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Afsaal praat my Taal

Almal van ons het gunstelinge en as jy

nie want die omstandighede speel n groot

nie het nie dan het jy sekerlik een of

rol. Soos ek nou hier sit en skryf speel

ander afwyking. Of jy nou n gunsteling

Jim Reevs se “I cant stop Loving You”, en

sanger, akteur, liedjie of “song” soos dit

dit is beslis een van my groot gunstelinge.

deesdae genoem word, of wat ookal êrens

Maar daar is nog baie ander ook.

in jou arsenaal

het, so sal jy ook

gunstelinge hê. Dit is ook nie verkeerd om
meer as een gunsteling van dieselfde aard
te hê nie! Ouens wat lief is vir musiek het
sommer baie gunstelinge en jy kan nooit
sê watter een jou grootste gunsteling is

So is daar ook verskillende lande wat jy
beskou as n gunsteling. Dalk was jy
eenkeer daar en was dit onvergeetlik,
daarom n gunsteling – soos Mauritius bv –
dis sommer almal se “favourite”!

Kampers het natuurlik ook gunsteling

Dis n woelige tyd want almal groet,

oorde en hang gereeld daar uit. Ander

gesels en lag terwyl daar ook lootjies

weer, wil so graag as moontlik by soveel

gekoop word. Lootjieverkope het ons hoof

as moontlik verskillende oorde kamp. As

bron van inkomste geword en daarvoor is

Klub-Kampvuur kamp ons natuurlik by n

ons baie dankbaar.

verskeidenheid oorde, en Afsaal is beslis
een van my groot gunstelinge daarom was
dit vir Elize en ek, n baie groot voorreg
om ons sewentigste saamtrek daar te kon
doen asook om ons toekenning daar te kon
ontvang. Dit was beslis baie spesiaal –
want waar is dit lekker!

Marlene, Susan en Ineke is duidelik in n
ontspannende luim, Johan se toorgoed
werk!

Hi, ek’s ook Hier!
Vrydagaande is dit die tyd dat jy jou
teenwoordigheid moet kom bekend maak.
Johan

Schonken

dek

gewoonlik

sy

tafeltjie en sorg dat jy in die nodige
stemming daarvoor is.
Annette
vriendelike

en
bui

Lorinda
en

is

in

iemand

n

baie

kry

n

vriendelike vinger wysing of dalk word
hulle in die rigting van die lootjie verkope
gestuur! (Lorinda is n nuwe lid by ons).
Johan Stemmet het baie moeite gedoen
en

n

spesiale

lootjieprys

aanmekaar

geswys. n Paar sakke hout en n vier “pond”

maar altyd n bietjie vreemd maar daarna

hammer daarby, in die ou taal en siedaar,

is dit n ander saak. Dan voel jy tuis!!

n skitterende prys!!

Chris, Jolize en Christopher Grobler is
Die lootjietafel was net so besig en die

reeds ou bekendes by ons en het net na

ondersteuning was geweldig en het alle

die die vorige kamp aangesluit. Baie

verwagting oorskry!

welkom en mag julle vele kampe saam

Raak bekend!
Die vriende wat kom saam kamp het het
hul self sommer gou

voorgestel en

tuisgemaak.

geniet!
Sport of Sports.
Die voëls het sommer Saterdagoggend
vroeg al die warm dag aangekondig! En dit
was bloedig warm!!! Daarom dan dat die
swembad soveel aftrek gekry want dit
was die regte ding om te doen.

Hendrik, Rina, Jan en Karen staan soos
ou vriende saam met Herman, Johan
Stemmet en Josh en gesels soos ou pelle!
Dankie die Vosloo’s, Hendrik en Rina dat
jul kom saam kamp het en dit nogal by so
n spoggerige oord. Die eerste kamp voel

Alicia en Mika het heerlik baljaar, soos
susters dit behoort te doen! Ander weer,

was maar n bietjie , kom ons sê, versigtig
en het soort van veiligheids maatreëls
toegepas!

Pierre en Elize het natuurlik weer
toesig gehou hoewel ek dink Pierre het
weer advertensiewerk vir sy gunsteling
bakkie gedoen! Hoe anders dan!
Kobus en Wynand hou bo en onder koel!

Soos wat die son gesak het en die
koelte langer geword het, het die lede
stadig maar seker met hulle hele pakket
in die rigting van die boma-lapa beweeg.
Dit was tyd om te klets!

Party weer, is maar skrikkerig vir die
diep waters en geniet die “baby pool”!
Almal het kom luister , nie dat hul eintlik
iets wou hoor nie want die honger het
begin knaag.
Toekennings
Soos gewoonlik is daar altyd n paar
Gelukkig was daar kans vir rus ook en
wat is nou lekkerder as n skaduslaap met
die lawaai van die res in die agtergrond!!

spesiale

toekennings

vir

mylpale

wat

bereik is en dit gaan nooit ongesiens
verby nie.

