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Die enigste voël wat 'n arend wil pik, is die swart drongo.
Dit sit op die arend se rug en byt in die nek.
Die arend reageer egter nie en veg nie met die drongo nie.

Dit mors nie tyd of energie nie. Dit maak eenvoudig sy
vlerke oop en begin hoër in die lug vlieg. Hoe hoër die
vlug is, hoe moeiliker is dit vir die drongo om asem te
haal, en die drongo val uiteindelik af as gevolg van
suurstoftekort.
Dit beteken jy hoef nie op elke gevegte reageer nie. Nie
alle argumente of kritici wat jou aanval nie. Lig net jou
standaard op, dan val hulle almal self af.

Ja nѐ
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SEUN SONDER HEMP
Dis stil in dié klas. Mnr Buys voel hoe sy binneste ruk, want hy
weet hier is groot behoefte, maar ter wille van die dissipline van
die klas moet die seun gestraf word. Hy versoek toe weer vir Klaas om
sy baadjie uit te trek, en weer smeek hierdie maer verwaarloosde kind:
"Meneer, ek sal enigiets doen, maar asb meneer, ek kan nie die baadjie
uittrek nie".
Mnr Buys kon ook nie toegee nie, en sê weer: "Kom Klaas, uit met die
baadjie" en toe Klaas sien hy gaan die baadjie moet uittrek, maak hy
dit oop en laat dit stadig grond toe gly en staan voor die onderwyser met
net die verflenterde ou broek aan sy lyf.
"Klaas waar is jou hemp" vra mnr Buys."Meneer, in ons huis is daar net
een hemp en een baadjie en dit was vandag my boetie se beurt om die
hemp te dra.
En meneer ek het nie bedoel om die brood te neem nie, ek het gedink Jakobus gaan dit net weer in die asblik gooi soos elke dag,
en ek was baie honger, en ek weet my boeties en sussie by die huis is ook so honger soos ek toe dink ek hy sal nie eens
agterkom dat die brood weg is nie" hier is dit mnr en hy plaas die oorblywende broodtjies op die tafel.
Mnr Buys het gemaak of hy na iets op die bord kyk om hom geleentheid te gee om sy emosies onder beheer te kry.
Toe draai hy om en sê: "Klaas, jy verstaan dat ek wel die dissipline moet toepas. Jy verstaan dat ek nie 'n uitsondering kan maak
nie", en Klaas kyk hom in die oë en sê: "Ja meneer, ek verstaan" en toe buk hy, en Mnr Buys tel die rottang op om die eerste
hou te slaan, toe breek Jacobus se stem die stilte in die klas, "Wag Meneer moenie hom slaan nie." Mnr Buys kyk na Jacobus
en sê:
"Nee Jacobus jy weet dat die straf moet toegepas word vir die oortreding van julle reëls". Ja meneer, maar moenie hom slaan nie,
hy was baie honger en het aan sy boeties en sussie gedink by die huis, ek sal liewer in sy plek kom buk om sy straf wat hy moet
kry te vat."
En Jacobus staan op en stap vorentoe. Daar was nie n droë oog daardie dag in daardie klas nie.
Maar net so het Iemand reeds voor die VADER gestaan en gesê, Asseblief VADER moenie hulle straf nie, EK sal in hulle plek
die straf op MY neem.
Kom ons maak 'n punt daarvan om in hierdie nuwe dag, hierdie nuwe week opnuut vir God dankie te sê vir die straf wat HY
namens ons verduur het. Laat mens dink, dink voor jy praat en doen aan andere wat jy graag wil hê gedoen moet word aan jou.

Wêreld van ys
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Inspeksie voor uitpassering van ‘n voetuig lisensie
Ligte motorvortuig ( Kode 08 )

