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IN DIE PYPLYN 

 
FONDSINSAMELING 

Ons beplan ‘n fondsinsameling projek om meer geld in te samel vir ons 

35ste verjaarsdag viering volgende jaar met ons AJV in Augustus.  Kom 

deel in die pret! Lees meer daaroor later in die volgende uitgawe. 

Ons Kosmos word uitgestal vir almal 

om daarna te kyk.  Die nuusbrief wat 

langs ons s’n lê, Kampkrummels, het 

die toekenning gekry vir die beste 

nuusbrief. 

Ek en Alta met ons 

toekenning vir die 

Nuusbrief met die beste 

vordering.  Dankie Alta 

vir jou bydrae dat hierie 

toekenning kon 

plaasvind. 
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OORDENKING 

‘n Veroordelende Gees  

Eendag het Jesus in 'n Samaritaanse 

dorpie ingegaan en Hy is nie goed 

ontvang nie. "En toe Sy dissipels, 

Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: 

Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van 

die hemel afdaal en hulle verteer... Maar 

Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: 

Julle weet nie van hoedanige gees julle is 

nie; want die Seun van die mens het nie 

gekom om die mense se lewe te verderf 

nie, maar te red." (Luk 9:54 - 56 OV). 

Watter soort gees is hier aan die werk? 'n 

Veroordelende gees. 'n Opname deur die 

Barna-navorsingsgroep wys dat die 

meeste niegelowiges vandag dink 

Christene is te veroordelend. Jy kan dus 

opreg wees, maar die wêreld sal dit sien 

as te streng. Dit was nog nooit 

belangriker om die waarheid van God se 

Woord te ken en daarvoor te staan nie. 

Maar as jy die regte leerstelling en die 

verkeerde gees het, sal jy meer mense 

wegdryf van Christus af as wat jy na Hom 

toe sal trek. Dink net - Christus se 

dissipels wou die mense wat nie met 

hulle saamgestem het nie, laat 

doodbrand! Hulle was nie eers bewus van 

die gees aan die werk in hulle harte nie. 

"... Jesus het gesê: '... jy moet jou naaste 

liefhê soos jouself.'" (Matt 19:18 - 19 NV). 

Dit sluit jou nie-Christelike naaste in. Jy 

hoef Jesus nie te verdedig of te "verkoop" 

nie. Jy hoef Hom net bekend te stel. Die 

Psalmskrywer sê: "Kom ondervind en 

sien self dat die Here goed is!" (Ps 34:9 

NV).       

Geskryf deur Bob en Debby Gass                   
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‘n PAAR WOORDE 

VAN ANDRE 

Dagsê Vriende 

Ons was werklik trots op ons twee 

nuusbrief redakteurs tydens die 

afgelope Kongres met die 

toekenning  wat ons nuusbrief 

daar onvang het. Die toekenning 

was die nuusbrief wat die beste 

gevorder gedurende die jaar. Baie 

geluk en baie dankie Marianne en 

Alta vir die wonderlike en 

gewaardeerde werk wat julle insit 

in ons nuusbrief. Ek glo almal wat 

die Kosmos lees geniet dit terdeë. 

Ons volgende saamtrek is die 

kerskamp volgende naweek 

weereens saam met Suidoos by 

Frankfort. Laat weet asseblief julle 

voogde by Maandag of julle wil 

saam kamp. Martiens het reeds 

die program en inligting rondom 

die naweek na julle gestuur. Kom 

ons maak die laaste amptelike 

kamp van die jaar een wat ons vir 

lank sal onthou. Ek nooi julle almal 

uit na die kerskamp, kom geniet dit 

saam met ons. 

 

Mooi bly 

Andre Erasmus  

 

 

REDAKSIE 

Hallo Sawanante 

En toe wen ons die nuusbrief met die 

beste vordering!!  Is dit nie wonderlik 

nie!  Dit was regtig ‘n groot eer en 

nog ‘n groter verrassing.  Dit is die 

eerste keer wat die Kosmos dit 

gewen het. 

 

Ek het heel toevallig raakgelees in 

ons artikel later in die nuusbrief oor 

die goeie dinge van borrie, dat borrie 

vertraag die vordering van MS.  Ek 

dink dit is nogal belangrik om te deel 

met my mede MS lyers, en dalk kan 

borrie ook help vir ander 

senuwestelsel siektes. 

 

Ongelukkig het Alta probleme met 

hul huisrekenaar, so ons het nie ‘n 

nuwe blokkiesraaisel vir hierdie 

uitgawe nie.  Ek hoop hulle sal reg 

wees vir die volgende uitgawe. 

 

Ons wil graag verder ‘n 

fondsinsameling loods om ons AJV 

van volgende jaar spesiaal te maak.  

