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Weesgerus

Mens is mos maar mens en gelukkig is
almal nie dieselfde nie. Dit sou

kry jy die ou suurknolle. (Daar is natuurlik

dan n

n ander naam ook vir hulle) n Suurknol kan

redelike vervelige lewe gewees het want

beskryf word as n onvriendelike vent, n

dan sou almal se leefwyse ook dieselfde

mens wat altyd lyk of hy kwaad is. Dan

gewees

ouens

kry jy die positiewe ouens, daar is net

identifiseer in ons daaglikse leefwyse n

mooi nooit iets verkeerd nie en dit gaan

verskeidenheid van mense op alle terreine

altyd goed. Dis gewoonlik die ouens wat n

van die samelewing en daar is niks

dag aangenaam kan maak. Jy kry natuurlik

vreemds daaraan nie. Dit moet so wees.

ook die negatiewe tipe mens. Niks is ooit

het.

Ons

as

gewone

Jy kry mense wat altyd n glimlag op die
gesig het, selfs onder die masker en dan

reg nie en hulle is altyd ontevrede en
doodeenvoudig n pyn daar waar die son nie
skyn nie.

Moenie die hulpvaardiges vergeet nie,

Johan Schonken verdien n pluimpie

hulle is altyd bereid om betrokke te raak

virdie manier hoe hy lede op n Vrydagaand

en hulp te verleen of n bydrae van een of

laat tuis voel. Jacques, Herman, Stanley

ander

en Josh sal nooit so n geleentheid n mis

aard

te

lewer.

Dis

gewoonlik

staatmakers. Dan kry jy die ou spulletjie

gee nie!

wat dink die wêreld skuld hulle en verwag
alles moet vir hulle gedoen word. Hulle sit
en wag totdat die pessimiste hulle in die
“depressie” in gepraat het en dan val hul
lewens behoorlik uitmekaar!
In elkeen van ons lewens sien ons van
die mense raak, trouens daar is baie meer
soorte van mense maar ek kan nou nie alle
tipe “homo sapiens” bespreek nie. Ons ken
nie almal mekaar nie daarom het Kobus
weer n kenmekaar “quiz” gereël sodat
almal van ons darem weet wie is wie! KlubKampvuur het n gawe klomp mense en dis
duidelik die lede ken mekaar nogal redelik
goed want hulle ken ook mense wat nog
nooit saam gekamp het nie!!!
Etienne, Susan, Gert, Petro, Thinus,
Annette, Gert en Rose is as die wenners
van die “quiz” aangewys – hulle kén die
mense – want waar is dit lekker!!
Vrydag

Johan is n mampoer spesialis en sy
litchi mampoer het die manne en vroue
lekker laat rond poer poer om sy tafel
met Inez wat hom fyn dophou. Baie dankie
Johan, dit was n skitterende idee.
Lootjie
Lizelle het onderneem, om saam met
Marlene Spies (wat nie kom kamp het nie)
n lootjieprys te skenk vir ons Weesgerus
kamp en dit was baie spesiaal!

Die prys sluit natuurlik

nie haar

Dit was ook gerusstellend om te sien

dogter Monique in nie – iemand anders het

dat die oord daagliks en veral saans deur

haar reeds gewen! Dit was voorwaar n

een

groot prys,

gepatrolleer word.

Wynand het darem ook n

of

ander

veiligheidsmaatskappy

hand in die bydrae van die die lootjieprys
gehad. Lizelle het sommer ook die lootjies
verkoop en uitstekend gevaar. Baie dankie
die du Toits en Spiese dit was voorwaar n
pragtige hamper!!

Klub-Kampvuur
veiligheidswag

en

het

egter

Annette

sy

was

eie
goed

bewapen om enige ongure karakter te
verwyder terwyl Gert rustig kuier.
Dit was lekker om te sien Herman en
Ineke Jonker het ook weer kom kamp en
die lootjieverkope ondersteun, natuurlik
onder Marlene se toesig!!
Saterdag by Weesgerus
Weesgerus is n baie oulike en populêre
oord. Dit lyk reg, die ontvangs is goed
georganiseerd, die oord beskik oor baie
oulike chalets, die swembad kompleks is
reg en die woonwa staanplekke is tops.
Gelukkig het ons plek gehad in die Njala
Sirkel en almal was dit eens dat ons
voortaan daar moet kamp. Dit is groter en
stiller as die ander sirkels, hoewel ek van
mening is dat die ablusie geriewe n bietjie
opgegradeer behoort te word.

Ander weer, het hul “running shoes”
aangehad “for just in case”!! Gelukkig het
Klub-Kampvuur nie reëls wat jou verbied
om heeldag in jou pajamas rond te loop en
kuier nie – solank jy dit net geniet!!
Raai maar wie sou dit wees!!