Voorrit inspeksie ( Binne )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Handrat / Outomaties
Voorrit inspeksie ( Buite )
Daar is geen lekkasies of obstruksies onder die voertuig
nie.
1.
Hierdie deur kan van binne en buite opmaak en die
venster kan op en af draai.
2. My sitplekgordel is werkend.
3. Hierdie spieëltjie is skoon en onbeskadig.
4. Hierdie helfte van die voorruit is skoon en onbeskadig.
5. Die ruitveër is reg.
6. (a) Die loopvlak van die band is reg.
(b) Die sywand is onbeskadig.
(c) Die wielmoere is nagegaan.
(d) Die stofdoppie is op.
(e) Die banddruk is reg.
7.
Albei hoofligte, parkeerligte en flikkerligte is skoon
en onbeskadig.
8. Die enginkap is toe.
9. Onder die enjinkap is die olie, water, remvloeistof
en waaierband nagegaan.
10. Hierdie helfte van die voorruit is skoon en onbeskadig.
11. Die ruitveër is reg.
12. Hierdie spieëltjie is skoon en onbeskadig.
13. Hierdie wiel sal ek dieselfde as die regterkantse
voorwiel nagaan.
14. Albei hierdie deure sal ek dieselfde nagaan as regs voor.
15. Die sitplekgordels is werkend.
16. Hierdie wiel sal ek dieselfde as die regterkantse
voorwiel nagaan.
17. Die brandstofdop is op.
18. Albei die agterligte is skoon en onbeskadig.
19. Hierdie wiel sal ek dieselfde as die regterkantste
voorwiel nagaan.
20. Hierdie deur sal ek dieselfde nagaan as regs voor.

Volgende sal nagegaan word vir werking.
1.
2.
3.
4.
5.

Verseker dat parkeerrem aan is.
Verseker dat rat in neutral / “PARK” is.
Verseker dat geen meters in werking is nie.
Draai sleutel na die “aan” posisie.
Gaan werking van waarskuwingsligte en meters na.
Stel smoorklep (choke) in werking (indien nodig) of
verseker dat die smoorklep nie in werking is nie.
7. Draai sleutel en skakel engin aan.
8. Gaan waarskuwingsligte en meters na vir werking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Flikkerligte.
Parkeerligte en hoofligte
Ruitveërs
Toeter
Stopligte en agterligte

Parkerin in.
Parkeerem aan neutraal / “park”
Spieёl – Blindekol (oor skouer) Sein Trurat /
“Reverse”
Hand op parkeerrem
KOPPELAARBEHEER (indien van toepassing)

Volle observasie – Blindekol (oor
skouer) Spieёl – Blindekol (oor skouer)
(VANAF TEENOORGESTELDE KANT)

Trek weg Teenoorgestelde Blindekol (oor
skouer)
Voor jy indraai stop in afgemerkte blok
PARKEERREM AAN NEUTRAAL / “PARK

Parkering uit

Aansitprosedure
(DIREK NA WERFTOETS EN VOOR PADTOETS)

Al die deure is toe.
Die handrem is op.
Die voertuig is in neutraal / “PARK”
Daar is geen obstruksies by my voete nie.
Die sitplek is gestel.
Die spieëls is gestel.

Spieёl – Blindekol (oor skouer) Sein 1ste rat /
“drive”
Hand op parkeerrem
KOPPELAARBEHEER (indien van toepassing)

Volle observasie – Blindekol (oorskouer)
Spieёl– Blindekol (oor skouer)
(VANAF TEENOORGESTELDE KANT)

ONTHOU OM JOU SITPLEKGORDEL
AAN TE SIT VOOR JOU PADTOETS
BEGIN!

BEWEEG UIT

South Africa‟s strict new driving laws planned for this year
10 January 2021
The new Administrative Adjudication of Road Traffic Offences (Aarto) Act is
expected to be formally introduced in 2021, along with the country‟s new
demerit system.
In October, Transport minister Fikile Mbalula gazetted the latest draft of the
Aarto regulations, detailing how the country‟s new demerit system will work.
The 540-page directive states that the Aarto Act is due for a national roll-out on
1 July 2021.
Following this, the allocation of demerit points will be introduced in three
phases to ensure road users are gradually introduced to the implications of the
demerit point system.
The Aarto Act provides for a system whereby a person, operator or company
(juristic person) pays the penalty and incur points when a traffic infringement is
committed.
The demerit points are allocated to the operators and owners of motor vehicles.
If a vehicle is suspended it may not be sold or used on a public road.
.
If an operator or juristic person does sell a vehicle or scrap or export such vehicle, the demerit points will remain against
the record of the operator/juristic person and be allocated to the next vehicle the company purchases.
However, vehicles are not punished by the system – only the driver/juristic person is held responsible for the use of its
vehicle.
The points will work as follows:
The offender/infringer receives a penalty, and in addition to the penalty, they also receive the demerit points allocated to
the specific offence.If the demerit points exceed the maximum points (15 points), a person will be disqualified from
driving or using the vehicle for a period of time (three months for every point exceeding 15 points);The points for the
offences and infringements range between six and one;The maximum for a person or operator card or a licence disc for a
juristic person who is not an operator is 15 points;The maximum for a learner driver is six points;The time value of each
point is three months for disqualification or reduction purposes;If demerit points are allocated to a person or vehicle record
and no further demerit points are accrued in three months after receiving the previous demerit point, a reduction of one
point on the total number of demerit points will be recorded on the system.A person‟s driving licence card and the operator
card of a motor vehicle must be handed in for the disqualification period;Upon a third disqualification, the licences will be
cancelled. A person must apply for a new learner‟s licence and driving licence once the disqualification period is over.