Daar is ‘n paar planne op die tafel, 

maar daar is nog nie definitief besluit 

nie.  Ons sal jul op hoogte hou. 

 

Lekker lees! 

Marianne 
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VOOGDELYS 

Andre en Marianne Erasmus (Tel Andre 0833007706; Marianne 
0828902019) e-pos Adres: erasmums@gmail.com; Straatadres: 
Middelbultstr 25, Secunda 

 

Martiens en Alta Grobler (Tel Martiens 0824668110; Alta 
0812708916) e-pos Adres: maralt@telkomsa.net; Straatadres: Kleynstraat 
2, Secunda 

 

Johan en Karin Burger (Tel Johan 082 923 5614) e-pos Adres: 
johan.burger@sasol.com; Straatadres: Vermeerstraat 18, Secunda 

 

David en Rea van As (Tel David 071 867 0129) e-pos Adres: 
dawid.vanas@sasol.com; Straatadres: Waterberg straat 9, Secunda 

 

John en Yolanda Brummer (Tel Yolanda 079 883 6226) e-pos Adres: 
Yolanda.brummer@worleyparsons.com; Straatadres: Waterson straat 11, 
Secunda 

 

Andre en Annemarie Fourie (Tel Annemarie 082 852 0657 ) e-pos 

Adres: Annemarie.fourie@sasol.com; Straatadres: Krokodilrivierstr 7, 

Secunda 

 

 

Lance & Retha Batts; Hennie & Monica Oosthuyzen;  
Gregor & Ria van Deventer; Paul & Anriëtte van 
Schalkwyk; Neil & Henriëtte van Wyk en Henry 
Viviers  

Kobus & Annatjie Bester; Peet & Elsie Jonker; Corné 

& Christa Thirion; Chris & Thiana Bornman;  Alta van 

Heerden; Peter & Vernice Richard en Mario & Mitsi 

Weyers 

Francis & Marlize Hodgeman; Edwin & Rene 
Sieberhagen en Francois & Mariane Ueckermann en 
Johan & Magda van Dyk 

 

Nico Botha; Danie & Annelie Meyer en Sakkie & 

Gretha Mocke en Gerhard & Ankia van Niekerk 

 

Ronnie & Magda Moorcroft; Theo & Elize Saayman; 

Simon & Risella van Renssen; Frans & Ohna Steyn en 

Neil & Marietta Parks 

Jacques Fourie; Pierre Fourie; Div & Bella de Villiers; 

Wimpie & Rita Meintjes; Gert & Lena van Rensburg  

 

mailto:erasmums@gmail.com
mailto:maralt@telkomsa.net
mailto:johan.burger@sasol.com
mailto:dawid.vanas@sasol.com
mailto:Yolanda.brummer@worleyparsons.com
mailto:Annemarie.fourie@sasol.com
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VERJAARSDAE 

 

 November 

03 – Liane Parks ‘05 

06 – Bianca Brummer ‘03 

07 – WJ van Heerden ‘99                

20 – Lance Batts                                     

25 – Mariane Ueckermann    

28 – Yolanda Brummer 

 

 

 

HUWELIKSHERDENKINGS 

 

Oktober  

02 – Amelia Brummer ‘06 

03 – Annemarie Fourie                       

19 – Andrew Richard ‘06  

23 – Lilly van Niekerk ‘13                           

24 – Bartho Saayman                         

25 – Paul van Schalkwyk                       

 

LIEF EN LEED 

 

 

LEED 

 Dit is wonderlik om te noem 

dat ons nie bewus is van 

enige leed in ons streek nie.  

Miskien is ons dalk net on-

ingelig, of miskien is ons net 

geseënd? 

LIEF 

 Johan en Karin Burger gaan 

weer grootouers word.   

 Magda van Dyk het gegaan vir 

‘n knieoperasie wat goed 

afgeloop het. 

 Baie geluk aan Chrizanne 

Venter met haar toekennings 

wat sy gekry het. 

 Lance herstel goed na sy knie 

operasie. 

 Oktober  

25 – Neil & Henriette van Wyk  

 

November 

05 – Danie & Annalie Meyer               

16 – John & Yolanda Brummer                    

19 – André & Marianne Erasmus 

 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JAQQQF-10Xu7iM&tbnid=hWYoQ8jXGyt_2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://emagazineavira.blogspot.com/2012_12_01_archive.html&ei=ABRpUu6tBOSR0QW8poCACw&bvm=bv.55123115,d.ZG4&psig=AFQjCNEqs97fXODcEIdXGhZAPsNJgtf6mg&ust=1382704377589137
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LEKKERBEK – LENSIEKERRIE 

Resep uit WEG 

RESEP RITA VAN WYK FOTO’S RUVAN BOSHOFF 

Vir 2 koppies lensies 

Hierdie lensiekerrie is trooskos; maak dit as die kuite moeg en seer is. 

