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Ps 121:7-8                                      

Die Here sal jou oppas waar jy 

ookal is: by die huis, by die werk 

of miskien iewers op pad.  Hy sal 

jou altyd help, of jy kom en of jy 

gaan, nou en in die toekoms. 

Die nuwejaarsvurwerke se laaste 

vonkeling het verdwyn.  Voor ons lê 

die realiteite van die begin van nog ‘n 

jaar.  Miskien sien jy uit na dit wat 

voorlê, moontlik het jy groot drome, 

wie weet wat in hierdie nuwe jaar op 

elkeen van ons wag.  Een versekering 

is daar vir jou en vir my, dat Die 

Vader jou en my tree vir tree sal 

vergesel op hierdie nuwejaarsreis. 

http://www.sawa.org.za/
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Vanaf die bank van die Voorsitter 

 

 Ons almal beleef seker een of ander keer iets in ons lewe waar ons kan sê dit is 

‘n eerste.                                                                                               

Ek glo dat die “lockdown” heel moontlik so ‘n oomblik is waar almal van ons lede 

hierdie beleef as ‘n eerste.                                                                                               

In ‘n gesprek met ‘n afgetrede paartjie, praat ons nou die dag hieroor en ek deel 

my opinie met hul soos volg:                                                                                   

Ek sê aan hulle dat hierdie seker die grootste geleentheid is, wêreldwyd, waar 

mense hul totale afhaklikheid voor ons God betuig.  As ‘n mens so deur sosiale 

media blaai, sien jy oral hoe mense aanbid. Iets wat van tevore ongehoord was.                                                               

Vir hierdie rede dink ek die Covid 19 pandemie was goed vir die wêreld.            

In hierdie tyd kry ons natuurlik ook meer kans om in voeling te kom met ons 

geliefdes.  Ons is immers nou 24 uur ‘n dag onder een dak, sonder dat ons gou iets 

moet gaan doen.  Kom ons koester hierdie geleentheid ook.                                                                                    

Teen die tyd dat die Rietstok gelees word, glo en vertrou ek, dat alles weer na 

normal terug gekeer het.  Ons kamp weer en doen weer dinge wat normal vir ons 

is.                                                                                           

Maar, ons weet ook dat daar mense sal wees wat hard deur die Covid 19 getref 

is.  Ons as ‘n groot familie binne Rietvallei en ook Sawa, sal graag ‘n hand wil bysit 

om te help waar ons kan. Kom ons gee onverdeeld ons liefde en bystand aan dié 

wat dit nou die nodigste het. 

Dankie vir die goeie gesindheid van julle as lede ook deur hierdie moeilike tyd.                                                                                    

God’s rykste seën op u almal. 

                                                                                                   

Pieter Viljoen                                                                                      

Voorsitter 
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Kampnuus 2020 
 

 

 

 

Eerste kamp van die jaar  Januarie 2020 – Klein Paradys Nystroom 

Ons was 16 Rietvallei gesinne vir die naweek.  Altyd ‘n heerlike kamp om te doen.  Hierdie jaar was 

dit net sommer ‘n ontspan naweek as gevolg van die weer wat ons gehad het.  Reën vir die hele 

naweek voorspel.  Te lekker.  

 Vroeg oggendure van Saterdagoggend het dit begin reën en die reën sou met ons bly vir die hele 

naweek.   Agv die reën was alle akitwiteite beplan vir Saterdag afgestel.  Almal het maar gerus by 

hulle karavane, onderdak gekuier of Nylstroom toe gery.  Laat middag het die weer ons ‘n kan 

gegee om vinnig te braai vir dié wat wou braai.   

 

Die Sondag was ‘n rusdag, en dit het nog steeds gereën. Kerk is gelei deur Frans.  Voor boekevat is 

die afsluiting afgehandel.  Daarna het ons soos gewoonlik lekker gekuier sommer by die saal waar 

boekevat gehou is, met smul geregte en ietsie om te drink. 

 

So het ons eerste kamp vir 2020 tot n einde gekom en almal het huiswaarts gekeer.   

