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Uitvlugt Resort

Uitvlugt Resort het sy ontstaan te danke aan
Riaan en Debbie Botes wat in 2020 die
familie plaas bekom het. Die plaas (Pietella)
het behoort aan Piet en Ella van der
Westhuizen wat in 2001 hulle hier tuis
gemaak het. Na tant Ella se afsterwe het hul
kinders die plaas bestuur en nadat dit deur ŉ
brand verwoes is het Riaan en Debbie wat
ook Marulani Bush Lodge in Dinokeng besit
die stuk grond van 62 hektaar gekoop. Riaan
sê die Elands rivier wat hier verby vloei na
die Rust de Winter dam was die beslissinde

faktor. Hulle kon eenvoudig nie nee sê nie.
Die twee het groot planne met die plek en
het al berge versit hier met die ontwikkeling
in die kort tydjie. Debbie sê daar in nog baie
meer in die pyplyn bv. vol restaurant, warm
water swembad, put put baan en nog meer.
“Watch the space”. Almal was dit eens dat
Uitvlugt Resort baie potensiaal het en in ŉ
volwaardige woonwa park omskep kan word
omring deur die natuurskoon. Klub Kampvuur
sien daarna uit om in die toekoms, weer hier
hul woonwaens staande te kom maak.

Vrydag
Met die aankoms Vrydag het daar al klaar ŉ
paar waens gestaan en mens kon duidelik sien
dat hul geen stres vlakke het nie. Klaar
uitgerus. Die waëns het so stuk, stuk
opgedaag en kort voor lank was almal daar en
staande. So met die groet slag kon jy sien
die mense is lus vir kuier.
Die Jonker’s het aangebied om die
verversings tafel te doen aangesien Josh
Saterdag verjaar het. Later die middag het
Marlene, Ineke en Josh daar opgedaag met n
sleepwa vol goed en dit op die tafels begin

Terwyl die skyfies uit gedeel word het die

uitpak. Daar was iets van als en vir almal. Tot

mense nader gestaan en hul hande weereens

Pierre en Kobus kon koeldrank en koffie kry.

diep in hul sakke gesteek om ŉ gelukkige
nommer agter hul naam te kon verseker.
Lizelle het ŉ snaakse aantrekkings krag op ŉ
mens en in ŉ jap-trap was almal by haar om
lootjies te koop. “dis seker daardie smile”.
Toe haar gedagtes begin dwaal het Thinus
vinning langs haar ingeskuif vir ŉ foto net om
seker te maak sy is nog met ons.
Die verversingstafel was weereens ŉ wenner
en nadat die mense eers ŉ draai daar gemaak
het was dit taboe met die koue.

Herman kon sy oë nie glo wat alles in daardie
pienk pers bottel was nie. Dit het soos speritus
gelyk met klein balletjies wat of as versiering
gedien het of vir die smaak gebruik was. Daar
was spookasem wat jy dan saam in die glasie
moes gooi voordat jy dit kon drink. Die konkoksie
het baie aandag getrek en Marlene moes in detail
vir tannie Marietjie vertel voordat sy dit
probeer het.

Daar was oor en weer gegroet, nuus is uit
geruil en die kuier het nog lank geduur
voordat die mense so stuk, stuk verdwyn het
om kos te gaan maak.

Terwyl die vure hoog gebrand het om die
koue te verdryf was die manne besig om n
vleisie te skroei wat geure van braaivleis oor
die kamp laat hang het. Nadat almal lekker
ge eet het was daar tot laataand gekuier om
die vure.

Die fietsryers het vroegdag die pad gevat.
Die dames het besluit om net ŉ entjie te
gaan trap en omgedraai by Mystic Monkey’s
ŉ hele 40Km gemeet met hulle terugkeer.
Marius en Kobus het weer die De
Wagendrift grond pad gevat en gery tot by
die Moloto pad en daar omgedraai. By hul

Lizelle moes klaar kuier want haar naweek is
kort geknip deur werk verpligtinge. Dankie
dat julle ten spyte van die werk nogsteeds
kom kamp het.

Saterdag
Daar was niks spesifiek gereël vir die naweek
nie en elkeen kon hulself besig hou en die
naweek geniet.

terugkeer het hulle ŉ hele 101Km getrap.

Daar was ook ander aktiwiteite. Natasha en
Rijako het ook hulle staal gewys en die roete
om die kamp aan gepak. Hulle het oor die
7Km gedraf en nog tyd gehad om die mooi
natuurskoon ook te bewonder.
Dan was daar weer die wat rustig opgestaan
het om die oggend te sien ontvou. Met ŉ
koffie in die hand was daar planne gemaak
om die dag om te kry.
Lekker verjaar ou Maat

Die groep het een van die wandel paaie
aangepak wat al langs die ongeskonde
Elandsrivier loop en was verras met die mooi
omgewing en natuurskoon.

Kletstyd

Josh het verjaar en die manne het groot
planne vir hom gehad. (Lekker verjaar ou
maat, Lekker verjaar) Gelukkig het Marlene
tot sy redding gekom.
Na n heerlikke ontbyt het die klomp besluit
hulle gaan ŉ bietjie stap om die kos te laat
sak.

Soos gewoonlik was die mense stiplik op tyd
en kon ons die Kletz verigtinge vinnig
afhandel. Ons het sommer in die deur geval
en vir Josh gesing. Lekker verjaar ou maat
Lekker verjaar.