Jy benodig 

 2 koppies lensies 

 1 ui, gekap 

 1 huisie knoffel, gekap 

 2 eetlepels botter 

 1 teelepel borrie 

 1 teelepel kerriepoeier 

 1 teelepel pypkaneel 

 1 teelepel fyn gemmer 

 ½ teelepel sout 

 1 teelepel suiker 

 1 eetlepel suurlemoensap of asyn 

Só maak jy 

1. Al dente. Kook die lensies oor stadige hitte gaar. 

2. Slaan ’n traan. Braai die uie en knoffel in ’n ander kastrol in die botter tot sag. Voeg 

die speserye by en braai dit vir nog 3 minute. 

3. Laat die geure trou. Voeg die lensies by plus ongeveer ’n kwart-koppie water. Kook 

dit vir 15 minute oor lae hitte, maar sorg dat dit nie droogkook nie. Sit die 

lensiekerrie voor met Tastic Simply Delicious-rys. 

Weg sê: Dié resep sal selfs vir Nataniël sy stapskoene laat aantrek. 
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STREEKS BAADJIES 

Sawanante 

Ons is baie opgewonde oor die nuwe baadjies vir die die Streek.  Sien foto onder.  

Plaas asseblief so gou moontlik jul bestellings by Martiens en Alta Grobler 

 

 S - L XL – 2XL 3XL – 5XL 

Mens All weather jacket 

R 250 

Ladies All weather jacket 

 

Bogenoemde prys sluit die koste van die borduur uit. Kontant met alle bestellings 

asb. 

  

  

VOORRAAD 

Voorraad Beampte: Annemarie Fourie 

Sweetpakke  
Boshoed  
Sirkel & Snorre 
Windjakker  
Windjakker (Waterdig)  
Oosvaalhemde  
Oosvaalpette  
 
Alle verkope – Kontant met bestelling 

Ons beplan om ‘n nuwe 

streeks hempie vry te 

stel.  Sal julle op hoogte 

hou! 

http://www.barronclothing.co.za/Images/Products/28027.png
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UIT GOD SE APTEEK – Borrie 

Artikel uit TUISAPTEEK van Anna Eksteen 

 

 

UIT GOD SE APTEEK – Gemmer 

Artikel uit TUISAPTEEK van Anna Eksteen 

GEMMER 

 Gemmer bevat natuurlike anti-inflammatoriese eienskappe en help ook met spysvertering. 
Lyers van artritis en rumatiek kan baie voordeel hieruit trek om die pyn in die gewrigte en 
spierweefsel te help verlig. Dit verbeter ook jou algehele bloedsirkulasie. 

 Gemmertee help borskwale, verkoues en griep verlig. Maak 'n gewoonte daarvan om elke 
dag 'n halwe teelepel gemmer iewers by jou kos in te werk, of in 'n gemmerbad te 
ontspan. Jou hartklop sal versnel en jou simptome sal begin verbeter kort na jou bad. 

 Dit is bewys dat dit verminder die absorpsie van cholesterol in die bloed en lewer, en 
verlaag bloeddruk deur die haarvate te vergroot sodat die bloed vryliker deur die are kan 
vloei. 

 Gemmer is vol vitamien A, B en C, minerale, kalsium, fosfor, yster, natrium, riboflavien, 
magnesium en  kalium en beveg ook bakteriële infeksies.  

 As jy voel ‘n migraine wil jou dag omvergooi, kan jy gerus die gemmer nadersleep. ‘n 
Derde teelepel gemmerpoeier behoort die ding te doen. Vir menstruele pyn, kan dieselfde 
dosis geneem word. 

 ‘n Teelepel rou heuning gemeng met ‘n lepel gemmerwortelsap behoort enige 
spysverteringsprobleme uit te sorteer. 

 Gemmer voorkom reis of oggendnaarheid. Rasper 'n stukkie vars gemmer in kookwater, 
laat staan 'n rukkie en voeg 'n bietjie heuning daarby en drink.  

 Daar is egter ‘n waarskuwing dat ‘n mens nie meer as 4g gemmer per dag moet inneem 
nie en swanger vroue nie meer as 1g per dag nie. 
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UIT DIE NATUUR  -  H o u t k a p p e r   o f   S p e g ,   K a p    

K a n   Hy   K a p !  

