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Overvaal bestuur 2009 – 2010 
 

Voorsitter  Peet v/d Walt  083 293 7905 
Ondervoorsitter Jan du Buisson 082 921 1128 
Sekretaris  Louis v/d Walt 082 276 1719 
Penningmeester Alta Morgan  082 740 1645 
Graveerder  Tienie Herholdt 083 304 0604 
Voorraad  Johan Stapelberg 082 923 3767 
Jeug   Alan Morgan  082 751 4167 
Nuusredakteur Bessie Herholdt 071 298 4348 
 
Baie dankie aan elkeen wat meegehelp het met die 
uitgee van hierdie Skreebek. 

• Jan en Marietjie vir die afrol van die Skreebek. 
• Louis vir die elektroniese verspreiding van die 

Skreebek.  En sy geduld met my ‘nie-weet-hoe 
-nie’. 

• Elkeen wat op enige ander manier ‘n bydrae 
gelewer het deur middel van ‘n mooi of 
interessante stukkie / grappie, gedagte of wat 
ookal. 

 
Vaaldriehoek Gebiedsbestuur  

2009 – 2010 
 
Voorsitter  Pieter v/d Westhuizen  083 658 5263 
Ondervoorsitter Jan Swanepoel            082 455 3049 
Sekretaris  Tienie Herholdt     083 304 0604 
 
Elke streek word in die gebiedsvergaderings verteen-
woordig  deur die streekvoorsitter en –ondervoorsitter. 
 
Streke in Vaaldriehoekgebied: NOVS, Overvaal 
     Riemland en Vaalrivier. 
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Oordenking  
 
Johannes 16:5  
Nou gaan Ek na Hom toe wat My gestuur het, en tog vra 
niemand van julle vir My: “waar gaan U heen?” nie….. 
 
Charles R Swindoll sê hieroor: 
 
Veels te veel skape in die kraal is doof vir die angstige 
vrae van die bokke voor die hek.  Ons hou ons besig met 
‘n wedersydse waarderingsveldtog deur mekaar se wol te 
bewonder…… of ons te verlustig in die posisie wat ons in 
die kraal beklee.   
 
Die meeste skape het opgehou om na die vrae te luister 
en het begin om die antwoorde te ontleed. 

 
 

 
 
 
Spreuke 18:2 
 
Die dwaas stel nie belang in insig nie, hy wil net sy eie opinie 
bekend maak. 
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Ons voorsitter aan die woord 
 
Wat ‘n naweek – die weer was so heerlik warm, regte lente 
weer en die water so ver – ‘n visvang by Kareekloof?  Die 
kampkommandante het ‘n visvang in gekleurde water en toe 
op droë grond gereël.  Almal, al was ons min, het deelgeneem 
en heerlik gelag.  Dankie!  Dit was iets anders en baie lekker.  
Dankie ook aan die lede van Vaalrivier en Elandsrand wat ons 
besoek het, julle is altyd welkom. 
 
Ja, soos die seisoene verander, spoed die jaar ten einde.  
Oktober is dit ons gebiedskamp en daarna die laaste 
streekkamp, kersboom by Bloekompoort.   
Groot asseblief, laat weet hoeveel kinders en kleinkinders 
die kersboomkamp gaan bywoon.  Alan is jeugvader en sy 
telefoonnommers is 082 751 4167 en die landlyn, 016 982 
3688.  Kontak hom asseblief sodat hy kan weet vir hoeveel 
kinders hy moet beplan.  Baie dankie.  
 
Na al die mooi vra dat ons 15 woonwaens moet wees om 
Kareekloof se afslagtarief te betaal, was ons toe net 8 lede en 
het maar die hoër tarief betaal.  Ons sal in die vervolg net 10 
plekke bespreek en hoop dit gaan nie te veel wees nie. 
 
Groete aan almal, sien weer by die volgende kamp. 
 
Peet. 
 
 
 

As jy jou dit kan verbeel, 
Kan jy dit bereik. 

