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Saal af by Afsaal

Enige regdenkende mens behoort sy

gelede gekoop en en na baie

deeglike

hoed hoog te lig vir mense soos Pieter en

oorweging besluit om n deel daarvan in n

Louise Snyman, wat in moeilike tye, soos

karavaanpark te omskep.

nou, n nuwe onderneming begin. En dit
nogal in die ontspannings bedryf! Dis n
groot besluit maar n wyse besluit want
daar is n groot behoefte aan vyfster
woonwaparke

in

Gauteng.

Pieter

het

hierdie stukkie grond so n paar jaar

Afsaal Karavaan en boskamp het sy
hekke

gedurende

Maart,

midde

die

pandemie en “lock down” geopen, maw dis
n

splinternuwe

oord

met

absoluut

uitstekende geriewe en n regte wildtuin

atmosfeer met die wild wat so om die
oord wei. Die staanplekke is groot, redelik
wyd uitmekaar en die badkamers is
sewester! Daar is n pragtige swembad en
n baie gerieflike boma waar n ou heerlik
kan kuier en natuurlik potjiekos maak en
dis presies die rede hoekom ons daar gaan
kamp het.
Dit

was

ons

tradisionele

potjiekos

kompetisie en die twee glimlaggende
gesigte op die voorbladfoto vertel die
suksesverhaal van die wenners, Wynand
en Lizelle – want waar’s dit lekker!

iemand wat so n pragtige lootjieprys
skenk is spesiaal! Baie dankie Thinus en
Annette – dit was n plesier om lootjies vir
die “hamper” te verkoop en dit het ook
heerlike

atmosfeer

Vrydagaand. Baie dankie dat jul ook
ingestem

het

dat

so koud was nie maar n ou mampoertjie is

baie vriende!!

Roux’s is van die spesiale mense want

die

belangstelling gehad. Dis nou nie dat dit

jaar. Baie dankie Johan – jy het sommer

Jy kry mense en spesiale mense. Die le

tot

met sy mampoer promosie en het baie

net die regte medisyne die tyd van die

Vrydag

bygedra

Johan was natuurlik weer op sy stukke

ons

sommer

die

Vrydagaand samekoms by jul karavaan kon
hou! Dit was net soveel makliker!

Die hoenders moes ook uitgedeel word
en dié helfde van die lede was eerste
daar! Gelukkig was al die hoenders so min
of meer dieselfde gewig en het die manne
wat later hoenders kam haal het, niks
verloor nie. Niemand het op daardie
stadium gedink die hoenders gaan die
volgende dag so lekker smaak nie veral nie
na n paar slukkies mampoer nie!!

Die vure het geroep en die lede het
stuk-stuk verdwyn in die rigting van die
houtgeure!
Saterdag

Etienne, verlede jaar se kampioen het
hierdie jaar ten minste die meeste rook
gemaak!

Dinge het so stadig maar seker in plek
begin val, die tafels is gedek, die vuur is
brand gemaak en die musiek het die
agtergrond gevul!

Dan is daar die individualiste wat die
dinge

gewoonlik

professioneel

soos Gert onder toesig van Petro.

Die potte het begin vorm aanneem met
allerhande byvoegsels en “mixes” en die
lepels het begin roer!
Ander weer glo daaraan jy moet jou
opposisie behoorlik gas gee – in die geval,
hulle so berook dat hulle nie behoorlik kan
sien wat hul doen nie!

aanpak,

Uiteindelik kon die beoordeelaars hul
plekke inneem want die potte het begin

was genoeg om enige vol pens, nog honger
te maak.

gaar word.

Trofee

Pieter en Louise, eienaars van Afsaal en
hul vriende Bakker en Quenie was die
beoordeellaars en het hulself gerieflik
ingerig vir die taak. Proe het hulle geproe,
soveel so, dat hulle nie die aand hul eie
kos kon eet nie. Ja-nee – potjieproe is nie
vir sissies nie!!
Wenners
Natuurlik moes daar wenners wees!

Etienne, verlede jaar se wenner, handig
die trofee oor aan die du Toits wat dit
met groot trots ontvang. Baie geluk julle
twee, julle het dit regtig verdien. Die
pragtig gedekte tafel en Wynand se
uitrusting het beslis n nuwe standaard
gestel.

Pieter het die aankondiging gemaak
waarna almal uitgesien het.
Die span het geoordeel dat Gert en
Petro die derdeplek, Willem en Elize die
tweede plek en Wynand en Lizelle die
welverdiende wenplek behaal het.

