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Haywards Hindernis

Moet asseblief nou nie in die opskrif

blouwildebeeste,rooibokke, vlakvarke en

lees dat Haywards as sulks, n hindernis is

wie weet wat nog, wat sommer so voor

is nie, allermins! Haywards Game Lodge is

jou voorstoep, al vretende, verby stap.

n unike oord met uitstekende staanplekke,
elk met n eie badkamer, wasgeriewe en n
afdak met tafel en stoele wat n groot
bonus is. Elke staanplek se uitsig is
uitstekend

geleë,

langs

die

heining

vanwaarjy lekker gemaklik kan kyk na die

n Opskrif soos “Hinderness trail” sou
heelwaarskynlik

meer

beskrywend

gewees het want een of ander tyd sou die
alewige vete tussen Ford en Toyota
aanhangers op een of ander manier ter
sprake moes kom. Dit help nie daar is

alewig n gepraat en gespog oor die
verskillende voertuie se bekwaamhede
nie, daar moet bewyse gelewer word. Wie
sou nou ooit kan dink dat Haywards in so n
“hinderness trail” omskep kon word om
die bewyse te kon lewer, en dit te danke
aan n heerlike nat naweek. Die soort van

Skemer Skeutjie
So skuins voor skemer is dit tyd om
nader te staan om jou teenwoordigheid
bekend te maak. Dis dan ook die tyd dat
jy Johan se tafelfeltjie raakloop – die
skeutjie tafel!

reën in April is eintlik ongekend maar dit
het net die regte geleentheid geskep vir
die pret.

Annere, Elize en Johan Stemmet het of
die

eetgoed

of

die

drinkgoedjies

raakgesien en besluit dis die plek om te
wees.
Paul – “One life live it”!

Daar is natuurlik ook maar ouens wat n

Om darem nou redelik regverdig te
wees moet ek noem dat slegs 50% van die

wye draai om die tafeltjie loop want hulle
is nog “nuut” en versigtig!

Isuzu’s vasgeval het. Nissan het ewe eens
ook

n

slaagsyfer

van

50%

gehad.

Daarenteen het Duster n 100% slaafsyfer
gehad. Oor Toyota gaan ons nie praat nie
behawe dat hul baie minder suksesvol was.
Ford was nommer een want hul moes n
paar Toyotas uitsleep maar uiteindelik
was “One life live it” se negentien
voertsek model Landie die wenner, want
hy het al die karavane wat gepootjie was
deur die “obsticle course” heel gemaklik
uitgesleep - want waar is dit lekker!!!

Magda en Eben van der Westhuisen is
eerste kampers terwyl Elmari, Gerrie,
Bossie en Hermien darem al n tweede
poging aangewend het.

Wen wil ek Wen
Daar was groot pryse te wen, lekker
weggesteek in n koevert aan n bottel
vonkelwyn.

Soos altyd, het Lizelle weer die lootjie
verkope kom oorneem en n nuwe rekord

Dit was n nat naweek – baie nat, punt. Al
jou beplanning, gedagtes en idees word
behoorlik

versuip

en

vertrap

in

die

modder, maar dit is mos maar deel van
kamplewe!

Vir die kleinspan was dit n fees!!

opgestel met die verkope daarvan. Ek dink
die ouens hou sommer baie van haar
daarom die goeie verkope. Baie dankie
Lizelle, jy het uitstekend gedoen!

Ander
Taliban!

Daar was ook n baie dienlike lootjieprys
vir die kinders, geskenk deur Annere en
dit het al wat kind is se aandag getrek.
Dankie Annere, met n bietjie kan jy baie
mense se harte bly maak – dit word
waardeer!
Nat, natter, natste.

weer,

vermom hulle soos

die

Sommiges spog met hul plakkies!

Die voordeel van Haywards is dat
meeste van ons kon half koud en half nat
onder die afdakkie by die staanplek braai
– dit was ook n ondervinding.
Kletstyd is ook verkort en net die
noodsaaklike items is hanteer.
Vriende
Marlene en Josh het vir Angelique en
Wiehann saamgebring .