As jy dit kan droom, 
Kan jy dit word. 
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Redaksie 
 
Soos julle dalk agtergekom het, is hierdie ‘n regte, egte, prim en 
proper Skreebek met geen trieks nie en nee, ook geen rasistiese 
grappies nie, het tot ‘n indeks!  Kan jy dit glo?   
Met die Herholdt-huishouding gaan dit nou weer baie goed 
dankie, Tienie het feitlik herstel van sy rugoperasie en my 
brongitis / griep / virus / pes / fungus in die keel / wat ookal,  is 
darem iets van die verlede – dankie vir al julle belangstelling,  
ondersteuning, gebede, besoeke en oproepe, ons waardeer dit 
regtig baie. 
Tienie is tot einde September onder huisarres as gevolg van die 
rugoperasie [mag mos net lê of loop] en daarom kon ons nie die 
Septemberkamp bywoon nie – om te vergoed vir die gebrek aan 
foto’s in hierdie Skreebek het ek dit goed gedink om julle so ‘n 
bietjie te bederf met ‘n Jan Spies-storie, [bl. 20 – 22]. 
Die beste middel teen varkgriep, so hoor ek, is aartappel- en 
pampoenskille, want het jy nou al ooit ‘n rerige vark gesien wat 
griep het?   
Die beste raad wat ek al ooit gehoor het is Pythagoras wat sê:  
“Wees tevrede om goed te doen en laat ander toe om van jou 
te praat soos hulle wil!”  
Dit kan mos net lekker wees! 
Die jongste spruit in ons streek is v-e-r verby die prentjie 
inkleur of -teken en storie-vertel stadium, dus het ek maar ‘n 
stukkie [bl. 23] ingesit oor kinders. 
[Ds] Norma sê nou die dag dat ‘n mens nooit self hoef te loop nie, 
as dit met jou swaar gaan, dra God jou in sy arms.  Wanneer dit 
met jou goed gaan, dra God jou op Sy skouers en sit jy hoog 
genoeg om die volle prentjie te kan raaksien.   
My wens vir julle is dat julle in mooi, sonskyn dae en in donker,  
onweersdae steeds bewus sal bly van Sy groot liefde. 
 
Bessie. 
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Seniorburgers 
5 September 2009, Kareekloof-kamp. 
Goeie dag aan al die seniorburgers, 
Die persone wat by die kamp was, het besluit op ‘n afsluiting, 
Saterdag, 5 Desember by Daan en Hester se huis, De 
Foreststraat 18, Vanderbijlpark.  Ons vra dat elke persoon ‘n 
bydrae van R20.00 sal maak om ‘n lekker braaipakkie aan te koop, 
die geld vir die wyn en sap, ens.  sal uit die kas aangevra word.  
Ons hoop almal sal die dag saam met ons kom geniet en kuier. 
Ons vra ook dat elkeen sy eie eetgerei asook ‘n bordtjie eetgoed 
vir tee sal saambring.  Ons sal by die volgende kamp verdere 
reëlings hieroor tref. 
Die seniorburger-ete sal Donderdagmiddag tydens die 
seniorburgerkamp in Januarie 2010 aangebied word en sal tydens 
die kersboomkamp in November bespreek word. 
Ek wil ook graag weet hoe julle daaroor voel dat elke woonwa by 
elke kamp R20.00 bydra – die geld word dan volgens die alfabet 
aan een woonwa gegee.  Dit kan dalk genoeg wees om jou 
kampgelde vir die naweek te betaal en elke senior kry ‘n beurt om 
die geld terug te kry. 
Groete  
Daan 

 
Ingestuur deur Hester Pretorius 
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My new scooter 
 

With this in mind,  
I bought myself a new scooter. 

I wanted something that was easy on gas and could zip me 
to the store  

and about town. 
This seems to meet my every need. 

I love it! 
 

 
Ingestuur deur Hester Pretorius. 

 
Ouderdom 

 
Sy jok eintlik nooit oor haar ouderdom nie.  Sy is nou 
39, sy word 25. 
 
My geskiedenisonderwyseres was so oud, sy het ons nie 
geskiedenis geleer nie, sy het sommer alles vertel wat 
sy onthou het. 
 
Jy word regtig oud as jou werk minder pret is en jou 
pret meer werk. 
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Jeugnuus 

Hallo al julle jongmensies, 

Eerste van alles wil ek julle net sterkte toewens met die 
eksamens wat voor die deur is.  Werk en leer hard en julle sal 
nooit spyt wees nie.   

Die skoolvakansie is ook om die draai, julle moet dit geniet en 
goed uitrus vir die laaste stukkie van die jaar wat nog oor is. 

Die volgende streekkamp is ons kersboom en dit sal regtig 
lekker wees om julle almal daar te sien en so ‘n klein bietjie te 
bederf ook. 