 

 
 

              Tweede kamp Februarie 2020   - Lebra’s Rest - Dinokeng       
 

 ‘n Aantal seniors het reeds gedurende die week kom nesskop, en teen Vrydag was al 21 waens op 

helle plek. Die toegang na die gedeelte oorkant die dam was werklik ‘n uitdaging, maar met puik 

navigasiewerk deur Hennie (Snr) en Sieg kon selfs die groter waens sonder skade die staanplekke 

bereik. Heelwat snoeiwerk is gedoen om voldoende spasie te kry, maar teen 18:00 kon als rustig 

word. 
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Boekevat is waargeneem deur Pieter met tema van liefde. Daarna is gekuier onder die afdak en die 

aandete van vetkoek en maalvleis is geniet. Aangesien dit valentynsdag en skrikkeljaar is, het elke 

dame tot groot vermaak ‘n spesiele geskenk ontvang: ‘n pakkie “Romantics” pienk pilletjies 

Saterdag is groot pryse met Bingo gewen. Johan van Zyl het ‘n borgskap van Pretoria FM gekry van 

vier toegangskaartjies tot die buiteleweskou, en dit is ook as pryse by die Bingo gebruik. Die res 

van die dag is langs die viswater en by die woonwaens ontspan. Die dag is na boekevat deur Elmarie 

afgesluit met gesellige buurmanbraai. 

Sondag was daar ‘n kort boodskap deur Pieter waarna die naweek afgesluit is met ‘n heerlike 

poedingtafel. 

                   
 

 

 

 

Derde Kamp Maart 2020 – Weavers Roost 

Met die aankoms Vrydag oggend, het ons almal gegroet en in die reën, ons blyplekkie staangemaak 

en later die middag voorbereidings gedoen vir die aandete – ‘n lekker bord potjiekos met rys. 

 

Na ontbyt en ‘n lekker beker boeretroos Saterdag oggend, (soos net op gas gemaak kan word as 

gevolg van beurtkrag), het ‘n hele klompie van ons die roomys fabriek besoek.  Onder die afdak en 

met genoeg roomys (te kies en te keur; mét of sónder melk), het ons klomp sommer lekker gekuier 

… op roomys.  Wat ‘n smaaklike, koel nagereg, vir die warm dag, was dit nie gewees nie. 
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‘n Klein handjie Rietvalleiers het die bierbrouery aangedurf.  “Bok vir sports” sê ek jou.  Ons het 

dit baie geniet, grappies gemaak, ontspan en lekker gelag en gesels.  Dit was sommer ‘n puik ken-

mekaar-beter geleentheid. 

‘n Baie mooi boodskap was Sondag oggend vir ons gegee.      Wat ‘n lekkerte was die soutgoed, om die 

naweek mee af te sluit.  Almal het lekker saam gekuier en die versnapperings geniet. 

 

Lock Down 
 

Ek wil graag iets met julle deel wat Frans Scholtz vir my gestuur het. 

 

Nie die lekker-ding, maar die regte ding … 

Voordat ons President gisterand met ons gesels het, dink ek terug aan lewensbeginsels 

wat ek oor baie jare baie gereeld en uiters aanhoudend in my kinders se koppe en harte 

ingedril het.  Een van hulle was: doen altyd die regte ding, nie die lekker ding nie.  Die 

regte ding sal jy dalk die voordele eers later in jou lewe sien en aanvaar.  As jy die regte 

ding doen, mag dit die moeilike swaar ding wees vir nou, maar later sal jy terugkyk en so 

bly wees jy het reg bo lekker gekies. 

 

Terug na President Cyril:  ek het lankal aangevoel wat die regte ding is.  Ek weet wat die 

regte ding is.  Ek luister na Italië, Spanje en die VSA se statistieke en ek weet wat reg 

is.  Tog, ek hou nie van die regte ding nie.  Ek wil nie nou die regte ding hoor nie.  Ek weet 
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verseker ook wat die lekker ding is.  Dit sal lekker wees om te gaan draf.  ‘ Big Mac en 