Dit is ook opvallend dat daar altyd
iemand is wat hul oorwerk om die res van
die groep se mae volte hou.

Ons het n baie gesellige Klets gehad
want Pierre was weer vol sê-goed! Waar
hy aan alles kom weet nugter maar dit
werk!
Ons sê Dankie

Ineke kamp so min en sy moes wraggies
alleen brood smeer vir die Jonkers terwyl
die res daar om n pan gestaan en
roereiers probeer maak het. Ai!!

Saterdag was ook n lui-lekker dag,
Hendrik en Ettienne het lekker voor sy
nuwe wa gesit en kuier en dit nogal met
niks in die hand nie!
Kletstyd het stadig maar seker nader
gekruip en die lede het so stuk stuk nader
gekom met n stoel in die hand en iets teen
die koue in die ander hand.

Om dankie te kan sê is n voorreg en om
lede te hê wat altyd daai iets ekstra doen
is nog n groter voorreg!

Lizelle en Wynand ontvang n skyfie vir
daai pragtige hamper en ook die verkoop
van die lootjies. Johan ontvang n skyfie
vir die lekker mampoer en ander voggies
wat hy Vrydagaand bedien het. Baie
dankie almal jul bydraes word werklik
waardeer!
Lootjie trekking.

Die lootjie moes ook getrek word en

n

Paar

“pappies”

het

ook

n

omdat Pierre so baie te sê gehad het

vadersdaggeskenkie ontvang, seker vir al

moes hy ook die trekking doen!

die kosmaak en skottelgoed was wat hul

Die

wennommer was 88!

so gereeld doen!!

Werner, die wenner! Hy het nie eers
geweet hy het n lootjienommer nie want
pa Johan het hom bederf! Baie geluk
Werner, ons almal wou graag die hamper
wen maar geniet hom en onthou om jou pa
te nooi vir daai spesiale ete wat jy met al
die souse gaan voorberei!

Herman, Josh en Stanley glimlag
breed oor die gelukkie!

Vadersdag
Sondag was vadersdag en terwyl party
vaders al vroeg opgepak het is ander weer
bederf met n heerlike ontbyt!

Van die ouer vaders, Etienne uitgesluit
natuurlik, hoewel hy ook

al n paar

gryshare het, is ook bederf met n
Oggend verrassing!

geskenkie.

Sulke

verrassings

maak

n

naweek – baie dankie Susan, Alicia en

Let wel, as jy nie inskryf vir die
kompetisie nie kry jy nie n gratis hoender

Mika, julle is spesiaal!.

nie en ook nie n bord kos by iemand

Saamtrekke

anders nie. Dit gaan vet pret wees,

Winterkampe is gewoonlik baie lekker.

bespreek jou plek vroegtydig, bevestig

Dis maar selde dat jy sulke gure weer kry

dat jy gaan deelneem en kom geniet die

dat jy liewer tuis sou wou bly. Ons poog

naweek saam.

ook altyd daarna om ons winterkampe by n
gepaste oord te hou, veral waar n goeie
warm onderdak swembad is.

anders, veral as jy in die bosveld is en n

Ons volgende saamtrek is die naweek
van 16 – 18 Julie te SanChaLen, Warmbad.
Dit is ons potjiekos naweek en ons gaan
dit hierdie jaar n bietjie anders doen as
normaalweg.
wat

inskryf

vir

Pandemie
Dit is erg. Almal van ons ken iemand

rooiwyn smaak dan ook op sy beste.

gesin

R550 en moet voor die 9de Julie in ons
rekening wees asb.

Die kuiers om n lekker vuur is ook net

Elke

Die koste vir die naweek beloop slegs

die

kompetisie ontvang n gratis hoender,
Vrydagaand, om sy pot mee te bou. (Dit

wat siek is daaraan. Hou asb by die reëls
en moet nooit ophou om te bid en glo nie.
Gaan sit net vir n oomblik en dink net
hoeveel van jou gebede al verhoor is en jy
sal verbaas hoe God jou beloon!!
Dankie aan almal wat kom saam kamp
het, dit was n baie gesellige saamtrek en
ons as bestuur waardeer dit opreg.

sal n dooie gevriesde hoender sonder kop
en pote wees). Jy is verantwoordelik vir
jou eie ekstra bestanddele, spices ens.
Wat jy met die hoender maak is jou saak,
heel, gesny of wat ook al! As een hoender
te klein is vir jou gesin mag jy maar n paar
stukke hoender byvoeg. Die hele idee van
die potjiekos kompetisie is om saam te
kuier by die aangewese plek en mekaar
nog beter te leer ken.
Kobus sal die reëls daar bekend maak en
ook reël vir n “judge” of twee.

Nuusbrief saamgestel deur Willem Botha
en fotos verskaf deur Willie Bouwer en
Willem.

