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Die KOSMOS 

Jaargang 36 Uitgawe 5  Januarie 2015 

 

Jaargang 35 uitgawe 6  Februarie 2013

  

Voorspoedige Nuwe Jaar ! 

 

 

Mag al julle drome waar word in die nuwe jaar ! 

 

Wens vir jou!  ‘n Glimlag op jou gesig, hoop in jou hart, jou 

dierbares altyd naby, ‘n muntstuk in jou sak en Jesus in jou lewe! 
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OORDENKING 

Bron: Die Weg 

Regs of Links? 

“....... wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” - 

Jesaja 30:21. 

'n Mens kom dikwels voor moeilike beslissings te staan. 

Ek kan dit my goed voorstel dat jy dan “regs of ... links wil 

gaan". Die keuse waarvan hiér ter sprake is om “regs of 

links” te gaan, volg nie uit 'n kwessie van onsekerheid nie. 

Jy wéét wat die regte weg is. Jy weet dit immers baie 

goed. Jy weet wat jou te doen staan : jy moet daardie 

brief skryf; jy moet die verhouding beëindig; jy moet die 

offer bring; jy moet jou skuld betaal; jy moet die saak met 

jou medemens gaan regmaak.... Maar .... jy  kom nie 

sover om dit te doen nie. Dit is te veel gevra. Om dit meer 

presies te stel: dit vra 'n groot selfopoffering. Nou soek jy 

'n uitweg na “regs of links”. Die mensehart is arglistig. Jy 

sal jou nie so maklik laat vang nie. Jy soek 'n uitweg, 'n 

kompromis. Jy sê nie “ja” of “nee” nie. Jy probeer om dit 

te omseil. Jy probeer om (soos die esel van Bileam) uit 

God se pad te bly. Daarom gaan jy óf regs óf links. 

Die feit van die saak is dat jy jou in 'n 

gehoorsaamheidskrisis bevind. Om gehoorsaam te wees 

aan die Woord van God. Dit gaan egter veel dieper: dit 

word vir jou 'n geloofskrisis. Dit is die oomblik van 

beslissing: jy moet besluit of jy soveel vertroue in die 

liefde en leiding van God het dat jy die besondere 

moeilike pad “reguit vorentoe" met Hom sal aandurf. 

Dit sou treurig wees as hierdie jaar vir ons 'n jaar moet 

word van “regs of links”.  Maak nie saak op watter uitweg, 

“regs” of “links”, jy gaan besluit nie. Want beide sal 'n fout 

wees. Albei is 'n ompad en 'n misstap en hou groot 

gevaar in. Dit is soos om op 'n smal paadjie oor die 

bergkranse te loop. Jy kan jouself nie veroorloof om na 

regs of na links uit te wyk nie, want dan stort jy in die 

afgrond af. 

“Here hou U my hande vas sodat ek nie in die afgrond 

afstort nie”. 
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 ‘n PAAR WOORDE 

 VAN ANDRé 

Dagsê Geagte Vriende 

Ons eerste kamp vir 2015 is agter die 

rug.  Dit was ‘n lekker kamp saam 

met streek Olifante by Barham Bay, 

pragtige oord, net jammer vir al reëls 

en te veel dagbesoekers. 

 

Dit is goeie nuus dat die petrol/diesel 

pryse weer gaan afkom die maand 

met omtrent ‘n rand elk, dus is daar 

geen verskoning om nie meer te 

kamp nie. 

 

Ons moet van nou af langer voor die 

tyd moet weet wie vir ‘n naweek gaan 

saam kamp. Die oorde dring al hoe 

meer aan dat ons depositos moet 

betaal om ons plekke amptelik te 

bespreek, so beplan mooi oor watter 

kampe jy defenitief wil bywoon. 

 

Ons volgende streekkamp is by 

Moresôn Ranch (Vrede) by die 

leeuplaas. Kyk op die program vir die 

datum en kostes. 

 

Hoop om meer van julle by die kampe 

te sien. Tot dan. 

 

SAWA Groete  

André 

 

REDAKSIE 

 

Hallo Vriende 

Hier is ons aan die begin van ‘n 

nuwe jaar!  Mag dit ‘n fantastiese 

jaar wees vir ieder en elk van julle.  

Vol rykdom, vreugde, gesondheid 

en geluk. 

