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Drie Berge

Drie berge is een van die oorde wat al vir

Pieter en Marthie het groot planne vir die

jare lank baie gewild is tussen die

oord en dit kan gesien word aan die

kampers. Die kamp bywoning is ŉ bewys

verandering wat plaasvind. Daar is ŉ

daarvan.

splinter nuwe 4 X 4 roete wat maklik

Hier kan ŉ mens afpak, agteroor sit en
jou gedagtes laat dwaal terwyl jy luister

onder ŉ moeilikheids graad klas 3
geklasifiseer kan word.

na die gedruis van water en gesuis van

Die stuk grond tussen die karavaan park

wind deur die bome en dan besef jy

en die swembaddens word ook bewerk om

skielik dis nie die see waar jy is nie maar

plek te maak vir nog karavaan

Drie Berge.

staanplekke.

Daar was ŉ hele klomp nuwe gesigte soos

Daar is ook ŉ nuwe boskamp inwording al

gesien kan word op die foto en almal is dit

langs die rivier af wat volgens my baie

eens dat elkeen homself terdeë geniet

aftrek gaan kry wanneer die staanplekke

het en graag weer saam met Klub

eers klaar uitgesit is.

Kampvuur sal wil kom kamp.

Vrydag

geslag het sommer baie aanklank gevind.
Die mense het tou gestaan om kanse te
vat en wie weet dalk net die naweek as
wenner te kan wegstap.

Die mense het al vroeg Vrydag aand nader
gestaan ten spyte van die koue windjie
wat deur dik en dun gesny het om aan te
meld en om hul vriende bekend te stel.

Die verversingstafel was weereens ŉ

Die beplande vure kon ongelukkig nie

daar gemaak het was dit tabo met die

aangesteek word nie agv die brand gevaar
maar dit het duidelik nie die mense se
geesdrif gedemp nie want daar is gesels
en oor en weer gekuier of hul mekaar jare

wenner en nadat die mense eers ŉ draai
koue.
Daar was ook in diepte gepraat oor die
stokery. Elkeen het sy eie resep en idees

laas gesien het.

van hoe ŉ brand gestook moet word.

Terwyl die bywoning skyfies uitgedeel is

Hier lig die twee Johan’s en Corné hul

het Sonja en Freddie hul hande vol gehad
met die lootjie verkope. Die twee lootjies,
een vir die kinders en een vir die ouer

glasies en drink so ietsie op hul terugkeer
na maande se afwesigheid. Mens kan
duidelik die vreugde op hul gesigte sien.

Saterdag
Daar was niks spesifieks gereël vir die naweek
nie en elkeen kon hulself besig hou en die
naweek geniet.

Herman en Emiël het gou kom hallo sê met
ŉ paar van hul vriende. As mens kyk na
daardie smile’s kan jy nie anders as om te
glo dat hulle die aand sover geniet nie en
dat daar nog hard gekuier gaan word nie.

Vroeg Saterdag oggend was daar al
woeligheid by die rivier. Van die mense
het ernstig begin visvang en ander was
weer net daar vir die ondersteuning.
Alle soorte aas met verskillende geure
was gebruik maar tevergeefs. Geen vis of
eers ŉ skub het te voorskyn gekom nie.
Die koue het natuurlik die skuld gekry vir
die leë keepnette.
Van die lede het die wandelpad gebruik
Hier is Pierré weer besig met een van sy
streke. Gelukkig is hy nie die keer
uitgevang nie. Kyk net na daardie
gesigsuitdrukking en hoe hy dit geniet.
Arno kyk heel verbaas toe en het nie tyd
gehad om te waarsku nie. Pierré wat het
jy aangevang.

om tot bo op die berg te klim. Ander het
sommer die 4X4 roete gevolg. Bietjie
verder geloop maar terselfde tyd gekyk
of dit gangbaar is.
Die uitsig is asemrovend van daar bo af en
die klim die moeite werd.

natuur aanskou terwyl jy die vars lug
inasem.

