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Met die Kersversierings afgestof, die sonroom en kamera gepak, is die wa gehaak en het ons 

pad gevat,  Yzerfontein, hier kom ons! Die weerhaan het reën voorspel, maar ons is nie bang 

nie, dis hoekom daar sambrele in die wa is. Dit, tesame met die reën stewels is al deel van die 

items wat permanent gepak is, vra maar vir Ohna en Johan. 

 

Hennie & Sonja Delport was ons Kampleiers gewees, en ek 

wil sommer hier, met die intrap slag, weer-eens vir Hennie sê 

“welgedaan!”. Hennie het, sover ek kon vasstel, elke persoon 

wat ingetrek het persoonlik kom groet en wag , soos die En-

gelsman sal sê  “there’s more....!” Hy het elke wa help opslaan. Kyk dit wil gedoen word. (Net 

bly ek was nie jou lyf Vrydagaand nie.)  

 

Daar het ŉ heerlike atmosfeer 

geheers soos daar oor en weer 

gegroet met Vrydag aand se 

boekevat samekoms. Teresa 

het nie haar papiere gehad 

waarop sy kon staan nie so sy is 

en was amptelik die korte vrou! 
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Boekevat is waargeneem deur Pietie van Deventer. Sy uitbeel-

ding van ŉ geskenk is net ŉ geskenk as dit deur iemand aan-

vaar word, was nie net gepas vir ŉ Kersnaweek nie, dit het ook 

diep in die harte van ons gepraat. Dankie vir die lekkergoed! 

 

 

Die naweek was die kinders se bederf naweek (en vir sommige 

van ons wat kinders wil bly). Na afloop van boekevat het Verna 

Jordaan, Jeugverteenwoordiger, ŉ malvalekker braai gereël. . 

Oud en jonk het nie op hulle laat wag nie. Sommige het die 

malvalekkers met ŉ houding gebraai, vir ander was dit ŉ teg-

niek wat bemeester moes word. Vir ander  was die makliker 

om te sit, ander weer het. glas in die hand dit maklik staande gevind het. 

Deurentyd is daar raad voorsien oor hoe om nou eintlik die bedryf in jou 

mond te kry. Die resep was maklik,  eers die malvalekker op die stokkie 

plaas en dan braai, dan trek jou die velletjie af, doop dit in die sjokolade 

sous en druk op ŉ koekie, en net om seker te maak die gesmelte Flake 

sjokolade word geproe,  drup nog so bietjie sjokolade op. Druk  die krul 

toon soet lekkerny toe met nog ŉ koekie toe.  Hoe dit ook al sy, dit was let-

terlik lippe klap, vinger lekker lekker. Morsig lekker, verslaaf lekker! (Gin 

wonder daar was Saterdagoggend vroeg oggend dapper stappers op die 

strand!) 
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Saterdag oggend is ons begroet met heerlike sonskyn weer. 

Van ons kampmaats het die geleentheid gebruik om lang ente 

langs die strand te gaan stap en die natuurskoon in te asem. 

Die kinders egter het vroeg oggend verneem wanneer en hoe 

gaan Kersvader dan nou kom. Daar is ook land en sand be-

spiegel oor die Kersvader dan nou is. 

Die son het nog nie eers behoorlik 

kans gehad om sy staan te maak 

nie, toe word die bederf eetgoed 

uitgepak en die springkasteel aan-

gesit. Dit was omtrent ‘n feesmaal 

wat Verna vir die jongklomp voor-

berei het.  

 

 

 

 

 

 

Heerlike kampbrood was op die spyskaart as voorgereg . Onder leiding van Petrus en Paul is 

die vuur aangesteek, die brode voorberei en die kooltjies op die oondjies gepak. Omdat hulle 

wou deel hê aan Kersvader wat besoek aflê is die brode en die spit sommer so langs die Kers-

vader tent opgestel. Ja daar is al van vroeg middag begin met die voorbereidings. 

