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Halo Albatros, 

 

Sjoe het die jaar nie net met ‘n “bang” weggespring nie?  

Ek glo almal het lekker gerus oor Desember en is reg vir 2019! 

Mag ons die jaar lekker saam kuier en elke kamp terdee geniet! 

  

Ek wil julle aanmoedig om soveel moontlik kampe by tewoon as moontlik, elke een van ons kampe 
beloof om iets besonders te wees, en elkeen verdien daai naweek wegbreek. 

Dis ‘n groot jaar in SAWA, en ons is hard besig om die 50 jaar vieringe te beplan vir Oktober maand. 
Meer hieroor later….. 

 

Ons eerste kamp vir 2019 te Mountain Breeze was ‘n lekker rustige kamp, en dankie vir “Frikkie’ wat 
soveel moeite gedoen het om dit lekker te maak. 

Aan almal wat in Januarie verjaar het, en ook ons Februarie verjaarsdae, baie geluk.  

 

Mag die nuwe lewensjaar net mooi dinge vir jou inhou. 

 

Onthou om na ons blog te gaan kyk, lees ons artikels, lewer kommentaar en deel dit met soveel mense 
wat jy kan. 

 

Albatros Groete 

Theo 
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ŉ Ja-nee-geloof 
 

 “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matt 16:16). 
 
ŉ Beroemde sweefstokarties wou op ŉ dun koord oor ŉ hoë waterval stap. Honderde meters onder hom 
was daar ŉ bruisende watermassa, en sy enigste hulpmiddel was ŉ balanseerstok. Duisende mense het 
saamgedrom naby die punt van waar hy sou begin loop.  
 
ŉ Vinnige meningspeiling is onder die omstanders gedoen. Die vraag was: Glo jy dat die arties veilig 
aan die ander kant sal kom? Omdat dié kunstenaar wêreldbekend was vir sy verstommende toertjies, 
was 90% van die antwoorde ja.  
 
Toe word ŉ tweede opname gedoen. Die vraag was dié keer: Sal jy op die arties se rug klim dat hy jou 
oordra? Sonder een uitsondering was die antwoord nee! 
 
Só kan “geloof” ook wees: Dit kan bestaan uit kennis, maar nie noodwendig vertroue insluit nie. Jy kan 
ja sê op sekere geloofsbeginsels – en jou tog nooit in die praktyk op Christus verlaat nie. ŉ Mens kan 
baie oor geloof praat, en tog niks met Christus waag nie. 

Maar geloof vra ŉ oorgawe van jouself wat niemand anders vir jou kan doen nie. Niemand kan namens 
jou glo nie. Nie jou ouers, jou kinders, jou predikant of jou kerk nie. Die geloof van jou vrome 
voorvaders kan jou nie oor die kloof na God toe dra nie. Korrekte belydenisse alleen kan jou nie red nie.  

Daar kom ŉ oomblik wanneer jy jou op die krag en verlossingswerk van Christus moet werp. Wanneer 
jy Hom só vertrou dat jy by wyse van spreke gewillig is dat Hy jou oor die tou bo die afgrond dra. Die 
dag wanneer jy soos Petrus sê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matt 16:16), moet jy 
weet dat jy jou hele lewe aan Hom prysgee. Dit moet ŉ eerste maal gebeur én elke dag van jou lewe.  

Wil jy dit nie nóú doen nie? 

ŉ Mens kan baie oor geloof praat, en tog niks met God waag nie. 
  

 

 

 

(Bron – http://bvv.bybelmedia.org.za/2019/01/24/n-ja-nee-geloof/#more-3125) 
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Die naweek van 25 - 27 Januarie het ons gekamp by Mountain Breeze, net buite Stellenbosch.  

Van ons het al Donderdag deurgery en opgeslaan, veral die wat van ver af gekom het, en die res van 
die kampeerders het Vrydag by die kampplek aangekom.  

Almal het na kamp opslaan om die vure gekuier tot laat die aand, veral die jonger geslag. 

Saterdag vroeg oggend (08h00) het van die lede die parkrun by Root 44 aangedurf en ander het so 
bietjie ingelê voordat ons afgeskop het met boekevat (Johan Jacobs) en intekening om 10h00.  

Hendri Frick het speletjies gereël in die vorm van ‘n “obstacle course” by die swembad area wat begin 
het om 11h00. Alhoewel die dorings so bietjie gepla het op die een deel van die uitleg was dit vet pret 
en almal wat daar was het dit vreeslik geniet. Die kinders het almal lekkergoed pakkies, ‘chips’ en ysies 
gekry nadat hulle deelgeneem het aan die speletjies. Van ons ouer geslag en die baie jonger geslag wat 
nie deelgeneem het aan die speletjies nie het ook heerlik gesmul aan dié lekkernye. 

