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Linda Halgryn 
Soos familie wat mekaar jare nie gesien 

het nie, groet ons toe Rose (wat al die 

reelings getref het) en Bettie by 

Doornkloof boskamp by die res van die 

geselskap aansluit. Maar ons gaan na 

die plaashuis wat vir ons bespreek is. 

Opgewonde en al geselsend verken 

ons. Maak gordyne oop,  (maar nie 

vensters nie, want bobbejane is glo 'n 

groot oorlas) bekyk elke vertrek en 

beplan vir slaapplekke en kosplekke. 

Die ruim plaashuis lyk nou heel in sy 

noppies dat Berg-en-Dal hul 

tuisgemaak het. 

Kort voor lank is ons oppad kloof toe vir 

die eerste stap. Die klowe in hierdie 

area is besonders en dis nouliks 
denkbaar dat daar sulke diep skeure in 

die aarde kan wees. 

Hier op die Klipspringer roete, was 

Edwin so in verwondering, dat hy met 

sy “klip-spring-demonstrasie” sy kuit 

beseer het!  

Saterdag se Doringkloof-stap oor die 

klippe, was opnuut 'n “oo-en-aa” vir al 

die skilderagtige tonele om elke hoek 

en draai. Die padkos is ekstra lekker so 

hoog op 'n klip.  Tuis, kon ons in styl 

stort in vuurwarm water van die 

donkie. 

En saans se gesellige aansit-etes om 

die groot tafel in die eetkamer was 

feesmaaltye soos min.......te danke aan 

die braaiers: Jurie, Doug en Edwin en 

die gasvrouens se fynproewer geregte.  

Rose, Bettie en Linda was vir Vrydag en 

Michelle, Marlene en Thea vir Saterdag 

verantwoordelik. 
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Aangesien ons met drie 4x4 voertuie daar was, 

kon ons Sondag 'n volwaardige 4x4 roete (my 

eerste) doen. Vanaf Baviaanskloof na 

Kareedouw via Graskop. Om so   hierdie 

pragtige bergreekse te kon beleef, was pure 

bederf en het ons opnuut met verwondering 

vervul vir die Here se skeppingsvermoë. Ons het 

ook baie waardering  vir ons bestuurders wat 

hul so goed van hul taak gekwyt het oor al die 

hoë, rowwe paaie en draaie. 

Die Baviaans is 'n mooi stuk aarde in die 

Ooskaap (120 km wes van PE) met 'n teerlose 

pad wat vir 203 km deur ongerepte natuur 

kronkel. Hier van George af, het ons anderkant 

Uniondale afgedraai. 'n Mens is pal in 

verwondering oor die hoë kranse en diep klowe 

weerskante van die pad.  Beslis 'n besondere 
ervaring. 
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