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Drie Berge
Alweer Pierre

Daar is baie ontwikkeling tussen die

provinsionale regering met onbeperkte

berge, al drie van hulle. Dit sien jy

belasting inkomste totale agteruitgang

sommer met die intrapslag, of eintlik die

bevorder! Maar dit daar gelaat.

inryslag by Drie Berge, veral as jou
moermeter eers gesak het nadat jy die
vrot stuk grondpad met n paar teer
“patches” op tussen Brits en die oord
gery het. Dit is n openbaring om te sien
wat die privaat sektor met beperkte
kapitaal

kan

vermag

terwyl

die

Drie Berge is besig om n metamorfose
te ondergaan. Die paaie is so effe
verander om toegang te verbeter en
danksy die milde reën van die afgelope
seisoen

lyk

die

staanplekke

sommer

spoggerig. Dan praat ons nie eers van die

swembad en omgewing nie – dit is n

nie daaraan dink dat iemand anders,

paradys. Elke kamper het maar n idee van

anders kan dink nie!

hoe sy staanplek moet lyk en gelukkig kon
Pierre n lekker groot en gelyk staanplek
kry waar hy met gemak daai groot
Destination, Fascination of Complication
of wat ook al,kon staan maak. Daar was
ook meer as genoeg plek

sodat hy sy

nommer 20 Falkirk, volgens hom die beste
maak swartpotte, kon inrig om daai
heerlike Kerrie en rys wat hy belowe het
te kon maak. En dit was lekker, sommer
baie lekker – want waar is dit lekker!

Alex

het

dit

goedgedink

om

die

jongspan en die ouens wat “suiwersap”
verkies te bederf met n verskeidenheid
van koeldranke en n paar happies eetgoed,
waarmee sy ma hom gehelp het. Dit was n
puik gedagte wat goed ondersteun is. Alex
almal het dit waardeer – baie dankie!!
Vrydagaand Vrolikheid!

Dis natuurlik nie waar dit opgehou het
nie. Terwyl Gert vir Pierre moes help het
Ayantra en Erika die bykosse nl. piesangs,
klapper,

broodjies

en

chutney

mooi

uitgestal sodat dit vir almal baie maklik
toeganglik was. Baie dankie Pierre en
Ayantra, elke keer as julle kom kamp
verras julle ons en hierdie was n wenner!!
Vrydag Verrassing!
Ons is so gewoond aan Johan Schonken
se Vrydagaand tafeltjie met n redelike
verskeidenheid van “gorrelgoed” dat n ou

Die voorbokke – dalk die begin van n
lang Vrydagaand. Voor Anelia en Annere
en agter Pierre, Rijako en Natasha, almal
met n glimlag en n glasie in die hand want
hoekom dan nou nie, dis mos lekker!
Lootjie & Lootjie

gooi en sommer oor die algemeen lekker
sit en gesêls!
Saterdag Sports!!
Hoewel

daar

nou

nie

eintlik

iets

spesiaals gereel was vir Saterdag nie het
die “sports” al vroeg begin!

Charles Sinclair het n baie handige
braai houtrak aanmekaar gesweis en dit
opgetower met n paar sakkies hardekool,
leerhandskoene en “firelighters”. Almal
wou dit graag wen want dit was baie
spesiaal! Dankie Charles – welgedaan!!
Elize het ook n lootjieprys vir die

Alles loop altyd reg Toyota!!

jongspan geskenk wat bestaan het uit n
verskeidenheid eet en drinkgoed en dit
was ewe populêr. Baie dankie Elize – dit
was n blink idee!
Nuwe Lede

Die fietsry kommando het min geword!!

Baie welkom Hans en Ina Rautenbach.
Ons

glo

julle

gaan

baie

aangename

saamtrekke met ons deel. Dit was lekker
om te sien hoe jul inskakel, hoefysters

Danksy

Thinus

se

paar kampe baie besig was en ons net so

lekker

bietjie asem moes skep. Gelukkig het ons

hoefysters gegooi en dit was sommer

iets soos kletstyd waar ons n paar

aangename ontspanning. Dankie die le

gedagtes kan wissel, dankie kan sê en so

Roux’s, dis soos dit hoort!

bietjie gekskeer!

betrokkenheid

is

en
daar

Annette
ook

Ons sê Dankie
Baie dankie aan die volgende lede vir hul
bydraes, dit word regtig baie waardeer!!