Aan almal wat intussen verjaar het of verjaar voordat ons 
mekaar weer sien, baie geluk, ek hoop dat jou verjaarsdag 
baie lekker was en sal wees as jy nog moet verjaar, en dat jy 
met ‘n glimlaggie sal kan terugdink aan daardie dag.  
 
Groete. 
Oom Alan. 
 

Beloftes 
Jannie se ma het al ‘n slag met hom geraas omdat hy 
na skool so laat by die huis kom.  Sy vra toe vir pa om 
sy stem te laat hoor.  Maar die volgende dag is Jannie 
weer laat. 
Pa:  “Jannie, het jy nie belowe dat jy nie weer laat by 
die huis sal kom nie?  En het ek nie belowe om jou ‘n 
afgedankste pak slae te gee as jy dit weer doen nie?” 
Jannie:  “Ja Pa, maar as ek my belofte nie gehou het 
nie, sien ek nie waarom Pa Pa s’n moet hou nie.” 
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Verjaarsdae 
 

September Oktober 
03/09  Gerald Greyling 
07/09  Marnus Erasmus 
13/09  Corrie Clase 
17/09  Graham Clouston 
17/09  Elize Coetzee 
22/09  Willie Coetzee 
 

05/10 Hennie Gouws 
06/10 Hennie Nortjé 
10/10 Annet Venter 
30/10 Thea Barnard 
30/10 Jaco Wilken 
 

 
       November 
02/11 Danie Pretorius 
05/11 Attie van Staden 
08/11 Hester Pretorius 
16/11 Roelf Pretorius 
25/11 Bernadette Botha 
27/11 Hans Barnard 
 
Iemand het eendag gesê dat God vir ons drome gee wat 
altyd ‘n nommer of twee te groot is – sodat ons daarin 
kan groei.  Mag elkeen van jul dan ook in julle drome 
ingroei. 
 
‘n Mooi dag en jare vorentoe word julle toegewens. 
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Huweliksherdenkings 
 
September: 
12/09 Alan en Alta Morgan 
 
Oktober: 
02/10 Hennie en Mary Nortjé 
08/10 Hennie en Sherron de Koker 
11/10 Steyn en Valerie Erasmus 
20/10 Louis en Bets Bruwer 
26/10 Hennie en Bertha Gouws 
 
November: 
10/11 Hannes en Ria Verreynne 
20/11 Johan en Annet Venter 
 
Baie geluk aan julle almal – nog baie mooi jare saam 
word jul toegewens. 
 
 

Ware liefde is objektief, 
ware liefde is groot en sterk genoeg 

om die objek van die liefde  
werklik te kan sien soos hy of sy waarlik is. 

Om lief te hê 
Murray Janson 

 
 

 
 
 

‘n Mens weet altyd of ‘n man getroud is:  as hy sy rug op 
jou draai wanneer hy sy beursie oopmaak, is hy getroud. 
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Sien nie Engels nie! 
 

Oom Piet kom by die dokter aan:   
“My oë is vreeslik sleg.” 

Die dokter kan dit nie verstaan,  
die oë lyk nog reg. 

Die toetsbord word ver weg gesit,  
en sommer, sonder bril,  

lees oom Piet die letters, groot en klein,  
so vinnig soos hy wil. 

Die dokter sê toe ten einde raad:  
“Oom Piet, wat is jou klag?  

Jou oë is besonder goed, meer kan oom nie verwag.” 
“Maar dokter: sê oom Piet nou kwaad  

“ek sal nie verniet kla,  
my Afrikaans kan ek goed lees,  

dis die Engels wat my pla.” 
Uit Fanus se grapboek. 
 
 

Weervoorspelling [afgelope winter] 
 

Laat niemand sê die weer is dwars 
Al vries dit dat die pype bars 

Vleis, alle vleis, het u vergeet? 
Selfs mensvleis, dit moet u weet 

Bly langer in die yskas vars! 
Kasie 
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Good looking horse 
 