Lootjies
Daar was ook vlugtig gepraat oor die nuwe
oord en hoe die mense die naweek gevind
het. Dankie Valdette vir die gasvryheid en
jul moeite om ons kamp groep daar te kon
ontvang.
Kobus het ook gevra dat die lede terugvoer
gee oor hoe hulle die kamp ervaar het wat
dan ook moontlik in die Kletz gebruik kan
word.

Nuwe Lede

Mens kon nie mooi sien wat in daardie
hamper versteek was nie, maar dit was net
genoeg gewees om die naskurigheid te
prikkel om nog n paar lootjies te koop. Soos
hulle sê die lootjies het soos stroop verkoop.
Lizelle was vroeg klaar en het n hele
R1240.00 in gevorder. Dankie aan almal wat
so gereëld die lootjies ondersteun. Dit gaan
vir n goeie doel.

Ons was weereens verras toe Mariska die
nommer trek. Dit gebeur nou gereëld dat n
Bossie en Hermien wat al voorheen saam
gekamp het is glad nie meer onbekend tussen
ons nie en het lekker saam gekuier. Hulle het
ook besluit om by ons familiegroep aan te
sluit en sodoende hul eerste amptelike kamp
agter hul naam aangeteken. Bossie en
Hermien, welkom, ons is seker julle gaan die
kampery saam baie geniet.

besoeker met die prys wegstap. En hierdie
keer was dit “Inge” se beurt wat saam die
Ritchies kom kamp het. Kyk net hoe trots lyk
sy terwyl Herman die hamper oorhandig.

Dankie Sê

Mylpale

Dit is altyd lekker om krediet te gee aan die
gene wat uit hul pad gaan om by te dra aan
Klub Kampvuur se sukses.
Hier ontvang die Jonker gesinne, Herman en
Ineke wat die hamper verskaf het saam met
Josh en Marlene wat gesorg het vir ŉ
onvergeetlike verversingstafel Vrydagaand

Josh, Marlene en Mariska ontvang hier hul
30ste saamtrek skyfie. Hulle het aangesluit
gedurende ons September kamp in 2016 by
Hartbeeshoek. Wel gedaan, ons sien uit na
die volgende 10 kampe.

hul dankie sê skyfies. Dankie jul bydrae word
opreg waardeer.

Johan het die eer gehad om mede stigters
Wynand moes instaan in Lizelle se
awesigheid en het sommer nader gestaan om
haar dankie sê skyfie te ontvang. Dankie
Lizelle jy is ŉ regte staatmakker.

lede Kobus en Sandra se 80ste saamtrek
skyfie te oorhandig. Dis n groot prestasie om
al die kampe te kon bywoon vandat Klub
Kampvuur gestig is in Januarie 2015.

Saterdag Aand
Gelukkig het die kamp aan ons behoort vir
die naweek en kon ons die krane bietjie oop
draai en tot laat kuier.

Die mense het sommer vroeg die middag al
begin kuier en na die Kletz gehou is het hul
groot gegaan want dit was mos Josh se
verjaarsdag en ŉ rede om te party.

Vure is aan gesteek, stoele nader getrek,
braaiers is gepak met vleis reg om gebraai te
word. Emile het seker gemaak dat Charles se
music box aan die gang bly en het musiek
gespeel vir oud en jonk.

En wie sê die vrou slaan nie die septer nie.
Ek onthou woorde wat so klink. When a man
says he do anything for a woman he means
he stop bullets and kill dragons “not clean
the basement and wash dishes” Mooi Thinus
jy stel ŉ voorbeeld. Hoop jy steek die ander

Daar was ook die wat meer rustiger was
maar nog steeds ŉ hond uit ŉ bos gekuier
het om die vure. Hulle het mos vir Bossie en
Hermien gehad as rede vir hul kuier.
Staaltjies is vertel en kort kort het jy die
gelag gehoor hoe hulle dit geniet het.

manne aan.

Sondag

Naweek Rekkers

Soos dit maar is op ŉ Sondag is daar die wat
ŉ bietjie laat lê en dan weer die wat met
dagbreek oppak, groet en vertrek want daar
is nog huislike verpligtinge om na om te sien.

Dan is daar die wat maksimum tyd uit ŉ
naweek wurg. Nadat hulle opgepak het moes
daar eers ŉ draai gemaak word by Mystic
Monkey’s voor hul huiswarts sou keer. Die
Coetzee’s, Ritchie’s en Barkhuizen’s is in ŉ
konvooi daar weg en het eers laat die middag
hul opwagting gemaak. Daar was te veel om
na te kyk in die kort tydjie.
Die Barkhuizen’s het so lanklaas kom kamp
dat hulle sommer ŉ klein vakansie van die
geleentheid gemaak het en ŉ volle week
geboek het. Daar was ook ŉ paar ander wat
die naweek tot die uiterste gerek het.

Die vlakkie het sommer vinning Donderdag

Daar is 25 staanplekke bespreek, so julle

nader gestaan om te kom kyk watse waentjie

moet spring om jul plekke te verseker. Glo

hier in getrek het. Wynand en hy het mekaar

my dit gaan ook weer een van daai

diep in die oë gekyk en goeie vriende geword.

onvergeetlike kampe wees.

Volgende Saamtrek
Ons volgende kamp is by Weesgerus. Ons
beplan om Bunny Chow potjies te maak vir
Saterdagaand. Die koste beloop R640.00
wat Admin insluit.

Nuusbrief saamgestel deur Kobus Viljoen en
fotos verskaf deur Willie Bouwer, Kobus
Viljoen en Lede.

