
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Lekker Luuks op   

            BOSFONTEIN 

 

My Pa se altyd: “ Of gras, of 

bome… ‘n Mens kry nie sommer 

altwee gelyk nie”.   

 

Maar by Bosfontein is dit 

anders wat dan ook nie anders 

kan as die 5-ster gradering wat 

hulle ontvang het nie.  Nadat 

Rietvallei die naweek van 21-23 

Mei 2010 daar gekamp het, is ek 

oortuig dat dit definitief een 

van die “meer luukse” 

kampterreine naby Bela-Bela is.  

Nie net is dit in die pragtige 

natuur geleë nie, maar poog die 

eienaar regtig om dit op ‘n nuwe 

standaard te bring wat min 

gelyke het.  Vir my as man en 

seker vir elke dame wat die 

naweek saam deurgebring het 

was die ablusies definitief ‘n 

hoogtepunt, met familie- 

badkamers wat dateer uit die 

nuutste huis tydskrifte, groot 

storte en spasie vir ‘n hele 

ZUMA-nasie…   

 

 

 

 

Wat Bosfontein  ook anders as 
ander kampe maak is die 

algemene netheid van die hele 

kamp.  Alles word met keur 

gedoen, probleme word in ‘n 

japtrap uitgesorteer nog voor 

die kampeerders daaroor kon 

kla.  So ook dan, alle 

komplimente aan die bestuur van 

Bosfontein – die vermoë wat 

hulle het met die skep van ‘n 

vriendelike kamp-atmosfeer 

asook hul gasvryheid.   

 

Maar meer oor die naweek …. 

Klaus het vergeet om te gaan 

werk en het vroeg-vroeg 

Vrydagoggend saam met Sieg 

hul waens staan gemaak.  Teen 

middagete het die 2 manne 

gesorg vir ‘n worsie op die kole 

(klein Gunther, Hanko en Dian 

se mage het al gegrom).  Almal 

het stuk-stuk Vrydagmiddag en 

vroegaand aangekom en teen 

aandete was meeste al daar.   

 

 

 

 

10 Woonwaens en 16 kinders 

(ja…16 - Rietvallei sterk goed 

aan) het kom kamp.  Vrydagaand 

se sop & brood was net die ding 

vir die koue.  Daarna het Rudie 

vir ons die boekevat hanteer en 

is die registrasie gedoen.  

Nadat al die formaliteite 

afgehandel is, is Jaco se konka 

teen die koue ingespan.   

Saterdag is uitgesit om as ‘n 

rustige dag geniet te word maar 

ook net totdat al die kinders 

wakker geword het.   

 

Die rustigheid wat die kamp 

bied moes vinnig plek maak vir 

die gelag en gespeel van kinders, 

want met Jacques en Wayne in 

die omtrek is die kinders altyd 

besig.  Daar is op die trekker 

gespeel, bal geskop (Sondag was 

die pappa’s se lywe maar lekker 

seer) en selfs ou speletjies soos 

vrot-eier en Wolf-wolf-hoe-

laat-is-dit ? kon gehoor word.   

Bosfontein : 21 ~ 23 Mei 2010 
 



 

Ander het die luukse van ‘n 

warmwaterswembad in die 

winter gaan beproef, party het 

die natuur gaan besigtig deur ‘n 

entjie te gaan stap, die 

hangbrug is aangedurf en ander 

het sommer net rustig by hulle 

woonwaens gekuier.  

 

Lucille en Annemarie het teen 

laat middag die rustigheid kom 

versteur en is ons bedien met 

die lekkerste soet-en-sout 

goedjies ….  Reinier het mos 

verjaar en Wayne was kort op 

sy hakke deur Maandag die 

24ste Mei nog ‘n jaar ouer te 

geword.  Lekker gekoek en tee 

onder die pragtige bome……. 

 

Teen 5 uur was almal alweer lus 

vir n ietsie (die gekamp maak 

mens maar tog so honger) en 

het ons na die saal verkas met 

ons “ kaas en wyn” om die Bulle 

te ondersteun.  Mense, maar 

was dit lekkerrrrrr (die kaas & 

wyn of die Bulle-wedstryd, 

Rudie? ☺).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieg het ons verras met sy 

Bafana sokkerhemp en het hy  

vir ons gewys dat sport op die 

einde van die dag die wenner is.  

Halftyd is die vure aangesteek 

en na die rugby het almal ‘n 

vleisie gebraai en is daar heerlik 

om die vure begin kuier.  Soos 

gewoonlik het Diana se rooi 

“sweets blik “ weer die rondte 

gedoen........... Vir elke een keer 

se omgaan het Johann gesorg 

dat die blik kort by hom draai 

vir ‘n 2e ‘helping’.  Na heerlike 

gekuier het van die lede die 

rustigheid wat Bosfontein bied 

so geniet dat hul om die vuur 

aan die slaap geraak het – beslis 

die vars lug en vakansie 

atmosfeer. 

 

Sondagoggend se koue het 

veroorsaak dat daar maar traag 

opgestaan is en is die geur van 

koffie die enigste teken op lewe 

gewees.  Ons eie “ reserwe 

dominee”, Jacques het vir ons 

die diens gelei, en elkeen se  

hart is aangeraak deur die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besonderse boodskap wat God 

deur Jacques aan ons gebring 

het.   

Dit was ‘n “blessing”.  

Na die diens is die afkondigings 

gedoen en is daar plaatjies 

uitgedeel aan Klaus & Anet 

Lubbert vir 90 kampe bygewoon 

asook Johann & Elsabé Grobler 

vir 170 kampe bygewoon.  

Hierna het almal weggeval met 

Rietvallei se eie tradisionele 

olie-ontbyt.  Niks beter as dit 

om die cholesterol aan die gang 

te sit nie.  Na die cholesterol-

ontbyt is daar vir ‘n laaste maal 

die prag van Bosfontein 

ingedrink. 

 

Terwyl die gelag en gespeel van 

die kinders gehoor kon word het 

die tentpale begin val en het 

een vir een woonwa weer die pad 

huistoe aandepak.  

Dit was verseker weer ‘n wenner 

van ‘n  naweek en het almal dit 

terdee geniet.  Dankie aan almal 

wat die koue aangedurf het en 

bygedra het om van die naweek 

‘n sukses te maak.   



1. Lekker kuier-kuier almal saam 
    op Bosfontein 
 
2. Daar is vir Deidre niks lekkerder 
    as kamp &  roomys. 
 
3. Sieg met sy Bafana onder- 
    steunershemp. 
 
4. Reinier & klein Rolandi –  Ma  
    Lucille rus ‘n bietjie. 
 
5. Die 3 Van Den Berg-girls aan die  
    kuier. 
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3. Annatjie besig met ‘n lekker bederf-ontbyt  
     vir Sieg. 
 
4. Steve & Lulu geniet die laaste sonskyn voor  
    die groot koue. 
 
5. Heerlike ontbyt soos net die Rietvalleiers  
    kan……met Jaco, Johann, Elsabé, Trix en  
    kleine Deidre. 
 
6. Toekennings is aan Klaus en Anet Lőbbert  
    (90 kampe) asook Johann & Elsabé Grobler  
    (170 kampe) gemaak. 

1. Jacques en Wayne speel saam met 
    die jongspan “vrot-eier”.   
 
2. Of is dit die jong span wat saam met  
    Jacques en Wayne speel? 
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