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Liewe Albatrosser, 

 

So het ons aan die einde van die kampjaar 2018 gekom, en as ek so terug kyk wat ‘n opwindende 

jaar was dit nie.  

Hierdie is net ‘n kort skrywe aan julle, met so ‘n spesiale Kersuitgawe van die nuusbrief. 

 

Ek wil hiermee julle elkeen bedank vir alles wat julle in die jaar vir ons as klub gedoen en beteken 

het, ek sien baie uit na 2019, waar ek glo ons Albatros tot op n nuwe vlak gaan neem. 

Om aan te sluit by Christo se Boodskap van Sondag, en neem dit ook as my Kersgedagte aan julle vir 

die feesgety wat voorle. 

 

“ ‘n Kind is vir ons gebore” “Hy het gekom om ons van ons sonde te verlos” Koester die gedagte met 

die wete dat hierdie babatjie wat vir jou gegee is, gekom het om al jou aardse leed op hom teneem, 

en jou ‘n plekkie in die Hemel te verseker! Gryp hom aan, dis gratis! 

 

Die grootste geskenk wat jy kan kry – Ewige Vryheid! 

Van my en Corne se kant af, wens ons jul elkeen ‘n baie Geseende Kerstyd toe, voorspoed vir 2019, 

en as julle weg gaan, wees altyd veilig. 

 

Albatros Kersgroete 

Theo 
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Kersfees gaan oor liefde 
 

Hierdie Kersfees moet ’n tyd van groot liefde en waardering vir mekaar wees. Vergeet van die verlede 
en vergewe mekaar. 
 
As ek Kersfees in een woord kan opsom, sal dit liefde wees. Johannes 15:13 sê: “Niemand het groter 
liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.” 

Dit is presies waaroor Kersfees gaan. Ons Hemelse Vader het sy Seun, Jesus Christus, toegelaat om die 
Hemel te verlaat, na die aarde toe te kom en as ’n weerlose baba in ’n stal gebore te word. Sy wiegie 
was ’n nederige voerkrip. 
Ons dink dikwels met Kersfees aan die Baba Jesus, die Maagd Maria en Josef en vergeet dan soms van 
ons Hemelse Vader en die Heilige Gees. 
 
Onthou jou geliefdes 

Moenie jul geliefdes hierdie Kerstyd vergeet nie. Ek glo regtig God wil hê ons moet die tyd benut. 
Moenie sê jy sal iemand môre besoek of bel nie. Hierdie lewe is net soos ’n wasempie. Vandag is dit 
nog hier, maar môre is dit weg. Dit voel asof ons net ’n paar maande gelede Kersfees gevier het. Ek glo 
regtig die Here verkort die tyd ter wille van die heiliges omdat daar soveel vervolging op hierdie aarde 
teenoor die gelowiges is. Laat dié Kersfees dus ’n tyd van groot liefde en waardering vir mekaar wees. 
Vergeet van wat in die verlede gebeur het. Kom ons vergewe mekaar. Onthou die grootste 
liefdeshoofstuk in die hele Bybel, 1 Korintiërs 13. 
 
Groot gebaar 

Kom ons vergeet dus hierdie Kersfees van kinderagtighede en onthou eerder die groot gebaar van 
liefde wat God gemaak het deur Sy baie kosbare Seun toe te laat om na die aarde te gaan en tussen 
ons te leef om vir ons ’n beter lewe te leer. Dit is ’n wonderlike tyd van die jaar wanneer ons God se 
liefde in ons lewens ook na ons geliefdes kan oordra. 
 

God sal julle seën as julle nie net gehaltetyd nie, maar ook baie tyd deurbring saam met die mense wat 
julle die liefste het.              

 (Bron – Lanbouweekblad, Angus Buchan) 
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Die naweek van 23 - 25 November het ons gekamp by De Hollandsche Molen, net buite Franschoek.  

Van ons het al Woensdag en Donderdag deurgery en opgeslaan. Vrydag het die kampeerders reeds van 
vroeg af in gestroom want staan plek was beperk en heelwat lede moes deel met ander.  

Die wat alreeds by die kamp was het heerlik tussen mekaar gekuier voordat die amptelike program die 
Vrydag aand om 19h00 afgeskop het met boekevat en intekening. Daarna het ons gebraai en gekuier. 

