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Gebied Goeie Hoop            4 tot 6 September 2015 

Bergrivier   100+                     Geskryf deur Petrus Theron 
Hierdie was ‘n eerste vir ons en met alle eerstes is daar mos altyd die onverwagse waaroor ek gaande is. So 
met die verwagting is ons gepak, gehak en reg vir sleep. By Bergrivier het ons lank laas gekamp en wou 
ook graag sien hoe dit daar lyk. By ons aankoms kon jy sien hierdie is mense wat al lank kamp en as jy 
lank kamp dan is daar mos iets wat hiermee saam gaan. Hulle noem dit pensioen, so jy werk nie meer nie, 
jy kan al 8h00 die oggend by die oord wees. Dit wil my voorkom asof almal hier al 8h00 ingeboek het.  
Die weer is op almal se lippe, dis dan nou somer! 

Daar word gegroet en nader gestaan vir boekevat wat deur John McDonald waar geneem is. Die terrein se 
gras is mooi groen en goed versorg. Na boekevat word almal welkom geheet deur Koos van Wyk. 
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Inbetaling is by 
Koos ons 
kampleier vir die 
naweek. Hierna  
het die reuk van 
braaivleis vure 
die lug gevul. 
Daar was ook tyd 
vir ‘n grappie van 
lank gelede. 

Vrydagaand het baie vinnig 
baie laat geraak en ek het 
gewonder waar het die tyd 
heen gehardloop. Soos Niël 
Goslett altyd sê “Time Flies 

When Having Fun”.  
Môre kan ons bietjie later lê 

want ontbyt is eers 9h00. 

Resep: 
 2 eiers 
 ’n Eetlepel of twee gaar bacon en 

uie fyn gesny na smaak. 
 Kaas na smaak 
 Gooi alles in n ziplock sakkie en 

kook vir 9 tot10 minute. 
 Gooi die sakkie weg en geniet die 

inhoud  saam met ‘n broodjie. 
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Streek Suiwes-Kaap het pa gestaan vir die ontbyt so die sakkie ontbyt was weer ‘n wenner. Ons gaste van 
die Noorde het dit ook baie geniet en met groot oë die proses dopgehou. So weet maar dit gaan nie lank 
wees nie dan sal dit ook op julle spyskaart wees.  

Ons het gaan rondloop en by Windmeul kelder se markdag en daarna was dit Spice Route en het daar ook 
vasgeloop in nog van die Sawanante wat ook bietjie die pad wou vat.  

W
aterblom

m
etjiepot. 
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Boekevat was waar geneem deur Petrus Theron en daar-
na was Johan Oosthuizen aan die woord. Almal is aan 
gesê om te bly staan. Name is uitgelees en het begin by 
die wat die meeste kampe agter hulle naam het. 

Julle onthou van die pensioen storie, ek was reg 
gewees, hier is Sawanante wat al 361 kampe 
agter die blad het. Pieter en Bettie Branken. 
So hulle mag maar gaan sit. So is die volgende 
name afgelees, nog twee in die 300’s.Hulle 
mag ook gaan sit. 

EK sien so met my een oog die een boetie sit al klaar 
en ek weet hy het nie meer as 150 kampe agter sy 
naam nie. So gaan sit die mense en hier hoor ek, ek 
mag ook gaan sit. Mooi man! Pieter Henning ...jy 
kan maar bly sit. My wêreld toe is dit Dries en Hes-
ter Theart wat moet bly staan. Hulle het 108 kampe. 

Intussen is ons brode aan die bak vir later se saam 
braai. 

Ettiene en   
Erna Laing 
word ook        
nader geroep. 
Hulle was die 
vorige keer sê 
baba’s. Hier 
begin die 
sports, ek sien 
dit al ‘n myl 
vêr aankom.  
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Ettiene en Erna moet nou vir hulle doeke aansit. Maklik gesê maar hoe vou ‘n mens so ’n groot doek en dan 
moet die wapen ook nog op die regte plek sit? Dis baie maklik, sorg dat daar ‘n ouma naby jou is, hulle 
help altyd graag . Ettiene vir jou wil ek sê 10 uit 10. Manne kyk mooi en leer by ‘n pro!  Hy het een goeie 
ding gedoen en dit is om waar te neem. Kyk mooi en moenie haastig wees nie. 
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Die mooi slaai tafel loop toe mos rond en net daarna word 
ek gewurg deur Marieta Bosman. Glo my handewerk...Hans 
Havenga word gestreel met die hoop dat hy die mede 
beskuldigde bekend sal maak. Dankie, vir jou hulp “partner 
in crime”. 
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So het Saterdag ook sy rugkant vir ons gewys. Baie dankie vir elkeen se hulp en aandeel om die aand 
so mooi in te kleur en vir al die lekker kosse! Hierdie moet meer gereeld gebeur—neem kennis       
hiervan Gebied Goeie Hoop bestuur. 

Gaste uit die noorde ...... 
Lings: Pieter en Bettie Branken 
 
Middel: Johan en Elize van Heerden 
 
Regs: Hendrik en Edith Bohnen 
 
Hulle is van Suikerbosrand en is besig 
om te toer met die woonwaens. Dankie, 
dat julle by ons kom kuier het. Dit was 
nou regtig aangenaam. Veilige reis vir 
die res van jul beplande toer. 
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Sondag het ons ’n Sangdiens 
gehou en is daar geleentheid 
gegee om jou gunsteling ver-
sie in die Bybel te kom deel. 
Op die manier is ons ook ver-

sterk uit die Woord en het 
almal deel gehad aan die 

diens. Almal het ’n skadu-
kolletjie opgesoek. 

Peet het vir ons die naweek afgesluit en al die        
bedankings gedoen. Daar was gevra of ons volgende 
jaar weer ’n 100+ kamp wil hê. Die gevoel was ’n 
duidelike Ja. 
 
Koos en Erina van Wyk ontvang hul kampleier plaat-
jie. 
 
Veilig sleep. 