 

 

 

 

 

 

Soms kamp ‘n mens en smul mens so lekker aan alles wat voorgesit is, dat mens eintlik  

vergeet….. daar het werk ingegaan om lekker eetgoed te maak, alles in plek te kry, klaar te kry, 

reëlings te maak, plan B te maak as plan A nie werk nie, delegeer sodat ander kan aansit en 

geniet. Baie dankie aan elke Sawanant wat moeiteloos ‘n feesmaal vir ons voorberei en  

voorgesit het!  Van die kindertafel tot die aand se feesmaal. Ek weet ek praat namens almal, 

BAIE DANKIE! Ons waardeer 
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En toe lui die klok!!! Kersvader se takbok het iewers langs die pad hom in die steek gelaat. 

Soos die skim sal sê “Geen probleem”. Plan B werk net so goed. Daar het groot opgewonden-

heid geheers onder die kinders.  

 

Die afwagting om hulle name te hoor het die oomblik amper te groot ge-

maak. Sommer dadelik, sonder huiwering, met bewende hande is ges-

kenke oopgemaak en bekyk. Christie het in Kersvader se oor gefluister 

dat sy graag ‘n regte hondjie wou hê. Kersvader het gesê hy sal ‘n plan 

maak. Ons kyk met verwagting uit saam met Christie na wat alles in 

haar kerskous gaan wees die jaar. 

 

Die beplanning was dat ons die aand ‘n samekoms onder die sterre sou hê. Met die branders 

wat rol hoorbaar in die  agtergrond, ‘n ligte see briesie, gazebo’s opgemaak met die afgestofte 

Kersversierings, daardie prentjie mooi gesig, soos mens net in tydskrifte sien. Maar nou ja, ons 

mag ook droom. Soos ons Kapenaars nou al weet, die weer is onvoorspelbaar, en Saterdag na-

middag was geen uitsondering nie. Toe die wind van die see af opkom, toe weet ons, hier kom 

moeilikheid.  In ‘n japtrap word daar oorgegaan na plan B. Die saal wat nie beskikbaar was, 

word beskikbaar, geen kostes!   

Onder leiding van Tannie Koekie,  Oom Dave 

en die Loeries word die boodskap van Jesus 

se geboorte en Sy reddened genade, wat 

beskikbaar is aan almal, oorgedra deur midel 

van poppekas en sang.   
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Die fees-broode is bedien as voorgereg. Jinne maar dit het 

soos botter in jou mond gesmelt. Ek proe dit in my mond, 

warm vuurgebakte brood, regte botter en konfyt. Dit is om oor 

liries te raak. Daar was omtrent ‘n verskeidenheid brode. Lord 

Charles Hotel kan by die Sawanante kom leer hoe om brood 

te bake en voor te sit.  

 

So terwyl ons vir die hoofgereg gewag het, is daar heerlik 

rondom die tafels gekuier. ‘n Feestelike atmosfeer het ge-

heers wyl daar geskenke geruil word. “Die jaar is op sy rug 

en die vakansie lê uiteindelik om die draai” het ek so in die 

verbygaan gehoor. Ja,  die jaar het sy hoogtepunte en laagte-

punte gehad, en soos elke vorige jaar voel dit weer of Janua-

rie en Desember gans en al te naby aan mekaar lê.  

 

Danny het ook namens die Skim kom praat. Daar is omtrent 

gegons en geraai oor die  Skim nou eintlik kan wees. Niël Goslett het 

so klip in die bos gegooi om te sê die Skim is ‘n “ou Skimganger”. En 

toe word daar gegons oor of die nou naby of vêr is. Of dit nou op Ver-

gelegen of Vloedbos is. Daar is gegons oor die “ou Skimganger”. 

