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Die Roep van Rondevue

Geselligheid, saam kuier en gesêls,

lewenskoste vandag, het n negatiewe

saam kosmaak of braai en n glasie klink of

uitwerking op ons almal en n ou kan maklik

brood bak, of net saam wees, dis mos die

verleer om gesellig te verkeer. Per slot

lewe. Om te werk is inspanning en of om

van sake, n glimlag agter n masker is nie n

op pensioen te wees, is n perd van n ander

glimlag nie.

kleur, want as jy niks doen nie, weet jy
nooit wanneer jy klaar is nie!! Geselligheid
is goeie ontspanning wat soos n goeie
medisyne net is wat ons almal nodig het in
die

tye

waarin

gejaagdheid

na

ons

nou

nêrens,

die

leef.

Die

onnodige

inperkings en die geweldige stygings in die

Baie mense het die afgelope jaar of
twee verleer om die mooiheid van die lewe
te raak te sien as gevolg van hartseer,
moedeloosheid,

eensaamheid

en

onbetrokkenheid. Daarom is dit belangrik
dat

ons

vriende

moet

hê,

nie

net

mooiweersvriende maar goeie vriende,

vriende, met wie jy wat lekker saam kan
kuier

en

potbrood

en

“jam”

eet!

Uiteindelik het almal n staanplekkie
Klub-Kampvuur het so n vriendekring wat
lekker saam kan kuier , lag en gesels, en

gekry al moes sommige van ons deel en
kon ons heerlik kamp.

elke ou se kampnaweek spesiaal kan maak
want - waar is dit lekker!
Rondevue

Rondevue is eintlik n oulike oord met
vriendelike en hulpvaardige personeel. Die
oord bied baie en die dam met die lapa en
eende was almal se gunsteling.

As jy by Rondevue se hek indraai en jy
sien die klein karavaanpark dan wonder jy
hoe gaan jy al die woonwaens daar ingepas
kry.

Die kinders het heerlik baljaar in die
water en die meer senior lede het maar
daar om die toonbank rondgehang en
gedoen wat hulle goed kan doen! Die oord
Ek is nie n voorstaander daarvan om

is

ideal vir n groep

soos

ons,

die

staanplekke by n oord te allokeer nie

badkamers is uitstekend en die lapa of

maar somtyds noop die omstandigehede

boma n heerlike kuierplek vir n saambraai.

jou om dit te doen – soos by Rondevue! As
dit nie was vir die meet en pas nie dan
weet ek nie so mooi nie.

Vrydag

Die

woonwaens

stuk-stuk

Intussen het die lootjie verkope teen n

aangekom en hul staan gekry sonder om te

verstommende spoed voortgegaan en is n

kla – dit was net die hitte. Laat middag

hele 225 lootjies verkoop. Dit wil gedoen

was almal daar en kon n man sien sommige

wees maar met so n praktiese “hamper”

lede

wat Susan opgemaak en geskenk het, was

soos

Johan

het

so

Stemmet,

se

ondervinding is nog bietjie min want hy

dit eintlik maklik.

sukkel nog so n bietjie met die “agteruit
reverse”!
Die kenmekaar en lootjie verkope het
op n vrolike noot afgeskop want einste
Johan het lekker gespog met sy vrou se
brousels!

Daar het soos altyd n lekker gesellige
gees geheers tydens die byeenkoms, kyk
net Francesca, Emile en Marlene se
vrolike glimlagte, sonder n masker!!
Dit was nie waar dit opgehou het nie!
As jy hierdie Coffee Cream gemis het,
het jy iets baie baie lekker gemis. Neewat Johan, jy kan verseker maar met daai
botteltjie spog want dit is heerlik!

Later Vrydagaand was daar n goed
georganiseerde “straatbraai” in, wat ek
noem, Jonkershoek! Herman, Corné en
Charles is duidelik besig om iets te

probeer braai. Die aand het sy loop
geneem en n hele paar lede het daar by
die dam-lapa gaan kuier. Jy kon dit die
volgende dag in hul rooi oë sien!
Saterdag.
Die weer was heerlik en van die lede het
lekker om die swembad gekuier.
Waar water is, is lewe!!
Vyfuur was dit tyd vir n bietjie Kletz!

