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Winterwarm Weesgerus.

Winter is winter. Koud, sommer lekker

mooi kampvuurvlam op n koue aand in die

koud en n plan moet gemaak word om die

bosveld, baie meer as enige ander manier

koue op n manier te verdryf. Hout is hout,

van verwarming. Daar moet egter stompe

eintlik goud in die winter, goeie goud wat

betrokke wees en waar kry jy deesdae

tot as verbrand moet word vir sy werklike

stompe vir n heerlike bosveld kampvuur?

waarde. Nie net vir braai kole nie, nee dit
is maar een van hout se waardes maar in
die winter soek n ou die vlamme om jou
van buite warm te maak, dis die werklike
waarde! Vir ons as stedelinge beteken n

Baie maklik. By Klub-Kampvuur kontak
jy net ons “plaaslike” loodgieter. Glo my,
hy ry nie met pype en “drain cleaners” op
sy bakkie se kappie rond nie – nee hy ry n

vrag stompe saam, gelukkig nie op die dak

maids”

of

die

koue

of

nie maar agter in die kappie! Waar en hoe

verskeidenheid is, bly n raaisel.

dalk

die

hy dit kry is nie belangrik nie, maar wat
wel belangrik is, is dat Johan Stemmet
omgee vir sy medemens, in die geval KlubKampvuurlede!
Dit was egter nie n naweek net vir
vlamme nie, dit was ons “bunnychow”
naweek!

Heerlike

lekker

winterwarm

“bunnychows” wat jou van binne warm
maak,

so n lekker brand warm – want

waar is dit lekker!!

Anelia en Annere het almal verras met
dit wat hul so smaaklik aangebied het.

Voorsmakie
Vir die helfde van die lede het die
naweek reeds Donderdag begin.

Die groot verskeidenheid geure wat
aangebied is het behoorlik n stormloop
veroorsaak na die skemerkelk tafel.
Daar is tot laataand, van kombers tot
kaalbene, heerlik geklets en gekuier om
die vuur! Dit was net die begin van wat n
heerlike naweek sou word.
Skemerkelk
Die

samekoms

by

die

“skemerkelk

kroeg” was net doodeenvoudig ongelooflik!
Of dit nou as gevolg is van die twee “bar

Dis n gesigtrekkery , hande wat wil hê

kampvuur. Daar moet vleis gekoop word,

en n paar glimlagte want dit is net die

potte gereël word en die nodige bykosse

regte medisyne vir n koelerige aand! Baie

en brandmiddels moet voorberei word.

dankie Annere en Anelia, dit was n
skitterende aanbieding!!
Lootjie
Soos gewoonlik het Lizelle weer die
lootjieverkope oorgeneem en gesorg dat
die verkope net so lekker vloei!!

Maar eintlik is dit nie n groot probleem
nie, veral as jy gewilige hande het en
Klub-Kampvuur het gewillige hande. Nie
net gewillig nie maar eksperts! Kyk net
hoe smaaklik lyk Annette en Lizette se
bykos tafel!
Die kerriekokers moes hul deel ook
weer

doen en glo my hul kan! Daar moes drie

uitstekend gedoen en n hele R1610 se

verskillende potte gemaak word om aan al

lootjies verkoop. Dankie aan al die lede

die smake te kon voldoen

Baie

dankie

Lizelle

jy

het

wat ons verkope so ondersteun – die einde
van die jaar gaan ons n groot “paartie”
hou! Ek hoop net Lizelle trek voor daai
tyd ook haar gelukkige nommer!!
Voorbereiding.
Sekere goed kan nie net so onbepland
gedoen word nie. Daar moet darem n paar
riglyne neergelê word om iets soos n
bunnychow aand te reël en dit nogal vir so
ongeveer sewentig magies! Dis winter en n
ou

moet

voorsienning

maak

vir

windskerms,beligting en n lekker gesellige

Die

le

Roux’s

en

du

Toits

was

verantwoordelik vir die kerrie wat nie
kerrie is nie. Die meeste lede het n
bunnychow bestel wat nie gekerrie is nie

en

die

span

het

dit

onverbeterlik

voorberei.

As die ding n bietjie
Die Barkhuizen’s en Coetzee’s moes die
“mild” mengsel voorberei en vir Gert was

te groot is dan

hap jy hom sommer so uit die bord,
demonstreer Mika!

dit nou nie juis n uitdaging nie want hy kan
en met Pierre se kommentaar daarby was
dit speletjies! Hulle mag maar – dit was
uitstekend.

Daar is natuurlik ook lekker gekuier om
die tafels want as jou hare begin grys
word, verkies jy mos maar om om n tafel
te sit en eet!
Die Wannenburgs, van Zyl’s en Johan
Gates is gekwalifiseerde “hot pot” makers
en vir ons ouens wat van warm goed hou,
was hierdie pot beslis die beste! Dit is
presies hoe n bunnychow se mengsel moet
smaak – heerlik sag, smaaklik, warm maar
nie so warm dat dit die hel uit jou brand !
So word n bunnychow geëet, verduidelik
Pierre, smaakvol met n mondvol!!!

