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GOUE NUUS 

Winter Uitgawe - Junie 2020. 

Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie:  Streek Goudrif. 
                                                             Est. 9 Junie 1984. 
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Die Goudrif-bestuur: 

Voorsitter:  

Johan Fouchee…….  082 856 4466 

Ondervoorsitter: 

Elizet Fouchee……..  072 837 0059 

Sekretaris:   

Bettie Fouchee…….  081 270 8232 

Penningmeester:   

Christine Ludick……  082 816 4404 

Addisionele lid:   

Rina Barnard………  082 856 3030 

Seniorburger Verteenwoordiger 

(Burgerrmeester):   

Frans Ludick………    072 776 2023 

 

 

 

Goudrif se bankdetails: 

 Bankiers:  ABSA Bank – Randfontein. 

Tipe rekening:  Klubrekening (spaar). 

Rekeningnommer:  93-4593-1024. 

Aanlyn takkode:  632-005. 

NotifyMe:  074 204 1179. 
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Oordenking:   

Die Lewende God Drieënig is in beheer van, dit wat tans in 2020 besig is om in die 

wêreld te gebeur en dus moet die Christen rustig in sy gemoed wees met sy geloof stewig 

geanker.  God se wil vir hierdie aarde is besig om te gebeur en Sý wil kom in vervulling.  

God se tyd, is nie óns tyd nie . . .  

Die Covid-19 (Pandemie) baljaar tans in alle lande ter wêreld.  Almal is in rep-en-roer om 

voorsorg te tref om die SARS Cov-2 virus vry te spring en lande se leiers beraam ernstige 

planne om landsburgers te laat oorleef en voorsorg te tref. 

As ons die saak bekyk uit ‘n ander oogpunt is dit die natuur wat eintlik sy gang gaan en 

doen sy werk om wêreldgetalle in beheer te hou, dink maar aan ander virusse/kieme, wat 

ook aan die werk is soos, vigs en tuberkulose.  Rampe in die verlede soos die Spaanse 

griep en ons hoor ook van  Aardbewings, Tsunamies, Orkane en Siklone, eis baie lewens. 

En nou, die Christen se troos is dat as sy lewe ook deel van die statistieke moet word - die 

LEWENDE GOD DRIEËNIG, is in beheer . . .  Vind rustigheid en absolute vrede, by die 

Lewende God en ons vat hande om saam te stap in Jesus se voetspore . . . 

Ps 91 verse 5-7:  “Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir 

die pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.  Al 

val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie”. 

En ook  verse 9-11:  “Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou 

beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.  Hy sal sy 

engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan”. 

Johan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkamp op jou eie werf!
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Goudrif Jaarprogram:  Kampe en aktiwiteite 

verder te wagte vir 2020:

Gaan kyk gerus by http://www.sawa.org.za/gebiede-streke/gebied-goue-weste/streek-

goudrif/  Dit word gereeld opdateer na elke saamtrek/aktiwiteit.  Die res van 2020 se 

kampe is soos volg: 

 

Die saamtrekke van Maart tot Junie het verval agv 

die Coronavirus pandemie, met die volgende nog 

onder oorweging maar kan ook in die slag bly: 

24-26 Julie  >  Manyane (Pilansberg) 

14-16 Augustus  >  AJV:  Countrypark (Muldersdrift) 

18-20 September  >  Venue TBC (Nasionaal) 

16-18 Oktober  >  Weaversroost (Hekpoort)  

13-15 November  >  Eastco Parys (Parys) 

Desember  >  Geen kamp. 

 

 

Goudrif webbladsy en 

facebook: 

Gebruik die link  http://www.sawa.org.za/gebiede-

streke/gebied-goue-weste/streek-goudrif/ 

en gaan kyk na ons Kampnuus wat na elke kamp 

geplaas word.  

