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KinderPret 

Dag sê Kosmosante ,  
Met die vorige Pappot het ons gedink die volgende 
kamp gaan die AJV wees.  
Maar toe het van die meer ervare  Kosmos lede 
onttrekkings simptome begin kry van te min kamp en 
daar is vinnig ‘n kamp gereel vir die naweek van 26 – 
28 Julie . Hulle het gaan kyk hoe lyk Onverwags 
Wildsplaas . Almal was baie beindruk met die oord 
maar die pad wat mens moet ry om daar te kom is 
minder indrukwekkend! Nogtans het hulle die naweek 
baie geniet en mens kan sommer op die fotos sien dit 
was groot pret.   
Toe was dit nou regtig tyd vir die AJV wat ook by ‘n 
oord gehou is waar ons nog nie voorheen was nie en 
ons het heerlik gekamp by Smal Game Lodge. Die oord 
is netjies en die ablusie blokke is baie gerieflik – daar 
is 10 kleintjies in plaas van een groot ablusie blok. Ons 
het vergadering gehou lekker geeet , lekker gelag oor 
almal se gediggies (wat julle ook in hierdie pappot te 
siene sal kry) en sommer net weer mekaar se 
geselskap geniet. Daar is heelwat veranderings op die 
bestuur maar ek  
dink ons gaan lekker saamwerk as ‘n span.  
Ons moes ongelukkig die September kamp afstel , daar 
is te veel mense wat dit nie kon maak nie.  
Ons en Oom Lokkie en Tannie Mart het die         
Nasionale Saamtrek wat by Koppisol gehou is die 
naweek van 13 – 15 September bygewoon. Dit was 
lekker om weer so baie sawanante saam te sien en ons 
kon weer opvang met vriende van ander streke.  
Kan julle glo daar is nog net 2 kampe oor vir die jaar!? 
Ons hoop ons kan darem nog bietjie saam kamp en 
kuier voor die jaar heeltemal  verby is.  
                 Mooi bly!                                         
Kobus & Ina  



`n Christen se groei 
Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer 
geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei...1Petr 2:2 
 
Die wedergeboorte is maar net die begin van die Christelike lewe. Op die 
wedergeboorte moet geestelike groei volg. Dit is teen die natuur en 
abnormaal as `n baba nie groei nie. Dieselfde is waar van `n Christen. 
Groei  is die bewys dat daar lewe is. Die Christen mag nie `n geestelike 
baba bly nie, en daarvoor het hy geestelike voedsel nodig. God gee 
hierdie voedsel aan ons deur sy Woord en gebed. God voorsien die 
voedsel maar ons het ook `n taak – ons moet dit inneem. 
 
Ons kan nie geestelik groei as ons nie elke dag tyd afstaan om die Woord 
te ondersoek nie. Die sonde staan dikwels tussen ons en die geestelike 
voedsel. Daarom lees weeer...1Petr 2:1,2 

Oktober 
 

4 – Elanie de Beer 
22 – Cherise Meyer 

27 – Gert Meyer 
(Jnr) 

Desember 
 

3 – Thys de Beer 
11 – Carel le Roux 

16 - Sune Zietsman 
18 – San van Zyl 

23 – Morne Victor 
25 – Heloise Victor 

November 
 

23 – Koos Schonefeld 
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WEN GEDIG: 
KINDER 
AFDELING Die Here is my Herder – Deandra   -  
Die Here is my Herder  
Ek kom niks kort nie  
Hy laat my speel en lag in die dag  
En lekker rus in die nag 
My magie is vol  
My hartjie loop oor  
Ek fluister saggies in Sy oor  
Dankie vir wie ek is  
My hemelse Pappa   
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Lief & leed                      Ons dink aan:  
Lientjie se ma wat `n hartaanval gehad het en dat sy 
volkome sal herstel. 
Tannie Spokie wie se ma ook siek is en met die voltydse 
versorging van haar. 
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24 Augustus breek toe uiteindelik aan en met groot opgewondenheid vat ons 
die pad na Frankfort,waar Riemland se ouens reeds kamp opgeslaan het.  ‘n 
Baie gawe klomp Vrystaters hoor, hulle laat ‘n ou dadelik tuis voel.  Hulle het 
vir ons klomp Senior Burgers omtrent bederf met ‘n  ete, geskenkies en ‘n 
“voetjies krap” aand. 
Volgende oggend, 25 Augustus het ons rustig verkeer, kerkdiens gehad, en toe 
gereed gemaak vir ons tog deur die Vrystaat. So gemaak, so gesê en om 
11h23 nadat ons ons gebruiklike kringetjie gemaak het om te bid vir ons 
behoud, het ons, met groot opgewondenheid agter Attie en Lillian Meintjies 
aan, die pad gevat na Harrismith, waar ons ons eerste 2 nagte gaan deurbring. 
Langs die pad hou Attie, wat sy huiswerk baie goed gedoen het, ons op hoogte 
van elke plek van belang.  
 
