middag hou die gebiedsbestuur sy vergadering.  Dit is vreemd sonder 
ons gebiedsvoorsitter, maar Karl-Heinz verrig die taak goed.  Vrydagaand 
hou Seemeeu die Boekevat en daarna word daar lekker gekuier rondom die 
vure.  Saterdagoggend breek koelerig aan en almal geniet die dag op 
verskeie plekke rondom Plettenbergbaai. 

 



Saterdagmiddag word die stofies en jaffelpanne asook pannekoekpanne 
nader getrek.  Gou-gou verkeer almal in gesellig luim in die tent en daar 
word fluks gebak.  Self kleine Jordan is net so besig om sy deel te doen.  
Die aand hou Strelitzia die Boekevat. 

  

  

 

Sondag sit die gemeente sommer  ‘n groot deel van die park vol toe Ds. 
Chris vir ons die boodskap bring.  Soos gewoonlik verkwik hy ons, die keer  
met Psalm 23.  Die middag verkeer almal net lekker rustig.  Daar word maar 
lekker geslaap, want dit is nie nodig om huis toe te gaan nie. 

Maandag is die naweek nog nie verby nie.  Almal kuier maar rond en die 
aand hou Oos-Kaap die Boekevat.   Die afsluiting word gedoen en almal 
kuier maar weer saam om die vure. 

 



 

  

 

Dinsdagoggend breek aan en die woonwaens moet gepak word, want die 
lekker lang naweek is iets van die verlede.  Ons opregte dank aan ieder en 
elk vir al die heerlikhede van die naweek. Ons was 40 woonwaens altesaam 
en die naweek was weereens ‘n sukses. 
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