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Dube jou Doring!

Lente! Daar is altyd iets spesiaals aan

Sommige jare is dit n heerlike dag en

die lente, hoekom weet ek nou nie eintlik

ander jare weer n mislike koue dag wat

nie maar n ou voel net anders. Ligter,

nogal n redelike invloed op jou beplanning

vroliker meer rustig en so kan jy aangaan.

kan hê. Hierdie jaar was dit n heerlike

Die Engelse noem dit “springtime” en in

dag en die lewe en natuur het sommer

1942, lank voor ons almal se tyd was daar

begin kleur kry en so ook n ou se gedagtes

ook

naam

en daarom het ek gedink n lente ontbyt is

“Springtime in the Rockies” met die

net die regte ding vir ons September

temalied gesing deur Gene Autry! Die

kamp by Dube.

n

fliek

gemaak

met

die

liedjie is vandag nog baie populêr onder
die ouer gardes. September is lente by
ons en die eerste September is lentedag.

Dit moes vrolik wees met kleur en geur
en n gesellige atmosfeer en dit was! Die
vroeë oggend luggie was effens aan die

koel kant maar spoedig het dit weggetrek

vir stap soos eende al om die woonwa

en plek gemaak vir heerlike sonskyn. Die

rond, om te kyk of als in plek is.

foto vertel n mooi verhaal van lede wat n
heerlik lente ontbyt geniet – want waar is
dit lekker!!

As jy n ou oom in die badkamer raakloop
kan jy verseker wees hy gaan sy keel met
so n eienaardige gesnork of gesnuif
skoonmaak en as hy by die wasbak buk om
sy hande te was kan jy verseker wees sy
“exhaust” gaan “backfire”! Maar kamp wil
hulle kamp!
Celia, baie dankie dat jy ons as KlubKampvuur so geakkomodeer het dat ons
Sondag tot laat kon bly. Ons waardeer dit
opreg en sal beslis weer daar kom kamp!!

Dube is n oulike oord en “cater”

Vrydag

letterlik vir almal. Die dames by ontvangs
is baie vriendelik en behulpsaam terwyl

Daar is altyd die ouens wat gewoonlik n

die ander werkers ewe vriendelik hul dag

dag of so voor die amptelike kampnaweek,

take verrig. Naweke is ideaal vir gesinne

inklok. Dit help nogal baie want as die

met

genoeg

ander begin aankom kan hulle maar net

swemplek, “super tubes”, paadjies vir

uitkyk vir die bekendes en dan daar begin

fietsry n put-put baan en so meer. Dit kan

nesskrop.

kinders

want

daar

is

almal besig hou.
Dube “cater” ook vir die sogenaamde
midweekers. Dit is nou die ouens wat
Sondae n kwart van die prys betaal as wat
die naweek kampers betaal.. Hulle is ook
die ouens wat so min of meer binne die
badkamer

wil

kamp

en

dis

nogal

n

belewenis om te sit en kyk hoe hulle hulle
self

inrig

wasgoedlyne,

naby

die

blinkseile

ablusieblok.
en

Dis

allerhande

katoeters en goeters. Die ou tantes, met
hul “onvanpaste hairstyles” waggel so stap

Dis nou nie dat dit regtig n Dube
doring in die vlees is nie maar hulle kan n
ou maar gerus waarsku dat jou sandale dik
sole moet hê!

Vrydagaande

se

kom

maak

jou

teenwoordigheid bekend en ondersteun
ons lootjieverkope is altyd iets om na uit
te sien. Die heerlike atmosfeer wat daar
geskep word, met Johan se proe goedjies,
trek gewoonlik deur tot aan die einde van
die naweek en dit is net wat ons wil hê!

Ander weer, het sommer rond gestaan
en klets en slim stories verkoop. Die kans
is baie goed dat Sallies die gesprek gelei
het!

Wilhelm
Chris,

het

Jolize

vriende
en

Lorinda

saamgebring.
bekyk

lootjieprys en koop sommer net daar

die
n

paar lootjies, dalk wen hulle!

Die lootjieprys het baie aandag gekry.
Dit is n stofie wat Josh by Benna, wat die
goed verkoop, gekry het. Wilhelm het vir
ons n klip snybord geskenk

en die

“lootjiespan” het sommer gou-gou die
spulletjie aanmekaar gesit en opgetooi
met n paar blomme en n strik of twee. Dit
Johan se ondersteunersklub groei met
n spoed. Johan en Jaydi Stemmet geniet
so n mampoertjie onder Willie se toesig!

bly

maar

altyd

interessant

om

die

verskillende kommentare oor die pryse te
hoor –dis altyd positief.

Die bottel gemmer likeur was n eerste en

Daar moet egter ook vuur gemaak word

het sommer vining leeg geraak. Lekker bly

en spoedig het die rook en verskillende

maar lekker!

houtgeure die lug gevul.

Lente Ontbyt – Saterdag!

Pierre is natuurlik weer besig om sy
Die gedagte van n lente-ontbyt het
groot byval gevind en is goed deur almal
ondersteun. So stadig maar seker het die
tafels begin vorm aanneem en het die
verskillende resepte te voorskyn gekom.

normale Toyota-promosie tydens ontbyt
te gorrel terwyl Rose dink oor watter
pyne sy nou weer gaan kry!!
Dit was n heerlike geleentheid vir almal
behalwe

Kobus.