Jy kon natuurlik ook slangetjies en
leertjies speel as jy wou!!
Charles vir die pragtige lootjieprys,
Alex vir sy nie-alkoholiese tafel, Elize vir
die kinder hamper en Pierre vir daai
heerlike Kerrie en rys. Dit is regtig n riem
onder die hart om te sien hoe betrokke
ons lede is.
Vriende en Pelle
Vriende, pelle en kuiergaste is altyd welkom.

Gelukkig was daar tyd vir opskep en
lekker eet ook – Pierre en Ayantra se
kerrie en rys sal vir n lang tyd onthou
word!! Dit was liplek lekker!!
Kuier en Klets
Ons Maart saamtrek was van die meer
rustige kampe aangesien ons die afgelope

Pierre en Ayantra het vir Gert en Erika
saamgebring

en

hulle

het

só

lekker

gekamp ons sien hul weer by Haywards,
Dinokeng.

Datsuntjie moet nie weer weggesleep
word nie!!
Dis my Nommer
Dit gebeur so baie – kom kamp die
eerste keer en jou nommer word getrek!

Etienne en Susan het vir Giepa en
Cornell saamgebring. Hulle het al op n
vorige geleentheid saam gekamp en ek glo
ons sal hulle weer sien.

Charles

handig

sy

handvervaardige

braaihout houer met n groot glimlag oor
aan Hans en Ina, ons nuwe lede wat die
eerste keer kom kamp het. Baie geluk
julle – geniet hom!

Die le Roux’s het vir Thea saamgebring
om te help met die hoefysters. Sy was
sommer lekker betrokke want die le
Roux’s kan nogal besig raak. Dankie Thinus
en Annette, maak weer so asb.
Kobus en Sandra se kinders, Johan,
Natasha en Jaiden het ook kom saam
kamp net om seker te maak sy pa se ou

Jaiden Viljoen, baie geluk met die
kinder hamper, ek glo jy het heerlik geëet
aan dit wat daar binne was!!
Tydens kletstyd het dit baie duidelik
geblyk dat brandstof en kampkostes n

groot issue is. Die versoek is dat ons

Ons kamp die naweek van 8-10 April te

nader aan die huis moet probeer kamp.

Haywards Game Lodge, Dinokeng. Ons

Die

die

neem die hele oord en ek kan nog so een

vakansies en langnaweke is skrikwekkend

of twee karavane akkomodeer veral as jy

hoog so ons moet maar by gewone naweke

bereid is om te deel. Dit is nou die vierde

bly. Baie oorde in die Brits omgewing is

maand in n ry dat al die staanplekke

Junie en Julie gesluit terwyl oorde in die

geneem word voordat ek dit beskikbaar

Warmbad omgewing normaalweg redelike

stel – wys jou net hoe lekker is dit by

goeie winterspryse het maar hulle is

Klub-Kampvuur (vir die wat vergeet het –

verder en tolgelde is ook hoog. Oorde in

onthou

Dinokeng is oor die algemeen duur plus

betaalbaar in Dinokeng)

oorde

se

pryse

gedurende

daar is “conservation” fooie by sommige
oorde

betaalbaar

en

baie

oorde

in

Dinokeng het nie genoeg staanplekke nie.
Om naweke te reël word n groot
uitdaging want ons lede kom van oral oor
en party moet baie vêr ry om saam te
kamp en kan dus nie elke saamtrek
bywoon nie en dis jammer. Ons probeer
ons

bes

om

oorde

en

saamtrekke

daar

is

“conservation”

fooie

Daar heers n wonderlike gees onder ons
lede en daar was n versoek dat ons maar
elke keer n verskoning moet soek vir n
saambraai of ontbyt!!!
Baie dankie aan almal wat so gereeld
kom

kamp

en

ons

klub

so

lekker

ondersteun- as bestuur waardeer ons dit
sommer baie!!

aanvaarbaar te maak en het almal se
ondersteuning nodig in die verband. Een
ding is baie seker – minderwaardige oorde
is nie op ons radarskerm nie!!
Gesondheid.
Daar is van ons lede wat sukkel met
gesondheid. Pierre Coetzee sukkel met
veral sy een long en arme Johan Gates lê
nou al n maand in die hospitaal en wag vir
n omlyningsoperasie. Ons as Christene het
n verantwoordelikheid om mekaar te dra
in ons gebede – kom ons doen dit met
groot geloof en liefde.
Volgende Saamtrek

Drie Berge se Groenrugreier.
Nuusbrief saamgestel en geskryf deur
Willem Botha en fotos verskaf deur
Willie Bouer en Elize Botha.

