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Paradys Pap & Sous

As dit pap reën, moet jy skep, sê die

poetoepap, (skynbaar n leenwoord uit

gesegde, maar dis beslis nie pap en sous

Zulu) en nog n verskeidenheid ander. Nie

nie! Pap en sous is iets anders, iets

almal by Klub-Kampvuur eet pap nie

besonders, veral as die kok weet wat hy

terwyl ander weer n “skottel” vol inskep,

of sy doen want almal is nie regtig

wat geen mens wraggies op een slag kan

professionele pap en sous makers nie.

eet nie!

Mieliepap is skynbaar ook n eg Suid
Afrikaanse resep en word in groot dele
van

ons

land

geëet.

Daar

is

n

verskeidenheid soort van pappe. Dink
maar aan stywepap, slappap, krummelpap ,

Dan is daar die kenners, dis nou die
ouens wat wag vir die aanbrandsel aan die
onderkant van die pap wat veral soggens
met vars melk en suiker geëet word!!

Daar is natuurlik ook die sous wat

Daar is min mense wat nie brood eet nie

eintlik die ding doen. Party praat van n

en Marlene het dit goed gedink om iets

tamatie smoorsous terwyl ander maar net

aan hul saligheid te doen!

van sous praat. Die tradisionele sous
bestaan gewoonlik maar uit tamaties, uie
en “mushrooms” met n paar speserye en
ander” bygelowe” daarby! En party pap en
sousmakers

weet

net

hoe,

soos

byvoorbeeld by Klein Paradys! Daar was
potte vol heerlike pap en sous waaraan
almal smaaklik kon eet – want waar is dit
lekker!!!

Vrydag-verrassing!
As lootjie-prys het sy en Josh n lekker
groot broodpot met twee verskillende
potbrood mengsels sowel as n broodplank
as

lootjieprys

skitternde

geskenk.

idee

en

Dit

Lizelle

was
het

n
die

lootjieverkope goed aan die rol gehou
want almal wou die prys wen!

Is jy hier!
Die “kom wys jou gesig” Vrydagaand was
weereens
geleentheid.
Die tyd van die jaar maak Johan se
“skeutjie” tafel gewoonlik plek vir iets,
kom ons sê maar, meer toepaslik! Iets
warms, elke jaar met n ander naam en dit
is lekker, pot lekker! Gert sorg dat die
laaste druppel getap word!! Wel gedaan
Johan, dit was weereens n wenner!

Pot-brood!

n

heerlike

en

gesellige

Hoewel die luggie effens aan die fris
kant

was,

was

die

ondersteuning

Ydelheid o ydelheid is die duiwel se
oorkussing - wag maar tot vanaand!

uitstekend. Dit bly maar vreugdevol om te
sien

hoe

die

lede

mekaar

se

teenwoordigheid waardeer!!

Sonnige Saterdag.
Daar is nie tyd vir laat lê op n Saterdag
nie. Hoewel daar geen spesiale reëlings vir
Saterdag deur die dag was nie het ieder
en elk hom besig gehou met dit waarin hy
of sy belangstel.

Daar is altyd ouens wat met een of
ander verrassing vorendag kom en hul self
daarmee vermaak!

Fietsry is nogal heel populêr onder die
lede en hier is Eugene en Jef besig om hul
vaardighede ten toon te stel.

Boomklim was nog altyd lekker vir
kinders ten spyte daarvan dat hul ma’s
altyd n oorval wil kry! Thomas en James
se aapstreke!
Stap en bergklim is bietjie meer in die
middeljare se lyn – Sallies en Linda wys
hoe dit gedoen word.
So stap die tyd aan en stadig maar
seker

Corné wil jy kamer verlaat!!

val

die

reëlings

in

plek

vir

Saterdagaand se saambraai, klets en
kuier!

Kletstyd

Ons sê Dankie

Dit werk mos nou maar so, daar moet

Daar is altyd lede wat iets spesiaals

altyd n paar woorde gesê word anders is n

doen vir n naweek wat maak dat n naweek

saamtrek nie n saamtrek nie!

nie maklik vergeet word nie.

Of almal luister is te betwyfel maar
daar is darem altyd n paar glimlagte wat n
ou moed gee vir die toekoms van KlubKampvuur!
Die

volgende lede het toekennings

gekry vir saamtrekbywoning prestasies.

Whitey baie dankie vir die pap en sous,
Lizelle vir die verkoop van die lootjies,
Johan vir

die lekker

warm drankie,

Vrydagaand en natuurlik Marlene vir die
baie spesiale lootjieprys. Julle bydraes
word opreg waardeer en ons almal is baie
dankbaar daarvoor!!

Familie besigheid
Die lootjie is getrek en die wenner –
Herman!

Gert & Rose 60, Pierre & Elize 40,
Johan & Annere 10 en Thinus & Annette
30. Baie geluk julle, welgedaan. Julle is
staatmakers. Johan en Annere het n baie
goeie voorbeeld gestel deur binne 10
maande 10 kampe by te woon. Dis hoe dit
gedoen moet word!!!

Marlene het die prys met n groot
glimlag aan swaer Herman oorhandig want

Daar is natuurlik party wat meer
“skeppend” van aard is – groot porsies!!

sy weet hy kan nie regtig broodbak nie,
Ineke sal maar die nodige moet doen – sy
het mos darem ondervinding!!!!
Baie geluk Herman geniet dit!!!

Ons braai saam
Teen die tyd het die vure al lekker
gebrand, die pap en sous was heerlik warm
en so ook n paar van ons lede! Die luggie
het koel getrek en die warm baadjies

Daar was potte vol heerlike stywe pap
en sous, n ware Klein Paradys resep!

moes uitgehaal word.

Die atmosfeer was gesellig terwyl al
wat braaier is hul braai “skills” ten toon
gestel het!

Sallies het sy hande vol gehad maar sy
visvang stories het nie opgeraak nie.
Dankie Sallies, dis altyd lekker om daarna
te luister!

Annere het moeite gedoen om almal tuis
te laat voel want sy hou van kuier en
klets!

geniet het nie moet jy beslis boeke met
jouself vat.
Klein Paradys is n pragtige oord met n

Vriende.

paar versteekte juwele maar jy moet soek
daarvoor!. Ons gaan verseker weer daar
kamp.

Emile het vir Rob en Jacky saamgebring.

Volgende Saamtrek
Ons kamp die naweek van 10 – 12 Junie
te Uitvlugt, Dinokeng. Dis n nuwe oord vir
ons met slegs 12 staanplekke, elk met n
eie badkamer. Hulle het geen beswaar as
ons staanplekke deel nie. Die totale koste
vir die naweek beloop R850 en moet op 2
Junie in ons rekening wees.(Reeds vol).

Sondag
Elize en Thomas het ook weer kom saam
kuier en Awie en Lizelle het saam met
Junette kom kamp. Dit was lekker om jul
almal by ons te kon hê en ons vertrou ons
sien jul spoedig weer.
Dit was werklik n heerlike kuier aand
met baie stories en gekskeer, glimlagte
en gesigtrekkings. As jy die aand nie

Eienaardig dat die ouens wat die laatste
kuier, Sondag die vroegste vertrek. Die
enigste verklaring daarvoor kan net wees
dat die middagslapie roep! Dankie dat jul
kom saam kamp het, ons sien mekaar by n
volgende geleentheid.
Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Willie en Elize.