Wat is in ‘n naam? Wanneer dit by die kap-kappers in ons omgewing kom voel dit vir my ek is 

in ‘n smartie-boks! Wat ons ouers enkele jare gelede Baardmanne genoem het, dra nou die 

naam Houtkappers. En wat vroeër Houtkappers genoem was, is nou skielik Spegte. Wat ons 

vandag Spegte noem, noem die Engelstaliges Woodpeckers, en wat ons Houtkappers noem 

is by hulle . . . Barbets. Hoe dit ook al sy, kap sal hulle kap en as jy fyn luister mag jy gelukkig 

genoeg wees om ‘n houtkapper of speg iewers in jou tuin te hoor timmer. Trouens, ‘n paar 

lesers op die dorp (Oudtshoorn) het al my aandag daarop gevestig dat hulle wel van hierdie 

interessante besoekers in hul tuine het.  

Wanneer jy ‘n gekappery in jou tuin hoor, is dit heel waarskynlik die kleinerige Kardinaalspeg 

(Cardinal Woodpecker) wat met kossoek of selfs nesbou besig is. Hy is ‘n tipiese voorbeeld 

van ‘n regte houtkapper - sy skerppunt-snawel is net reg vir presisie-timmerwerk (en sy 

kopbeen is ekstra dik om die brein te beskerm); twee tone wys vorentoe en twee agtertoe vir 

beter vasvat; en selfs die stertvere is ekstra styf om met die kapslag ‘n stewige anker te vorm. 

Meeste van die kap-kap wat jy hoor is wanneer hy ‘n hol plekkie in ‘n takkie soek, want daar 

kan ‘n vet wurm in wees. Kry hy een, sal hy dit oopkap en sy lang skerppunttong insteek, die 

wurm uittrek en siedaar – middagete!  

Die kleurvolle Bont Houtkapper (Acasia Pied Barbet), is nie skaam om sy lyf te wys nie, maar 

sou jy sukkel om hom raak te sien sal sy kras “pê-pê-pê”-roep jou gou op sy spoor sit. Die 

geluid is onmiskenbaar en as jy dit eers ken sal jy dadelik weet wanneer daar een in jou 

omgewing stem dikmaak. Hulle is meer algemeen op die plase en in die veld om die dorp en 

as daar ‘n klompie soetdorings –hul gunsteling bome - bymekaar staan is die kanse goed dat 

jy hulle daar sal raakloop. Heelwat Bont Houtkappers het egter al dorp toe getrek, so, fyn 

luister vir die roep. Soos die illustrasie wys het hy ‘n sterk snawel en hy gebruik dit om ‘n gat 

vir ‘n nes in sagte hout te kap en kou. Let wel, neste is by meeste voëls net vir eiers lê en 

kuikens grootmaak – hierdie ouens gebruik hul neste egter jaardeur as slaapplek, al broei 

hulle nie meer nie. En dinge kom nie altyd maklik nie – dis op rekord dat een Bont 

Houtkapper-paar ses maande lank moes werskaf om ‘n nes pasklaar te kon maak! Jy kan dit 

natuurlik vir enige voornemende huisbouers in jou tuin baie makliker maak deur ‘n stuk 

garingboomstam (so 1.5m) met ‘n gat deur die harde deel teen een van jou bome vas te 

maak. Voornemende bonthoutkapper-ouers het een vyand – die Klein Heuningwyser (Lesser 

Honeyguide) – wat op hulle parisiteer deur ‘n eier in hul nes te lê. En heuningwyser-kleintjie 

maak al die houtkapperkinders dood om alleen al die kos te kan kry. Vabond!!  

 Uit: Suid Afrikaanse Vogels 

Internet 
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Tafels is gedek vir die vergadering 

Ek ontvang die trofee 

Lance ontvang Nasionale Mariete 

Toekenning 

Ons kruip weg vir die son 

Sondagoggend 

 

 

 

  

 

SAAMTREK NUUS 

Kongres: Buffelspoort 

11 tot 13 Oktober 2013 

 

 

Hierdie jaar se Kongres het weer by 
Buffelspoort plaasgevind en dit was ook 
weereens ‘n vrek warm naweek gewees. Met 
ons lugversorger in die woonwa en al! 

Lance en Kobus was voor ons daar gewees, 
terwyl ons en Johan saam gery het tot daar.  
Andre Fourie het vroeg weggekom uit 
Secunda uit, maar moes eers vir Moeder by 
familie gaan aflaai het.  Toe hulle daar 
aankom kon hulle nie eers by ons ander 
staan nie, omdat sy staanplek deur iemand 
anders ge-annekseer was. 

Vrydagaand het ons heerlik aan 
“Bunnychows” weggelê.  Die keuse was 
warm en kalm, maar die kalm-keuse was ook 
redelik warm gewees. Die vleis was ingeskep 
in ‘n halwe brood!  Sjoe, dit was nogal baie. 

Saterdagoggend moes die manne al vroeg na 
die vergadering gaan – dit het reeds 08h00 
begin!  Die vergadering het ongeveer 14h00 
verdaag.  Die belangrikste uitsluitsel was dat 
die verandering wat Jurie Dreyer, ons 
Voorsitter, graag wou gehad het, toe nie 
plaasgevind het nie. Die Gebiedsbesture bly 
onveranderd. 