Kampvuur te skenk! Dis sommer n groot
prys en ons as Klub-Kampvuur sê, baie
baie dankie – ons waardeer dit opreg.

Etienne, Susan, Alicia en Mika sowel as
Tina en Marius ontvang hul veertigste
saamtrek bywoning skyfie. Baie geluk julle
almal, dit is n besondere prestasie en baie
word opgeoffer om saam te kamp. Ons
waardeer dit opreg en onthou – vyftig lê
net n jaar verder!!

Die balletjie is gerol en niemand anders
as Johan Schonken was die gelukkige
ontvanger nie! Kyk daai glimlag!!!
Dankie, dankie, dankie!

Wenners wil ons wees!

Soos gewoonlik word n “Ons sê Dankie”
skyfie uitgedeel aan spesiale bydraes.

Marietjie was die wenner van die baie
sinvolle

en

praktiese lootjieprys

wat

Johan geskenk het. Baie geluk Marietjie,

Louise, Pieter en Johan ontvang met

nommer 21 het die slag vir jou gewerk!

trots hul skyfies en ons weet dit gaan

Baie dankie Johan, jy het dit met trots

altyd iets spesiaals vir hul beteken.

gebou en met n lied in jou hart oorhandig!
Dis is egter nie al nie. Pieter en Louise,
die eienaars van Afsaal het dit goed
gedink om weer n gratis naweek aan Klub-

Honger en Dors
Na al die gepraat en geskerts is dit tyd
om die vure te maak brand!

Die saambraai, klets en kuier was n
heerlike geleentheid en n groot sukses.

Die

Jonker-broers

het

die

vure

aangesteek en die reuk van sekelbos is
genoeg om die hongerpyne aan te wakker!
Cheers op n heerlike braai.

Dankie my ou maat, ons kan maar brood
bak want daar het nie n krummeltjie
oorgebly nie!!
Die vure het uitgebrand, die kostafels
het, saam met die glase, leeggeraak en
stadig maar seker het almal terug beweeg
in die rigting van hul woonwaens om of te
gaan slaap of dalk verder te kuier want
die aand was nog jonk!

Karen, Rina en Hendrik, ons nuwe

Eina pyne!

vriende geniet hul eerste braai saam met
Klub-Kampvuur.

Pierre het sy baie seer operasie soos n
man gevat en is vining op die herstel pad.
Pierre jy was in almal se gebede en ons glo
ons Hemelse Vader sal jou volkome

herstel gee. Daai “looks” is genoeg om te
glo beterskap is oppad!.
Die geknal van tentpale wat val!

Die oord doen die catering (koue ete) en
dek en versier die kos tafel. Hulle gee vir
ons tafels en stoele en ons dek ons eie
tafels.

Bring

jou

eie

breekgoed,

Dis die aakligste geluid op n Sondag –

tafeldoek, versierings ens en doen die

die kakafonie van vallende tentpale. Die

nodige. Pierre Jordaan gaan die musiek

meeste lede moet ongelukkig Sondae

verskaf en ons sien uit daarna. Daar gaan

oppak en hierdie naweek het dit vroeg

n kersboom vir die kinders wees maar jy

begin aangesien die son weer hitsig was en

bring jou eie kinders se geskenkie asb.

niemand kans gesien het om die hitte aan

Marlene Jonker gaan die kinders vir n

te durf nie.

rukkie besig hou, met nog so n klein
verrassing of so, terwyl Klub-Kampvuur n
pakkie eetgoed vir die kinders borg.
(maak seker dat jou kind/kleinkind se
geskenk daar is) Gaste en jou werkende
kinders wat saamkom betaal R200 pk vir
die ete. Lede wat slegs drie of minder
kampe gedoen het betaal R100 pk vir die
ete.

Dit was weereens n wonderlike naweek
want n oord soos Afsaal, met Pieter en
Louise wat heeltyd betrokke is en elke
gas by die naam ken, saam gesels en kuier
kan niks verkeerd gaan nie. Soos wat die
dwergvisvanger se oë gefokus is op die
water, so is Pieter en Louise se oë
gevestig op Afsaal en sy gaste!
Kerskamp
Ons Kerskamp vind plaas die naweek van
3 – 5 Desember, te Bosfontein, tussen
Warmbad en Nylstroom. (Dieselfde pad
as Klein Paradys).

Dankie aan almal wat kom saam kamp
het. Dankie vir die wonderlike atmosfeer
wat daar tans heers, die ondersteuning en
die betrokkenheid. As bestuur waardeer
ons dit opreg.
Nuusbrief saamgestel deur Willem Botha en fotos
verskaf deur Willie en Elize