 

Nou ja, ons eerste kamp is al klaar 

agter die rug. Ek was nogal 

aangenaam verras met Barham 

Bay.  Wat ‘n oulike plek! Waar was 

julle? 

 

Ek gaan dalk van hierdie jaar af, nie 

elke maand ‘n Kosmos vir julle 

stuur nie.  Dit hang net af hoeveel 

werk die Sawanant van my gaan 

eis.  Ek waarsku julle net 

vroegtydig! Ek sal julle laat weet of 

hou julle e-pos dop! 

 

Julle kan gerus vir my artikels 

instuur oor julle kinders.  Hulle sport 

prestasies of akademiese 

prestasies.  Wil julle nie ook spog 

oor julle kinders se mylpale nie?  Ek 

wag in spanning vir julle artikels! 

 

Groete en mooi bly. 

Marianne 
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VOOGDELYS 

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

 

 

David en Rea van As (Tel David 071 867 0129; Rea 083 235 0921) e-pos 
Adres: david.vanas@sasol.com; rea.vanas@seeff.com Straatadres: 
Waterbergstr. 9, Secunda 

 

 

Lance en Retha Batts (Tel Retha 082 873 6016) e-pos Adres: 
retha.venter@gmail.com Straatadres: Bostonstr 3, Secunda 

 

 

André en Annemarie Fourie (Tel Andre 082 871 7620; Annemarie 

082 852 0657 ) e-pos Adres: Annemarie.fourie@sasol.com; 

Boetie.fourie@sasol.com Straatadres: Krokodilrivierstr. 7, Secunda 

 

 

Hennie & Monica Oosthuyzen;  Gregor & Ria van 
Deventer; Paul & Anriëtte van Schalkwyk; Neil 
& Henriëtte van Wyk; Henry Viviers; Francois & 
Mariane Ueckermann en Johan & Magda van Dyk 

 

Kobus & Annatjie Bester; Peet & Elsie Jonker; 

Corné & Christa Thirion; Chris & Thiana 

Bornman; Alta van Heerden; Brad & Astrid 

Blake ; Gert & Lena van Rensburg; John & 

Yolanda Brummer en Martiens & Alta Grobler 

Ronnie & Magda Moorcroft; Theo & Elize 

Saayman; Frans & Ohna Steyn; Neil & Marietta 

Parks; Jacques Fourie; Div de Villiers; Johan & 

Karin Burger en Wimpie & Rita Meintjes;  

 

Kobus & Hannatjie Roets;  Nico Botha; Danie & 

Annelie Meyer; Sakkie & Gretha Mocke; Francis 

& Marlize Hodgeman; Edwin & Rene 

Sieberhagen  en  Leon & Deidre le Roux 

 

 

mailto:erasmums@gmail.com
mailto:david.vanas@sasol.com
mailto:Annemarie.fourie@sasol.com
mailto:Boetie.fourie@sasol.com
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VERJAARSDAE 

Februarie  

08 – Deidre le Roux 
13 – André Fourie  
26 – Sakkie Mocke  

 

 

 

 

 

 

HUWELIKSHERDENKINGS 

Januarie  

01 - Hanco Meintjes                     
05 – Ronnie Moorcroft                   
05 – Gert van Rensburg                  
07 – Jacques Fourie                         
17 – Frans Steyn                                           
19 – Alta Grobler                           
25 – Nicola Saayman                 
27 – Christa Thirion                       
29 – Johan van Dyk                       
30 – Rene Sieberhagen             
30 – Henriette van Wyk 
30 - Martiens Grobler 
 

 

LIEF EN LEED 

 Chrizanne Venter het 4 onderskeidings behaal.  Baie geluk!  Baie geluk ook aan al ons 

skoliere wat aangaan na ‘n volgende jaar, of die wat na ander instansies gaan vir 

verdere studies. 

 Leon le Roux was in ‘n motorongeluk, maar het gelukkig niks oorgekom nie. Hy het nog 

nie eers saam met ons gekamp nie.  Sterkte Leon!  Ons hoop om jou gou op ‘n kamp te 

sien. 

 Anriëtte van Schalkwyk was ook in ‘n motorongeluk.  Sy het ligte beserings opgedoen. 

