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Kerskamp Kaskenades Bosfontein

My boodskap, in kort, gedurende die

So het ons elkeen ook n lewens- of

Kerskamp, het gehandel oor die paaie wat

geloofspad wat ons stap. Dis ook natuurlik

elkeen

n pad wat n ou maklik byster

van

ons

loop.

Ons

loop

nie

kan raak

noodwendig dieselfde paaie nie, want jy

maar in Ps 32:8 se die Here “ Ek wil jou

kry verskillende paaie soos grondpaaie,

onderrig en jou die pad leer wat jy moet

teerpaaie, gruispaaie, stofpaaie ens. Ons

stap”. Kersfees is die geboorte van Jesus

kies die pad wat ons wil loop. Dit maak nie

Christus, ons Verlosser en dis die pad wat

saak wat jy kies nie want dit is die pad

Hy ons wil wys om te stap. Stap jy en ek

wat ons daagliks wil loop, dit is maar soos

die Christus pad of loop ons sommer net

die lewe is. Die paaie is almal vol slaggate

die krismis pad – dink daaroor!

en n mens trap so maklik daarin en jy val.
Die vraag is – staan jy op en stap verder
of bly jy lê?

Klub-Kampvuur se Kersvader het ook
die naweek n pad gestap, gelukkig nie n
modderpad nie want die reën het eers
heelwat later gekom, maar die pad vanaf

sy woonwa tot waar hy die kinders kon

kom sê het “Kersvader, my geskenk is

opspoor. Ou Kersvader het die jaar slim

stukkend en jy moet hom terugstuur”. En

gedink en goeie beplanning gedoen. Al die

dis net daar, onder die boom, pyp in die

geskenke het hy in n waentjie gelaai met

hand, waar die trane oor ou Kersvader se

pragtige Kersmusiek daarby en op n heel

wange rol, want hy is ook maar net n mens

vrolike noot hom tussen die kleinspan

met n hart, n baie goeie hart!!!

tuisgemaak.

Worsbroodjies en Jenewerpons!
Wat is nou lekkerder as n lekker
verassing. Pierre Jordaan het besluit om
die lede Vrydagaand n bietjie te bederf
met

n

heerlike

worsbroodjie

en

n

bekertjie pons. Jy het nogal n keuse
gehad tussen twee soorte wors en twee
verskillende ponse!

Nadat hy almal op hul gemak gestel en
na hul welstand verneem het, het hy die
waentjie nader getrek en die geskenke
een vir een uitgedeel. Die kinders was in
ekstase en elkeen het hom n drukkie
gegee (sommige ma’s ook). Na hy almal
voorspoed toegewens het, met die belofte
dat as alles goed gaan, hy weer volgende

Pierre

se

hele

“setup”

was

behoorlik

jaar n draai sal maak, het hy die pad

georganiseer en tenspyte daarvan dat hy alles

rustig teruggestap. Die vreugde was groot

self

want n Kersvader wat geskenke by n kamp
kom uitdeel, is n goeie Kersvader.
Laat

Saterdagmiddag,

terwyl

ou

Wynand so lekker aan sy pyp suig, onder
sy afdak, onder die boom, vang sy oog n
seuntjie wat in die pad staan en hom mooi
beloer. Dit was Jonathon, wat genoeg
moed bymekaar geskraap het en vir hom

wou

doen,

was

helpende hande daar.

Klub-Kampvuur

se

Na my mening was dit een van die

As iemand mat soveel entoesiasme n

aangenaamste Vrydagaande die afgelope

projek aanpak om van Klub-Kampvuur n

jaar. Pierre het nooit gedroom dat al die

sukses te maak dan verdien hulle so n pos!

lede daar by hom sou kom uitspan en die

Marlene en haar span, het die kinders

aand so geniet nie. Wel gedaan Pierre en

behoorlik

Ayantra – julle is twee sterre!

speletjies wat hule behoorlik besig gehou

bederf

met

allerhande

het totdat Kersvader opgedaag het.