 Op Harrismith sluit Pieter en Johanna van Biljon en Martiens en Bets Joubert 
by ons aan, en is ons voltallig. By die kampplek het niemand vir ons vertel van 
die huilende Sipresbome nie, en was ons taai, ons skoene was taai; om nie te 
praat van die motors en woonwaens nie. (ek kon eers nie verstaan waarom ek 
nie die kam deur my hare kry nie) Van hier af het ons gegaan na ‘n John Deere 
demonstrasie, kaalvoet vrouemonument¸ Retief se rots.  Ook na 
Sterkfonteindam waarvan die wal 93m hoog is, en 3060m lank. ‘n Enorme 
klomp water!!   
Op 27 Augustus vertrek ons na Golden Gate; Glen Reenen woonwa park. 
Vandaar besoek ons toe die Hoogland Water Skema. Ons het gaan kyk na 
waar die fabriek was, en daarna gaan kyk waar die kanaal onder die berg 
uitkom –  
‘n wonderlike gesig. Daarvandaan gaan kyk na die Asrivier uitval.  
Op 30 Augustus vertrek ons toe na Fouriesburg, na Meiringskloof woonwa 
park.  En was ons omtrent teleurgesteld met die dorp  van die Jaar.  Nee 
kyk!.  Hierdie oord le tussen die berge met baie hoe afgronde aan die een kant. 
Hier het die koue ons rerig lelik getref; die wind kom deur die kloof en sny deur 
vel en been. Van hier af was daar ‘n besigtiging van “vintage” trekkers en ‘n 
versameling van stoomlokomotiewe, by Sandstone Estates. 
Sondagoggend trek ons om 7 daar weg oppad na Reitz waar ons die erediens 
gaan bywoon het. Ds Marius Barnard bring ‘n aangrypende boodskap waarna 
hulle ons nooi vir ‘n, welkome teetjie. Van ons het bespreek vir ‘n ete by 
Jacques en Rene, wat regtig aangenaam was – nie braaivleis nie. Hehe 
Voorwaar ‘n baie aangename toer en se ons baie dankie aan Attie en sy span, 
ons het dit voorwaar baie geniet. 

RIEMLAND TOER 

Dis hoe groot die pype is 
 

Tannie Lientjie, jy mag maar 
 Dis lekker!!!!!!!!!!! 

Dit is hoe die kuier 
begin... 

...en toe eet 
ons lekker. 

Lientjie, bak jy of 
proe jy? 

Small Game Lodge was een van die nuwe kampoorde wat Kosmos probeer het 
En ek glo hulle sal ons weer sien. Al het ek en Willie net die Saterdag deurgery,  
was dit wat ons gesien het baie mooi en eks seker die kampeerders het dit geniet. 
Dan was die heerlike weer `n bonus. Die vrouens het ons weer na die vergadering 
bederf met heerlike eetgoed, soos net hulle kan. Welkom aan die nuwe bestuurslede 
Wat verkies is en aan die oues, sterkte vir 2014! 



ANDERSE PIESANGSLAAI: 
 
Hierdie is 'n slaai wat jy in minute kan  
voorberei en as bygereg tot 'n braai  
of kerriegereg kan bedien 
 
5 ryp, maar ferm piesangs            
5 droe appelkose, gesnipper 
125 ml grenadellajogurt            
37,5 ml kondensmelk 
 
1.  Sny die piesangs in skyfies in 'n slaaibak.   
Voeg die gesnipperde appelkose by. 
2.   Meng die jogurt en kondensmelk en voeg  
by die vrugte.  Meng liggies met 'n vurk 
 

AARTAPPELS IN FRANSE  

SLAAISOUS: 
 
500g middelslag aartappels, geskil. 
 
Franse slaaisous 
90ml olyf- of sonneblomolie             

45ml wit asyn 
2,5ml aangemaakte mosterd         

25ml heuning 
2,5ml gemengde kruie            1 
knoffelhuisie, gekneus 
sout en varsgemaalde swartpeper na 
smaak. 
 
