
 

 

Julie 2016 

Papsopwaternat was ons Sondag toe ons die tente afslaan en huiswaarts keer, maar dit was bo verwagting 

‘n baie lekker kamp by Van Zylsrus. Sal enige tyd weer daar gaan kamp. Ons het lekker onder die lapa 

gekuier terwyl die moerkoffie prut op die kole en die manne vleisbraai. Dries en Hester Theart het ons ook 

lekker warm laat kry met die soetwyntjie en lekker brode Saterdag aand. Ons het ook die pappas bederf 

met vadersdag. 

Die jong mense met klein kindertjies het net Saterdag vir ons kom kuier as gevolg van die reen. Ons was ‘n 

lekker groep bymekaar, waar ons om die vuur gesit het, het Robbie die kinders ‘n ding of twee probeer wys, 

maar jammer ou Robbie hulle het baie meer energie as jy. Ons het lekker rugby gekyk. Dankie Henry vir 

jou televisie wat jy gebring het. 

Alhoewel ons nie die maand gaan kamp nie het ons ‘n lekker vooruitsig van die dans 30 Julie 2016. Morne 

gaan weer vir ons kom vermaak met sy musiek. Ons gaan lekker saam kuier en daar gaan so paar pryse ook 

wees. Ons tema is “Winter Kersfees” trek jou kersklere aan en kom geniet die aand saam met ons. Die 



tarief is net R60.00 per persoon en jy bring jou eie drink en eetgoed saam. Kaartjies is by Benita 

beskikbaar 083 227 9259. Die fondse wat ons bymekaar maak gaan alles net so vir ons 

Verjaarsdag/Kerskamp”. Gepraat van die kerskamp onthou ons gaan by Kuilsrivier kamp. 

 

 

Algemeen: 

Ons volgende kamp is by Bergrivier die tarief is R550.00 vir die naweek wat ‘n brunch insluit saterdag. 

Soos julle weet is dit die AJV so kom kamp saam en stel ons klub se belange eerste. Ons gaan die oggend 

vergadering hou en 12:00 kom ons bymekaar vir die brunch. Bring asseblief net jou eie beker en bord saam. 



Later die namiddag gaan ons bymekaar kom vir ‘n lekker bring en braai. Volg net die musiek. Bevestig 

asseblief teen 5 Augustus of julle die kamp gaan bywoon. 

As dit enigsins vir julle moontlik is verkies ons ‘n internet betaling, dan kan julle sommer bevestig en bewys 

van betaling saam stuur. (rianapot6@gmail.com let asseblief daarop dat die e-pos adres verander het.)  Ons 

sal egter nog kontant by die kamp ook ontvang.  

Ons kampleiers vir die naweek is Theo en die bestuur.  

 

Lys van kamp venues vir 2016: 

Julie:  30   Dans (Winter Kersfees)  

Augustus:  19-20  AJV: Bergrivier 

September: 9-10   100+ Mountain Breeze 

September: 30/9-1/10  Voortrekkerpark 

Oktober:  14-15   Kongres 

28-29   Vloedbos 

November:  25-26  Kerskamp Kuilsrivier / Verjaarsdag kamp 

mailto:rianapot6@gmail.com


Lief:  

 Dit gaan baie goed met ons lede Joos/Johannes, Esme en Duane het almal nuwe voertuie gekry. Baie 

geluk en ons hoop dat julle baie gelukkige kilometers gaan ry. 

 Ons het ‘n nuwe lid bygekry Ava dogtertjie van Luan en Tahlita van Niekerk is 14 Junie gebore. Baie 

geluk ons hoop sy gaan vir julle baie vreugde verskaf. Pappa Luan sal moet wagstaan met twee sulke 

pragtige dogtertjies. 

 Johannes het ook vir ons kom kuier by Van Zylsrus, baie bly jy is beter, maar pas jouself mooi op. 

Leed:  

 Johannes en Esme Knipe se dogter het ook ‘n terugslag gehad. Sterkte vir julle. 

 Reinette Kriel van Vaalrivier is oorlede.  

 Daar is heelwat lede wat griep onder lede het. Drink maar die vitamiene en word gou gesond. 

 

Pak vir jou ‘n tassie vol van Jesus se liefde en genesing vir die nuwe maand. 

 

Verjaarsdae: 

1 – Corleo Viljoen  

11 - André Kotze  



12 – Tossie Roux  

12 – Warnerr Staples  

16 – Margeaux Frick  

18 – Sarie Stander  

21 – Annerie Van Niekerk  

30 – Luan Van Niekerk  

Met liefde dra ek jou in my hart en gedagtes, met liefde vra ek God se seen oor jou lewe. Geniet jou 

verjaarsdag vol seen en liefde. 