‘n Eksentrieke ou Engelse omie hoor van hierdie plattelandse boer 
wat met spogperde teel en gaan die ou Boer omie besoek met die 
doel om ‘n perd te koop. 
Die Engelsman kan nie Afrikaans verstaan nie en die Boer omie 
kan nie Engels praat nie, tog kry die Engelsman aan die omie 
verduidelik dat hy ‘n spogperd wil koop. 
Die omie sê dis reg en vat hom na die stalle toe waar hyself die 
perd van sy keuse kan uitsoek. 
Die Engelsman kry sonder sukkel die perd van sy keuse en beduie 
aan die boer dat hierdie ‘n “good looking horse” is en betaal 
sommer net daar kontant vir die perd. 
Die Boer omie wil nie die geld aanvaar nie en hou aan sê dat die 
Engelsman se keuse nie reg is nie aangesien daardie spesifieke 
perd nie ‘n “good looking horse” is nie.  So is die Engelsman toe 
tog op die ou einde weg met die “not a good looking horse”. 
Die volgende dag is die Engelsman egter terug, hoogs ontstoke en 
sê aan die boer dat hy ‘n blinde perd aan hom verkoop het en dat 
hy onmiddelik al sy geld wil terughê. 
Skouerophalend gee die boer die geld terug en sê herhaaldelik 
dat hy dan vir die Engelsman gesê het dat daardie perd nie “good 
looking” is nie, maar dat die ou Engelsman nie na hom wou luister 
nie. 
Eish die Engels darem! 
 
 

Chiep messigis 
 
Pleeze dount send me chiep messigis, az I am from a ritch 
family. We are in the iron and steel bizniz., my mamma irons 
and my pappa steels. 
Fank u. 
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Lief en Leed 
 
Lief 
Zan-Marie v/d Walt het by die kunsfees ‘n silwer medalje gekry 
vir hip-hop en ‘high energy’ danse. 
Fantasties! Baie geluk meisiekind, ons is trots op jou! 
 
Leed 
Tienie het ‘n rugoperasie gehad. 
Graham Clouston se ma is ernstig siek. 
Oom Hannes Verreynne het baie gesondheidsprobleme. 
Baie sterkte! 
Dis soms moeilik om in woorde uit te druk wat ‘n mens 
werklik voel of wil sê, daarom kan ek maar net sê: 
Ons bid vir julle. 
 
Laat berig  
Ons het so pas verneem dat Danie Pretorius in die hospitaal 
opgeneem is met ‘n koronêr. 
Danie, Hester – ons bid vir julle en jul gesin, ons weet dat 
jul nie alleen is nie want Hy sal julle dra elke tree van die 
pad.  Baie sterkte van ons kant af.    
 

Jou lewe se legkaart 
Johan Smit 

‘n Gelukkige einde vir jou lewe is dat God se legkaart van 
jou lewe volmaak voltooi sal word.  Onderweg na die 
oomblik van afronding is die onbeantwoorde vrae en die 
pyn en hartseer deel van die pasproses.  Uiteindelik is 
jou lewenslegkaart nie die hoofsaak nie, maar die plek 
wat dit in God se plan beklee en of Hy daardeur 
verheerlik word.  Onthou in alle omstandighede dat God 
Sy liefde vir jou aan ‘n kruis bewys het.  Moenie vanuit 
die donker van moeilike omstandighede probeer verstaan 
wie God is en wat Sy plan is nie. 
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Skreebek inligting 
 
Verskoning van my kant af aan almal wat jul Skreebekke 
‘n bietjie laat [of gladnie] ontvang het, ek het wel sover as 
moontlik die aflewerings per hand  gedoen, die 
poskantoorstakings was vir ons almal maar erg 
ongerieflik.  
Postnet is heelwat duurder as die poskantoor en dus ook 
nie ‘n opsie nie. 
 
Daarom wil ek weereens vra dat elkeen van julle wat ‘n e-
pos adres het waarheen ons die Skreebek kan stuur, 
asseblief sal sorg dat ons dit kry – die voordele: 

• jou Skreebek sal altyd betyds wees; 
• die foto’s en prentjies is alles in kleur en dus 

mooier; 
• dis ‘n groot besparing op koeverte, seëls en 

papier – wat huidiglik uit die kas betaal word  
 
Dankie vir julle samewerking. 
Bessie. 
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Volgende saamtrekke 
 
23 - 25 Oktober – Gebiedskamp te Koppisol 
Tarief:  R250.00 naweektarief 
 
13 – 15 November – Kersboomkamp te Bloekompoort 
Tarief: R75.00 per nag per gesin. 
Kampkommandante:  Alan en Alta Morgan 
Let asseblief daarop dat ons aan die bokant staan, maw 
tussen die ablusie en die klein saaltjie, naby die swembad.  
Ons gaan die klein saaltjie gebruik vir die naweek. 
Spesiale reëlings ten opsigte van die kersboomkamp: 

• Moet asseblief nie vergeet om Alan te skakel as jy 
‘n kind [kinders / kleinkinders] vir die naweek 
saamvat nie.  Alan moet asseblief teen die einde 
van Oktober die getalle hê om sy beplanning vir 
die naweek te kan doen. 