Die dinee die aand was baie lekker gewees, 
met gesellige mense om die tafel. My en Alta 
se toekenning was vir ons die hoogtepunt 
van die aand en seker ook die naweek. 

Daar was ‘n hewige storm daardie aand 
gewees met ‘n paar tente wat ineengestort 
het. Andre moes in die middel van die nag 
ons tent gaan afslaan.  

Na die oggend diens het ons almal gegroet 
en het terug gekeer huistoe. 

Baie dankie aan almal vir ‘n heerlike naweek 
en ek hoop om meer van julle volgende jaar 
daar te sien! 

Groete Marianne 
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SAAMTREK NUUS 

Streekskamp:  Badplaas 

25 – 27 Oktober 2013 

 

Vrydag oggend 10:00 het John en Yolanda 

Brummer (kampkommadante) by 

Badplaas gearriveer. Hulle het vir al die 

Oosvalers ‘n lekker staanplek uitgehou. 

Deur die loop van die dag het almal so 

stuk-stuk opgedaag. 

Ons het wondelike weer gehad die hele 

naweek. Saterdagaand was daar ‘n 

heerlike reënbui wat die hitte bietjie 

afgekoel het. 

Vrydagaand het ons boekevat gehou 

saam met die res van al die streke wat 

ook daar was, Panorama, Suid-Oos en 

Luiperds. Dit was Panorama se 25 ste 

verjaarsdag en ons het heerlike cupcakes 

saam met hulle geniet, daarna het ons die 

vure aangesteek en lekker gebraai. 

Saterdag het almal die dag by die 

swembaddens deurgebring en net ‘n 

luilekker daggie gehad. Die kinders het 

aan die musical chairs deelgeneem en 

hulle gate uit geniet. 

Soos julle kan sien aan die foto’s,  was dit 

nie net die kinders wat die dag geniet het 

nie, Martiens, André, Neil en Quintin het 

die rinkals aangedurf en dit baie geniet. 

Saterdagaand het van ons lede die 

verjaarsdag vieringe van Panorama 

bygewoon, terwyl die res heerlik saam 

gekuier het om die potjie.  

Sondagoggend het ons die kerk diens 

bygewoon, lekker ontbyt aanmekaar 

geslaan en die pad huistoe aangedurf met 

die wolke wat dik aangepak het. Ons het 

gelukkig nie baie reën op die pad gekry 

nie en almal was weer veilig by die huis. 

Groete Yolanda 

Oosvaal kiddies 

Ou manne op die rinkals 

Ons braai  lekker saam 

Ons wag vir die kos by die verjaarsdag 

viering 
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 GEREED OM TE SLEEP?  

 
 
'n Veilige, genotvolle kampeerrit begin met 'n motor en woonwa wat behoorlik gediens 
is en gereed is vir die rit. Kies 'n motor en woonwa wat bymekaar pas, gebruik die beste 
sleeptoerusting en oefen die vaardighede wat nodig is om enige situasie te hanteer wat 
moontlik kan opduik. 
Bestuurders moet bewus wees van die feit dat 'n motor en woonwakombinasie altyd 
oefening en vaardigheid vereis. 'n Goed voorbereide bestuurder, motor en woonwa is 'n 
voorvereiste vir 'n veilige en genotvolle reis. 
 
ONDERSOEK JOU BANDE SE TOESTAND 
 
Bande moet ondersoek word vir minimum loopvlakdiepte, afgeloopde kolle, 
oneweredige slytasie, en impakfrakture wat die gevolg is van 'n slaggat of voorwerpe in 
die loopvlakpatroon. 
Die bande moet gepas wees vir die maksimum gewig van die woonwa sowel as die 
maksimum toelaatbare snelheid. Wanneer jy nuwe bande koop, kyk uit vir C-
gegradeerde (Kommersieël) of XL-gegradeerde (Ekstravrag) bande, om bietjie reserwe 
by die vragkapasiteit te voeg. Maak seker dat die bande gepomp is volgens die 
aanbeveling van die woonwavervaardiger. Behoorlik gepompte bande bied nie net die 
beste hanteervermoë nie maar sal ook brandstof bespaar.  
 
