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Lekker at
the Langeberge
[ VAKANSIEOORDE ] MONTAGU KARAVAANPARK, WK

D

ie historiese dorp Montagu
wat in 1851 gestig is, is een
van die moet-besoek-dorpe
langs die nou alombekende
Roete 62 in die Wes-Kaap. Die dorp was
eens bekend as Agter-Cogmanskloof
(ook soms Kogmanskloof gespel) en lê
tussen die Keisie- en Kingnariviere.
Montagu word omring deur berge
en as jy in die verlede net hierdeur gery
het, sal ek beslis aanraai dat jy 'n paar
dae vertoef om die dorp en omgewing te
verken. Daar is oorgenoeg om te doen.
Ek geniet ons kampeerders se
bostelegraaf waardeur daar gereeld
met mekaar gekommunikeer word. 'n
Groot rede hoekom baie mense kamp

Woorde en foto's deur RICHARD VAN RYNEVELD
is nie net om na aan die natuur te
wees nie; daar is ook die gemoedelike
kameraadskap wat tussen kampeerders
heers wanneer hulle saam om die
kampvuur ontspan. Almal gesels saam
oor hul gunstelingkampplekke. Montagu
Karavaanpark is 'n plek wat dan dikwels
genoem word.
Die private karavaanpark is in 'n ou
appelkoosboord geleë. Alhoewel dit
naby die middel van die dorp is, voel dit
nie so nie en is die atmosfeer in die park
rustig en ontspannend. Trouens, die
eende en poue wat oral rondloop, skep
'n plaasagtige gevoel. Ek moet sê dat ek
baie hartlik verwelkom is deur die groot,
wollerige kat op die ontvangstoonbank

en die vriendelike personeel wat my plek
vir my bespreek het.
Om by die karavaanpark uit te
kom, volg jy Bathstraat suidwaarts
tot aan die einde van die straat. Ry
dan oor die sementbrug oor die klein
Cogsmanskloofrivier om by die ingang
te kom.
Soos jy die ingangshekke nader, sien
jy die omliggende Langeberge waardeur
die beroemde Cogmanskloof loop om
Montagu met Ashton en Robertson te
verbind.
Die kampeerplekke by Montagu
Karavaanpark is ruim, gelyk en met
gras bedek. Almal het braaigeriewe
met 'n elektriese kragpunt. Krane en

Die staanplekke is groot, op gras, en
word baie goed onderhou
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MONTAGU
Montagu is waarlik ŉ historiese
dorp en gelukkig is die meeste van
die pragtige argitektuur bewaar. Ek
het my besoek aan die plaaslike
museum regtig geniet. Die drie
historiese geboue, Jouberthuis,
die Ou Sendingskerk en KWVgebouekompleks vorm saam die
museumkompleks.
Die museum het die afgelope
22 jaar die ryk geskiedenis en
tradisionele gebruike van medisinale
plante in die Montagu-distrik
wat deur die Khoi-Khoi, San en
setlaarboere uit Europa nagelaat is,
nagevors en opgeteken.
Die tuin bevat meer as 120
nagevorste plante wat in Herbal
Remedies of Montagu Museum
gepubliseer is. Dit is regtig ŉ besoek
werd.
Montagu is natuurlik ook bekend
vir sy warmwaterbronne. Die fonteine
en baddens in die omgewing dateer
uit vervloë dae en is beslis ook ŉ
besoek werd.
Die dorp spog met goeie
restaurante, plaasstalletjies
en uitstekende wynkelders.
Daarbenewens kan ŉ mens
voetslaan, perdry, visvang, bergklim
of kuns en kunsvlyt geniet. In die
omgewind is ook ŉ paar goeie
4x4-roetes.
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Hierdie foto Die dam is nie net vir die gebruik van watersport
nie, maar ook vir visvang Onder middel Die ablusieblokke is
groot en skoon Onder As jy nie wil kamp nie is daar ander
verblyfopsies soos selfsorghuisies of hout hutte
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Kinder sal use se pret hê op die speelgronde en by
die swembad (met watergly) – daar is altesaam drie
swembaddens, en een is net vir volwassenes