Dit was maar net die eerste skep en
smeer! Die aand is later afgerond met n
heerlike Tequila “mix”, wat Pierre as een

Die kleinspan is almal verras met n
geskenkie en pryse om te wen.

van sy spesiale resepte voorsit, net
wanneer hy lekker kuier !
Minister Marlene
“By hook or by crook”, Marlene moet
aangestel word as Minister van Sport en
Ontspanning!

Die deelname was spontaan en almal was
op n manier n wenner. Baie van die kinders
is nogal innoverend want as hul so n
bietjie agter raak, trek hul een of ander
truuk om weer by te kom. (Dalk is dit iets
wat hul by pa of ma geleer het)

Lede is in spanne opgedeel en die
“sports” het begin.

Watter speletjie nou die populêrste was
weet nugter maar dat dit n oggend se
heerlike entertainment was is n feit. Baie
dankie

Marlene

en

span,

dit

Johan Stemmet deel R50 rande uit!!

was

uitstekend gedoen! Dit is egter nie waar
dit opgehou het nie!
Noot vir Noot

Die deelname is ernstig en dis baie
duidelik Klub-Kampvuur het maar, kom
ons sê maar, nie so baie musiekkenners
nie.
Wie het nou ooit kon dink dat oorle
Oom Jan ook n rol in Klub-Kampvuur sou
kom speel. Ons minister van Sport en
Ontspanning het nog n verrassing gehad
en ons almal betrokke gemaak met n
heerlike middag se vermaak met Johan
Stemmet en al. Noot vir noot, en die mees
regvêrdige beoordeling onder Josh se
toesig, het sommer vir baie pret gesorg.

Marlene het laat waai met die vrae en
dit was gou duidelik dat Wynand n ander

kant ook het. Jy sien hom maar daar by sy
karavaantjie sit en trek aan sy pyp, maar
die man ken sy

musiek. Baie geluk

Wynand, jy het almal behoorlik ore
aangesit. Die heel mooiste van die hele
Noot vir Noot program was toe almal
uiteindelik spontaan Anneli van Rooyen se
Seemeeu

saamgesing

het

–

dit

was

hoendervleis mooi. Dankie Marlene en
span, hierdie was n treffer en die beste
Saterdagmiddag vermaak wat ek in al die

Baie geluk aan Rijako en Natasha met
die een wentafel – dit lyk pragtig!

jare by Klub-Kampvuur gehad het!
Kersete of Jaareindfunksie
Die reelings vir die Kersete is nogal n
uitdaging. Dit neem tyd en baie ure van
beplanning. n Gepaste venue moet gevind
word en n spyskaart moet saamgestel
word. Dan is daar nog musiek wat gereel
moet word, tafel plasings ens en wie weet
wat nog. Die heel belangrikste is – die
weer moet in gedagte gehou word!
Een

van

ons

lede

het

Bosfontein

Die ander was Annette en Lizelle – baie
geluk – dit lyk ewe gesellig!

voorgestel en dit was n baie goeie
voorstel. Martie het sommer ook die
catering behartig en sy mag maar. Dit was
spoggerig en baie smaaklik.
Die tafels is vroeg middag al gedek
want Martie het n gratis naweek as prys
aangebied vir die bes gedekte tafel. Die
dames het uitgehang en daar was n paar
spoggerige tafels wat werklik smaaklik
gedek en opgetooi was.
Martie het uiteindelik, na baie kopkrap,
geoordeel daar is twee wen tafels

Daar was baie ander mooi en gesellige
tafels ook maar almal kan nie wenners
wees nie. Tog word elkeen se moeite

waardeer want hoe mooier die tafels, hoe

Gaan nou vir twintig – dis moontlik!

groter sukses is die aand!
Baie geluk julle twee, die jaar 2021 was
goed vir julle want dit is die meeste wat
jul nog gekamp het. Dis altyd lekker om te
sien as die BMW met die boswaentjie sy
opwagting maak.
Volhuis
Lede wat n sekere aantal saamtrekke
Die eintlike wentafel was die kostafel.
Dit was smaaklik gedek met heerlike

die gedurende die jaar bygewoon het
kwalifiseer vir n volhuis skyfie.

kouevleise, slaaie en souse. Almal kon hul
borde behoorlik vol opskep, party meer as
eenkeer,

en

heerlik

smul

aan

die

verskillende geregte. Ja-nee, Martie ken
haar storie en dit was beslis n goeie
voorstel om by Bosfontein te gaan kamp
en ons jaareindfunksie daar te hou.
Toekenning
Jacques en Heidi het uiteindelik ook die
mylpaal van 10 kampe behaal.