Unemployment rate in Namibia
2020
Oct 27, 2020
This statistic shows the unemployment rate in Namibia
from 1999 to 2020. In 2020, the unemployment rate in
Namibia amounted to approximately 20.59 percent.

Youth unemployment rate in
Namibia in 2020
Oct 27, 2020
The statistic shows the youth unemployment rate in
Namibia from 1999 and 2020. According to the source,
the data are ILO estimates. In 2020, the estimated
youth unemployment rate in Namibia was at 41.17
percent.

Death rate in Namibia 2018
Oct 27, 2020
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The statistic shows the death rate in Namibia from
2008 to 2018. In 2018, there were about 8.06 deaths
per 1,000 inhabitants in Namibia.

SUID-AFRIKA....
VRAE AAN DIE R E G E RING OOR DIE GOGGAVAX
As ek ingeënt word:
1. Kan ek ophou om die masker te dra?
- Nee
2. Kan hulle restaurante ens heropen en kan almal normaal werk?
- Nee
3.Sal ek bestand wees teen Cwidgogga?
- Miskien, maar ons weet nie presies nie, dit sal jou waarskynlik nie keer om dit weer te kry nie
4. Ek sal ten minste nie meer aansteeklik wees vir ander nie?
- Nee, maar jy kan dit nog steeds as draer oordra, moontlik...maar niemand weet nie.
5.-Sal die skool normaalweg hervat word as ons alle kinders inent?
- Nee
6. Kan ek ophou met sosiale afstand as ek ingeënt word?
- Nee
7.Kan ek ophou om my hande te ontsmet as ek ingeënt word?
- Nee
8. Kan ons mekaar omhels as ek myself en my oupa inent?
- Nee
9. Sal bioskope, teaters en stadions weer oopgestel word danksy inentings?
- Nee
10. Sal die ingeëntes kan versamel in groepe?
- Nee
11. Wat is die werklike voordeel van inenting?
- Die gogga sal jou nie doodmaak nie. (Sê hulle)
12.Is jy seker dat dit my nie sal doodmaak nie?
- Nee (Belangrike punt dié)
13. As die gogga my in elk geval nie doodgemaak het nie ... Waarom is dit dan nodig dat ek ingeënt word?
- Om ander te beskerm.
14. As ek dus ingeënt word, is die ander 100% seker dat ek hulle nie sal besmet nie?
- Nee
Die goggavax gee dus nie immuniteit nie.
Die goggavax : Skakel nie die gogga se bestaan uit nie.
Die goggavax: Verhoed NIE dat jy doodgaan nie.
Die goggavax: Waarborg NIE dat jy dit nie sal kry nie.
Die goggavax: Keer ook nie dat jy dit ooit weer gaan kry nie.
Die goggavax: Stop jou nie om 'n draer van die gogga te word en dit oor te dra na ander nie
Die goggavax: Stop nie die nodigheid van 'n verbod op rondry uit nie
Die goggavax: Stop nie die behoefte om besighede toe te maak nie
Die goggavax: Stop nie die nodigheid om grendelstate (lockdowns) te implimenteer nie