Steers se chippies …. Ek kwyl.  Dit sal die lekker ding wees.  Koffie saam met my kosbare 

vriende in een van my gunsteling koffiewinkels.  Oe, lekker!  Ek mis my vriende.  Ek mis 

die koffiewinkels.  Ek mis om te gaan draf.  Ek mis die gym.  Ek mis om na mooi klere te 

kyk as ek deur ‘n klerewinkel loop (let wel: kyk).  Ek mis om by skole en kerke interaksie 

met mense te hê.  Ek wil mense weer in die oë kan kyk en hulle lag hoor.  Ek wil weer die 

omie sien wat sukkel om wakker te bly terwyl ek praat.  Ek mis die pappie wat by ‘n 

Ouerskapseminaar sit omdat sy vrou hom dreigend saam gesleep het.  Ek mis die gesigte 

van jongmens terwyl ek hulle goed oor die lewe en hulle pad vorentoe leer.  Ek mis dit om 

in onderwysers se lewens in te bou.  Ek mis so baie van die lekker goed. 

Maar, hierdie pa het sy kinders geleer om die regte ding te doen.  Die voordele kom eers 

later.  Opoffering nou ter wille van vreugde later.  Daarom, meneer die President dankie 

dat jy met jou land gedoen het wat ek met my kinders gedoen het.  Die keer is ek volledig 

aan die ontvangkant.  Lekker? Nee!  Jy kan mos lees dit is nie lekker nie.  Jy kan mos lees 

ek verlang na die lekker goed.  Is dit die regte ding?  Is dit die beste?  Ja. Ja en nog ‘n 

keer ja!  Niks is so belangrik as gesondheid en lewe nie.  Daarom, meneer die President: 

Dankie! Dankie! Jy het soos ‘n baie goeie ouer teenoor jou kinders opgetree vir wie jy 

baie life is. 

Die pyn wat ons nou gaan voel is uit liefde, dis omdat omgee eerste kom.  Die pyn nou en 

die opoffering bou sal vrug dra en sal mooi gevolge hê. Ja, ek is erg benoud oor my werk 

en die feit dat Vita-Amp onder geweldige druk is, dat geld en inkomste binnekort ‘n 

probleem kan raak.  Ten spyte daarvan het ek vrede oor ‘n liefdevolle Vader wat deernis 

het met sy kinders.  Ek is oortuig Hy lei ons om die regte ding te doen en Hy sal dit seën 

al sien ons nou baie min daarvan. 

In hierdie Paastyd … Jesus het ook die regte ding gedoen.  Hy het getwyfel daar in 

Getsamané … maar Hy het aangehou … die regte ding bo die lekker ding.  Dankie Jesus en 

lei my en my landsgenote om altyd die regte ding te doen. 

- Johan Smit.           

-                                          

  

 

 

Fotos en doendinge gedurende Lock down 

Oefen sal ons 

oefen.  Al is 

dit so sit sit in 

die tuin. 
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Oom Jake aan die knie 

Die eind resultaat 

Marietjie se 60ste 

verjaardag 

 Sieg besig met die 

nodige teëlwerk 

Annatjie het seker gemaak 

daars genoeg wol vir “lock 

down” 

Hekelwerk sover 
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Maskers in wording 

Roekie maak badkamer skoon, Elmarie met besem in die hand en Pieter aan die werk 

Rudi sny gras Sieg verf so bietjie Plantwerk gedoen 
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Snoeiwerk met 

toesighouer 

links. Maak net 

seker alles is 

mooi gesnoei.  

Regs ook 

algemene 

herstelwerk. Die 

leer vertel ‘n 

storie. 

Iemand moet die 

werkskamer skoon 

maak 

Matte moet ook 

gestofsuig word 
Poppies reg vir 

aflewering 

Wie het gesê mens mag nie in 

“Lock down” oefen nie. 
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‘n Hele krat met tamaties, wat nou gemaak.  Natuurlik dit moet ingelê word en konfyt moet 

gemaak word.  Soos julle sien.  Daar is die eindresultaat! 

             
Verjaardag gevier.  Hoe bevoorreg is ons om so saam te kan wees. 

 

 

              
 

“High tea” 

Frans besig op die 

dak 

Chris besig 

met 

blokkiesvloer 

Oom Daan besig om 

die voëls te voer 
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En daar is toe weer begin met die handewerk. 

         
 

 

 

        
 

Gordyne afgehaal en gewas. Spierwit skoon. ‘n Lekker vleisie, sommer so in die pan. 