Daar’s gereeld nuwe ‘posts’ op facebook by:   

                                                                                 

                                                         

https://web.facebook.com/groups/623978028062209/ 

 

 

http://www.sawa.org.za/gebiede-streke/gebied-goue-weste/streek-goudrif/
http://www.sawa.org.za/gebiede-streke/gebied-goue-weste/streek-goudrif/
http://www.sawa.org.za/gebiede-streke/gebied-goue-weste/streek-goudrif/
http://www.sawa.org.za/gebiede-streke/gebied-goue-weste/streek-goudrif/
https://web.facebook.com/groups/623978028062209/
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Slim wenke: 

Bederf jouself met so ‘n ou waaier verwarmertjie en jy sal nooit 

weer koud slaap in jou woonwa nie.  Die voordeel van die 

dingetjie is dat hy ook op koud gestel kan word en in die somer 

die ergste hitte kan verdryf.   

 

Verjaardae 1 Januarie – 31 Maart: 

Ons hartlike gelukwense aan : 

Lianka Nel:   12 Mei.                                         Kotie Nel:  13 Mei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janco Nel:  4 Junie.                                           Rina Barnard:  8 Junie. 

 

 

 

 

Huweliksherdenkings:  1 April – 30 Junie. 

Geen. 
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Ledesake: 

 Elize & Faan Coetzee se kleindogter  het 

ouma en oupa baie trots gemaak.  Sy het 

haar Bcom LLB en LLM graad met 

onderskeiding verwerf en is besig met 

‘articles’. 

 

Baie geluk Madelein! 

 

 

 

 

 

 Diana en Mario het hul kans 

gebruik en hulle nuwe besigheid 

is ‘n groot sukses.  Ondersteun 

hulle gerus vir puik diens in 

hierdie tyd . . . 

 

 

 

 

 

 Baie geluk ook aan Annette Jacobs se 

kleindogter  Marlise, met haar prestasie 

as eerstejaar topstudent in Chemiese 

Ingenieurswese, NWU Pukke. 
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Vir die lekkerbekke               

Warm poeding in die pot. 

 
Hierdie poeding kan baie maklik op die 
kamp in ‘n driepootpot oor die kole 
gemaak word. 
 
Kook stroop in die pot: 
3 k water 
1 t gemmer 
1½ k suiker 
 
Beslag: 
1½ k meelblom 
½ k appelkooskonfyt 
½ k sagte botter 
2 t koeksoda 
Sout 
 
Meng konfyt en botter deeglik. 
Voeg koeksoda by.  Die mengsel sal  
opbruis.  Roer meelblom en sout by. 
Skep teelepels vol van die mengsel            
 in die warm stroop.  Plaas deksel op 
 en kook toe vir ongeveer ½ uur. 
 
Bedien warm met vla of vars room.  
Genoem vir 6. 

 

Grappie 

Hoewel mens gedurende die Covid-19 tydperk nie 
vrylik drank kon koop nie, het ek wel hierdie baie 
snaaks gevind! 

 
Gatiep sit eensaam en alleen in ‘n verlate                     
straatjie, morbied en sonder hoop. Hy het  
alles verloor, sy vrou, sy kinders, sy werk.   
 
Sy hart is stukkend.  Naby hom staan ‘n  
klomp wynbottels . 
 
Hy gryp die eerste bottel en gooi dit  
flenters teen die muur. “Djy’s daai riede  
hoekom ek my werk verloor het!” 
 
Hy gryp nog ‘n bottel, gooi hom teen  
die muur dat die skerwe spat. “Djy’s ok 
daai riede hoekom ek my Maraaitjie 
verloor het!” 
 
Die derde bottle tref die muur.  “Djy, djy is  
daai riede hoekom ek never as te nooit  
weer my kindertjies ga sien nie!” 
 
Hy vat die vierde bottle en sien dis nog 
vol wyn.  “Staan djy bietjie daa eenkant, 
ek kan sien djy was nie involved nie!” 

Kopkrappers
1. Skuif 5 vuurhoudjies om die                  

skaal te balanseer. 
 