Ander weer, soos Herman, het probeer
indruk skep!!
Ons het begin met n paar oomblikke van
stilte ter nagedagtenis aan Louis Coetzee
wat ongelukkig oorlede is – ons sal hom
mis!
Klub-Kampvuur

was

ook

baie

bevoorreg om twee nuwe lede in te huldig.

Die jongspan was baie besig by die dam.
Hulle, die hond en die eende het behoorlik
baljaar in die water en sommige het die
bootjies trotseer terwyl die ouers die
kroegman besig gehou het!

Charles en Anelia Sinclair en Emile,

Oh my, only ten rallies and you win a

Francesca Wannenburg en hul seun, het

raffle prize like this!! Congrats Trevor,

by ons aangesluit. Baie welkom en ons

well done and thanks for your support.

vertrou ons gaan julle baie sien en dat
julle vele kampe saam met ons sal geniet.
Toekenning
Some members struggle with camping, it
took them years to achieve an award!

Susan handig die pragtige hamper oor
aan Trevor. Baie baie dankie Sue, dit was
n baie sinvolle en pragtige lootjieprys wat
werklik groot aftrek gekry het. Ons
waardeer dit opreg.
Dankie.
Dis

nou

maar

Klub-Kampvuur,

ons

waardeer daai bietjie ekstra!

Ta

Tania and Trevor eventually achieved

their tenth award after about six years!
Well, some of us are a bit slow, but we
appreciate your membership just as much
as the others and hope to see you more in
time to come.

Annere en Susan ontvang n “Ons sê
Dankie”
bydraes.

Raffle

skyfie

vanaf

Annere

Kobus

natuurlik

vir
vir

hul
daai

heerlike “coffee cream” wat sy geskenk
het. (Plaas maar julle bestellings)!

Baie

dankie soos reeds genoem, ons het groot
waardering daarvoor.
Ons braai Saam
Een van ons doelstellings is om ten
minste een ete per saamtrek saam te
doen, dis nie altyd moontlik nie maar dit is
n lekker tyd vir n bietjie “bonding” ens.

Die boma/lapa braai Saterdagaand was
n groot sukses van lekker braai en saam
kuier. Almal het dit geniet maar dit was
nie waar dit geëindig het nie. Die damlapa
het geroep! Die inligting daaromtrent is
bietjie vaag maar dit is amper so iets soos
“the doctrine was fairly straightforward,
but the devil was in the details”!
En
Party ouens, soos Marius, doen dit
natuurlik heel “casual”, maar daar is nie

so

het

n

woellige

Saterdag

uiteindelik stil stil tot ruste gekom! Wat
n fantastiese naweek!

reëls nie!

Sondag
Die manne het vroeg begin pak, voordat
Saterdag se ooreising kon intree. Die pale
het geval, seile is opgevou, gebêre en die
lede het een vir kom groet. Dit is so n
mooi gebaar van ons lede!
Bonus
n Groot dank aan die bestuur wat 90%

Vir ander weer, is die lewe n lied!
Johan en Annere mag maar dans!!

van die kampfooie aan die lede in kontant
terugbetaal het. Dit was onverwags en n
groot verrassing!!!
Volgende saamtrek
Ons kamp die naweek van 12 – 14 Nov te
Afsaal. Ongelukkig is die oord reeds vol
en kan ons geen ekstra besprekings meer
aanvaar nie.
Dankie aan almal wat kom saam kamp
het, dankie vir die mooi gesindheid wat

Oud, jonk en middeljarig het lekker
saam gewag vir n stukkie van daai heerlike
potbrood. Dit was sooo lekker!!

daar heers –kom ons hou dit so!
Nuusbrief saamgestel deur Willem Botha en fotos
verskaf deur Willie Bouwer en Willem.