PAK SLIM 
 
Om 'n woonwa reg te laai, is uiters belangrik. Baie probleme wat met die sleep van 'n 
woonwa gepaard gaan, is die gevolg van 'n swak gelaaide en/of oorlaaide woonwa. 
Probeer om al die swaar items so laag moontlik in die woonwa te laai, verkieslik bokant 
die as, en maak seker dat hulle stewig vas is om enige beweging te verhoed wanneer jy 
om 'n draai gaan of hard rem. Indien moontlik laai altyd die swaarder items in die motor 
en die groter en dit wat ligter is, in die woonwa. Voor jy vertrek, gebruik 'n sleeplys om 
te verseker dat die woonwa gereed is en jy nie iets vergeet het nie. Is alles gekonnekteer 
en werk dit behoorlik? Skenk veral aandag aan die ligte, remme, bande, hake en 
veiligheidstoue.  

TEGNIES 

 Is jou woonwabande volgens wet? 
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 VERWAG DIE ONVERWAGTE 
 
Deur goed voorbereid te vertrek, verminder jy ook die stres van 'n onverwagte en 
onaangename noodsituasie. Moenie vergeet om te belê in goed toegeruste onderdele 
en gereedskap nie. Ekstra gloeilampies, 'n waarskuwingsdriehoek, 'n brandblusser en 'n 
eerstehulpkissie word in baie eerstewêreldlande deur die wet vereis. 'n Noodwiel of 
vinnige hersteltoerusting is ook noodsaaklik. Linkerkantse en ander uittrekspieëls is 'n 
moet om te kan sien wat agter jou gebeur. 
 
SLEEPVERANTWOORDELIKHEID 
 
Om 'n woonwa te sleep, kan aan die begin redelik vreesaanjaend wees. 
Een van die belangrikste sleepwenke: wees rustig! Enigeen wat 'n woonwa sleep, moet 
kalm en ontspanne wees. Wees bewus van die omringende verkeerstoestande, beperk 
jou kruisspoed tot 80km/h of 100 km/h, afhangend van wat die wetsbeperking op jou 
woonwa is. En bly natuurlik binne die spoedbeperking waar jy ry. Hou 'n veilige afstand 
wat jou genoeg tyd sal gee om te reageer en te stop indien nodig en jou sal help om 
kalm en in beheer te bly. 

 

 
 

                                    
 
                                   REG                       of                           WEG 

TEGNIES vervolg 

 Is jou woonwabande volgens wet? 

http://www.google.co.za/imgres?biw=1078&bih=643&tbm=isch&tbnid=qYEPh1I8XhKrKM:&imgrefurl=http://www.wegsleep.co.za/forum/threads/37743-Woonwa-onderstel-chassis-Die-oue-en-die-nuwe&docid=NjJZKPEYV2LIYM&itg=1&imgurl=http://www.wegsleep.co.za/userfiles/image/S5002248.JPG&w=2272&h=1704&ei=7ul7UrvANa7Q7AaM94CADw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:164&iact=rc&page=2&tbnh=194&tbnw=259&start=12&ndsp=17&tx=156.3157958984375&ty=114.52633666992187
http://www.google.co.za/imgres?biw=1078&bih=643&tbm=isch&tbnid=J8BNWgXlaiYEWM:&imgrefurl=http://www.wegsleep.co.za/forum/threads/38758-Kyk-My-Penta-se-wiel&docid=HeyoNTJJed__TM&itg=1&imgurl=http://www.wegsleep.co.za/userfiles/image/Penta Band(2).jpg&w=159&h=160&ei=7ul7UrvANa7Q7AaM94CADw&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:200&iact=rc&page=3&tbnh=128&tbnw=127&start=29&ndsp=16&tx=61.47369384765625&ty=50.526336669921875
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So...hoe vêr is te vêr? 
Geskryf deur Gretha Wiid     

  

Wat doen 'n girl as sy 'n kind van die Here is, 

'n ou het en nie te vêr wil gaan met die hele 

vry-ding nie? Die maklikste antwoord is....jy 

moet weet wanneer om te stop! Die 

moeilikste ding is.....wanneer is daardie 

wanneer?  

  

Kom ons wees eerlik en realisties. As 'n ou 

jou in jou nek gaan soen, gaan jou tieties 

tingle....as jou tieties tingle, gaan jy nie mind 

as hy daaraan vat nie. As 'n ou aan jou 

boobies gaan vat, gaan jou hele lyf 

tingle......!! En as jy gedink het jy kan stop, 

net omdat jy serious wilskrag het, forget it! 

Seks en vry werk amper soos nies. Niemand 

het jou ooit geleer om te nies nie, reg? As 'n 

mens nies, gaan jou oë van self toe, al 

probeer jy hoe hard om dit oop oë te doen. 

En as jy met peper speel, gaan jy eventually 

nies, sêssie! Net so met vry. As jy toelaat dat 

'n ou meer doen as om jou te soen op die 

mond, sal die res van self volg!  