• Die kinders se geskenke moet asseblief so 
ongeveer R100.00 wees. 

• Bring asseblief ‘n geskenkie van ongeveer R50.00 
saam vir ‘n man en ‘n dame [duidelik gemerk] – 
asseblief geen drank as geskenk nie. 

 
7 – 10 Januarie 2010 – Seniorburgerkamp – Koppisol 
Woensdag en Donderdag – R100.00 per nag 
Naweektarief is R280.00 ongeag of jy 1 of 2 nagte staan. 
Kampkommandante:  Danie en Hester Pretorius 
 
5 – 7 Februarie 2010 – Jeugkamp – Kareekloof 
Tarief:  R130.00 per nag – maksimum 4 persone –  

  addisionele persone R45.00 per nag. 
Kampkommandante:  Alan en Alta Morgan 
Daar is reeds 15 staanplekke bespreek – die tarief is 
uitgewerk vir 15 waens [of meer] en indien ons nie al die 
staanplekke gebruik nie en nie voor die tyd kanselleer  
nie, kan die oord van ons verwag om ‘n kansellasie fooi te 
betaal per ongebruikte staanplek. 
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Vir elkeen van ons wat op buitestedelike gebiede bly is 
veldbrande elke winter ‘n onwelkome werklikheid  – 
hoor wat sê Elisabeth Eybers daarvan: 
 

Die gras, beenwit deur ryp geblaak, 
is deur die vlamme weggevreet 
en alles lê nou swart en naak. 

 
Die wind laat warrelend die as 

soos sagte lawa stuif ….. 
 

Ek weet as lente kom ontwaak die gras: 
Uit al die vuil onvrugbaarheid 
sal onverklaarbaar, een vir een, 
fyn oopgekrulde halmpies spruit. 

 
Die son sal daagliks strakker skyn 
en na Septembermaand se reën 
sal alles glim soos groen satyn – 

 
Wat suf jy dan nog waar die rook 
uit swartverkoolde stompe peul? 

 
Word na die ryp en vuur nie ook 
die mens herbore soos die gras, 
of bly hy soos die stede smeul 
wat om hom lê in puin en as?  
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Kampnuus 
 
Aantal woonwaens:  8 Lede en 3 besoekers 
Plaatjies en aansporings:  Geen 
  
Algemeen: 
Volgens wat ek verneem het, het almal wat daar was 
die kamp regtig baie geniet, almal sê dieselfde ding, hul 
sê: “dit was l-e-k-k-e-r!!!!!!” 
 

Overvaal spoke 
 
Die AJV is verby, so ook die hengelnaweek, nou is nog net die 
kersboomkamp van die jaar se streekkampe oor. 
Aan almal wat hierdie jaar aan die spoke deelgeneem het, of 
jy gespook het of nie, met die volgende kamp gaan ons 
bekend maak wie by wie gespook het.  So kry jy nog EEN 
geleentheid om jou spook te bederf en om dankie te sê vir die 
geskenke en gebede wat jy deur die jaar ontvang het.  Met 
ander woorde jy kan twee geskenkies bring, dit is mos 
Kerstyd. 
 
Julle moet ook vir ons help besluit wie gaan aan met spook en 
wie nie en of ons enigsins daarmee voortgaan.  Dis hartseer 
as party mense gladnie iets kry nie en ek besef dis mense wat 
nie meer kamp nie.  As julle net kon laat weet dat julle nie kan 
kamp nie, of nie meer belangstel om te spook nie, sal dit baie 
waardeer word.  Onthou dit bly vrywillig. 
 
Ek wil net aan die persoon wat by my gespook het, baie 
dankie sê vir die geskenke wat ek gekry het na die lang 
tyd wat hulle nie kon kamp nie.  Ek waardeer dit opreg en 
lees lekker en eet ook lekker, nogmaals baie dankie. 
 
Spook groete 
Ria. 
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Omdat ons nie die Septemberkamp kon bywoon nie omdat 
Tienie nog nie mag ry nie, het ek nie foto’s nie en het dit goed 
gedink om jul met ‘n Jan Spies storie te bederf. 
 