Die Jonkers met al hul pelle het laer
getrek en was daar gekuier. Van vroegdag
tot laatnag. Grappe en staaltjies was
vertel en dit het gelyk of daar geen einde
is aan hulle nie so lekker het hulle gekuier
en die saamkoms geniet. Praat nie van die
verlore skape nie.

Die res van die ryers het sommer Drie
Berge se BMX race track getoets met ŉ
paar spronge en hul vernuf gewys.

Kletstyd

Die fiets ryers het ook vroeg die pad
gevat om hulle daaglikse Km’s af te lê. Die
vroeg opstaan so op ŉ Saterdag oggend is
moeilik maar die beloning is soet as jy al
langs daardie water kanale aftrap, die

Die kamp bywoning die maand was goed en
ons was nie minder nie as 26 waens/tente,
53 volwassenes en 16 kinders. Total van
69 siele. Dit sluit nou die besoekers in.

Lief en Leed

Daar was ŉ hele paar nuwe gesigte
teenwoordig en is almal hartlik verwelkom.
Die Wannenburg’s, Malan’s, Els’e, Zeelie’s,
Viljoen’s, van Onselen’s en Stemmets wat
aangedui het dat hulle sommer gaan
aansluit.

Rose was weer onder die mes en het ten
spyte van haar seer en ongemak kom
saamkamp. Dr Pierré het huisbesoek
gedoen en laat weet dat Rose piekfyn is
en binnekort weer op die been sal wees.

Nuwe Wiele

Dankie Rose vir die opoffering.
Dit gaan sommer baie beter met Inez
Schonken en Yolande van Zyl. Beide het
kom saamkamp.
Ons Bid vir genesing en dat jul spoedig sal
herstel.

Lootjies

Daar is ook van ons lede wat ruimte soek
soos Salmon en Linda Gerber asook
Etienne en Susan Jacobsz wat albei spog
met hul nuwe woonwaens.
Ons is vol vertroue dat julle net plesier
en goeie diens uit julle nuwe wonings op
wiele sal hê.

Johan en Inez Schonken het die groot

wou graag daardie sak wen maar het geen

Hamper geskenk wat alles van ŉ spit braai

idee gehad wat daarin was nie.

tot iets onder die prop bevat het.

Die nommer is toe getrek en wie sou kon

Die mense het met groot afwagting gesit

raai dat Juan Schonken (Archie) se naam

toe die nommer getrek moes word. “Dalk

agter nommer 24 geskryf staan.

is ek die gelukkige een het elkeen
gedink”?
Toe nommer 84 die lig sien het niemand
anders se naam as ons eie Jacques
Erasmus se naam daar gestaan nie.

Die blydskap kon duidelik op daardie
gesiggies gesien word toe Lezelle die prys
oorhandig.
Mense, die fondse wat ons insamel met
die lootjie verkope gedeurende die jaar

Baie geluk Jacques ons hoop jy gaan daai

gaan vir ŉ goeie doel en dra by tot ons

spit braaier baie geniet in die toekoms

jaareind Kersfunksie. Ons waardeer julle

wanneer jy kamp.

ondersteuning opreg. Die twee lootjies
het’nvolle R1980.00 opgelewer.

Dankie Sê

Dit is tradisie by Klub Kampvuur om
dankie te se aan ons lede wat hul hand
uitsteek en daardie ekstra myl loop om by
te dra tot Klub Kampvuur se sukses.
Wynand en Lezelle se hamper was net
so’ngroot verrassing en het die kinders
(oud en jonk) skoon op hol gehad. Almal

Hier ontvang Lezelle en Johan hul dankie
se skyfies vir die Hampers wat hulle
geskenk het.

