









Goeie dag almal.

Ons kan voel die winter is hier, dit is al lekker koel in die oggend. Dit
beteken net dat die maroela kamp nou al hoe nader kom. Dit is hoog
tyd, ek dink ons almal het n vakansie nodig.Ons beplan om weer lekker
te kamp en saam te kuier.

Soos julle weet is die AJV weer om die hoek. Ons is sterk besig met die
reëlings en beloof om weer ‘n lekker kamp te wees. Julle moet onthou
dat dit weer oor ‘n lang naweek is dus kan ons lekker kamp die naweek
en nie net werk nie. Die bestuur is is kamp kommandante so julle kan
almal weer net kom rus en geniet.

Ek wil spesiaal dankie sê vir Jan en Tienie wat gehelp het met die tyd
wat ek so min gekamp het, ek hoop dit gaan beter van nou af en sien
julle meer. Ek is seker ek het al ontrekking van te min kamp. Dankie
julle ek wardeer dit opreg.

Ek wil graag n beroep op elkeen maak om asseblief te kom kamp met
die AJV, ons kan ongelukkig nie ‘n sukesvolle vergadering hou as julle
ons nie ondersteun nie. Julle sal nie spyt wees nie kom geniet asseblief
die naweek saam ons.

Nou ja sien julle by die Maroela kamp. Sterkte met al die kinders wat
eksamen skryf.

Groete

Louis
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KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

1 Kennis geskied hiermee van die 31ste Algemene Jaarvergadering van SAWA
Overvaal wat gehou sal word op 6 Augustus 2016 om 10:00 te Bloekompoort.

2 Alle lede word versoek om die vergadering by te woon aangesien so ‘n vergadering nie kan
plaasvind as daar nie ‘n kworum gevorm is nie.

SAWA groete

Tienie Herholdt

Sekretaris

SAWA Overvaal



Pap
1,5 liter warm water
90ml sagte botter
5ml gemengde, droë kruie (of droë oreganum)
500g mieliemeel
Sous
1 ui, fyngekap
15ml olie
1 groot Chorizo-wors, baie dun gesny
1-2 knoffelhuisies, baie fyngekap
1 x 410g blik gekapte tamaties
125ml water
30ml tamatiepasta
3ml sout
5ml suiker
3ml vars gemaalde swartpeper
80ml onpitte calamata-olywe, fyn gesnipper
10ml gekapte, vars oreganum
375ml gerasperde cheddarkaas
1 wiel fetakaas, fyn gekrummel

Ek het die tradisionele bestanddele so ’n bietjie aangepas. Dis ’n resep waarmee jy na hartelus kan rondspeel –
gebruik waarvan jy hou saam met die tamatiesous. Gebraaide sampioene, en selfs soetrissies, is ook lekker
daarin. As jy wil deftig wees, kan jy selfs die mieliemeel met polenta vervang. Ek kook nie graag met droë kruie
nie, maar in dié resep werk dit goed, want as jy vars kruie sou gebruik, sal dit die mieliepap ’n effense groen
kleur gee.

Voorverhit die oond tot 180 grade en smeer ’n oondbak van 30 cm x 20 cm met botter of olie. Gooi die warm
water in ’n groot kastrol en voeg die helfte van die botter en die droë kruie by. Roer tot die botter gesmelt is.
Gooi die mieliemeel by en klits tot glad.

Verhit oor lae hitte tot kookpunt, terwyl geroer word, en laat die pap prut tot dit gaar is. Haal van die hitte af,
voeg die res van die botter by en sit die deksel op. Laat staan so tot die sous reg is.

Vir die sous: Braai die ui in die olie tot sag. Voeg die Chorizo-stukkies en knoffel by en braai vir ’n paar minute.
Voeg die tamaties, water, tamatiepasta, sout, suiker, swartpeper en olywe by en verhit tot kookpunt. Prut vir
ongeveer 10 minute, tot die sous geurig en afgekook is. Roer die oreganum by. Skep die helfte van die pap in die
voorbereide bak en druk dit eweredig op die boom vas.

Skep die helfte van die sous oor en sprinkel die helfte van die cheddarkaas en die helfte van die fetakaas oor.
Skep die res van die pap bo-op en versprei egalig. Skep die res van die sous oor en sprinkel die cheddar- en
fetakaas bo-oor. Bak vir 30 minute en laat staan vir 10 minute voor die paptert bedien word. Lewer agt porsies.





Jesus voor Pilatus.

Johannes 18:28-40