  

Volg hierdie tips en bly uit die moeilikheid uit: 

 Bly weg van skemer beligting en die 

donker as julle alleen is 

 Bly uit jou (en sy) slaapkamer uit - 

dinge kan way te maklik comfy (en 

gevaarlik) raak 

 Be firm! As sy hande dwaal, sê nice, 

maar ferm: "Moenie dit doen nie!" As hy 

homself wip....hoop ek hy wip sommer uit 

jou lewe uit! He aint worth it! 

 Kuier soveel moontlik waar jou ma-hulle 

enige tyd kan instap en jou kan bust. 

Gesonde stres was nog altyd 'n goeie 

ding! 

 Check jou kleredrag. As jy kalerig 

aangetrek is en weet jy't sexy onderklere 

aan, gaan jy dit net dalk wil share en 

gebruik om vir Pietie te tease en te 

beïndruk! 

  

Weet dat God sê dat jy alle versoekings KAN 

weerstaan, maar dat jy nie die duiwel vatkans 

moet gee nie! 

  

Onthou: If you give satan a ride, he will want to 

drive! 

  

 

‘n Nuwe Oosvaler 

 

Ons kondig graag aan dat Ankia en Gerhard 

van Niekerk se dogtertjie Lilly op die 23ste 

Oktober om 14:00 gebore is, sy was 3.7 kg 

en 48 cm lank. Ongelukkig kon ek nie ‘n foto 

opspoor om vir julle te wys nie.  Daar is 

seker nog nie geneem nie?? 
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SENIOR BURGERS 

 

  

  Herrie se kerrie: Senior burgers se SMS-taal 
Wanneer is ‘n mens ‘n senior burger? 

So wonder Herrie toe hy nou die dag by die bank kom, en dis net ballonne. Herrie staan nog so in 

die tou sy beurt en inwag, toe kom ‘n jonge dame en sê die dag is ‘n spesiale senior burgerdag, 

Herrie kan maar die goedjies vir haar gee, en solank ‘n koppie koffie gaan drink. 

Herrie, synde nou wel aan die regte kant van 50 maar darem nog nie by sestig nie, het nog nie 

aan homself as senior burger gedink nie. Maar haal Herrie 60, sal hy seker voel senior burgerskap 

begin by 70. 

Nou ja, Herrie praat nou die dag met die vrou van ‘n afgetrede regter. Sy en die regter is nog op 

en wakker, maar al oupa- en oumagrootjie. En nee, dis nie haar eie status as oumagrootjie wat 

haar vang nie, sy het net gesukkel om daaraan gewoond te raak dat haar seun nou al ‘n oupa is. 

In 1930 rond het die gemiddelde ouderdom vir mans in die VSA maar eers Herrie se huidige 

ouderdom gehaal. Amerikaanse vroue het al in 1919 rond hierdie mylpaal gehaal. Nou ja, oor ‘n 

paar jaar gaan Japan sowat ‘n miljoen inwoners van ‘n 100 jaar of ouer hê. 

Jare gelede het ‘n Stellenbosse proffie en sy vrou ‘n laatlammetjie. Baie laat. Die tweede jongste 

was al uit die huis uit toe die kleinman skool toe is. Die tweede dag bly lê hy in die kooi en sy ma 

het moeite. 

“Ek is mos klaar met skool,” verduidelik hy. “Juffrou het gesê ek moenie weer skool toe kom nie.” 

‘n Misverstand. 

‘n Ruk later kom hy boos vir pa en ma terug van die skool af. Sy gemoed, blyk dit, is onlekker oor 

sy ouers vir hom gejok het. Die juffrou het in die klas vir die kinders gevra hoe oud hul pa’s is, en 

toe hy sê sy pa is 59, lag die kinders vir hom en sê hy jok, ‘n mens kan g’n so oud word nie. 

Nou ja, toe die bankdame vir Herrie die gratis koffietjie en so aan aanbied, help Herrie haar maar 

liefs nie oor sy ouderdom reg nie. Netnou meen sy Herrie is ‘n swendelaar – mens kan g’n so oud 

word nie. 

En wat Herrie natuurlik ook tref, van die ou toppies in die tou voor Herrie is Herrie seker is ouer as 

Herrie. 

Herrie se norm om te weet wanneer hy self oud is, is die dag wanneer daar iewers ‘n spier in sy lyf 

is wat hy nie meer willekeurig kan hard maak nie. Herrie kan selfs nog sy boepie kliphard maak. In 

Herrie se nek is ‘n spier so hard soos been, maar dis ‘n spasma en tel seker nie. Komplimente van 

‘n vliegongeluk met die motorfiets toe Herrie nog jonk was, of liewer, nog jonger was. 

Buurman sê sy boepie is nie van ouderdom nie. Dis van oefening. Elke keer wat hy die pik in 

Bloemdroogfontein se grond inslaan, moet hy eers loop en ‘n bier gaan drink. Die baie oefening, 

verduidelik hy. 