Die Snymans was so trots daarop dat

Baie geluk aan die wenners, welgedaan.

hulle deel van Klub-Kampvuur se potjiekos

Die idee van die potjiekompetisie is dat

kompetisie kon wees dat hul net daar en

almal saam kos maak en dit het die jaar

dan n gratis naweek as eerste prys aan

soos n bom gewerk.

Wynand en Lizelle geskenk het. Maar dit

Baie dankie aan almal wat deelgeneem
het, dit was voorwaar n fees en die geure

was nie al nie – hul het ook n nag gratis as
tweede prys aan Willem en Elize geskenk

en n geskenkpakkie, wat onder andere n

dan dat die lede baie lekker kamp, daarom

voorskoot wat sy ma gemaak het aan Gert

dat hulle so baie kom kamp!

en Petro geskenk.
Klub-Kampvuur het soveel waardering
daarvoor, dat Kobus hul beloon het met n
potjiekosskyfie en n Afsaal kampskyfie
sodat hulle ons nie sal vergeet nie.
Dit was met een woord n baie groot
sukses!
Lootjie

Gert en Petro ontvang hul 40ste,

Die lootjieprys moes n wenner kry.

Llizelle en Wynand hul 10de en Ansie en

Party ouens koop deesdae n lootjie onder

Steve hul 30ste saamtrek skyfie. Baie

n skuilnaam – ek wonder hoekom!!

geluk almal, julle is almal wonderlike
kampers en ons vertrou ons gaan almal nog
baie kampe saam kan geniet!
Ons sê Dankie

Wennommer 15 het behoort aan Amalia
– oupa Steve het vir haar die nommer
gekoop. Ek neem aan Oups het ook darem
iets uit die pragtige hamper gekry.
Weereens,

baie

dankie

Thinus

en

Annette, dit is wonderlik om te weet dat
julle soveel bydra tot Klub-Kampvuur se
sukses. Ons waardeer dit opreg.
Toekennings
Dis altyd n voorreg om n spesiale
toekenning skyfie te kan uitdeel. Jy besef

Thinus en Annette verdien werklik n
Ons sê Dankie skyfie vir hul bydrae die
afgelope saamtrek. Julle is sterre en dit
was n voorreg om by julle woonwa te kon
saam kuier, lootjies verkoop, hoenders
uitdeel, mampoer kon drink en daai lekker
VW vuurtjie te kon geniet.

het n stuk of ses van ons agtergebly,

Ons lede
Dis met groot hartseer dat ons verneem
het van die afsterwe van Hannes Spies.
Hannes

was

nie

Afsaal is een van daai oorde waar jy

Kampvuur nie maar die kere wat hy

twee keer per jaar kan kamp en daarom

saamgekamp

ene

het ons besluit om November weer n draai

rustigheid en die soort mens wat ons

daar te maak. Almal van ons kan gerus

graag as lede wil hê. Ons bid Marlene

maar hierdie oord bevorder want jy kan

sterkte toe in hierdie tyd van hartseer en

nie beter kry nie!!

was

lid
hy

van

was baie lekker.

Klub-

het

lank

doodeenvoudig net omdat ons wou en dit

die

glo die Here sal haar toevou in Sy arms en
vertroos.
Dis ook lekker om te kan noem dat Inez
weer in remissie is en dat dit met haar
goed gaan. Ons is die Here baie dankbaar
vir Sy hand van herstel wat oor haar rus.
Petro Barkhuizen gaan in die volgende
paar dae vir n voete operasie. Ons wens
haar sterkte toe en glo dit sal goed gaan.
Volgende Saamtrek
As die President saam speel en die
grens van Gauteng oopmaak kamp ons die
naweek van 13 – 15 Aug te Drie Berge. Die

Afsaal Karavaan en Boskamp se hek sal
altyd vir ons oop wees en wie kan nou daai
heerlike kuier Saterdagaand, na die potjie
om die vuur, vergeet!! Baie dankie almal!!!

koste beloop R890 admin ingesluit. Ons
moet egter eers wag en sien alvorens ek
die datum van betaling sal aankondig.
Sondag
Die een groot plus van Afsaal is dat jy
nie Sondag vroeg al hoef op te pak nie. Jy
kan maar bly tot laat en daai laaste draai
gaan ry en steeds so n ligte braai inwerk.
Een vir een het die pale begin val en het
die woonwaens vertrek. Soos gewoonlik

Nuusbrief saamgestel deur Willem Botha en
fotos verskaf deur Willie Bouwer

