NG Vandermerwe, Bonnievale bied aan:

4X4
4X4 X Coram Deo “On the Edge”!
Wanneer: Sondag 31 Augustus 2014
(Registrasie vanaf 8:30)

Vertrektyd: 9:00 vanaf Stormsvlei
(800m voor brug - GPS: 34º04'31.02”S; 20º05”25.58”E)

Koste: R250 per voertuig (Sluit een etekaartjie in)
Addisionele etekaartjies: R80 volw.
R50 kinders o/12
Inskrywings: Voor of op Ma. 25 Aug.
Alle 4X4 liefhebbers wat 'n avontuurlustige
Sondagoggend saam met hul gesinne en/of vriende in
die natuur wil deurbring, word uitgenooi om aan hierdie
4X4 dag te kom deelneem!
Die roete is ±33 km lank, begin by Stormsvlei en
kronkel al langs die Riviersonderend waarna dit
noordwaarts draai na die oewers van die Breederivier!
Dit volg ook 'n gedeelte van die ou wapad! Die terrein
wissel hoofsaaklik van harde tweespoor grondpaadjies
na sagte riviersand en modder. Daar is op die 4X4
gedeelte 'n klipperige stuk wat baie versigtig gery sal
moet word!
Die roete is van so aard dat beide 4X4 en 4X2 voertuie
met 'n hoë grondvryhoogte geakkommodeer gaan word.
Daar is alternatiewe roetes vir voertuie wat nie die 4X4
gedeeltes sal kan baasraak nie. Die roete is tegnies
redelik, maar die moeilikheidsgraad kan aansienlik
toeneem afhangende van die vlak van die rivier en of
reën. Daar sal 'n kort erediens tydens die roete gehou
word. (Isuzu manne is welkom om gebedsversoeke in te
handig). Die roete eindig by Breede Escape waar 'n
heerlike Spitbraai ete genuttig gaan word! Die totale
roete sal ongeveer 4½ ure neem om te voltooi. Vir die
Manne en Voertuie wat kan, is daar 'n “Speelplek” waar
hul vaardighede en hul voertuie se vermoëns getoets
kan word! Dit beloof om 'n heerlike ervaring te wees
waarin God, Skepping, vriende en voertuie saam geniet
kan word.

Bring eie
drinkgoed,
kampstoele
eetgerei &
sambreel/gazebo
Kontak: Jakkie du Preez
083 500 6902;
jjdupreez@intekom.co.za
Kerkkantoor 023 616 2610;
ngkbon@telkomsa.net

