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Eastco Magalies 

20 – 22 November 2015 

 

Vir dié van ons wat die N14 gevat het, was Eastco Magalies 'n heerlike luimanskamp. Nie nodig om 
dak op te slaan of grondseil uit te gooi nie. Die grootste werk was om iets kouds te drinke te kry na 
die wa staangemaak was. 

Die vetkoek en maalvleis was 'n wenner gewees vir Vrydagaand se aandete en daar was 'n hele 

paar wat leë vetkoeke kom koop het vir Saterdagoggend se ontbyt.  

Wayne, Annamarie en die res van die Botha-clan was vroeg Saterdagoggend al daar om die 
jongspan (en die jonk van gees) te vermaak met skattejag.  

Van die jonger geslag kampers het die roomysfabriek net af in die pad besoek  (Gelukkig het Oom 
Tinus & Tannie Tersia nie al die voorraad opgekoop nie) en daarna Breedsnek aangedruf met die 
4x4s. Bo op die nek het hulle na die alternatiewe verblyf gekyk en besluit Eastco Magalies en hulle 
waens bly maar die beste.  

 

Laatmiddag was dit Oom Ben, die kulkunstenaar se beurt om 
almal ( jonk en oud) te vermaak! Almal het dit terdeë geniet. 

 

 

 

Pieter en Magdaleen het reggestaan met 'n heerlike tafel vol paptert en slaaie vir aandete. Vure 
was voorsien en elkeen moes net sy eie vleis bring en braai. Die Botha's het gesorg vir die 
welombekende roomys vir nagereg en "6 pin night bowling" voor hulle weer huiswaarts gekeer 
het.  

Sondag se afsluiting was blitsig na die kerkdiens en daar kon met die gebruiklike koek en tee 
heerlik verder gekuier word.  

Van die kampers het nog eers weer 'n vuurtjie aangepak en 'n vleisie gebraai voor daar 
laatmiddag eers finaal gegroet is.  

Wat 'n heerlike afsluiting van die kampjaar! 

 

Annelien Green 
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Skattejag 

Stomp van die Jaar toegeken aan 
Tjaart Klaasen (links) deur Hans 

Koekemoer (regs) 

Saterdagaand se saambraai in die straat 