 

 

Eers ‘n glasie wyn.  

Nou gaan ons lekker 

kaart speel. 
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En so hou Tinus homself besig deur bietjie musiek te maak. 
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“TOTAL LOCKDOWN” 

Hoe gelukkig is ons om gedurende die inperking in ‘n plek soos De Meerpaal te mag woon. 

Soggens vroeg kan jy maar jou stapskoene aantrek en jy sal gou iemand vind om mee te gesels. (Op 

afstand natuurlik) 

Ons doen saam oefeninge 3 x per week, op ons stoele (onthou ons is almal oud), op maat van lekker 

vrolike musiek. Sommige mense is op die stoep van hul woonstel en ander op die gras voor die 

woonstelle. (Op afstand natuurlik) 

Hier word baie gesing, ook 3x per week, vir ons mense in die siekeboeg, wanneer almal aan tafel is 

vir middagete. Vensters word oopgemaak, almal hoor ook nie meer so goed nie, en dan word lekker 

afrikaanse volksliedjies gesing en ons spesiale Coronalied om almal bietjie op te vrolik. Van hulle 

sing ook heerlik saam. (Op afstand natuurlik) 

Ons geniet alles wat ons doen, het baie pret so onder mekaar en maak die beste van ‘n slegte 

situasie. 

Bo alles glo en vertrou ons dat die virus by ons verby sal gaan. 

Margriet 

Ons Coronalied op die wysie van  “kom kinders besing met ‘n vrolike stem”                             

Ons is op ons eie, die stilte neem toe                                                                                                   

Dis wel vir ons beswil, maar dit maak ons moe                                                                                      

Ons moet maar geduld hê en daagliks beplan                                                                                                   

Want saam moet ons sterk staan, die lewe gaan aan.                                                                       

So wil ons graag aangaan, met ons personeel.                                                                               

Met hul goeie hande, wat ons harte streel.                                                                                                       

Hul werk hier met liefde, om ons sterk te hou                                                                                   

Dit stem ons so dankbaar en laat ons vertrou.                                                                                 

Kom ons vat saam hande en staan sy aan sy                                                                                          

Ons bid tot die Vader, dat Hy ons sal lei                                                                                               

Dat donkere tye, gou verby mag gaan                                                                                                 

Om daarna met dank weer, ons plek vol te staan.    

 

       

 

Senior Burgers 
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Verjaardae/ -herdenkings 

          
 
 

 
 
 
 Januarie se verjaardae: 

 
Hendrik Engelbrecht  1/1/2020  Sieg Maritz  2/1/2020 

Elmarie le Roux  5/1/2020  Hein Henze  7/1/2020 

Rudie v/d Berg  11/1/2020  Wim v/d Berg             16/1/2020 

Tersia Fourie  19/1/2020  Liana v Zyl  25/1/2020 

Deidre v/d Berg 28/1/2020  Ansie Delport             30/1/2020 

Tjaart Fourie  30/1/2020 

 

Huweliks herdenkings: 

 
Hennie & Anne-Marie Engelbrecht ‘n volle 38 Jaar. 

 

Februarie se verjaardae: 

 
Roelie Cronje      3/2/2020  Anna-Marie Vauhan 6/2/2020 

Tjaart Klaasen      7/2/2020  Phillip Lloyd  9/2/2020 

Elize Engelbrecht     14/2/2020  Hennie Engelbrecht 17/2/2020 

Jean Viljoen      19/2/2020  Gerda de Wagenaar 25/2/2020 

Georgina de Wagenaar     28/2/2020  Venita Engelbrecht 29/2/2020 

 

Maart se verjaardae: 

 
Hans Koekemoer 2/3/2020  Anet Lübbert  3/3/2020 

Hannes de Lange 4/3/2020  Willem de Jongh 8/3/2020 

Klaus Lübbert  9/3/2020  Diana Fourie  10/3/2020 

Erna Koekemoer 10/3/2020  Elain van Zyl  14/3/2020 

Lettie Ueckermann 15/3/2020  Anita Lloyd  21/3/2020 
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April se verjaardae: 

 