 Paul van Schalkwyk het weer gegaan vir ‘n dringende breinoperasie.  Hy sterk tans by 

die huis aan. Ons gebede is met jou en Anriëtte, Paul! 

 Chris en Thiana Bornman se skermmuur by hulle huis het omgeval a.g.v van die 

reënstorm wat ons onlangs beleef het. Baie sterkte vir julle! 

 Lyk my ons het ‘n regte uitblinker in ons midde met Michelle Parks!  Sy het sommer 

vroeg vanjaar haar stempel afgedruk in atletiek. Eerste plek vir D/O 12 in 1200m en ook 

die rekord gebreek van 19 jaar! Moet ook nie haar sussie Liane vergeet nie.  Sy het ook 

1ste plek behaal vir die D/O 10 resies. Baie geluk en hou so voort! 

 

 

Februarie  

01 – Ronnie & Magda Moorcroft          
02 – Gregor & Ria van Deventer         
14 – Francis & Marlize Hodgman  

   Januarie  

02 - Chris & Thiana Bornman                    

03 - Peet & Elsie Jonker    
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LEKKERBEK – Spinasie en Aarbei Slaai 

Resep ingestuur deur Rea van As 

Meng die volgende bestanddele saam: 

2 pakke Spinasie gekerf 

2 pakkies vars aarbeie 

3 Kiwi’s in skywe gesny 

 

Sous: 

½ koppie olie 

¼ koppie appel asyn of balsamiese asyn 

½ koppie suiker of heuning 

1t Worchester sous 

1t Poppy saad 

2t Sesame saad 

½t Paprika 

2t Gerasperde uie 

 

 

 

VOORRAAD 

Voorraadbeampte: Annemarie Fourie 

Sweetpakke       Boshoed  

Sirkel & Snorre    Windjakker  

Windjakker (Waterdig)    Oosvaalhemde  

Oosvaalpette  

Alle verkope – Kontant met bestelling 
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UIT GOD SE APTEEK – Kiwi Vrug 

Artikel uit TUISAPTEEK van Anna Eksteen 

 

 

ONTHOU JY NOG….. 

‘n Lekker Stukkie nostalgie wat jou sal laat terugdink aan die Goeie ou 

Dae toe ons nog jonk was….. 

Byskrifte deur Leo Kritzinger 

 

 

 

 

 

Met die skril note van die 

Penniefluitjie-kwêla het 

Fanus Rautenbach 

soggens die volk flink uit 

die vere gekry! 

Oom Fanus is op die 

ouderdom van 82 oorlede op 

29 Januarie 2011 - Red 
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UIT DIE NATUUR  -  Samango Primaat 

Bron: www.Monkeyland.co.za  
 

Die Samango-aap is 'n primaat wat veral voorkom in Oos-, Sentraal- en Suider-Afrika. Die 

naam kom van die Zoeloe-woord 'iNsimango' wat 'ape in die mis' beteken. In Engels word 

hulle 'Blue monkeys' genoem, wat dit verwarrend kan maak, aangesien die blouaap 

('Cercopithecus aethiops') nie dieselfde spesie is nie. 

 

Die spesie het die tipiese aapvoorkoms. Hulle is stewiger gebou as die blouaap. Hulle wange 

en voorkop het lang wit hare wat in alle rigtings staan. Die gesig is donkerbruin, met 'n wit 

gedeelte rondom die mond en nek. Die skouers en pote is donkerbruin, met die rug 'n 

gespikkelde grysbruin. Die penskant is ligter as die rugkant en wissel in kleur vanaf 'n naaswit 

tot donkerroom. Die laaste twee derdes van die stert is swart. 

 

Verspreiding 

Verspreidingsgebied in Suider-AfrikaIn Suider-Afrika kom hulle in geïsoleerde troppe in 

woudgebiede van die Oos-Kaap, tot in kwaZulu, aan die suidehange van die Soutpansberge, 

en ook in die oostelike gedeeltes van Zimbabwe en Mosambiek voor. 

 

Habitat 

Hulle kom slegs in woudgebiede voor, maar kan hul ook vestig in aangeplante plantasies. 

 

Kos 

Hulle vreet veral vrugte, maar eet ook blomme, gom, sade en soms, larwes. In 

sagtehoutplantasies ruk hulle die bas van jong bome af en eet dié. 

