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Kokoriba kraai koning!

Dit is die jaar 2022. Januarie. Ons

Wat n voorreg om deel te wees van so n

kamp by Kokoriba. Inteendeel, nie net ons

groot groep vriendelike kampers. Lede

nie, n hele klomp van ons, Klub Kampvuur.

wat gemotiveerd is om betrokke te raak,

Ons kom vanuit n moeilike jaar en betree

dinge te doen, nuwe vriende te betrek, te

n onbekende jaar. Die jaar wat verby is

lag en skerts en sommer so, tong in die

was

kies, n paar kilo’s af te skud!!

vol

goggas,

goed

soos

virusse,

droogtes in groot dele van ons land, covid
verwante siektes, hartseer en so kan ons
aangaan, maar die nuwe jaar, die jaar van
2022, kan dalk net n baie beter jaar
wees! Ons moet net glo en vertrou, ons is
mos gelowiges of hoe?

Die nuwe jaar gaan n uitdaging wees,
want dit is altyd so, nuwe voornemes wat
so vir n maand of twee hou en dan maar
weer in die niet verdwyn. Gelukkig het
Klub-kampvuur lede wat dinge laat gebeur

maak nie saak wat nie! Kyk net hoe pronk

Dis

altyd

lekker

as

lede

vriende

ons dames want hulle is die wenners van n

saambring want meeste van hulle dink

hoefystergooi wat hulle sommer self ge-

Klub-Kampvuur is nogal n goeie opsie en

inisiëer het – want waar is dit lekker!

dan sluit hulle aan.

Nuwe kampers.

Hallo, ek’s hier!

Drie vriende het kom saam kamp en dis

Vrydagaande se aanmelding en groet
geleentheid is deesdae n heerlike en

duidelik dat hulle dit baie geniet het.

vrolike affêre. Die lede maak behoorlik
gebruik van die “opwarming sessie” en
daarna is die tonge behoorlik los.

Heel

links

het

ons

vir

Bossie

en

Hermien, Willem en Elize se vriende,
middel het ons Braham, almal se pêl, en
regs het ons Kevin en Lizelle, Rijako en
Natasha se vriende. Ons vertrou julle is
almal binnekort lede want ons lede dink
julle is gawe ouens!
Dit lyk so lekker want dit proe so lekker!

Ons het ook n paar besoekers gehad
wat chalets saam met die Jonkers gedeel
het. Links het ons Christelle en Stefan
Lourens en regs Louis Scheepers. Ons
hoop ons sien julle ook weer by n volgende
geleentheid
aanvaarbaar!!!

–

onthou,

tente

is

heel

Dis beslis ook nie net oom Duimpie se
skuld nie!!

Die verskeidenheid is nogal

opvallend en sommer baie lekker!!

Nommer asb

Saterdagstraf

Mense kla altyd as hulle moet tou staan

Saterdag is gewoonlik die langste dag

om iets te koop of te betaal maar

oor n naweek, vroeg opstaan en laat gaan

Vrydagaande se toustaan om n Klub-

slaap. Dit wat tussenin gebeur is soort

Kampvuur lootjie te koop is beslis nie n

van die straf! Dis gewoonlik n lekker straf

probleem nie!

want as jy aan die aktiwiteite deelneem
dan is dit so-iets soos versagtende
omstandighede!!

Daar was ouens wat bietjie “”boccha
Veral nie as die prys só lyk nie! Die
Bouwers het weer uitgehang en n pragtige
hamper geskenk. Baie dankie Willie en

ball” gespeel het, ook maar net om n dors
op te bou!! Thinus bevestig ook dat hy nog
heel gemaklik op een been kan staan!

Marietjie, soos altyd was dit n wenner en
jul bydrae word werklik waardeer.