 

Saterdag oggend was die kinders al vroeg wakker want hulle kon nie wag vir Kersvader om sy 
verskyning te maak nie. So by 10h00 die oggend het Kersvader sy klok gelui en met die kinders agterna 
gestap na sy kersfees hoekie in die kampgronde. 
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Elke kind het sy geskenk ontvang van Kersvader en met groot genot sommer begin speel met hul nuwe 
speelding. Daarna het tannie Marike vir hulle ‘n musiek speletjie laat speel met ‘n  geskenkpakkie wat 
toegedraai was in verskeie lae geskenkpapier. Die kinders moes in ‘n kring sit en die geskenk omstuur, 
sodra die musiek stop het die kind wat die geskenk vasgehou het 1 laag van die geskenkpapier 
afgeskeur. Die musiek het dan weer begin speel en die geskenk is weer omgestuur. Die kind wat die 
laaste laag papier afgeskeur het, kon toe die geskenk hou. Na die speletjie het elkeen sy ‘party pack’ 
ontvang wat vol lekkernye was en ook ‘n geskenkie ingehad het. Daar was ook gereel vir ‘n ‘jumping 
castle’ waarop die kinders kon baljaar en ook lekker roomys later die dag. Ons kinders en mammas en  
pappas sê baie dankie vir tannie Marike vir al die moeite en tyd wat sy ingesit het sodat almal hulle 
gate uit kon geniet het. (Sien foto’s in Sondagskool afdeling bl 14) 

Elkeen op bestuur, en ook van ons lede, het sy eie takie gehad voordat ons later die middag kon aansit 
vir die kersete piekniek. Die manne het vleis gebraai en die vroue het die hotdogs vir die kinders 
voorberei en ander het die slaaie en broodrolletjies en vleis in die pieknieksakkies gepak.  

Ander lede wat nie betrokke was met die voorbereidings nie het in die rivier, swembaddens en by hulle 
kamp staanplekke net mekaar se geselskap geniet. Daar was tot ‘n klomp bobbejane wat die mense 
wat in die rivier was kom besoek het. Gelukkig was hulle net toeskouers en nie moeilikheid makers nie. 
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Die aand se program het afgeskop om 16h30 met cocktails en wyn vir die grootmense en hotdogs en 
roomys vir die kinders. Die wit olifant tafel geskenke is uitgedeel in die vorm van ‘n ‘musical chair’ 
speletjie van 10 geskenke per slag, totdat al die geskenke uitgedeel was. Dit was groot pret. 

 

     

Uiteindelik was dit piekniek tyd en al die ete pakkies is uitgedeel en almal kon hulle self help aan die 
wyn en cocktails wat nog beskikbaar was. Verder het ons heerlik gekuier sommer so almal bymekaar 
tot so 19h30 want toe was dit TV rugby vir sommige en ‘big screen’ fliek vir ander, so om by 20h00.  
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Die dag het ‘n bietjie lank geword vir van ons bestuurslede want hulle het aan die slaap geraak 
gedurende die fliek. Later die aand het ‘n klomp van die jonger geslag gedans dat die stof so staan en 
die ouer garde het maar gaan rustig verkeer by hul eie karavane en tente. 

 

Sondag oggend om 10h00 het ons verrigtinge begin met meriete toekennings en ‘gat’ plaaitjies wat 
uitgedeel was aan al die verdiensdelike kandidate. Die beste woonwa kersversiering het gegaan aan 
Erna Wahlstrand Venter.  Christo het die diens gelei met ‘n treffende boodskap vir die Kerstyd, “Neem 
hierdie babatjie aan wat vir jou gegee, dit is verniet en verseker so jou plekkie in die Hemel!” 

Na die diens kon almal ‘n kerskoekie neem en ook ‘n glasie Sjampanje saam geniet. 
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Sondag na die verrigtinge het meeste nog eers middagete gemaak en laaste kuiertjie ingewerk voordat 
ons met swaar hart begin oppak en groet het. So het die kamp al hoe leër en stiller geword totdat net 
die wat nog ‘n dag of 2 wou staan, oorgebly het. Wat ‘n wonderlike en feestelike Kerskamp was dit nie.  

Die kampleier was Martin Coetzee, job well done. Ons was 48 lede en 10 gaste. 

Dankie aan al ons lede en gaste wat die naweek onvergeetlik gemaak het en spesiale dankie aan almal 
wat, sonder om te kla, ingespring en gehelp het waar nodig. Julle is almal sterre. 
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Gerhard Jordaan se ma sterk goed aan na 2 beroertes wat sy gehad het. 

Geluk aan almal wat nuwe motors, kamp waens aangekoop het. 

Voorspoed aan al die skoolkinders met hul eksamen uitslae. 

 

Hester de Klerk se ma is oorlede. 