 
Mynhardt Marais 4/4/2020  Marietjie Klaasen 5/4/2020 

Johandré van Zyl 8/4/2020  Stefanie Scholtz 8/4/2020 

Richard Botha  11/4/2020  Elsabe Grobler  11/4/2020  

Jaco v/d Berg  12/4/2020  Marleen Maree  15/4/2020 

Sarie Weber  17/4/2020  Eleanor von Benecke 18/4/2020 

Johan Grobler  22/4/2020  Ina Erasmus  23/4/2020 

Marcelle v/d Berg 24/4/2020  Rina van Zyl  26/4/2020 

Adele Visser  28/4/2020  Larine v/d Berg 29/4/2020 

Marie Coetzee  30/4/2020 

   

 

 

  

 

 

 
Hoop julle almal het ‘n vreugdevolle 

verjaardag gehad.  Seënwense vir ‘n 

mooi lewensjaar vir julle. 
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Inperking – “Lock down” 

 

 

 

 

More alle ingehokte Rietvalleiers 

Nooit kon ek raai dat so iets ons ooit sou tref. Eers 3 weke en nou nog 2 weke. 

Dank die Vader ek bly nie in ‘n woonstel op die hoeveelste verdieping nie! Sou regtig 

gek word.... 

Ek sit vanmôre op die stoep, my gedagtes loop ver en wyd. Ek kyk na die voëls in 

die tuin, die koel luggie roer deur die bome en die Witstinkhoutbome se geel blare 

begin grondwaats sweef. Ja, die winter is hier. Ek wonder wat my vriende doen, ek 

wonder wat die impak van die “lockdown” op ons almal gaan hê, ek wonner of ek nog 

‘n werk gaan hê – die “lockdown” maak die konstuksie bedryf bitter seer. Ek wonder 

hoeveel mense en kennise sit in die selfde bootjie as ek? Ek wonder hoeveel se 

“winter” is hier.                                                                          

Maar ek bly positief – HOEKOM? Die woordjie GLO - Wat beteken GLO vir my? 

Kort en kragtig – God Lei Ons!                                                     

Weereens besef ek vandag dat God in beheer is, maak nie saak wat die MENSDOM 

wil doen nie. Daar is baie gerugte hoe die huidige virus ontstaan het. Ek steur my 

nie daaraan nie. PUNT. Is dit nie God se wil nie? Sê Hy nie vir ons die volgende nie: 

* Ek is in beheer – “Kyk, Ek stop alle menselike aktiwiteite op aarde.” 

* Raak stil – “Dink oor jou verhoudinge met ander, jou gesin ingesluit” 

* Dink ‘n bietjie – “Wat is jy besig om te doen? Is dit wat Ek wil hê jy moet doen?” 

* Naaste liefde – “Help jy ander in hulle nood?” 
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* Jou verhouding met My – “Ken jy My nog? Ken jy My in goeie en slegte tye? 

Vetrou jy My volkome?” 

Kom ons bly positief, versterk ons verhoudinge met ons gesin en vriende – gelukkig is 

tegnologie aan ons kant! Werk aan jou huwelik – dis nou alle agterstallige werkies in 

die huis. My Heks sê – “Hie moet dit gedoen word, hie moet dat gedoen word!” 

Gelukking raak my boute en moere op! Ja, tans werk ek van vroeg maar tot so 

12h00 aan admin van die werk, dan vat ek iets te ete, dan vir die res van die dag 

werk ek maar inni tuin of aan messe. Dit is nou te sê indien my Heks my nie op 

kommandeer nie!                                                                          

Groetnis aan Almal, Staan Sterk, Glo en Bid – ons Skepper is met ons. Ons sal 

hierdeur kom! Onthou Noag, hy was vir 40 dae in die Ark met moeilike reisigers. In 

‘n ligte noot - ek dink net aan ‘n paar: ‘n Moerige Mamba, Beduiwelde Buffels, Kort 

van draad Renosters (wat kort-kort hulle stertjies in ‘n krul draai as dinge nie na 

hulle smaak is nie), dan het Noag ook seker onrustige nagte gehad – hy moes baie 

probleme gehad het. Sê nou die Houtkewers hou nie van hulle kos nie en begin vreet 

aan die Ark, of die Houtkappers wil nes bou in die Ark se hout? Dan sink die hele 

spulletjie! Hoe het hy die Ape uit die spens gehou? Hoe het hy gekeer dat 

Bobbejaan nie ‘n bol mis van tussen die Ark se kappe op miskruier laat val nie – die 

hele spesie is dan daarmee heen! Ja, die man het sekerlik moeilike dae beleef. 