 
 
   

2.  Skuif een vuurhoudjie om vier 
driehoeke te hê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Loop in die oggend met vier bene , 
die middag met twee bene en die 
aand met drie bene - wat is ek ? 
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Ken ons land se voëls 
Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar 
nie - Mattheus 6:26. 

Janfiskaal (Lanius collaris) 

 
Die Fiskaallaksman (Lanius collaris) is 'n algemene standvoël wat 

oor feitlik die hele Suider-Afrika voorkom in oop habitats asook parke 

en tuine.  In Engels staan die voël bekend as die Common Fiscal. 
Die voël word 21-23 cm lank en weeg 25-58 gram.  Dit is 
mediumgroot, swart en wit gekleur, met 'n lang, dun stert.  Die bokant 
van die kop, rug en 'n deel van die vlerke is swart.  Die boonste 
vlerkdekvere is wit.  Die stert is swart met wit buitenste stertpenne. 
Die onderkant van die voël is vuilwit.  Die wyfies is minder 
kontrasterend. 

Die subspesies verskil onderling deur die intensiteit van die swart 
bokant, of die wit onderkant en die stert, die teenwoordigheid of 
afwesigheid van 'n wenkbroustreep, kolle op die bors en die verskil 
tussen manlike en vroulike eksemplare. 

Dit gee 'n gemompelde mengsel van kletteragtige swaaiende geluide, insluitende 'n paar nagemaakte 

en 'n harde dzzzttt-dzzzt-dzzzt alarmroep.  Die meeste van die roepe is egter dreigend of alarmroepe. 

Die spesie produseer soms 'n verrassende soet, stil liedjie, alhoewel so 'n liedjie, hoe lieflik dit ookal sy, 

in die algemeen of territoriaal of paarverbindend in funksie is.  
Sy voedsel bestaan uit insekte, muise, vlermuise en klein voëls.  Hy plunder ook die neste van voëls, 

waar hy dan die kuiken opvreet.  Hierdie voël is baie territoriaal ingestel en val enige voël aan wat sy 

grondgebied binnedring.  Hy sit op pale en drade, terwyl hy die omgewing bespeur na prooi en 

indringers.  
Die grootte van die bevolking is nie gekwantifiseer nie. 
Moontlik neem die voël in aantal toe en daarom staan die 
fiskaallaksman (saam met die noordelike soort wat nie deur 
"BirdLife International" as 'n soort erken word nie) as nie 
bedreig op die IUBN-rooilys van bedreigde spesies. 

Hierdie soort kom voor in oop terrein met kort gras, verspreide 
struikgewas, savanne, halfwoestyne, maar ook kusstreke met 
struikgewas, in landbougebied, langs paaie met telegraafpale 
en in parke. 

af.wikipedia.org>wiki>Fiskaallaksman 

 

 

Maree Clarkson skryf soos volg in die blog: Ons Geveerde Vriende  

Janfiskaal, Laksman of Karnalliebyter – al drie name verwys na een en dieselfde swart en wit 

voëltjie, wat ondanks sy kleinte ’n grootte aanneem wat buite verhouding met die werklikheid 

is! 

 

https://af.wikipedia.org/wiki/Standvo%C3%ABl
https://af.wikipedia.org/wiki/Suider-Afrika
https://af.wikipedia.org/wiki/Swart
https://af.wikipedia.org/wiki/Wit
https://af.wikipedia.org/wiki/Kleur
https://af.wikipedia.org/wiki/Beige
https://af.wikipedia.org/wiki/Wyfie
https://af.wikipedia.org/wiki/Insek
https://af.wikipedia.org/wiki/Muis
https://af.wikipedia.org/wiki/Vlermuis
https://af.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
https://af.wikipedia.org/wiki/IUBN-rooilys
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Dit is wel so dat janfiskaal af en toe ander kleiner voëlspesies, 

soos lemoenduifies en mossies, jaag en vang. Die prooi word 

blitsig van agter af ingevlieg en agter die kop doodgebyt. 