Kook die aartappels in soutwater tot 
gaar.  Laat effens afkoel en sny in 
skywe.  Meng al die bestanddele vir 
die slaaisous goed saam.  Gooi 
slaaisous oor warm aartappels en laat 
dan heeltemal afkoel. 
Variasie : Voeg 'n appel (in blokkies 
gesny), pitlose rosyne of bros 
gebraaide spek by 

Ek sê.... 
 
Dagse aan almal. Al was 
dit nie `n baie koue 
winter nie is ek tog 
dankbaar dit is verby en 
ons sien pragtige bloeisels 
om ons! 
 
Soos julle sal sien is dit n 
vol uitgawe danksy al die 
bydraes wat ek gekry het 
en natuurlik Kosmos se 
eie dig-blad. 
 
Geniet die lente Pappot en 
ek praat met julle 
volgende keer vanuit ̀ n 
KERSFEES Pappot. 
 
Praat weer volgende keer 
Groetnis 
Henriette 
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WAT IS DIE BESTE OUDERDOM  OM OP TE TROU?  
Vier-en-tagtig, want dan  hoef 'n mens nie meer te werk 
nie, en kan julle  
die hele dag lank vir  mekaar lief wees in die slaapkamer.  
(Judy  8).  
 
 
WANNEER IS DIT REG OM  IEMAND TE SOEN?  
'n Mens moet nooit 'n  meisie soen, tensy jy genoeg geld 
het om vir haar  
'n groot ring en 'n  videomasjien te koop nie. Meisies wil 
altyd video's van  
die troue hê.    
(Jim  10)  
 
DIE GROOT DEBAT: IS DIT  BETER OM ENKEL TE 
WEES, OF GETROUD?  
Dit is beter vir meisies om  enkel te wees, maar nie vir 
seuns nie. Seuns het  
iemand nodig om agter hulle skoon te maak.  
(Lynette 9)    
 
Dit  gee my 'n kopseer om net aan sulke dinge te dink. Ek 
is net 'n kind, ek het nie sulke moeilikheid nodig nie.  
(Kenny  7)  
 
WAAROM RAAK TWEE MENSE LIEF VIR MEKAAR?  
Niemand is seker waarom dit gebeur nie, maar ek het 
gehoor dit het iets met  
hoe jy ruik te doen.  Dit is waarom parfuum en deodorant 
so gewild is.  
(Jan 9  )  
 
Ek  dink jy is veronderstel om met 'n pyl geskiet te word, 
maar die res  
daarvan  is nie veronderstel om so seer te wees nie.  
(Harlan 9)  
 

.      GESONDHEIDSBOODSKAP:  
1. As loop/fietsry goed was vir 'n mens, sou die posman onsterflik 
gewees het. 
2. 'n Walvis swem die hele dag lank, vreet slegs vis, drink net water 
en hy is vet. 
3. 'n Haas spring en hardloop en leef slegs 15 jaar. 
4. 'n Skilpad hardloop nooit en doen niks nie... en tog leef hy 150 
jaar! 
Hoe kan jy nog vir my vertel ek moet oefening kry?! 

RESEPTE: SLAAIE 

LEWENSBROOD 
Ewige God, wat telkens weer nuwe lentelewe skenk, 
Laat ons in hierdie lentedae U opnuut leer ken as die 
Lewe 
Van die wat opreg liefhet, en die krag van die wat U 
met toewyding dien. 
Help ons om U so te ken dat ons waarlik sal liefhe; 
U so sal liefhe dat ons U met ons Hart sal dien en deur 
ons diens ware  
vryheid sal leer ken. 
Ons Dank U vir die tekens van nuwe blare teen die 
asuurbloue hemel; 
Die ploegvoere en die geskeurde aarde wat wag om die 
saad te ontvang; 
U genade in uitbrekende knoppe en blare; die 
nederigste blommetjie 
Wat gereed maak om te ontluik; die lammers wat by die 
dam huppel, 
Die lente geure in die lug wat dreig om ons lighoofdig te 
maak. 
Skenk aan my `n hart wat ontvanklik is vir al u 
skeppingskoonheid,  
Ook in my eie hart en lewe wat soms winter-dor is. 
Bewaar my daarvan om blind en doof te wees vir die 
nuwe lewe wat U gee. 
 