Stukkende wêreld 
 
Ek was eenkeer op ‘n vergadering waar die voorsitter, 
sekretaris en spreker elkeen ‘n lees- en kykbril gehad 
het.  En so tussen die naby-lees en ver-kykery deur raak 
die spulletjie brille daar deurmekaar tot die manne 
uiteindelik die vergadering vir ‘n ruk moes verdaag om ‘n 
einde te maak aan die gebroke wêreld waarin hulle hulle 
vasgeruil het. 
En ek wou allie jare nog ‘n storie gemaak het oor die 
voorval, tot nou annerdag lat ek van een vertel word 
waaraan ‘n mens omtrent nie eens hoef te skaaf om hom 
‘n goeie storie te kry nie. 
‘n Sekere skool het ‘n baie waardige prinsipaal gehad.  
Hy was ‘n besadigde en baie voorbeeldige mens en die 
onderwys was sy lewe, met natuurlik die kinders sy beste 
vriende. 
En die oubaas het al ou kant toe gestaan en hy 
 het met vrees gedink aan die dag waarop hy 
sal moet aftree. 
En een môre was hy nog meer bedruk oor die gedagte 
toe hy die skool moes open.  En na die kinders in die saal 
in is, stap hy oudergewoonte met die gangetjie  langs 
tussen die twee blokke kinders deur na die verhoog toe 
en hy klim op en hy kry sy staan en hy sê: “Kinders ons 
lees uit Prediker 12.” 
En die ou haal sy kykbril af en sit sy leesbril op.  En hy 
kyk rond in die Bybel, en hy blaai die kant toe en hy blaai 
darie kant toe, maar hy kry nie Prediker 12 nie. 
Na ‘n rukkie maak hy die Bybel toe,  Hy sê:  “Kinders, ek 
was vir ‘n geruime tyd baie bang vir die dag waarop ek 
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sal moet aftree, en dit dalk nog voor my tyd.  En nou het 
my ou oë oornag sommer gehensop, want vanmôre kan 
ek nie eens meer in die Bybel lees nie.” 
En hoe meer die arme ou man praat, hoe voller raak sy 
gemoed.  En met ‘n bewerige stem sê hy hy versoek mnr. 
Tromp, die onderhoof, om die opening te kom waarneem.  
En die onderhoof kom die verhoog op en hy haal sy 
kykbril af en hy sit sy leesbril op en hy sê vir die kinders:  
“Nou maar kinders, dan lees ek vir ons uit Prediker 12.” 
En hy begint blaai in die Bybel en daar kry hy ook nie vir 
Prediker 12 nie. 
Maar toe moet hy vinnig plan maak, want as hy sou sê hy 
kan ok nie meer sien nie, dan gaan dit snaaks klink.  Toe 
kyk hy vir ‘n hele ruk stip op ‘n plek in die Bybel en hy sê 
vir die kinders:  “Ek dink ek sal maar nie vanmôre lees 
nie.  Ek dink ons sing en bid maar net.” 
En hy maak onnadenkend die Hallelujaboek oop, maar 
daar kan hy toe natuurlik in die ook nie lees nie en hy 
maak die boek toe.  En toe is sy planne op. 
Hy sê:  “Is daar een van julle wat onder hierdie 
omstandighede vanmôre vir ons ‘n lied het om te sing?” 
En dit is waar die onderhoof die volgende fout maak, 
want ‘n kind kan mos partykeer ‘n goeie ding liederik in 
die oortreffende trap doen.  Daar steek een die hand op. 
“Ja?”  sê die onderhoof. 
Die kind sê:  “Oorkant die water blinkend en bly.” 
Nou ja, hulle sing toe “Oorkant die water”.  En die 
onderhoof doen ‘n pragtige gebed. 
Maar hy durf toe natuurlik nie so bid dat dit na afskeid 
klink nie, en aan die ander kant mag dit ook nie klink of 
hy nie meegevoer is deur dit wat gebeur het nie. 
Van die saal af loop die hoof en die onderhoof kantoor 
toe, maar hulle praat niks. 
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Toe hulle in die kantoor kom, sê die hoof vir die 
onderhoof:  “Meneer, ek, is bitter jammer ek moes 
vanmôre op jou die verpligting plaas om so ‘n moeilike 
opening waar te neem.  Maar ek kon nie verder nie, en 
toe is jou gemoed net so vol.” 
Die onderhoof sê:  “Meneer, dit is nie dat ek nie kon 
gelees het nie, maar ek kon eenvoudig nie sien nie.  Ek 
weet nie wat gaan aan nie.” 
Die hoof sê:  “Maar dit was presies met my ook die geval, 
alles het voor my oë geswem.” 
Toe kom die onderhoof op ‘n gedagte:  “Meneer, het ons 
brille nie dalk die een of ander tyd deurmekaar geraak 
nie?” 
En die twee ruil hulle leesbrille, wat baie eenders gelyk 
het, daar om. 
Die ou hoof sê vir die onderhoof:  “Nou wat maak ons 
nou?  Ek kan nie, na wat vanmôre gebeur het vir die 
kinders gaan sê ek makeer niks.  Dit sal darem te ydel 
klink.” 
Die onderhoof sê:  “Meneer, ek het ‘n plan, maar ek weet 
nie of Meneer daarvan sal hou nie.  Meneer moet nou 
maar nie meer die skool open nie tot Meneer ‘n nuwe bril 
gekry het.  Laat sit net die lense in ‘n nuwe raam.” 
Die hoof sê goed, hy sal dit doen, maar dan sal hy 
eendag bely.   
En uiteindelik na ‘n stuk of twee, drie jaar, toe tree die ou 
hoof af.  En die laaste môre toe vertel hy die storie. 
En toe sê hy vir sy opvolger – wat toe die onderhoof was 
– hy sê toe vir hom:  “Meneer, nou wil ek vanmôre vir jou 
een ding sê:  as ‘n mens die dag werklik aftree soos ek 
vandag, dan breek die wêreld lelik aan weerskante van 
die bril, voor hom en agter hom.” 
 