Arme

Kobus

het

gedurende die oggend soveel ongehoorde
krampe op sy maag gekry, dat Johan hom
uiteindelik hospitaal toe moes neem.

Kletstyd
Ons het sommer Kletstyd tydens die
ontbyt gehad sodat die res van die
naweek vir aktiwiteite en ontspanning
gebruik kon word. Dit het goed gewerk.
Dit lyk heel gesellig!

Die lootjie is getrek en die blydskap en
verrassing op Jaydi se gesig was groot!

Die gryskoppe is goed met ontbyt maak!

Baie geluk Jaydi, na slegs jou tweede

ons nou eintlik fotogenies is nie maar nou-

kamp stap jy met n goeie prys weg. Geniet

ja ons verdien darem ook so af en toe n

hom!!!!

dankie!! Johan vir sy bydrae Vrydagaand,
Wilhelm vir die klip snybord en die uwe

Toekenning.

vir die res. Dankie Kobus ons waardeer

Dit is altyd lekker om n spesiale
toekenning

te

kan

maak

in

dit!

n

Vriende

verdienstelike geval. Die bywoning van
twintig saamtrekke is beslis n spesiale
geleentheid !

Vriende en besoekers is altyd welkom
en ons is altyd bly as ons sien hulle geniet
ons saamtrekke. Wilhelm en Hettie het
vir Chris & Jolize Grobler, Pieter Grobler
en Lorinda Walker saamgebring. Junette
het vir Daniel Rossouw saamgebring en
Johan sou twee vriende saambring, n pa
en seun, maar die seun het die naweek
voor

ons

kampnaweek

tragies

in

n

motorongeluk gesterf.
Baie geluk Junette jy verdien dit
beslis. Ons weet jy sien altyd uit na ons
kampe en ons vertrou daar gaan nog baie
wees.

Ons sê Dankie

Ons Lede
Ons lewe steeds in baie ongemaklike
tye. Die gevaar van Covid hang gedurig
oor ons almal se koppe en ons moet almal
maar by die reëls hou om mekaar te
beskerm. Daar is baie anti-inenters wat
onverstaanbaar is want dit is effektief.
As jou geloof niks het teen polio –
inentings nie, dan behoort Covid inentings
ook aanvaarbaar te wees.
Die afgelope tyd het Millie Covid
opgedoen maar is gelukkig op die herstel
pad. Nico het dit ook opgedoen maar
omdat hy inge-ent was het hy dit nie eers

Dis nie aldag dat die hele bestuur saam
op n foto verskyn nie en dis ook nie dat

geweet

nie.

Hy

is

egter

vir

ander

probleem in die hosiptaal opgeneem. Met

Louis Coetzee gaan dit nog nie heeltemaal

naweek

gaan

lekker nie maar hy verseker my hy kan nie

ingesluit kos. Dit is n baie oulike oord met

wag om weer te kom kamp nie. Petro is

warm

weer op haar voete wat beteken arme

restaurant waar jy heerlik ontbyt of wat

Gert moet maar redelik bontstaan! Arno

ook al kan eet, plek vir die fietsryers, n

sukkel steeds met sy gesondheid maar

plaasdam vir die vissermanne, n groot

ook hy is vasbeslote om sommer gou gou

verskeidenheid wild en wie weet wat nog.

weer saam te kamp. Kobus sal beslis n

Dit gaan weer n fees wees. Daar is nog so

draai by n internis moet gaan maak sodat

twee staanplekke beskikbaar – kontak my

sy ongemak reggestel kan word. Sterkte

gerus.

en

jou

slegs

kouewater

R330

admin

swembaddens,

n

aan almal, ook die lede waarvan ons nie
weet nie!
Daar is ongelukkig ook baie van ons
lede wat nooit meer saam met KlubKampvuur kamp nie – redes onbekend.
Ongelukkig gaan van hulle eersdaags vanaf
die radarskerm verdwyn want ons reël sê
“as jy twaalf saamtrekke sonder n geldige
rede wegbly” jy lidmaatskap verbeur.
Daar is nog drie saamtrekke oor die jaar –
kom ouens ons wil jul nie verloor nie.

Sondag

Wanneer al ons lede pad gevat en
huiswaarts gekeer het dan is die lekker
gees wat daar geheers het, ook daarmee
heen en so leeg soos die oord.

Sondag was dit tyd om op te pak. n
Heerlike naweek is afgesluit met n vrot
“game”deur die Bokke maar enige kamp
bly nog lekker, al speel wie ook al hoe vrot
want Klub-Kampvuur se lede is regtig
doodeenvoudig net lekker kamppelle!!

Volgende saamtrek
Ons volgende kamp vind plaas die
naweek van 15 Oktober te Rondevue ini

Dis dan wanneer die son in die weste
sak jy besef hoe groot ons Skepper is en
hoeveel genade daar vir ons is.

Bos, Warmbad. Dit is n nuwe oord en

Nuusbrief geskryf en saamgestel deur Willem

geleë reg oorkant SanChaLen. Die hele

Botha en fotos verskaf deur Willie en Linda