Die middag het baie van ons lede die swembad terdee geniet want dit was baie warm gewees. 
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Toe dit aand word het die vure al gebrand by meeste van ons staanplekke. Daar was verder gekuier, 
gesels en gebraai totdat Klaasvakie ons geroep het om te gaan slaap. Almal was lekker moeg en ek glo 
dat daar vele balke gesaag was dié aand.  

Sondag oggend om 09h30 het ons verrigtinge begin met meriete toekennings en ‘gat’ plaaitjies wat 
uitgedeel was aan al die verdiensdelike kandidate. Theo Roux het die oggend diens gelei en Zelda 
Jansen van Rensburg het waargeneem by die Sondagskool. 

Sondag na die verrigtinge het meeste lede stadig begin oppak en van die ander lede het nog eers 
middagete gemaak en ‘n laaste kuiertjie ingewerk voordat hul opgepak en gegroet het. So het die 
Januarie kamp tot ‘n einde gekom.   

 

 

 

‘n Spesiale woord van dank aan ons kampleier vir die naweek, Hendri Frick. Hy het die hele naweek 
gesorg dat alles glad verloop en ook speletjies gereel by die swembad area en die lekkernye verskaf.  

Ons was 22 lede. Dankie aan al ons lede wat die naweek spesiaal  gemaak het. 
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Albatros se blog is nou aktief op die internet. Gaan loer gerus hier: sawagoeiehoop.blog 

Geluk aan Leon en Liz-Maree Fester met die geboorte van hul dogterjie Angelique Fester 

Esme Knipe sterk goed aan na knie opersaie 

 

 

Hester de Klerk is in die hospitaal. 

Georgine Hugo is in die die hospitaal. 

Rene Kok se ouma is oorlede. 
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Februarie   
Frick - Christi 3 

Jordaan - Maria 6 

De Goede - Stiaan 6 

Stander - Riaan  7 

Sherwood - Tracy 10 

Pienaar - Ursula 12 

Stramrood - Alex  13 

Beneke - Marius  13 

Hanekom - Anita 15 

Grobler - Jacques 16 

Jansen van Rensburg - Jean 18 

Knipe -   Esme 18 

Bothma - Chantél 19 

Roelofse - Pauline 22 

Sherwood - Liesel 25 
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Eenbak ham/spek en Eier gereg (Rens) 
 
8 Eiers 
 

½ na 3/4 koppie room of melk (of helfte helfte) 
 

1 koppie gerasperde cheddarkaas 
 

1 koppie fyngekapte ham blokkies of gebraaide spek 
 

¼ koppie fyngekapte groen soetrissie- gebruik rooi geel en groen 
 

¼ koppie fyngekapte uie 
 
 
In ‘n groot bak, klits die eiers en room.  
Roer die kaas, ham, soetrissie en ui by.  
Gooi in ‘n gesmeerde 20cm vierkantige bak. 
Bak by 200° C vir 25 minute of tot goudbruin. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
(Bron - https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek) 
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Jesus maak die storm stil VERBORGE LEGKAART! 
Soek die items wat almal weggesteek is in die prent en kleur dan die prentjie in. 
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Suid-Wes Kaap nooi u hartlik uit na die Skimkamp op 15-17 Februarie 2019 

RSVP: 1 Februarie 2019 by Petrus Theron op 0836255418  

Epos: theron.pj@mweb.co.za  

Naweektarief: R450 per gesin, wat ‘n ete insluit vir 2 volwassenes, die Saterdagaand. 
 

aLBatROS KaMpe 2019  
Januarie 25-27 Mountain Breeze 

Februarie 15-17 Skimkamp (Nasionaal) 

Maart 15-17         Ouskip (Gebiedskamp) 

April 12-14 Seniorkamp te Onrus 

Mei 24-26 Sonklip 

Junie 14-17 Strandskloof (Langnaweek) 

Julie 19-21           Tuisblyers     -                        
"Sonklip"Sop-en Soetes 

Julie 27 DANS 

Augustus 9-11 AJV : Bergrivier 

September 

  100+ 
6+7 Kongres 

20-22 
Altyd Water (M 23e Skoolvakansie) 

(D24e - Vakansiedag) 
Oktober 11-12 50ste Verjaardag 

November 22-24 de Hollandsche molen 
 

mailto:theron.pj@mweb.co.za
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Van redaksie se kant wil ons net vir almal ‘n voorspoedige en suksesvolle 2019 toewens.  

Nou ja die jaar is al weer in volle swang en ons eerste kamp van 2019 is ook al weer verby. 