COGMANSKLOOFPAS
Cogmanskloof loop deur die
Langeberge tussen Ashton
en Montagu langs die R62 na
Oudtshoorn.
Die pas is oor die tydperk van 1873
tot 1877 deur Thomas Bain gebou en
volg die loop van die Kingnarivier wat
suidwes van Montagu vloei.
Die pas is sowat 6,5 km lank
en kronkel deur ŉ landskap
van toringhoë, majestueuse
rotsformasies. Dit is vernoem na die
Cogmans, ŉ Khoi-hoofmanskap wat
aan die begin van die 18de eeu in
 die
omgewing bestaan het.
Die dorp Montagu is oorspronklik
Cogmanskloof genoem, maar is later
na die Kaapse koloniale sekretaris,
John Montagu, hernoem.

vullisdromme is goed geposisioneer
tussen die staanplekke.
Die groot ablusieblokke (altesaam
sewe) is deur die oord versprei) en die
geriewe vir skottelgoed en klere was is
van uitstekende gehalte. Ek het opgemerk
dat die personeel voortdurend besig was
om seker te maak dat alles by die oord
onberispelik gehou word. Alhoewel dit
'n groot oord is en die potensiaal het
om honderde kampeerders op 'n slag te
huisves, sal jy nooit sonder warm water
wees nie; elke stort het sy eie gasgeiser!
Montagu Karavaanpark is 'n ware
paradys vir kinders. Daar is drie
swembaddens: 'n groot swembad wat
in die winter verhit word (slegs vir
volwassenes en kinders onder toesig),
'n kleiner verwarmde binnenshuise
swembad en 'n klein swembad met 'n
waterglybaan.
Daarbenewens het die oord 'n
groot dam. Ek het 'n paar kleurvolle
roeibote opgemerk en teen sononder 'n
medekampeerder met 'n visstok na sy
karavaan sien terugkeer. In die dam is
volop karp en tilapia.
As jou kleingoed nie lus is vir
watersport nie, is daar ook oorgenoeg
dinge om op droë grond te doen. Ons
weet almal hoe baie kinders van fietsry
hou en dit kan hulle na hartelus in
Montagu Karavaanpark doen. Daar is
ook 'n speelgrond, 'n TV-kamer met
DStv en 'n speelkamer. Die park is
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agter geslote hekke en omhein, met
goeie sekuriteit sodat ouers ook
gemaklik kan ontspan in die wete dat
hul kroos veilig is.
Dis noemenswaardig dat
bestuurspersoneel toesig hou oor raserige
en onhebbelike kinders om te verseker
dat hulle nie die vreedsame atmosfeer
versteur vir diegene wat in die middag
net in stilte wil ontspan of 'n uiltjie
knip nie. Montagu Karavaanpark het 'n
reputasie opgebou vir streng reëls waarby
hulle hou.

Alles by Montagu Karavaanpark
weerspieël die sorg en instandhouding
wat dit verg om die plek so onberispelik
en netjies te hou. Die blombeddings is
ook lieflik.
Afgesien van die karavaan en
kampeerplekke, bied Montagu
Karavaanpark ook ander akkommodasie.
Daar is 'n kothuis met slaapplek vir vier
met uitsig oor die dam, 'n kothuis met
slaapplek vir twee en 'n berguitsig, plus
luukse houthutte met slaapplek vir vier,
asook 'n luukse hut vir rugsakstappers.

FASILITEITE
•
Swembad
•
2 x verhitte swembaddens
(een slegs vir volwassenes
ouer as 20)
•
Speelkamer
•
Speelgrond
•
Winkel (oop in seisoen)
•
Wasmasjien
•
Tuimeldroër
•
Wasgoedlyn
•
Chemiese
rioolverwyderingseenheid
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BELANGRIKE
Staanplekke:
80 (meestal skaduwee, INLIGTING
met grasoppervlaktes,
sommige geplavei)
Elektrisiteit:
Ja
Water:
Ja, gedeelde krane
Ablusies:
7 blokke (twee met baddens)
Wasfasiliteite:
Ja
Troeteldiere:
Met verlof vooraf gereël.

KONTAK
Karen Kotze
Tel: 023 614 3034
Sel: 082 920 7863
E-pos: montagucp@gmail.com
Web: www.montagucaravanpark.
co.za
f: @MontaguResortCaravanPark
GPS: S 33 ° 47 '15 "E 20 ° 06 '47"

•
•

Gashervullings
Sekuriteit

AKTIVITEITE IN DIE AREA
•
Voëlkyk
•
Visvang
•
4x4-roete
•
Perdry
•
Bootvaarte
•
Wildbesigtiging
•
Voetslaan
•
Bergfietsry
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