Party weer, sien n geleentheid in alles!
-

Hulle het reeds aangedui hulle gaan by
ons aansluit.Die Ritchies het vir Inge
So n bietjie kompetisie op n reëndag is
goed vir die dors!!
Dis tyd om te klets!!
Agv die aanhoudende reën die naweek
moes ons oor al ons planne herbesin. Die
saambraai moes gekanseleer word, die
hoefysters is nie eers uit die bakkie
gehaal nie en kletstyd moes vir die eerste
keer in sewe jaar sommer so staan-staan
onder die le Roux’s se afdak gehou word.

saamgebring wat heerlik in haar tentjie
onder die afdak geslaap het en Bossie het
vir Eben en Magda saamgebring. Vriende
is altyd welkom want meeste van die tyd
gaan hulle met goeie herrinneringe terug.
Nuwe aansluitings
Sommige

ouens

is

nie

vinnige

besluitnemers nie. Hulle het altyd tyd
nodig om te oorweeg en dan te besluit. Dit
is eintlik n goeie eienskap want baie
vinnige besluite het mense al in groot
moeilikheid laat beland!

Archie

was

die

wenner

van

die

kinderhamper wat Annere geskenk het. Baie
geluk Boeta en kyk net hoe lekker hou tannie
Annere jou vas omdat daar vreugde in haar
hart is!!
Die groot pryse was versteek in koeverte,
een met n goue ster en die ander met n silwer
ster. In een van hule was die eerste prys en in
die die ander, die troosprys. Die wenner moes

Hendrik en Rina, links en Jan en Karen,
regs, is van die mense wat eers die kat uit
die boom kyk voordat hulle besluite neem.
Uiteindelik het hulle ook aangesluit. Gert,

n keuse uitoefen, of goud of silwer!!
Die nommer is getrek en die wenner
weereens Johan Stemmet!

in die middel en Erika wat agter hom
wegkruip ,is van die vinnige besluitnemers,
hulle het sommer dadelik aangesluit. Baie
welkom julle, ons vertrou julle volgende
kamp gaan n droë een wees en die baie
wat daarna volg gaan heerlike saamtrekke
wees.
Prystrekking
Die hoogtepunt van Kletstyd is die
lootjietrekking.

Johan het gegaan vir goud en die prys was n
sewe dae gratis kamp by Haywards.
Die tweede lootjie vir die troosprys is
getrek en die wenner – Marius Ritchie.

Blye kindergesiggie !

Marius het nie n keuse gehad nie en
moes maar gaan vir silwer. Wat n lekker
verrassing – ook sewe dae gratis by
Haywards. Paul het hierdie twee pryse
met n groot glimlag aan die wenners
oorhandig.

Baie

dankie

Paul,

dit

is

voorwaar groot pryse en net daarom sal
ons weer by jou kom kamp!

Vandag is Paasfees n dolle gejaag na
geld en plesier en die ware betekenis
daarvan

word

slegs

deur

n

klein

minderheid Christene gevier.

Paul is baie in sy noppies met sy “Ons sê
Dankie” en Klub-Kampvuur skyfies wat hy

H

ontvang het. Erens gaan dit n ere-

plekkie kry.
Volgende saamtrek.
Ons volgende saamtrek vind plaas die
naweek van 13 – 15 Mei, te Klein Paradys,
Nylstroom.

Weereens

is

al

die

staanplekke geneem voordat ek dit kon
adverteer. Lede bespreek ook reeds al vir
Junie want Klub-Kampvuur se vlam brand
baie sterk.
Paasfees
In die Bybelse tyd was die Paasfees n
sewedaagse fees en dit was oorspronlik n
gesinsfees wat in elke huis gevier moes
word.

Bakkie van die jaar – die bewys is daar!
Dankie
Dankie dat jy so getrou kom saam kamp.
Dankie vir jou bydrae, gesindheid, glimlag
en ondersteuning. Dankie vir die geskerts
en die saamkuier want saam maak ons van
Klub-Kampvuur n groot sukses!
Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Willie, Elize en n
hele paar lede!!