Die goggavax: Stop steeds nie die dra van maskers op ons gesigte nie
DIE GROOT VRAAG IS DAN:
So ... wat die duiwel doen die goggavax nou eintlik vir elkeen en almal wat hulle laat prik??
WORD WAKKER OUENS..EN WORD GOU WAKKER..
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Tekens van die Tye
Ek vra byvoorbaat om verskoning, hierdie is nie 'n lekker ligte skrywe nie. Dis ongelukkig die harde realiteit waarmee ons
tans gekonfronteer word. 'n Onaangename, ware toedrag van sake. Lees verder op eie risiko...
Jy mag nie kerk toe gaan nie, maar jy mag gaan dobbel.
Jy mag nie strand toe gaan nie, maar jy mag in 'n besige winkelsentrum rondhang.
Jy mag nie drank koop of vervoer nie, maar jy mag dit drink as jy daarvan by die huis het.
Jy mag nie hospitaal toe gaan nie, maar jy mag astronomiese bedrae vir mediese dekking betaal.
Jy mag nie die blaam-uitdelers blameer vir hulle onverantwoordelike wanbestuur van 'n eens eerste wêreld land nie, maar
jy mag die blaam dra omdat jy kwansuis onverantwoordelik is.
Jy mag nie vrylik rondbeweeg nie, maar jy mag rondbeweeg op die terme wat aan jou voorgeskryf word.
Jy mag nie betaling terughou as dienste nie gelewer word nie, maar jy mag vir daardie nie-bestaande dienste betaal.
Jy mag nie jou ongelukkigheid oor al hierdie dinge in die openbaar deel nie, maar jy mag jou ongelukkigheid in stilte dra
en verdra.
As dit vir jou al hoe meer soos kommunisme voel, het jy uiteindelik die punt bereik waar die destydse minister van
Buitelandse Sake, Pik Botha, se woorde: "Kommunisme is dood." ontbloot word vir die blatante leuen wat dit was.
Kommunisme was nooit dood nie, dit het soos die adderlike ideologie wat dit is by die agterdeur ingeseil en byna ongesiens
deel geraak van ons daaglikse bestaan.
Maar moenie my woord daarvoor vat nie. Een van die drie hoofrolspelers op die Suid-Afrikaanse politieke landskap die
afgelope drie dekades het die woord 'kommunistiese' in sy naam. Ja, dis niemand anders as een van die regerende party se
twee grootste bondgenote nie, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party.
Hou maar styf vas aan iemand of aan iets, want as jy die roetekaart van kommunisme wêreldwyd bestudeer, sal jy agterkom
dat ons slegs met ingryping van Bo uit hierdie gemors sal kom.
Die goeie nuus is dat ons daardie hoop het. Dink net hoe duister sou dit om ons wees as ons niks gehad het om aan vas te
klou nie. Geen hoop, geen vooruitsigte, net lyding en swaarkry.
Daar is hoop, daar is lig aan die einde van die tonnel, daar is God.