Kom ons staan sterk.                                                                     

Alles van die beste vir julle en julle geliefdes! 

JJJ van Rensburg                                                                               

Gebiedsvoorsitter / Jakaranda 
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Daai Paties-kyk  (deur Hannes Steyn) 
 
 

“Wanneer bring jy my katrol terug, moet ek alewig agter jou gat aanbel?” skel ek terwyl 

ek woedend na die oop kol in my viskas staar.  “Maar Pa, ek het nie tyd nie en … en Pa vang 

in elk geval nooit iets by Paternoster nie. Hoekom ploeter julle alewig soontoe?” skerm 

Paul aan die anderkant.                                                                                              

Sonder om te antwoord, verbreek ek die konneksie en smyt die foon op die kar se sitplek.                    

“Jinne, Dawie, vir wat hang jou bek so? Jy is gewoonlik so opgewonde as ons Paties toe 

gaan? 

Kom, kom ek wil nie in die donker tent opslaan nie,” rammel Meisie terwyl sy vir oulaas in 

haar handspieëltjie loer.                                                                                                

“Ag, sommer niks. Ek bel Paul oor my katrol en raai wat is sy verskoning?” Ek leun vooroor 

en glip Randall in die CD-gleuf.                                                                                                             

“Seker maar wat ons almal weet, my skat. Dat jy in elk geval bitter min vis vang op die 

Weskus.”                                                                                                                           

Ek soek vir ’n tikkie sarkasme sodat ek haar kan aanvat, maar daar is niks. Sy vroetel in 

haar handsak en prop ’n lekker in my mond.  Terwyl ek wag vir die hek om agter ons toe te 

gaan, loer ek onderlangs na haar. Daai Paties-kyk in haar bruin oë is duidelik sigbaar. “Ons 

vat natuurlik die agterpad nè,” fluister sy en gee my bobeen ’n drukkie. Ek voel hoe my 

gesig warm word en loer outomaties rond. Sy lag uitspattig. “Nee, nie dit nie, met jou 

gekarringry is daar nie tyd nie.”                                                                                      

Ons het oor die jare ’n halfdosyn of wat pit stops op die agterpad geïdentifiseer. Dit is 

nogal ’n goeie beskrywing, as daar in ag geneem word dat ons al ’n paar keer in rekordtyd 

onsself respektabel moes maak as ’n nuuskierige boer onverwags by dié opgewasemde CRV 

langs sy dam of onder ’n boom opduik.                                                                                  

Op Paternoster ignoreer ek die Tietiesbaai-afdraai en mik vir Strandloperstraat. 

Meisie snap onmiddellik. “Jy probeer verniet, dis al ná vyf, so sy is seker al huis toe.”             

Maar Varie is nog op haar pos.  Haar gesig helder op as sy ons herken. Sy spring op, 

gevolg deur haar twee vakleerlingetjies.  Ons ken Varie al vandat sy so vyf of ses jaar 

oud was. Sy is sekerlik die fluksste inwoner van Paternoster en beoefen haar bedryf 

sewe dae per week. Met ’n plastieksak in elke hand vergader sy en die kleintjies elke 

oggend skulpe op die strande tussen Mosselklip en Bek se Baai.                                      

Die sypaadjie voor die Voorstrand Restaurant dien as haar werksplek. Plat op die grond, 

met net ’n spyker en klip as haar werktuie, kap sy versigtig ’n gaatjie in elke skulp en ryg 

dit dan in ’n stuk tou of in ’n draadvorm in. Haar werkstyl is ’n ware inspirasie. Sy skel 

nooit op die kleintjies as hulle aandag afgetrek word nie. Wanneer ’n skulp met die 

gekappery breek, vee sy dit eenvoudig opsy en begin met ’n ander een. Elke keer as ’n 

potensiële koper aangestap kom, spring sy op en bied haar ware aan. Anders as die 

nuwegenerasie-verkopers wat dreig om haar besigheid te verswelg, dring sy haar glad nie 

aan huiwerige kliënte op nie.                                                                                           