Daar is nou selfs al ‘n SMS-taal vir ou mense, net soos wat die jonges ‘n SMS-taal het. WMB is bv 

“Waar is my bril?” WJT is: “Wie het Jig in die tandeglas gegooi?” 
Die bekendste? GaVlieg. Dis die boodskap aan die kinders wat beteken: “My gehoor beteken nog 

niks en ek sal nie ‘n gehoorapparaat dra nie.” 
Herman Toerien 
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VIR DIE KLEUTERS 
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Akasia 

 

Kiepersol 

Akker 

 

Kremetart 

Apiesdoring 

 

Maroela 

Bergkaree 

 

Mopanie 

Bloekom 

 

Olienhout 

Denne 

 

Palm 

Essenhout 

 

Rooi ivoor 

Geelhout 

 

Sekelbos 

Jakaranda 

 

Tambotie 

Jakkalsbessie 

 

Wildevy 

Kameeldoring 

 

Wilger 

Kiaat 

 

Witstinkhout 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPLOSSING VAN VORIGE 

BLOKKIESRAAISEL 

 

K A M E E L D O R I N G E 

I R O T U O H N E S S E I 

E A E S E I N A P O M E T 

P A R M R E G L I W V L O 

E P O R E T G N B O R H B 

R S O W W T R K M O L O M 

S K I I I Y A A O G L U A 

O E I L U N K R Y O B T T 

L N V D O O A E T E D L U 

E M O E A A S E N N E D I 

E T O V E S I T V E R J H 

I U R Y L K A G R D A E G 

S O R K L A R A S K E A N 

S H T R I P K A A S L R I 

E N I K W G A R S E E E R 

B E U E R E A O O A O Y O 

S I M E R N B R U N O L D 

L L B A D L A I O L K M S 

A O G A E M O K E O L B E 

K R A K K E R P W A S O I 

K A E S R V U Y N M L A P 

A S S A S D B I O P L Y A 

J T U O H K N I T S T I W 
 

 

 
 

Akasia 
 

Kiepersol 

Akker 
 

Kremetart 

Apiesdoring 
 

Maroela 

Bergkaree 
 

Mopanie 

Bloekom 
 

Olienhout 

Denne 
 

Palm 

Essenhout 
 

Rooi ivoor 

Geelhout 
 

Sekelbos 

Jakaranda 
 

Tambotie 
Jakkalsbessie 

 
Wildevy 

Kameeldoring 
 

Wilger 

Kiaat 
 

Witstinkhout 
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KONTAK ONS 

SAWA Webwerfadres - http://www.sawa.org.za/ 

 

SAWA eposadres - sawa.saca@gmail.com 

 
Die KOSMOS word uitgegee deur Streek Oosvaal van die SA Woonwa-Assosiasie (SAWA). 
Plasing van berigte, artikels of enige ander bydrae of advertensie impliseer nie dat dit 
noodwendig die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word 

deur die Redakteur verantwoord. 

OOSVAAL BANK 

BESONDERHEDE 

Penningmeester:  

Johan Burger 

 

Bank : Standard Bank, 

Secunda 

Rekeningnommer : 137501072 

Takkode 05344 

 

Nuusblad van Streek 

Oosvaal van die Suid‐
Afrikaanse Woonwa‐
Assosiasie 

 

Redakteur en bladuitleg: 

Marianne Erasmus,  

Posbus 5666, Secunda, 2302 

Tel: 082 890 2019 (Sel) 

Epos: erasmums@gmail.com 

 

Drukwerk en verspreiding: Andre en 

Marianne Erasmus 

Oosvaal 2013/14 jaarprogram 

Datum  Plek Tarief 

20 – 24 Sept Môreson Ranch R200 per nag   

11 – 13 Okt  Kongres (Buffelspoort)  

25 – 27 Okt Badplaas . 

22 – 24 Nov Frankfort (Saam met Suid-Oos)  

24 – 26 Jan Tamboti Vreugdeplaas  

21 – 23 Febr Loskopdam  

21 Mrt – 4 Apr 

Wildtuin Toer 
Onder Sabie 21-25 Maart 
Maroela 26-29 Maart 
Swadini 30 Maart – 5 April  

17 – 21 Apr Presidente (Klipdraai) R150 per nag 

23 – 25 Mei Soetdoring  

27 – 29 Junie Badplaas  

18 – 20 Julie Natal Spa  

15 – 17 Aug AJV Malonjeni  

19 – 21 Sept Nasionale Kamp   

24 – 26 Okt Frankfort  

21 – 23 Nov De Voetpadkloof  

NB: Ons sal die tariewe insit soos dit beskikbaar kom 

http://www.sawa.org.za/
mailto:sawa.saca@gmail.com