Sallies, Linda en Gert geniet n heerlike
“warm to mild” happie!
Ge-oliede Masjien
Dinge het glad verloop, daar was nie
haakplekke nie en danksy Thinus le Roux
is daar voorsienning gemaak vir die rugby
liefhebbers, waar dinge nie so glad
verloop het nie.
“A penny for your thoughts”
Lootjie
Die lootjie is getrek en na die tweede
trekking was daar n welverdiende wenner.

Dankie

Thinus,

jy

bly

maar

n

ou

staatmaker! Die voorbokke is jou baie
verskuldig maar dit was dalk goed dat die
sein die laaste minuut of twee weggeraak
het, soos die bokke!!
Kletstyd
Ons moes Kletstyd so n bietjie aanjaag
sodat ons betyds kon klaar wees voor die
rugby want wie wil nou na die voorsitter
luister as jy Springbokrugby kan kyk.

Baie geluk Linda, hopelik is daar genoeg
daarbinne wat jy kan gebruik, geniet dit.
Dit is ook nie die eerste keer dat die wiel
van geluk aan jou kant is nie, KlubKampvuur se lootjietrekkings hou van jou!
Toekennings

Mmm, dis duidelik dat ek as voorsitter
somtyds kan aanvoel dat dinge nie altyd
verloop soos dit behoort te gebeur nie,
maar Kletstyd is daar sodat ons as n span
kan saam gesêls en dit moet gedoen word.

Dis altyd lekker om n toekenning te kan
maak en Kobus doen dit altyd met n
passie.

baie geniet en n behoefte het om dit met
jou vriende te deel.
Die Weesgerus saamtrek was geen
uitsondering nie en die volgende lede het
vriende saamgenooi:
Die Koekemoers het vir Willem en
Marlene de Jager saamgebring en die
Arno en Charmaine Louw het hul tiende

twee het dit sommer baie geniet.

saamtrek skyfie ontvang. Ons vertrou jul

Die Wannenburgs het vir Kurt en Mikie

gaan nog baie saam kamp veral nou dat die

Lachmann saamgebring en saam met hul

woonwa n bietjie opgegradeer is.

seun het hul die saamtrek ook baie geniet

Ons sluit aan!
As jy eers saam met Klub-Kampvuur
gekamp het dan wil jy gou deel word van
die groep, vra maar vir die Koekemoers!

Die

Sinclairs

het

hul

kinders

ook

saamgebring en die twee het hul ouers
behoorlik dopgehou vir goeie gedrag!
Ons vertrou ons sien jul almal weer by n
volgende geleenheid.
Dankie, dankie en baie dankie!
Hoe sê n mens dankie want dankie sê
moet iets beteken – dit moet uit jou hart
kom en dit is wat ons probeer doen by
Klub-Kampvuur.

Baie welkom Wiehahnn en Angelique. Dis
lekker om jul by ons te hê en ons vertrou
julle gaan sommer baie saam kamp!
Vriende en pelle!
Dis altyd lekker as n lid van sy vriende
nooi om saam te kom kamp. Dit is n
aanduiding dat jy as lid ons saamtrekke

Anelia en Annere het n skyfie vir hul
bydrae van Vrydagaand ontvang. Lizelle

vir die verkoop van lootjies en Willem vir
die lootjiepys wat hy geskenk het.

“Plan your work and work your
Plan”

Maar die groot dank gaan aan almal wat

Dit is belangrik dat ons ons beplanning

betrokke was om die saamtrek so spesiaal

tov van kamp en kuier behoorlik moet

te maak nl die gesinne wat so heerlik kos

doen. Die lewe is duur en die tyd kosbaar

gemaak het. Die Barkhuizen’s, Coetzee’s,

en daarom is ontspanning broodnodig om

le Roux’s, du Toit’s, Wannenburg’s en van

ons aandag n bietjie afleiding te gee!

Zy’ls, saam

met n paar ander gewillige

hande . Kobus het n baie spesiale skyfie
aan hulle oorhandig om dankie te sê.
Dankie Kobus, dit was n baie mooi gebaar
en jou musiek het doodeenvoudig net daai
ekstra atmosfeer aan die aand gegee!
Natuurlik verdien Klub-Kampvuur se
bestuur ook n dankie vir die fondse om al
die aankope te kon doen en die aand
moontlik te kon maak! Ons wil graag
fondse terugploeg in ons aktiwiteite en
hierdie was n gulde geleentheid wat ons
benut het.
Volgende saamtrek
Ons potjiekos kompetisie saamtrek vind
plaas die naweek van 19 Aug te Afsaal,

As jy dit nie behoorlik doen nie, kan
dinge soms bietjie deurmekaar raak!
Dis die lewe!
Vier dogtertjies, agt voete en vier
pragtige hartjies wat ons “bunnychow”
saamtrek sommer baie geniet het!!

Dinokeng. Hierdie jaar is die tema “My
Gunsteling”, maw jy maak n pot van jou
keuse. Die reëls, en glo my daar moenie
baie wees nie sal later uitgespel word.
Wat wel belangrik is, is dat ons saam
moet kuier en pot maak en die inhoud van
die pot is wat beoordeel sal word.
Daar is n trofee op die spel en ons gaan
almal kyk of ons die huidige kampioen kan
onttroon – dis die uitdaging!

Nuusbrief saamgestel en geskryf deur Willem
Botha en fotos verskaf deur Wllie Bouwer en
van ons lede!