Onveranderd uit: Pille vir Servette. 
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Deur ander oë 
 
“Mamma, kyk die mooi babatjie!” weergalm ‘n hees stemmetjie 
deur die koffiewinkel.  Ek kyk op in die mooi blou ogies van ‘n 
Downsindroomdogter wat op ons tafel afstorm.  Sy het na 
Karmen, my babadogter, wat op my skoot sit, verwys.  Haar 
moeder kyk my verskonend aan, maar ek glimlag en sy lyk 
verlig.  Die dogter en haar ouers het by ‘n tafel agter ons gaan 
sit en die spesiale meisiekind het Karmen bly dophou. 
Ons drink koffie en ek soen Karmen dat haar mondtjie tuit.Sy 
skaterlag en kraai van die lekkerte.  Dit raak ‘n speletjie en ons 
herhaal die ritueel.  Na die soenereën wil Karmen se ogies net 
toeval en ek lê haar in haar stootwaentjie neer.  Dis toe dat ek 
die hemelkindtjie agter ons hoor vra:  “Mamma my ook soen?” 
Dit was duidelik dat my en Karmen se speletjie haar hartjie 
geraak het.  Die merkwaardige moeder omhels toe haar 
dogter net daar in die koffiewinkel en gee haar ‘n klapsoen.  
My hart het verkrummel by die aanskoue daarvan en dit het 
inspanning geverg om die trane weg te sluk. 
Wat ‘n besonderse poppie, wat sonder terughouding liefde 
uitstraal en gee.  Sy was verseker nie ‘n skeppingsfout nie, 
maar ‘n liefdevolle instrument in God se hand, wat vir my kom 
wys het wat dit is om sonder voorwaardes lief te hê. 
Karmen se koms het die begrip onvoorwaardelike liefde verder 
vir my oopgebreek.  Ek dink ouerskap spel onvoorwaardelike 
liefde.  ‘n Ma en ‘n pa het ‘n kind lief terwille van en ten spyte 
van ....en om te dink dit is hoe God ons, wat Hy Sy kinders 
noem, liefhet! 
Die besonderse liefde wat ek vir my kind voel, het my ook 
opnuut laat besef hoe ontsettend lief my eie moeder my het.  
Ek het skielik met ander oë na haar gekyk.  Ons verhouding 
het ‘n verrassende nuwe seisoen betree en ons liefde het ‘n 
dieper dimensie gekry. 

 
-Naby my hart 

-Liesel Krause-Wiid 
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‘n Byvoegsel tot die Skreebek vir Overvaallede: 
  

TOEKENNING VAN PLAATJIES – STREEK 
OVERVAAL 

1. Vir elke kamp wat bygewoon word en tenminste 1 nag 
betaal, word ‘n saamtrek plaatjie uitgereik. 

2. Elke streekplaatjie tel 1 punt.  Vir elke 10 voltooide 
streekkampe word ‘n rooi blikplaatjie uitgereik met ‘n 10 
streek, 20, 30, ens daarop aangebring.  Streek plaatjies 
tel ook as algemene plaatjies. 