Dagboek. Covid-19 en breinspoeling.
Ons is sedert die begin van 2020 stadig maat seker gebreinspoel. Beter bekend as brainwash. Dit is 'n
tegniek wat met groot sukses deur die kommuniste, Hitler en meer onlangs die Black Lives Matterbeweging aangewend is.
Wat behels breinspoeling?
In kort: 1. Sistematiese oorreding om die mens se denk en gedrags-patrone te verander om enige
opdrag goedsmoeds te aanvaar. Hoe? Volgehou Bombadering van inligting via verskeie mediaplatvorms.
2. Manupelering van ons denkwyses teen ons wil of beterwete deur herhaling van propoganda. In die
geval konstante Covid-19-tos.
3. Beperking van beweging. Inkorting/verwydering van sosiale kontak.
4. Oortuig die massas dat hul denkwyse foutief is en dit moet verander, want hulle moet ongevraag
opdragte ongevraag soos skape volg.
5. Isolasie.
6. Absolute gehoorsaamheid.
7. Sosiale druk.
8. Beloning/s vir gehoorsaamheid.
9. Sielkundige en fisiese strawwe vir ongehoorsaamheid= arrestasie/boetes etc. Sielkunde=inperkibg
van beweging.
10. Konstante kritiek.
11. Weerhouding. Bv kos/sigarette/drank/verlies van inkomste etc.
12. Vryhein van beweging.
13. Konstante stroom van inligting.
Die somtotaal van bostaande = breinspoeling.
Dink mooi. Wat het in 2020 plaasgevind? Ek sê nié die virus bestaan nie, maar ons is mooi soos
skape in 'n kraal gejaag terwyl jakkals en wolf die poortwagters is.
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Dragon’s Breath Cave in Namibia
Namibia is generally known as an arid
country, with soft desert sand and
harsh waterless landscapes stretching
from Atlantic Ocean to every border.
However, the country holds so much
more. One of the treasures Namibia
holds that is often forgotten is the
Dragon’s Breath Cave.
For those few who may not know
about it, Dragon’s Breath was
discovered in 1986, about 46km north
of Grootfontein, by the South African
Speleological Association. Along the
Kalahari Desert there is a cavern,
which slants slightly down for almost
5 metres, ending at a small choke.
From here there is a vertical drop of
almost 7 metres, which comes to a
sudden halt onto a ledge, leading to
another drop of 12 metres and a
further descend of 36.5 metres,
ending with a massive underground
lake. In fact it is so massively large,
that is has been named the largest
underground non sub-glacial lake in
the world.On top of that the lake is so
deep that divers have yet to reach its
floor, only managing to go down as
far as 131 metres.
So the first thing that comes to mind
is, ‘Why call it Dragon’s Breath?’ It’s
easy enough to explain. Apparently
when the cave was discovered, the
humid air that rose from the cave’s
opening, reminded the explorers of
the warm breath of a dragon. And
the magical mystery inspired by the
name can be pulled through to the
creatures that can be found within.
Thanks to a unique combination of
zero-sunlight conditions, little waveaction to kick up sediment and the
stable temperatures of the cavern, it
has allowed for the world’s rarest and
most isolated species to find a
home… the Golden Cave Catfish,
or Clariascavernicola. This
unique
species is endangered and may have
a population of as little as 200 catfish.

8

Access to the interior of the cave is limited, and requires climbing ropes, narrow tunnels and ledges, and of
course the sudden drop to the water surface. The surface area of the lake spans 2 hectares. Because of the
difficulty associated with accessing the cave, much of its secrets are still hidden from the modern world.

Jou krag lê in jou ondervinding. Dus, as enige van die volgende goed met jou gebeur, moenie
daardeur geflous word nie!





Wanneer ‘n vreemdeling sy hulp aanbied by ‘n OTM.
Wanneer jy ‘n telefoon oproep van ‘n ‘bank’ ontvang en gevra word vir persoonlike of bank besonderhede.
Wanneer jy verdagte skakels in eposse of SMS’e van ‘n ‘bank’ ontvang.
Wanneer jy verdagte aanhegsels in ‘n epos van ‘n ‘bank’ ontvang.

Wees bewus van die volgende:
1. OTM Bedrog
 Moenie jou PIN in jou beursie dra nie, ook nie op jou foon nie en moenie dit saam met jou bank kaart bêre nie.
 Moenie dat iemand jou aandag aflei wanneer jy OTM transaksies doen nie. Stop eerder die transaksie en stap
weg.
 Kontak die bank onmiddelik om jou kaart te kanseleer indien die masjien dit hou.
2. Bedrieër Swendelary
Bedrieërs bel kliënte en gee voor dat hulle van die bank of van enige betroubare maatskappy is.






Moet nooit jou selfoon gebruik om sogenaamde wen- bedrae te ontvang nie.
Moet nooit jou aanmeld besonderhede vir Aanlyn Bankdienste met iemand deel nie.
Moet nooit jou volle kaart besonderhede, veral nie die 3- syfer nommer wat op die agterkant van jou kaart is, uitgee
nie.
Bedrieërs sal die eerste vyf syfers van jou kaart hê want dit is generies – moet nooit die res van die nommer in ‘n
oproep deel nie.
Eenmalige wagwoorde ( OTPs ) word gebruik om geld van jou rekening te ontrek, nooit om geld aan jou te GEE nie.
Moet nooit die OTP wat jy deur ‘n sms ontvang met enige iemand deel nie.

3. Rooftogte.




Wees bewus van wat om jou aangaan en wees versigtig vir agterdogtige persone of voertuie wat jou agtervolg.
Moet nooit ‘n groot som kontantgeld in jou motor se paneelkassie of onder die sitplek los nie.
Probeer dit vermy om kontantgeld te dra. Stuur dit eerder van rekening na rekening of deponeer betalings deur jou
Bank app, selfoon Bankdienste of deur E Wallet.