 

Maar janfiskaal vang nie sommer elke dag vir homself ’n voël 

nie. Dit is eintlik net wanneer daar rasend-honger kleintjies in 

die nes is dat dit gebeur. En wie kan ’n dier of voël veroordeel 

wat goed vir sy kleintjies sorg? Ek self was baie kwaad vir my 

Laksmannetjie nadat sy my Janfrederik se kleintjies uit die nes 

gesteel het, maar met vier kleintjies wat sy so groot gesukkel 

het om gevoer te kry, het ek eintlik heeltemal verstaan en het 

haar baie gehelp deur stukkies maalvleis vir haar op die 

voertafels te sit. 

Veertjies.blogspot.com 

 

 

Raaisels uit my kinderdae 

Deur Maankind 

 Raaisels in ons kinderdae was nogal algemeen, asook uittelrympie speletjies (Olka bolka riebiekie 

stolka, olka bolka knol… Êrie tjêrie tjiekerie tjêrie, êrie tjêrie tjol…) Dan natuurlik ook Onder-die-

hond-se-stert. (Jy moet elke vraag antwoord met hierdie woorde, sonder om te lag. Daar was ook 

ons eie weergawes van 20 Vrae, en my ma se speletjie Fyn Kyk. (sy het ‘n horde klein items op ‘n 

skinkbord gepak, dan kry ons ‘n minuut om dit te bestudeer, en moet dan ‘n lys maak van wat ons 

onthou.) My ma het ons denke en nuuskierigheid geweldig gestimuleer, en enige kompliment uit 

my kinderdae oor my sg hoë IK, of daardie gehate opmerking, “Jy is mos een van die slim 

Petoorsies”, strek my ma tot ere. Sy het ons slim gemáák. But I digress. 

Eintlik gaan hierdie inskrywing oor Raaisels. Die Merrie het my getag. Ek onthou min raaisels van 

maatjies, maar my ouma was baie lief daarvoor. Dit was weer haar manier om ons te leer. Die  wat 

ek onthou kom uit die tyd toe ek ‘n baie klein dogtertjie was. (So groot soos waar ek in die kruiwa 

ry wat oupa stoot by hierdie skakel. Oupa het ons weer met stokkies en klippies in die sand leer 

tel, as ons so drie was. But I digress.) 

 So groen soos gras, so wit soos was, so rooi soos bloed so suikersoet! Wat is ek… (‘n 

waatlemoen) 

 Al wieker al wakker, al oor die akker, die dooie maak die lewendige wakker. Wat is ek… (‘n 

sweep) 

 Ek het ‘n perdjie, hoe verder ek hom ry, hoe korter word sy stertjie. Wat is dit? (Naald en gare) 

 Hier kiep-kiep, daar kiep-kiep, woerts in die hoekie. Wat is ek…(besem) 

Maankind.wordpress.com/2012/09/05/raaisels-uit-my-kinderdae 

 

https://maankind.wordpress.com/2012/09/05/raaisels-uit-my-kinderdae/
https://maankind.wordpress.com/2012/09/05/raaisels-uit-my-kinderdae/
http://herriemerrie.wordpress.com/2012/09/05/raaisels/
https://maankind.wordpress.com/2012/06/10/ab/
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Kampnuus 

Corona Tuisbluers: 17 – 19 April 2020. 

Die voorstel van NUB om die naweek van 17-19 April ‘n Corona Tuisblyers kamp in 

jou eie erf te hou, is deur die Goudriwwers met groot entosiasme aangegryp. 

 

Elizet, Pumba en Kiara het lekker in 

haar woonwa onder die afdak gekuier. 

Kotie en Jan het ‘n baie lekker 

staanplekkie gekry reg langs ‘n eie 

privaat ablusie met ‘n netjiese kombuis 

en badkamer. 