Dankie vir die lente met nuwe geleenthede tot nuwe 
lewe. 
“Here, ons Here, hoe wonderbaar is U Naam oor die 
hele aarde, 
Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het.”               
AMEN 



`n Kosmos jaar               
Van Manyane is ons lede  
Nou is ons tevrede  
Daar was baie stof  
Maar dit was nie te rof.  
By Rametsi was dit warm  
Maar ons geniet dit darem  
Die naweek was rustig  
Maar tyd gaan so vlugtig  
Kosmos kamp toe da en da  
En ons bly tuis met die baba  
Melissa is ‘n rustige kind  
Maar ons wou nie kanse vat met die wind 
Ons kuier by die presidente  
Om te help met die SAWA sente  
By die die sitrusfees het ons gedraai  
Dit was al te fraai 
Nou is dit ‘n jaar later  
En die wind is weer kwater  
Melissa is by haar eerste kamp  
Sover is dit nie ‘n ramp 
Almal het haar reeds lief  
Want sy is ‘n klein hartedief 
Al kamp ons net in die weste  
Bly Kosmos steeds die beste!  
 
Thys en Hannelie 

Sonskyn & Pyn     
  

Die jaar het goed begin  
Dit reen , die son skyn  
Die blomme lyk goed  

Maar o wee die reen verdwyn  
Die blomme  kwyn.  

Daar kom die eerste pyn  
Die dokter frons , die mes is al  

Julle oe het te erg verval  
Die hospitaal , dis al 

Die hospitaal, narkose  en hospitaalbed  
Dis pille en brille , die hele lot  

Maar nog nie die ergste, die niere lol  
O aarde die nierstene val  
Die pyne maak my mal  

Le stil ou seun ons gaan jou slag 
Dit sal die pyn versag  

So gaan dit goed , ek het weer moed 
Maar kort is die goue gloed  

Jou longe is nou weer op die paal  
Ek gaan die pille weer haal 
Alles is tog nie tevergeefs  

Ons kamp alweer met nuwe gees  
 

Oom Hannes & Tannie June  

Onverwags kom Kobus met ‘n versoek  
Julle moet skryf  
Eet die kan ons wel  
Maar van skryf die weet ons nie. 
Ons begin by die kranse en eindig by 
smal 
Waar nou heen vir die jaar voor  
Wat gee ons om  
Solank ons kamp 
 
Oom Thys & Tannie Stien  
 

.     

Daar ver in Potjiestroom  
Daar bly ‘n ou oom  
Hy kyk nie weg ,  
Die ou tannie die kef!  
Want as sy wil kamp  
Moet hy spook om te 
verdamp 
Anders slaap hullle  
Agter in die yard  
Vra ons liewer raad  
Oor wat ons kan maak  
Om tog ‘n plekkie te kamp 
 
Oom Lokkie en Tannie Mart 
 

Die jaar wat was     
Kobus & Ina  
Hierdie jaar was deurmekaar  
Ons was oorgehaal  
Party van ons wou baljaar  
Voor ons streek verjaar 
Toe word ons tien  
Julle moes dit sien  
Die oumense word weer jonk  
En wil soos tieners pronk  
Toe gaan kamp ons by Amigos  
En dit reen en reen en reen mos 
Darem was daar kos  
Te danke aan Kosmos  
Toe gaan kamp ons langsaan  
Vier van ons kon darem gaan 
Ons trek toe na die presidente  
Met ons tente  
En gaan maak vir SAWA sente  
Toe gaan ons na Hartbeeshoek  
En die oord vat die koek 
Ons sal hom beslis weer besoek.  
En toe was dit die Sitrusfees  
En almal was daar gewees  
In ‘n goeie gees . 
Op die pad Dube langs is daar  
‘n oord Onverwags  
Deur die jakkals streke slaap  
die oumense snags 
Die jaar verby  
En so luister  julle nou vir my,  
Want ek lees vir julle ons gediggie  
Met ‘n vrome gesiggie!  

Winternag  van AG Visser      -   Koos & Leonora  
Koud is die windjie en skraal  
As die karavane by Bufffelspoort indraai  
Koud is die windjie en skraal 
As Gert die waens by die staanplekke draai  
Koud is die windjie en skraal  
As die modepoppies van die fees hulle boudjies 
swaai  
Koud is die windjie en skraal  
As Kosmos die Merry-Go-Round se swaaie swaai  
   
Koud is die windjie en skraal  
As die wind Saterdagaand  die tente weg waai  
Koud is die windjie en skraal  
As die Sitrusfees by die deur uitwaai  
Koud is die windjie en skraal  
Amper net amper is Kosmos in sy maai. 
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