Die afgelope jaar het die Viljoens en die
Bouwers al twaalf saamtrekke bygewoon.
Baie geluk julle - welgedaan! Probeer
volgende jaar weer. (dit kan natuurlik ook
wees dat n ou nie geld vir n vakansie het
daarom kamp jy maar twaalf keer saam met die
klub).
Daar is ook n hele aantal ander lede wat
vir die volhuis skyfie gekwalifiseer het nl;
Wilhelm & Hettie, Pierre & Elize, Thinus
& Annette, Etienne & Susan, Junette,
Wynand & Lizelle, Johan & Inez, Gert &
Rose, Marius & Tina en Willem & Elize.

Welgedaan almal, dis lekker om julle by
byna elke saamtrek te sien en al jul
insette

wat

jul

lewer

word

opreg

waardeer.
Uitsondering
Ons het besluit om hierdie jaar ook n
uitsondering te maak want ons voel Johan
en Annere wat Augustus aangesluit het
het nie n enkele kamp gemis nie en
verdien beslis ook n volhuis skyfie.

Baie

dankie

Pierre

&

Ayantra

vir

Vrydagaand se bydrae asook die musiek.
Marlene & Annere vir die kinder vermaak
en Marlene, Josh, Herman, Ineke en
Johan vir die aanbieding van Noot vir
Noot. Baie dankie Wynand vir jou bydrae
as Kersvader – almal van julle het n
skitterende bydrae gelewer en n baie
groot sukses van ons jaareindfunksie
gemaak. In hul afwesigheid ook hartlike
dank aan Etienne en Susan vir die
waardevolle penne wat hul as geskenk vir
elke karavaan gegee het. Dit word opreg

Baie

geluk,

ingeskakel

en

julle

het

onmiddelik

baie

maklik

twee

waardeer.

groot

staatmakers geword! Ons vertrou die
ander nuwe ouens volg jul voorbeeld.
Ons sê Dankie
Klub-Kampvuur kan nooit suksesvol wees
as ons lede nie betrokke is nie. Gelukkig is
daar lede wat altyd bereid is om daai
ekstra myl te loop en daarvoor het ons
groot waardering. Dit is altyd lekker as
lede sommer so spontaan betrokke raak
en lewe in Klub-Kampvuur blaas!

Gebruik

die

pen

vir

daaglikse lewenspad notas.

waardevolle

So kom die jaar 2021, ten spyte van

Dit was weereens n nat Kerskamp, ons is

covid en allerhande negatiewe besluite

nou al gewoond daaraan maar dit verhoed

ook tot n einde. Klub-Kampvuur en sy lede

ons nie om die jaar op n heerlike noot af

het wonderlike saamtrekke gehad en vir

te sluit nie. Sondagoggend het die manne

elke lid wat verdwyn, kry ons nuwes by.

vroeg opgepak want alles was papnat en
die seile maar by die huis gaan uithang –
net om n week later te vergeet van die
natigheid en slegs die lekker te onthou.
2022
Ons eerste kamp vir Januarie vind plaas
die naweek van 21 – 23 Januarie. Die oord
moet nog bevestig word maar vermoedelik

Ons 2021 Kerstafel

sal dit Kokoriba wees. Agtien lede het
reeds bevestig hulle stel belang.
Baie dankie
Namens die bestuur, baie dankie vir die
jaar

se

ondersteuning

en

lekker

saamkamp. Daar was baie hoogtepunte,
baie nuwe aansluitings en vele genotvolle
oomblikke. As dit die Here se wil is maak
ons volgende jaar weer so!
Geseënde Kersfees en n vreugdevolle
Ons staatmakers!!

nuwejaar vol van goeie gesondheid,
vrede en liefde.

Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Willie en Elize

Kanne vol grapsap!

