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VERJAARSDAE 
 

    01 November  Elaine de Koker 

21 November  Willie Steyn 
 22 November  Martie Steyn  

     09 Desember  Andre de Koker 
  
  

Wife: "How would you describe me?"  
Husband: "ABCDEFGHIJK."  
Wife: "What does that mean?"  
Husband: "Adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, 
fashionable, gorgeous, and hot."  
Wife: "Aw, thank you, but what about IJK?"  
Husband: "I'm just kidding!“ 
 
Teacher: "Kids,what does the chicken give you?" 
Student: "Meat!" 
Teacher: "Very good! Now what does the pig give you?" 
Student: "Bacon!" 
Teacher: "Great! And what does the fat cow give you?" 
Student: "Homework!" 

 

Pasta en Hoenderslaai 
Selfs al is slaai julle hoofgereg vir die dag, gee dié resep jou nog steeds ’n 
verskoning om vuur te maak. 
 
Jy benodig 
* 3 of 4 hoenderborsfilette 
* ’n bossie aspersies 
* 3 eetlepels heuning 
* 3 eetlepels heelkorrelmosterd 
* 2 eetlepels balsemiekasyn 
* gemengde slaaiblare 
* 500g gaar noedels 
•’n hand vol kersietamaties 
 
Só maak jy 1 Net soos Nando’s s’n.  
Braai die hoenderfilette op die rooster totdat dit gaar maar nog sappig is. Laat 
die vleis eenkant afkoel en sny dit dan in dik skywe. 
2 Sommer so saam-saam. 
 Terwyl jy vir die hoender wag, rooster solank die apersies eenkant op die 
rooster vir ongeveer 10 minute. Draai die steeltjies elke nou en dan om. 
3 Dit kan nie makliker nie.  
Maak ’n sousie deur die heuning, mosterd en asyn saam te meng. 
4 Die een en ander.  
Rangskik die slaaiblare op ’n groot bord, gevolg deur die noedels, 
kersietamaties, aspersies, en skywe hoender. Skink die sous bo-oor en sit 
aan. 
WegSleep sê: As jy bang is die aspersies beland in die kole, kan jy dit ook in ’n 
kastrolletjie met ’n bietjie water stoom. Maar so oor die kole kry dit ’n heerlike 
gerookte smaak. 



WENKE VIR DIE KAMPTERREIN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

‘n Man met ’n plan 

Ek was baie opgewonde om die eerste keer met ons nuwe 
woonwa te gaan kamp, maar op die nippertjie het ek 
besef die speserybotteltjies wat ek gekoop het, is te klein 
vir die speseryrakkie. Toe doen ek die volgende: 
 
Jy benodig: 
‘n 500 ml-koeldrankbotteltjie (‘n Fanta-botteltjie het die 
regte uurglas-vorm) 
‘n Doppie van ‘n 5 liter-vrugtesapbottel (b) (groot genoeg 
sodat dit die onderkant van die gehalveerde Fanta-
botteltjie bedek) 
Gom 
‘n Els of skerp mes 
Só maak jy: 
Sny die Fanta-botteltjie (a) middeldeur waar die botteltjie 
op sy nouste is. 
Plak die vrugtesapbottel se doppie (b) aan die onderkant 
van die botteltjie vas, sodat die onderste deel toe is en 
die speserye nie onder kan uitval nie. 
Druk gaatjies in die bokant van die botteltjie se prop (c). 
Dit werk baie goed. As jy jou houertjies wil hervul, skroef 
jy net die doppie van die botteltjie af en maak hom weer 
vol. 

 

Prop-bleme opgelos 
Dit gebeur gereeld dat die wasbakprop by ’n 
kampterrein se ablusieblok skoonveld is en jy geen 
manier het om jou vuil skottelgoed te was nie. Wat 
maak jy dan as jy boonop nie naby ’n oop winkel is 
nie? 
 
Jy kan ’n omgekeerde glas of ’n beker gebruik om te 
keer dat die water uitloop, maar dit werk ook net vir 
’n tydjie voor die water weer begin uitloop. 
 
Die proppie van ’n 250 ml-koeldrankbottel, die soort 
waaruit jy vrugtesap met ’n suigproppie drink, pas 
perfek in ’n wasbak se spoelgaatjie. Die suigproppie 
op die prop is ook ’n handige vasvatplek as jy die 
prop wil uittrek 

 









VOLGENDE KAMP:  
SAWA WESRAND KERSFEESKAMP TE 
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