René Rabe se pa is oorlede. 

Christo is in die hospitaal opgeneem vir verdere toetse. 
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DESEMBER  JANUARIE 

Davis - Rene 2 Jacobs - Helouise 6 

Jordaan - Stiaan 2 Bezuidenhout - Petro 7 

Jenkins - Elmar 3 Hugo - Georgine 10 

Rossouw - Pieter  3 Viljoen - Cobus 10 

Van Niekerk - Erika 3 Theart - Dries 11 

Tattersall - Wiehan  4 Laubscher - Leané 11 

Jordaan - Miané 6 Hollis - Nicholl 14 

Vivier - Wilna 7 Jacobs Jessica 16 

Van Niekerk - Schalk 7 Hugo - Francois 17 

Prinsloo - Reinhardt 8 Nel - Sandra 17 

Staples - Charl 15 Mennigke - Hanro 21 

Stadler - Christel (Knipe) 15 Nel - Gerhard 23 

Brand - Pieter 16 Conradie - Andre 26 

Van Niekerk - Jané 17 Jordaan  - Elna (Paxton) 26 

Erasmus - Chanel 19 Snyman - Christo  28 

Bothma - Xander 22 Kuhn - Hendrik  29 

Theron - Lindi 22 Davis - Kayla 30 

Kok -  Lezaan 23 

 

De Klerk - Hester 27 

Duvenhage - Estelle 27 

Viljoen – Marike 29 
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Tannie Hettie se vrugtekoek (Resep uit Sarie Marais, November 1973 tydskrif) 
 

Beslag: 
1 Koppie Suiker 
1.5 Koppies Botter 
2 Eiers 
1 Teelepel Koeksoda 
Half koppie fyngesnyde kersies 
1 Koppie fyngesnyde dadels 
Half koppie fyngesnyde pekan neute 
2 Koppies Koekmeel 
3/4 koppie suur melk 
1/2 teelepel Sout 
 

Metode: 
Los koeksoda in suurmelk op 
Klop botter en suiker tot lig en roomerig 
Klop eiers een-een deeglik by die botter en uiker mengsel 
Voeg suurmelk en koeksoda by. 
Vryf vrugte in een koppie meel. 
Voeg res van die meel en sout by vrugte, neute en meel. 
Voeg by room mengel en meng deeglik. 
Giet in 'n gesmeerde ringpan. 
Bak een uur by 190 grade celsius 
 

Stroop: 
1 Koppie vars Lemoen of Suurlemoen sap 
1 Teelepel gerasperde lemoen of suurlemoen skil 
1 koppie Suiker 
Meet al die bestandele in 'n katrol af. 
Verhit en roer tot suiker opgelos is. 
Kook 5 minute en giet dan oor die warm koek 
 
***1 koppie suurmelk = 1 koppie soetmelk + 1 of 2 eetlepels (12.5 - 30ml ) asyn of suurlemoen sap 
***Drie kwart koppie suurmelk = driekwart koppie soetmelk + 1 eetlepel (12.5ml) asyn of suurlemoen sap  

 
(Bron - http://lekkerreseptevirdiejongergeslag.blogspot.com/2013/02/vrugte-koeke.html) 
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Sondagskool is nou gesluit tot skole weer oopmaak, lekker vakansie hou maats. 

      



Die Seemeeu - Desember 2018                  Bladsy 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Seemeeu - Desember 2018                  Bladsy 16 
 

 

 

Sjoe hoe het die tyd nie gevlieg nie. Ons kerskamp is nou iets van die verlede maar laat my net toe om 
so ietsie daaroor te sê. Almal besef nie dalk watse groot werk daar agter die skerms gedoen was en ook 
gedurende ons kerskamp om dit suksesvol te maak nie. Aan elkeen wat handjie bysit het gee julle self 
‘n handeklap, julle verdien dit! Elke lid wat daar was sal kan saamstem, Albatros weet hoe om te ‘party’ 
en te sorg dat almal hulself geniet. Ons was weer amper 200 mense daar, dit wil gedoen wees. 

Voorspoed aan elkeen met hul eksamen uitslae en ook vir die matrikulante met hul toekomsplanne. 

Sien julle weer in 2019 by ons 1ste kamp in Januarie. O ja, en ook aan elkeen wat die Bokboot met ons 
gaan meemaak, die tyd kan nou maar aanbreek daarvoor. 

Van redaksie se kant wil ons net vir almal ‘n Geseënde Kersfees toewens en voorspoedige 2019. 
Onthou ook  waaroor kersfees regtig gaan, die kind wat vir ons gebore is (Jesus), wat die grootse 
geskenk is wat enige een kan ontvang want daardeur ontvang elkeen van ons die ewige lewe. 