Freddie en Sonja het aangebied om

instand en op datum te hou. Dit word nie

Vrydagaand die lootjie verkope te

mis gekyk nie en ons as Klub lede het

behartig. Dit het sommer van die

groot waardering daarvoor. Dis ons beeld

staanspoor af woellig gegaan want almal

en trots wat geadverteer word.

wou ’n kans waag om hul hand op daardie
twee pragtige Hampers te lê. Dankie julle

Mylpale

twee vir die bereidwilligheid om te help.

Ek glo elke mens stel vir hulself mylpale
op waarna hul streef. Dit is dieselfde met
kampery. Jy stel vir jou ’n doel om ŉ
sekere hoeveelheid kampe per jaar te
kamp en dan vir soveel jare as moontlik te
kamp as wat die finansies en gesondheid
dit toelaat. Johan Schonken het die eer
gehad om die skyfies te oorhandig.

Die van julle wat nie weet nie – Steven
Jacobs (Snr) hou ons Website
(http://www.klubkampvuur.co.za) instand.
Die web site is onlangs weer opgegradeer
om dit meer toeganklik te maak en kleur
te gee.
Steve dankie vir die opoffering en tyd

Kyk net hoe opgewonde en bly is Corne en

wat jy maandeliks insit om die Website

Yolande wat hier hul 10de kamp bywoning

skyfie ontvang het. Geluk julle dit is

Laasgenoemde het gewen en die lede het

voorwaar ŉ groot prestasie veral

vurig deel geneem om hul hand op een van

waardeur julle onlangs is.

daardie bottels te kon sit.

Wilhelm en Hettie wat ook lang pad
saam met Klub Kampvuur loop het hul
60ste kamp bywooning skyfie ontvang.
Kobus en Sandra ontvang hulle 70ste
kamp bywoning skyfie. Hulle was gelukkig
en kon sover al die kampe bywoon vanaf
Januarie 2015 toe Klub Kampvuur die lig
gesien het.

Afslaers Den

Ansie het natuurlik teen almal deel
geneem (Gebie) tot dat Steve moes
ingryp. Dankie Ansie jy het die wiel aan
die rol gehou.

Die Stemmet gesin (Johan, Annere &
Jaydi) vriende van die Jonkers het ons
verras en op hul eerste kamp ŉ skenking
gemaak van hul eie produk. Dankie julle
dit was onverwags en ons het groot
waardeering daarvoor.
Daar was saam besluit dat ons dit sou
uitloot of die lede vra om ŉ bod in te sit.

Awie, Ansie en Tina was die trotse

warm somer sonskyn middag. Die Jacobsz

eienaars wat met die Rum en Gin weg

gesin het die geleenheid aangegryp en hul

gestap het.

self geniet met die roei bootjies op die

Kobus het sy lyf weer afslaer gehou en

dam.

Volgende Saamtrek

met die ondersteuning van die lede het
ons ŉ hele R820.00 ingesamel.

Ons lente saamtrek is by Dube die
naweek van die 10de - 12de September

Sondag
Sondag oggend was dit bitter koud. Van
die mense het nie soos gewoonlik laat
gelê, ontbyt gemaak en dan opgepak nie.
Hulle het sommer met die opstaan slag
begin pak.

2021. Die koste beloop R920.00 wat
Admin insluit.
Daar is 20 staanplekke bespreek, so julle
moet spring om jul plekke te verseker. Glo
my dit gaan ook weer een van daai
onvergeetlike kampe wees.

Oom Willie bly gewoonlik nog ŉ dag of
twee maar soos hy sê “ek het ŉ heater by
die huis”.
Die waens het een na die ander vertrek
en dit was nie lank nie voordat die park
met net ŉ paar waens oor die sonskyn
verwelkom.

Die uitsig van Drie Berge Karavaan Park
vanaf bo uit die Berg.
Nuusbrief saamgestel deur Kobus Viljoen
en fotos verskaf deur Willie Bouwer,
Steven Jacobs Jnr, Kobus Viljoen en
Lede.
Wie sou nou kon raai dat die dag so sou
uitdraai. Van ŉ koue winters oggend na ŉ