Hoefystergooi was n baie bedrywige
aktiwiteit
Annette en Thinus moes maar tevrede
wees met die laaste beskikbare nommers
maar koop sal hulle koop!

en

het

sommer

baie

belangstelling gelok. Daar was spanne wat
teen mekaar gekompeteer het, n eerlike
tellinghouer

en

natuurlik

ondersteuners of toeskouers.

n

paar

Die swembad het natuurlik die nodige
verkoeling oor die naweek verskaf en is
gedurigdeur besoek deur oud en jonk.
Kokoriba is n baie aangename oord met
genoeg om almal mee besig te hou en sal
beslis op ons lys van gunstelinge bly!
Klets en kuier
Lizelle het gesorg dat die speelveld
gelyk was!

Aktiwiteite by Klub-Kampvuur is nie
verpligtend nie maar Kletstyd is, want as
die lootjienommer getrek word en jy is
nie daar nie, wel dan is jy nie daar nie!!

Wie nou eintlik gewen het weet ek nou
nie regtig nie maar dit lyk of Annere en
Johan dalk die nie-amptelike wenners was.
Annere het in die proses haar been
beseer, ook maar om Johan se aandag te
kry maar hy sê hy werk met pype en sulke
goed, nie bene nie!!

Die voorsitter moet darem maar die
geleentheid gegun word om n paar dinge
kwyt te raak anders leer ons niks van
mekaar nie en is oningelig. Toekennings, as
daar is, word gemaak en ons moet dankie
sê vir die spesiale bydraes anders is ons
nie n gemeenskap van kampers nie.
Daar is ook lede wat siek is, soos Nico,
Pierre, Rose en dalk ander waarvan ons
nie weet nie. Ons moet hulle in ons gebede
dra want dit is wat gelowiges doen. Daar
is ook dankbaarheid teenoor ons Hemelse
Vader vir Sy hand van genesing want Inez
het n “skoon” oudit gekry.

Nommer 59A was die wennommer en die
gelukkige wenner was niemand anders nie
as Kobus.

Lizelle en Marietjie het elk n “Ons sê
Dankie” skyfie ontvang vir hul onderskeie

Marietjie oorhandig die prys aan Kobus

bydraes. Lizelle vir die verkoop van die

terwyl altwee lekker breed glimlag. Baie

lootjies en Marietjie vir daai fantastiese

geluk Kobus , geniet hom!!

hamper wat die Bouwers gskenk het. Baie
dankie vir jul bydraes, ons almal waardeer
dit opreg!

Vreedsaam!
n Ou kan ook nie net praat nie, daar
moet ook geëet word. Die vure het
gebrand, die glasies het lewe gekry, die
vleis en brode is op die kole gegooi
(behalwe nou die wat op die grond beland
het) en die aand het sy loop geneem.

Ons probeer die kleinspan ook betrokke
maak en Mariska het vir ons die lootjie
kom trek. Daai klein vingertjies het
gevoel en gevoel aan die nommers maar
haar Ma en Pa se nommers wou nie reg val
nie!

Die vuur is amper reg!

en die jakkals se getjank is vroeër
hoorbaar en dan die absolute rustigheid!
Volgende saamtrek.
Ons kamp die naweek van 18 – 20
Februarie te SanChaLen, Warmbad. Ten
tye van die skryf van die nuusbrief was al
die staanplekke plus nog reeds geneem.
Nou gaan ons braai!

Klub-Kampvuur het voorwaar die jaar van
2022 goed begin!!

Natuurlik altyd onder toesig!!
Dit was weereens n wonderlike aand en
om so saam te braai, kuier en klets, dit
maak die naweek net soveel aangenamer.

n Nuwe gedoente daar tussen ons,
ongelukkig n Toyota maar die vlae lyk reg!!

Dankie aan al die lede wat altyd die
saamkuier geleenthede ondersteun want
die na-braaise slim praatjies is soos die
“cherrie op die koek”!
Sondag
Tyd om te pak! Party lede raak slim, pak
vroeg op en gaan koel dan af in die
swembad. Soos die pale val en die waens
een vir een vertrek raak die oord maar
bra eensaam en dan slaan die stilte toe.
Die voëls keer terug om krummels te soek

Maak nie saak die weer – kom kamp weer!
Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Willie Bouwer.