Word dan daar nou verwys na ‘n ouerige persoon? Niël het ook laat 

val dat die Skim in ons midde is. Al wat Danny egter gesê het “Geen 

probleem” 

 

Na ‘n heerlike kuier moes die saal weer op opgeruim word. Danny en Kwadraat (Paul) was tot op die sta-

dium, bo alle verwagting, rustig. Of so het ons gedink. Met die opruim proses was die twee katjie van die 

baan. Hulle het mekaar en bystanders gespuit met wit skuim. Kan jy nou meer, daar moes op die twee 

gewerk word. Hulle het gesorg dat ons maagspiere oortyd werk. 
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Sondag oggend is daar al van vroeg al stoele uitgesit vir die Ere diens. Almal 

op soek na ŉ koelte-kolletjie. Dane en Gerhardus, die twee skoongeskeerde 

jong manne( ؟ ) het hulle self gemaklik gemaak. Alhoewel ons wyd verspreid 

was oor die grasperk, so tussen die blare en takke, 

het elkeen ŉ gatjie gekry.   

 Die woord is deur Past. Lehane Oosthuizen van  

Durbanville bedien. Lehane het met haar eenvoudige bood-

skap die gehoor gevange geneem. Haar verhaal van die 

man wat ŉ bootreis onderneem het, maar nie die fyn skrif  

op die kaartjie gelees het , en uitgemis het op al die lekkernye en vermaak op die bood 

het gesorg dat ons introspeksie doen.  

 

< Sawanante geniet ŉ koppie tee na die Ere-diens.                                          

Migael & Levi (Past. Lehane se kleingoed geniet die 

oomblik saam met ons vier been besoeker                                          

   

   

   > 

Die storie word oorvertel dat Piet Steyn die pote van sy wa laat sak het. Toe besluit dis nie waar hy wil 

staan nie,  in die bakkie geklim en verder gesleep. Dit ten spyte dat Hennie en Pietie luidkeels hom pro-

beer keer het. Piet Steyn het eers die hasepad probeer kies, maar Kwadraat het hom doodeenvoudig, 

hand om die lyf, gaan haal om sy Swart plaatjie te ontvang. Pietie van Deventer het met smaak aan hom 

sy platjie oorhandig!  

Verskeie Sawanante het welverdiende toeken-

nings ontvang. Welgedaan en Baie Geluk!  
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Niël Goslett wens solank vir oom Alec Foster geluk met sy 80 ste verjaarsdag 

wat hy op 23ste November vier! 

 

Sommige het na die Ere diens opgekap, ander het reg gemaak vir middag ete, ander het vir oulaas op 

die strand gaan stap en ander het in die Klubhuis se swembad gaan baljaar. Tannie Koekie het in niks 

van hierdie deelgeneem nie. Nee. Met haar onbaatsugtige, omgee naaste liefde het sy die tyd geneem 

om vir Kosie, ‘n besoeker wat die naweek saam gekuier het, in te gaan loer.  Annie het saam gaan kuier. 

Jinne het Kosie nou die besoek terdeë geniet! (Dankie Tannie Koekie!) 

 

Sawanante was maar traag om op te pak. Ja die volgende kamp is eers in einde Januarie!  

 

Baie geluk aan al die Sawanante wat hulle verjaarsdae en huweliks- herdenking vier. Onthou maak van 

elke geleentheid ‘n       verleentheid om die geleentheid te onthou! Loer gerus, in die Sawanant word die 

verjaarsdae en huweliks- herdenking  deurgegee.  

 

So het ons aan die einde van die Naweek in Beeld 2013 gekom. Ek en Adéll wil van die geleentheid ge-

bruik maak om julle almal ‘n geseënde Christus-fees toe te wens.  Mag julle die heerlike ontspan tyd 

saam met die gesin en/of familie en vriende geniet. Of jy nou gaan uitkamp of tuis bly , geniet die verlof 

(en die wat tuis bly die intussen  vakansie dae) om jul  batterye te herlaai!  

 

Veilig sleep, tot ‘n volgende keer, dan maak ons weer so! 

 

Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer 

Uit liefde vir die mensdom daal hy as dienskneg neer 

So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun - 

Só word Hy ons Verlosser, ons Middelaar en Steun 

Wie glo in Jesus Christus, word nou Sy eiendom 

Hy gee die reg tot kindskap aan dié wat glo in Hom 

Juis daarom juig ons harte opnuut dié Kersfeestyd: 

Ons Heiland is gebore — vertel dit wêreldwyd! 

 

 