 

Kamp resep (Devan Oosthuizen) 

Ons potjiekoskompetisie tweede prys wenner 

Springbokpot 

1kg Springbok 

200g Skaap skenkels 



500g Wortels 

250g Sampioene 

1 groot ui 

200ml Rooiwyn (vir pot en res om te drink) 

Een pakkie baba aartappels 

Biltong na smaak 

Een pakkie beef ghoelasj sous 

Braai die ui en vleis saam vir 5ure. Voeg water by soos nodig, na 2 ure voeg rooiwyn by. Voeg aartappels by 

en kook 1 uur. Voeg wortels, sampioene en sous by, kook vir nog ‘n uur en ‘n half. 

Bedien saam met stampmielies. 

Dis nou die outydse potjie wat heeldag vat, en baie lekker is. 

 

Bemarking (kontak persoon Esmé) 

Doreen Nepgen maak ingelegde slaaie op bestelling. 084 327 3626 



Tossie Roux verkoop ingelegde konfyte, vrugte ens. 082 559 8446 

Belinda Oosthuizen brei en hekel. 078 080 1136 

Louise Viljoen bak beskuit en doen ook Houtsnee werk. 083 700 3508 

 

Foto’s 

Ons wil graag dat julle insette lewer, as julle enige foto’s het of nuus wat julle met ons wil deel kontak my 

asseblief. Erna Venter 074 1108 992 of email emventer1968@gmail.com. Dit is ons almal se nuusbrief en 

ek kan ongelukkig nie orals wees nie. 

 

Ja nee wat Robbie los 

die speletjies vir die 

kinders 





 

Johannes en Esme het vir ons kom kuier. 



    

Duane oefen al vir oupa wees. 

 Ons nuweling in die klub Ava en sussie Cara. 



  



Ons pappas word bederf met ‘n eetdingetjie en oom Tienie het die prys gewen vir vadersdag. 

 

  



 

  



Magdalene het verjaar en ons het geldjie ingesamel en vir haar gegee. Sy is ‘n ou hand by Van Zylsrus. Sy 

sorg dat die ablusie blokke mooi skoon en netjies is. 

 

   Dries en Hester was ons kampleiers die naweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons lede kry toekennings 

Alex en Benita vir 280 Streek 

Oom Tienie en tannie Tossie vir 325 Algemeen en 280 Streek 

Joos en Christelle vir 20 Streek 

Alexander vir 20 Streek 

 



Goeiedag Albatros, 

 

Van Zylsrus se kamp is verby en dit beteken ook dat die helfte van die jaar verby is.  En so het winter in volle vaart begin 

saam met die kamp.  Dit was goed koud gewees.  Daar was net 'n klein groepie van 11 wat kom kamp het.  Dankie aan al ons 

ander Albatrossers wat kom kuier het, saam gebraai het en gelukkig die Bokkie sien wen het! 

Ons jongste Albatrossie het ook kom kuier Saterdag.  Ava van Niekerk nog nie eers 'n week oud nie, het kom kuier en ons 

almal het omtrent gekloek om die nuwe baba.  Baie geluk aan Luan en Talitha met die pragtige nuwe sussie vir Cara. 

Nog 'n groot verrassing vir die naweek was dat Johannes Knipe Vrydag uit die hospitaal gekom het en Saterdag kom braai 

het saam met Joos en kinders.  Johannes dit was wonderlik om jou te sien.  Voorspoed en spoedige beterskap vir jou. 

Jannik en Sané Rademeyer is Saterdag die 18de Junie getroud.  Baie geluk Mnr en Mev Rademeyer.  Ons gaan beslis 'n glasie 

Sjampanje saam met julle drink by die volgende kamp. 

Sondag was erg koud en nat.  Ek wil vir Schalk van Niekerk bedank dat hy die moeite gedoen het om al die pad uit te ry Van 

Zylsrus toe.  Jammer ons het nie om 10uur afsluiting gehou soos aangedui op die program nie, maar die reën het ons 

genoodsaak om die verrigtinge in die lapa te kanselleer en uit te skuif.  Ons vertrou dat jy darem 'n heerlike dag saam met 

jou kinders kon deurbring en daardie pragtige nuwe kleindogter kon vertroetel en dat die ryery nie heeltemal verniet was 

nie. 

Met geen ander opsie as om alles te kanselleer nie het Joos Knipe aangebied dat ons later in sy tent bymekaar kom.  Dankie 

Joos en Christel dat julle so vinnig reggestaan het en spasie vir ons gemaak het.   Benita, Erna, Tannie Tossie en Duane, 



dankie vir die heerlike eetgoed en verrassings vir Vadersdag.  Dit was 'n lekker manier om die naweek mee af te sluit.  Die 

onvoorsiene en onbeplande kuiertjie in Joos se tent was toe heerlik. 

Vriende ons het nou 'n hele maand sonder kamp voor ons.  Onthou om 'n groot rooi kring om 19 - 20 Augustus AJV kamp te 

maak.  Ons wil julle graag daar sien. 

Bly asseblief warm, gesond en veilig. 

Albatros Groete, 

Esmé Coetzee 