Daar kon Jannie sommer gou ‘n 

braaivleisvuurtjie aanmekaar slaan. 

 

 

En daar eet hulle in hul woonwa en stil 

sommer die lus om te gaan kamp so 

effentjies! 
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l              

                                                                 

 

 

 

 

Saterdagoggen sit Johan en Bettie en Elizet elkeen voor hulle eie wa by hule eie huis 

en koffie drink, maar verbeel hulle maar hulle sien mekaar. 

Annette sit en grappies maak saam met haar seun Jannie en skoondogter Lizelle in 

die sonnetjie en Rina verkies dit binnenshuis want die herfsluggie word al koel. 

 

 

        

 

 

 

 

Frans en Christine steek ‘n 

braaivleis vuurtjie aan onder die 

bome en Faan en Elize kondig op 

‘n prettige manier die aktiwiteit 

aan. 
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As mens nog van die gelukkiges is, wat teen dié tyd van die “lock down” nog wyn 

het, geniet jy graag ‘n glasie soos Diana hier en kuier dan van vroeg tot laataand 

saam met haar gesin by die vuur wat Janco en Johan gemaak het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franswha & Christa, ons gaste het ook saam 

gespeel en hulle kleiner kampeersleepwa in hulle 

erf opgeslaan omdat die ander wa te groot is. 

 

 

Hoewel die Presidente Saamtrek gekanselleer 

was en ons nie kon koekies en beskuit verkoop 

nie, kon Goudrif darem die mooi bedrag van 

R3000 aan Hoofkantoor EFT as ons deel vir die 

stuiwing van die kas.  
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Die Nelle, Diana, Johan, Lianka en Janco sluit die naweek af met ‘n bietjie 

lawwigheid wat tot die honde se aandag trek.        

                                                                                     

Boodskap vanaf die Voorsitter: 

Dagsê almal. 

2020 beleef alweer die halfpad merk, met die grendeltyd op vlak 3 met ‘n paar ekstra 

verslappings!  Net 1 kamp gebeurtenis die afgelope kwartaal, naamlik die “Corona 

Tuisblyers” in April.  Dankie aan almal wat saam gespeel het, Goudrif het ‘n 100% 

kampbywoning gehad! 

Ons  sien met groot verwagting uit na verdere saamtrekke, wanneer SAWA HK die 

beperking op saamtrekke weer ophef – ons verwag dit wanneer die grendeltyd afskuif na 

vlak 1. 

Ons beplan net een samekoms vir die toekoms (tot verdere kennisgewing en binne die 

huidige Grendeltyd regulasies) naamlik die 2020 AJV op 15 Augustus, wat sommer ook 

sal dien as ‘n “kenmekaar”. 

Seënwense vir jou en die Here sal vir jou goed wees, vir jou sorg, jou raaksien, Sy liefde 

gee en jou voorspoedig maak . . .  

Johan. 
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Die Redakteur sê haar sê. 

Liewe Goudriwwers,  

 

Die winter is hier in volle swang!  Dit is een 

van die koudste winters in ‘n baie lang tyd.  

My teorie is dat dit so is omdat die 

hemelruim so min lugbesoedeling het na 

die wêreldwye ‘lockdown’, dat daar meer 

uitstraling plaasvind . . . dus minder 

kweekhuiseffek. 

 

Hoewel dit vir ons as kampeerders ‘n groot 

gemis was om nie te kon kamp nie, lê my 

simpatie by die oorde wat nou vir maande 

moes leeg staan en veral oor die 

wintervakansie wanneer baie van hulle ‘n 

goeie inkomste kry wat hulle dan weer oor 

die stil maande moet dra. 

 

Ek wens vir julle almal goeie gesondheid toe en sien daarna uit om een en almal van julle 

spoedig weer te sien as ons weer normaalweg kan kamp.  Bring jou vriende en familie 

saam! 

  

Groete, 

Bettie. 

 

 

 

 

Ons pak die kampterreine binnekort weer vol! 