Albatros se blog is nou aktief op die internet. Dankie Martin Coetzee. Gaan neem deel en plaas jou  
kommentaar by: sawagoeiehoop.blog  

Gaan ook op Facebook en like ons Sawa Albatros page, voorbeeld hieronder: 

 
 

Ons gaan nou ook advertensies plaas vir ons lede in die Seemeeu. Ons sal tot op 4 advertensies per 
uitgawe publiseer en dit dan roteer met die volgende 4 advertensies in die volgende uitgawe, totdat 
almal ‘n beurt gehad het. Dan begin ons weer by die eerste advertensies. 

NB!!! Onthou as jy wil adverteer of inligting/foto’s/nuusgebeure deel vir Die Seemeeu, stuur dit na: 

       

 

Groete 

Jean en Zelda Jansen van Rensburg 

Sel: 082 684 5553 
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30 einaardige mediese feite 

Dit vat vier tot ses maande vir die vingernael van 'n gesonde persoon om heeltemal uit te groei.  
Hier is nog 'n paar interessante feite oor die liggaam. 
 

• Een uit elke 1,000 babas word reeds met 'n tand gebore.   
• 'n Mens gaan vinniger dood as gevolg van 'n tekort aan slaap as van honger, iets wat gewoonlik 'n paar weke duur. 
• Tagtig persent van mense wat met die Ebola-virus besmet word, gaan aan hierdie siekte dood. 
• Die mens het 46 chromosome, ertjies het 14 en krewe 200. 
• Daar is ongeveer 96,000km bloedvate in die menslike liggaam.   
• As die mukuslaag om jou maagwand verdwyn, sou jou maag homself verteer.  
• Elke persoon verloor gedurende sy of haar leeftyd 22kg velselle. 
• Meer kieme word oorgedra deur 'n handdruk as deur 'n soen. 
• Jou hart klop 100,000 keer per dag.   
• 'n Fetus het reeds op die ouderdom van drie maande vingerafdrukke. 
• Seuns is meer geneig as meisies (die verhouding is 3 tot 2) om kwaai aknee te ontwikkel. 
• Ons deel 98.4 persent van ons of DNS met sjimpansees – en 70 persent met tuinslakke. 
• Menslike fetusse skop as hulle aan luide rockmusiek blootgestel word. 
• Op net 12 weke kan die menslike fetus reeds frons en skeel kyk. 
• As die minerale uit 'n been verwyder word deur dit oornag in 'n ses persent soutsuuroplossing te week, sal dit so 

sag word dat jy dit kan knoop.     
• Een uit 20 mense het 'n ekstra rib, en dit is meestal mans. 
• Toe jy gebore is, het jy 300 bene in jou liggaam gehad. As volwassene het jy 206. Die res van die bene het nie 

verdwyn nie – hulle het bloot aanmekaar gegroei. 
• Die vroulike eiersel is die grootste sel in die menslike liggaam. Dit is ongeveer 175,000 keer swaarder as die 

kleinste sel, die manlike spermsel. 
• Die gemiddelde mens het omtrent 100,000 hare op sy kopvel. 
• Wanneer jy na 'n voorwerp kyk, verskyn daardie voorwerp onderstebo op jou retina. Jou brein kompenseer egter 

outomaties hiervoor en stel jou in staat om die voorwerp die regte kant om te sien.      
• Emalje, wat die buitenste laag van ons tande vorm, is die hardste stof in die menslike liggaam. 
• Aspirien en alkohol kan direk deur die maagwand in die bloedstroom opgeneem word. 
• Jou voetsole bevat meer sweetkliere en meer druk-sensitiewe senuweepunte per vierkante sentimeter as enige 

ander deel van jou liggaam. 
• Soos vingerafdrukke, het elke persoon 'n unieke tongafdruk. 
• Jou niere filtreer jou bloed tot 300 keer per dag. 
• Gedurende die eerste ses weke van 'n mens se lewe, is daar geen verskil tussen die manlike en vroulike embrio nie. 
• Menslike vingers rek en buig ongeveer 25 miljoen keer gedurende 'n normale leeftyd. 
• Die menslike liggaam bevat 30,000 biljoen rooibloedselle. 
• Tandbederf het reeds daartoe gelei dat 60 persent van volwasse Amerikaners hulle middelste agtertand aan die 

regter bokant verloor het. 
(Bron: The People's Almanac 2, deur David Wallechinsky en Irving Wallace) 
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Bronne: 

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

• http://bvv.bybelmedia.org.za/2019/01/24/n-ja-nee-geloof/#more-3125 (Gedagte van die dag) 
• https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek (Resepte) 
• The People's Almanac 2, deur David Wallechinsky en Irving Wallace (30 einaardige mediese feite) 
• 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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