 

 

 

 

 

http://www.monkeyland.co.za/
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SAAMTREK NUUS 

Witbank Dam: Barham Bay 

23 tot 25 Januarie 2015 

 

Pragtige foto van Witbankdam 

Ons sit saam en kuier 

Braaivleisvure staan reg! 

Kyk net die lieflike grasperke 

 

 

 

 

 

Ons eerste kamp vir die jaar was by 

Barham Bay, Witbankdam. Ons het met 

die Matla pad omgery soontoe, maar het 

iewers verkeerd gery en op ‘n vreeslike 

lelike pad beland. Ons eerste blik van die 

oord was hierdie groen grasperke.  Dit 

was omtrent lekker om kaalvoet op die 

gras te loop! 

Dit was net jammer ons 4 woonwaens het 

nie bymekaar gestaan nie. Maar verder 

het ons baie lekker saam met die Olifante 

gekuier.  

Vrydagaand het die Olifante ons 

getrakteer met heerlike vetkoek en 

maalvleis.  Lyk my die van Asse het bietjie 

gesukkel met hulle woonwa.  Iets met die 

yskas wat die gees gegee het. Ons hoop 

julle kan die probleem vinning uitsorteeer! 

Saterdag is die oord oorval met 

dagbesoekers en ons het nie ‘n kans 

gekry by een van hulle 3 swembaddens 

nie.  Wat ‘n teleurstelling, veral omdat dit 

so bloedig warm was.  Die aand het ons 

weer saam met die Olifante ‘n vleisie 

gebraai. 

Die oord is so gerieflik naby aan ons, 

maar die dagbesoekers is regtig nie ‘n 

baie lekker ervaring nie.  Ons het met die 

terugtog by Kriel omgery en die pad was 

glad nie sleg nie. 

Hoop om meer van julle hierdie jaar te 

sien.  Groete Red. 
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Soms is dit goed om na die ligter kant van dinge te kyk – selfs goed wat vir ons belangrik 

is. Ek het die onderstaande humoristiese Bybelvrae raakgeloop: Geniet die onskuldige 

humor : 

Q. What kind of man was Boaz before he married Ruth? 

A. Ruthless. 

Q. What do they call pastors in Germany? 

A. German Shepherds. 

Q. Who was the greatest financier in the Bible? 

A. Noah. He was floating his stock while everyone else was in liquidation. 

Q. Who was the greatest female financier in the Bible? 

A. Pharaoh’s daughter. She went down to the bank of the Nile and drew out a little 

prophet. 

Q. What kind of motor vehicles are in the Bible? 

A. David’s Triumph was heard throughout the land. Also, probably a Honda, because the 

apostles were all in one Accord. 

Q. Who was the greatest comedian in the Bible? 

A. Samson. He brought the house down. 

Q. What excuse did Adam give to his children as to why he no longer lived in Eden? 

A. Your mother ate us out of house and home. 

Q. Which servant of God was the most flagrant lawbreaker in the Bible? 

A. Moses. He broke all 10 commandments at once. 

Q. Which area of Palestine was especially wealthy? 

A. The area around Jordan, the banks were always overflowing. 

Q. Who is the greatest babysitter mentioned in the Bible? 

A. David. He rocked Goliath to a very deep sleep. 

Q. Which Bible character had no parents? 

A. Joshua, son of Nun. 

Q. Why didn’t they play cards on the Ark? 

A. Because Noah was standing on the deck. (Groan …..) 

PS. Did you know it’s a sin for a woman to make coffee? Yup, it’s in the Bible. It says … 

“He-brews” 

 
 

TIENER DINGE 

Bybelvasvrae met ‘n tikkie humor 

Bron: Reisiger  
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SENIOR BURGERS 

‘n Klein Plekkie waar Afrikaans gered 

kan word 

 Geskryf deur Dana Snyman – Beeld, 13 Julie 2012 

  

 
Dit is seker ’n slegte gewoonte, maar wanneer ek in iemand se woonplek kom, kyk 

ek  dikwels eerste of daar ’n boekrak is. Soms sal ek, nog voordat ek gaan sit, na die rak 

stap en ’n vinnige oog oor die boeke daarop gooi. 

Staan Ayn Rand se Fountainhead muwwerig daar op die rak in die geselskap van drie ou 

universiteitshandboeke, dan weet ek sommer as hier nie genoeg wyn in hierdie huis is 

nie, kan dit ’n vaal kuier raak. 