3. Na die eerste 10 streek toekenning, kry die persoon wat 
die nuwe lid gewerf het ‘n blou ledewerwing plaatjie. 

4. Vir elke kamp wat saam met ‘n ander streek gekamp 
word, reik daardie streek ‘n plaatjie aan jou uit.  Dit word 
beskou as ‘n algemene plaatjie. 

5. Algemene plaatjies tel ook 1 punt, maar eers na 25 
algemene saamtrekke word ‘n blou blikplaatjie uitgereik 
met 25 algemeen daarop aangebring.  Algemene 
plaatjies word in hoeveelhede van 25 bereken, maw 25, 
50, 75, ens. 

6. ‘n Kampkommandant plaatjie word aan elke paartjie wat 
by ‘n saamtrek as kampkommandante optree, uitgereik. 

7. Vir elke 5 kampkommandant plaatjies word ‘n blou 
verdienste plaatjie uitgereik met 5, 10, 15, ens 
kampkommandante daarop aangebring. 

8. Vir elke 30 voltooide streek saamtrekke word ‘n blou 
verdienste plaatjie uitgereik met 30, 60, 90, ens 
saamtrekke daarop aangebring. 

9. Indien ‘n nuwe lid aansluit, word die datum van 
aansluiting aangeteken vir 100% bywoning.  Indien al die 
streekkampe soos in die jaarprogram aangedui 
bygewoon word, kwalifiseer die lid vir ‘n 100% 
toekenning. Dit is weereens ‘n blou verdienste plaatjie 
en die begin datum en eind datum waarbinne die 100% 
toekenning behaal is word daarop aangebring. 

10. Indien ‘n lid 1 streekkamp mis, kan hulle steeds vir 100% 
toekenning kwalifiseer indien ‘n gebiedskamp of die 
Presidente saamtrek bygewoon is. 

11. Geloftefees en Tuisblyer saamtrekke word nie ingereken 
vir 100% bywoning nie. 
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12. Indien 2 streekkampe gemis word maar woon die AJV 
en of die Presidente of ‘n Gebiedskamp by kwalifiseer 
die lid vir ‘n 90% toekenning 

13. Tydens seniorburger saamtrekke moet 2 
agtereenvolgende nagte gestaan word en aan al die 
aktiwiteite deelgeneem word om vir daardie plaatjie te 
kwalifiseer.  Enige lid is welkom om ‘n seniorburger 
saamtrek by te woon. 

14. Daar moet ook 2 agtereenvolgende nagte by ‘n tuisblyer 
saamtrek gekamp word om te kwalifiseer vir ‘n plaatjie.  
Indien meer as een streek by ‘n tuisblyer kamp saam 
getrek is, mag NET EEN plaatjie vir die totale duur van 
die saamtrek uitgereik word. 

15. Vir elke jaar wat ‘n lid op die Streekbestuur dien, word ‘n 
blou verdienste plaatjie uitgereik met die amp daarop 
aangebring. 

16. Vir elke 4 blou verdienste plaatjies word ‘n Mooi-Mooi 
aan die lid uitgereik. 

17. Vir elke 2 Mooi-Mooi’s word ‘n Streek Merietetoekenning 
aan die lid uitgereik.  Die aansoek daarvoor word tydens 
‘n gebiedsvergadering bekragtig. 

18. Indien 2 Streek Merietetoekennings uitgereik is, kan die 
lid aansoek doen vir ‘n Streek Eretoekenning wat ook 
tydens ‘n gebiedsvergadering bespreek en bekragtig 
word. 

19. ‘n Streek Eretoekenning word slegs EENMAAL aan ‘n lid 
toegeken [Grondwet riglyn 10.4.2] 

20. Nadat ‘n Streek Eretoekenning aan ‘n lid uitgereik is, 
moet lede 3 jaar ononderbroke getroue diens aan die 
Streek lewer alvorens hulle kan kwalifiseer vir ‘n Streek 
Eretoekenning – Hoër Graad.  Hierdie toekenning kan 
net tydens ‘n NUB vergadering goedgekeur word.  Die 
toekenning word tydens die AJV aan die lid oorhandig.  
Hierdie toekenning word ook net EENMALIG uitgereik. 
[Grondwet riglyn 10.4.3] 

 
 
2009-09-09 
Tienie Herholdt 

 