“Hallo, meneer, hallo, mevrou, waar is Belinda en Bianca?” groet sy vriendelik. Die feit dat 

ons kleinkinders, anders as sy, aanbeweeg het, tel nie in haar boeke nie. Die heerlike tye 

toe sy hulle vrymoedig as tydelike vakleerlinge ingeneem het, is steeds in haar hart 
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afgeëts.                                                                                                                        

“Hallo, Varie, hulle is in Heilbron en stuur groete,” verduidelik Meisie en skakel oor na 

besigheid. “Hoeveel kos jou skulpe vandag?”                                                              

“Dertig vir die stringe en vyftig vir die harte, mevrou.”                                                                  

Ek leun oor om haar te herinner van die hoop wat stof vergader by die huis, maar die 

afwagtende kyk in die kleintjies se ogies maak dat ek myself teen die aanslag staal.     

“Ons sal twee van elk neem, dankie,” besluit Meisie, en vroetel vir haar beursie. Sy wys na 

die restaurant: “Is Sharon en Adriaan hier?”                                                               

“Nee, mevrou, hulle is by die winkel.”                                                                                  

“Hoe gaan dit met jou ma en jou ouma?” vra Meisie terwyl sy die geld in die oopgestrekte 

hand aftel.                                                                                                                    

Maar Varie is Varie. Ons hou haar uit die werk.                                                                        

“Gaan goed, mevrou, dankie, meneer.” En sy pluk die tweetjies terug na die hopie skulpe. 

“Honderd en sestig rand, gogga. Jy weet natuurlik wat dit beteken, nè?” probeer ek die 

naweek se budget maak klop. Maar Meisie is, soos gewoonlik, reg met ’n antwoord. 

“Moenie fret nie, my man, daar is nog genoeg pitte vir vier krewe. Ons moet net uitkyk vir 

die Mac-tweeling.”                                                                                                         

Haar woorde was skaars koud, toe is dit so.                                                                    

“Haai, ma, hierso. Hoeveel krewe vandag? Spesiale prys vir ma ... en vir die meneer.” Die 

jonges van die dorp is maar skrikkerig vir my.  Hulle het lankal agtergekom dat ek die 

suinige, knorrige een is.  Ek wil nog iets kwytraak, maar Meisie is in beheer. “Ja, Mac, hoe 

gaan dit met jou ma? Waar is Neil en … en jou twee sussies?”                                     

Meisie het die eienskappe en behoeftes van die Paternosters lankal agtergekom. Geduld 

en erkenning. Pas dit toe en jy kan myle saam met hulle stap. Mac sit sy sak versigtig 

neer, vee die namiddagsweet van sy voorkop af en steek sy kop by die oop ruit in. Hy 

vertel dat dit goed gaan met sy ma se gesondheid, maar dat Neil se tronkstraf en die 

jonger sussie se gevryery in die Kaap haar uitmergel.  Ek pluk aan Meisie en wys na my 

horlosie. Sy dwing die geselskap terug na die sak op die grond en ’n paar minute later is 

daar ’n verdere honderd-en-veertig-rand-duik in die budget.                                          

Dis halfskemer toe ons die onbemande hek by Tietiesbaai inry. Nog ’n pluspunt van die 

plek. Jy ry in, soek ’n staanplek, slaan die tent op met die entoesiastiese hulp van mense 

wat jy van g’n kant af ken nie en sorteer die betaling eers die volgende dag uit.                   

Die volgende middag, nadat ons gaan oë wys het by Johan Carossini in die hotel, ’n dop 

gesteek het by die Voorstrand en ’n paar stukkies kos en ’n sak ou klere by die tweeling 

se ma, Nellie, afgelaai het, ry ons rustiger terug na Tietiesbaai.                                     