Groete 

Jean en Zelda Jansen van Rensburg 

Sel: 082 684 5553 

 

NB!!! Onthou om inligting/foto’s/nuusgebeure vir Die Seemeeu te stuur na: 
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Moet-hê-skoonheidsprodukte vir wanneer jy gaan kamp 

As dit by kamp kom, is dit altyd beter om so min as moontlik saam te vat, maar as dit by jou skoonheidsprodukte 
kom, moet jy beslis  nie huiwer om daardie noodsaaklike produkte in te pak nie! Onthou, daar is niks fout 
daarmee om steeds op jou beste te lyk al is jy iewers in die bos sonder enige selfoonopvangs nie. 

1. Sonbeskerming 

Aangesien jy baie in die son gaan wees, is dit belangrik om jou sonskerm in te pak. Onthou om seker te maak die hele 
familie smeer gereeld sonskerm aan. Pak jou sonbril en ’n hoed in, sodat jou gesig ekstra beskerm is. 

2. Lipsalf 

Vermy droë, gebrande en seer lippe deur gereeld lipsalf aan te wend. Die beste is om ’n lipsalf te gebruik wat ook ’n SBF-
faktor bevat – dit sal jou lippe teen die son se strale beskerm. 

3. Gesiglappies 

Onthou die goue reël: moet nooit met jou grimering aan gaan slaap nie. Maak seker jy hou gesiglappies byderhand, sodat jy 
jou gesig daarmee skoon kan vee voor jy gaan slaap. n Gesiglappie kan ook handig te pas kom wanneer julle reis en jou kind 
mors dalk iets in die kar. 

4. Haarprodukte 

Koop klein botteltjies om jou sjampoe en opknapper in te sit. Vat ’n kopband saam. Onthou om haarrekkies in te pak.Koop 
’n haarborsel wat jou hare maklik sal laat ontkoek sonder om jou kopvel seer te maak. 

5. Grimering 

Neem ’n waterdigte maskara saam. Vat ’n lip- en wangvlekker saam, dit is veelsydig en kan gebruik word op jou lippe en jou 
wange. Sorteer jou oogskadu’s uit sodat jy twee of drie kleure inpak.  

6. Bevogtiger 

Dit is belangrik om ’n bevogtiger in te pak wat jy soggens en saans kan aanwend. Kry vir jou ’n bevogtigende masker 
waarmee jy kan slaap, sodat jy seker maak jou gesig bly sag en bevogtig. Onthou ook om hande- en lyfroom in te pak. 

7. Naels 

Moenie jou naelvyl en naelknipper vergeet nie. 

8. Muskietweerder 

Onthou om muskietweerder saam te neem. Smeer dit gereëld aan, soggens en saans. Jy kry ook seep wat muskietweerder 
bevat, wat baie lekker werk. Onthou: wees eerder veilig en verhoed dat iets sleg gebeur. 

9. Pak ook die volgende in 

Plakkies om aan te trek as jy gaan stort. Koop ’n plastiekhouer met gaatjies om al jou stortprodukte in te pak as jy gaan 
stort, die water kan deursyfer. Koop ’n kamp-handdoek want dit is lekker dun, neem min plek op en raak vining droog. Koop 
’n klein haardroër wat jy maklik in jou tas kan sit. Onthou altyd ’n dubbelpuntprop. 
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Bronne: 

Hiermee gee ek as redakteur van Die Seemeeu erkenning aan die volgende: 

• Lanbouweekblad - Angus Buchan (Gedagte van die dag) 
• http://lekkerreseptevirdiejongergeslag.blogspot.com/2013/02/vrugte-koeke.html (Resepte) 
• Rooi Rose, 06-Apr-2017 (Moet-hê-skoonheidsprodukte vir wanneer jy gaan kamp) 
• Al die SAWA Albatros lede wat foto’s en informasie aanstuur 

 
 

•           

 

 

 

 

 

Albatros Bestuur 2018/2019: 

 

Burgermeester – Christo Snyman, Ondervoorsitter + Bemarking en Digitaal – Martin Coetzee, Voorsitter – Theo Roux,          
Additioneel - Johan Jacobs, Penningmeester – Francois Vivier, Kampadministrasie – Jean Marie Kotze, Jeug – Marike Viljoen,     
Redaksie – Zelda J van Rensburg, Skakelbeampte – Corné Roux, Sekretaresse – Johlene van Eyk 
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