Ayn Rand en ou handboeke op dieselfde rak sê vir my iewers in die 1980’s het hierdie 

mens al besluit só is die lewe en só sal dit bly. 

Gaan staan jy voor ’n boekrak en Tolkien is daar, saam met Men are from Venus, 

Women from Mars, dan kan jy maar rondkyk: Iewers gaan ’n droomvanger hang. En 

wanneer die koffie kom, gaan jy dalk ’n snaakse kyk kry as jy nie vir decaf vra nie. 

Kom ek in ’n voorhuis en daar is glad nie ’n boekrak nie, is ek dadelik onrustig. Gou vra 

ek waar die toilet is, ek het ’n nood. Dan gaan kyk ek of die boekrak nie dalk in die gang 

of elders in die huis is nie. 

Dit voel of ek in al hoe meer huise vergeefs na ’n boekrak soek. 

Wanneer daar wel ’n boekrak in ’n moderne stadshuis se sitkamer is, is dit dikwels asof 

die boeke daarop gekies is om by die ander goed in die vertrek te pas. In sekere huise is 

’n ongeleesde kopie van Stephen Hawking se A Brief History of Time net so ’n belangrike 

deel van die dekor as daardie Whetherleys-bank en die keramiekteëls op die vloer. 

En saam met die daardie ongeleesde Hawking is dikwels kookboeke – groot, fleurige 

kookboeke uit Italië en Spanje, en die suide, noorde en sentrale deel van Frankryk. 

Wat is die doel van ’n kookboek in ’n sitkamer? wonder ek dikwels. In die huis waarin ek 

grootgeword het, het die kookboeke in die kombuis gestaan. Die boekrak in die sitkamer 

was bedoel vir ’n volledige stel van die Afrikaanse Kinderensiklopedie en die jongste Uit 

die Beek-Bybeldagboek, en F.A. Venter se boeke: Gelofteland, Man van Ciréne  . . . 

Soveel mense, so voel dit, het eens op ’n tyd so ’n arsenaal Afrikaanse boeke gehad. 

P.H. Nortjé was ook daar en Louwtjie Barnard se ’n Hart verwerp, en Soogdiere van die 

Krugerwildtuin . . . 

Soms sien ek nog van daardie boeke op rakke in spaarkamers en buitekamers. ’n Una 

van der Spuy-tuinboek. ’n Jan van Elfen- mediese gids. 

Partykeer kom jy ook in ’n toilet, selfs ’n moderne voorstedelike toilet in ’n 

gholfbaanontwikkeling, en dan lê ’n Venter, ’n Nortjé of ’n ander Afrikaanse boek daar, 

genadiglik. 

Soms, wanneer ek sien wat gebeur met Afrikaans en hoe min Afrikaanse boeke mense 

koop, sê ek vir myself: Afrikaans het in die kombuis begin en dalk, dalk net, gaan ons 

Afrikaans nog in die toilet red. 
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VIR DIE KLEUTERS 

 

 

Bron: www.sondagskool1.tripod.com 
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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:  

Rea van As 

 

Bank : Standard Bank, 

Secunda 

Rekeningnommer: 137501072 

Takkode 053444 

 

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 2014/5 jaarprogram 

Datum  Plek Tarief 

10 – 12 Okt Nasionale Kamp (Koppisol) Verby  

24 – 26 Okt Riverside Lodge Verby  

21 – 23 Nov De Voetpadkloof Verby  

23 – 25 Jan Barham Bay, Witbank Verby  

09 – 11 Febr Oop NUB, Soetdoring R460 per naweek (4 
persone) 

27 Feb – 1 Mrt Moreson Ranch R260 per nag 

20 – 22 Mrt Badplaas  

3 – 5 April Presidente, Klipdraai  

25 Apr – 3 Mei Wildtuin - Skukuza  

12 - 20 Jun ATKV Eiland  

14 – 16 Aug AJV, Soetdoring  

24 – 27 Sept Nasionale Kamp  

30 Okt – 1 Nov Gebiedskamp, Badplaas  

27 – 29 Nov Kerskamp, Loskopdam  

NB: Ons sal die tariewe insit soos dit beskikbaar is 

 

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