Op pad tel ons een uil, een skilpad en drie veldmuise met dieselfde entoesiasme as 

wanneer wildtuinbesoekers die Groot Vyf teëkom.                                                            

By die tent aangekom, pak ons ’n mandjie met wyn, kaas, broodrolletjies en kreefbraai-

toebehore en laat spaander rotse toe. En, o ja, ’n kombers. Daar is ’n oorvloed van pit 

stops tussen die rotse.                                                                                                   

Drie uur later, toe die sonsondergang dreig om weer ’n spektakel soos min voor te sit, 

trek ek die stok uit terwyl Meisie oppak. Die stukkie kreefstert is onaangeraak, maar toe 

ek dit in ’n plassie water tussen die rotse gooi, verslind ’n paar klein vissies dit daar en 

dan. Ek glimlag van pure genoegdoening. 
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Skaars verby die Columbine-ligtoring reik ek vir my selfoon en bel my seun.                   

“Ja, Pa, en toe, het Pa al iets gevang?                                                                               

Ek ignoreer die onderlinge sarkasme en besluit dat dit nou my beurt is.                          

“Man, ou seun, jy sal my nou wraggies nie glo oor wat ek al gevang het, nie maar ek wil jou 

iets anders vertel”.                                                                                                         

“Ja, Pa, maar ek het nie nou …”                                                                                       

“Wa … wag,” onderbreek ek hom skerp. “Jy sal maar net moet tyd maak, ou seun.”             

“Oukei, Pa, ek luister.” Ek kan die ongeduld in sy stem hoor en val weg.                           

“Jy wou mos gisteraand weet waarom ek en jou ma alewig Paternoster toe … hoe het jy 

dit dit nou weer gestel … ploeter? Sit op jou alie, dan vertel ek jou presies waarom.”  

“Maar, Pa …”                                                                                                       

“Houdenbek! Hier op Paties is ’n tienermeisie wat sewe dae per week op ’n harde 

sypaadjie sit en skulpe ryg om kos op die tafel vir haar ma en ouma te verseker. Dan is 

hier ook nog ’n ma wat met ’n karige pensioen spartel om haar kinders op die goeie pad te 

hou. Maar daar loop ek die storie vooruit. Kom ons begin by die begin. Ek en jou ma het 

gistermiddag ná werk …”                                                                                               

Maar dan pluk Meisie my aan die arm.                                                                                     

Ek vou my hand om die mondstuk en merk dat daai Paties-kyk in haar oë verander het na 

absolute paniek.                                                                                                         

“Dawie, as jy dit dan nou aan die kind moet doen, los om vadersnaam net die pit stop-

gedeeltes uit.” 

 

 

 

 

 

 

Magda Britz – Cape Columbine 
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Kom ons lag ‘n slag! 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frikkie besoek sy naaste kroeg.  

Hy bestel 3 doppe.  Hy vat ‘n sluk 

van elke dop.  So gaan hy aan.  

Hulle vra hom hoekom 3 doppe?  

Frikkie:  ek drink saam my 2 

broers, hulle is beide in ver lande… 

ek mis hulle.  So gaan dit vir 

maande aan.  Op ‘n dag bestel 

Frikkie net 2 doppe.  Almal is 

geskok en vra hom hoekom net 2 

doppe?  Frikkie:  Ek het opgehou 

drink! 

 

‘n Dominee soek vergeefs parkeerplek, raak haastig en parkeer toe maar op ‘n rooi 

streep.  Hy sit ‘n briefie op sy ruit: “Ek het 10 keer om die blok gery.  As ek nie hier 

parkeer nie, gaan ek laat wees vir my afpraak – ‘vergewe ons ons sondes”. 

Toe hy terugkom, kry hy ‘n boetekaartjie op sy voorruit met ‘n briefie van die 

verkeersbeampte.  “Ek ry al 10 jaar om hierdie blok.  As ek nie vir u ‘n kaartjie gee nie, 

gaan ek my werk verloor.  “Lei ons nie in die versoeking nie.” 
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Kamp wenke  
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SAWA lede met besighede of stokperdjies!! 

Ons sal jul advertensies plaas vir slegs R250 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus ‘n 

voorbeeld van die advertensie vir Magda Britz ( magdabritz@gmail.com ) deurgee. 

 

                                                                   

Ons doen Spyseniering enige plek enige dag 

                                                                                                                  

                                           

                                            

       

                            Magda Britz 

078 094 7436 

pieter@thechef-boys.co.za 

Spitbraais, Potjiekos 

funksies, Buffet etes en 

“Snack Platters 
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