4. Vals EFT/Bankstaste – Besigheidswenke



Moet nooit goedere of dienste lewer voordat jy nie van jou bank bevestiging gekry het van betaling nie.
Lig jou personeel in rakende swendelary.

5. Voorafgeldbetrog – Besigheidswenke
Moet nooit vooraf betalings aan die volgende maak tensy jy verseker is dat jou leweransier betroubaar is nie:





Skynbare tenders wat gewen is en die besonderhede van die verskaffer is klaar gerieflik voorsien.
Goeder verneukspul ( iPhone, voertuig, beeste ens )
Slinkse- swendelary wanneer ‘n veronderstelde pakkie afgelewer moet word, maar jy moet eers vooraf die geld
inbetaal.
Bitcoin/ Forex – handeltransaksies.

Moenie dat kriminele jou van jou waardigheid ontneem nie
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IS JY VOORBEREID?
Het jy ten- minste 40liter water in jou huis (drie dae oorlewing sonder water)?
Het jy genoeg kos vir twee weke in jou huis (8 tot 21 dae oorlewing daarsonder)?
Is jy gewapen (Vuurwapen)?
Kan jy jou wapen gebruik?
Dra jy ten alle tye jou vuurwapen(handwapen) aan jou?
Het jy ten minste 200 rondtes ammunisie vir elke wapen?
Het jy enige ander wapens of toerusting waarmee jy jouself kan verdedig, bv. peper sproei?
Ondergaan jy opleiding in selfverdediging?
Het jy ‘n goed toegeruste noodhulpstel?
Het jy ‘n gepakte tas met warm klere/kombers?
Het jy ‘n alarmstelsel/kameras in jou huis of erf?
Dra jy een of ander persoonlike alarm/polisiefluitjie veral as jy ‘n vrou of ou mens is?
As jy honde het laat jy sommige van hulle binne die huis slaap?
Behoort jy aan ‘n veiligheidsorganisasie en is jy in radioverbinding met hulle?
Het jy ‘n goeie flitslig, kerse, sonliggie?
Is jou erf deeglik verlig?
Is jou erf omhein en van ‘n elektriese heining voorsien?
As jy ‘n motorhek het is dit beskerm?
Is alle oorhangende takke oor die heining verwyder?
Het jy ‘n Kragopwekker en ‘n voorraad brandstof?
Het jy ‘n boorgat en is dit toegerus om op jou kragopwekker te werk?
Het jy ‘n goeie bout snyer (bolt cutter)?
Het jy vuuremmers in jou huis gevul met water en/of sand (brandende brandstof moet nie
deur water geblus word nie)?
Het jy ‘n tuinslang binne jou huis en kan jy hom BINNE koppel?
Het jy ‘n metode om jou huis teen brandbomme te beskerm (sprinkelstelsel op die nok)?
Het jy vuurvaste luike wat jy voor jou vensters kan sit?
Het jy en jou buurman/blok/dorp ‘n gebeurlikheidsplan?
Het jy ‘n 4x4 voertuig of ken jy iemand wat jou en jou gesin kan kom optel as julle moet
vlug?
Het jy ‘n ontsnaproete?
Jy kan self hierdie lys aanpas en daarvolgens vir jou punte gee om te sien hoe gereed is jy
as die hel losbars.
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Ek vra eendag in ñ plakkerkamp vir
kindertjies wanneer dink hulle is iemand
ryk. So ñ maer 9 jarige seuntjie klap sy
vingers en sê ; " Ek weet ek weet, Oom. As
jy meer as een maal ñ dag eet is jy baie
ryk..!!!"
Ek wou in die stof gaan sit en huil...

Ken julle die inligting op n buiteband van n
voertuig?
P - passasiers band
215 - breedte van band in mm
65 - die ratio van die hoogte tot breedte
R - Radial band
15 - die rim diameter code
95H - die toelaatbare vrag en spoed simbool
die H dui aan dat die max spoed 210 km/h die 95 dui aan dat
die band max 690kg mag dra.
dan is die vervaardigings data aangedui as 37 05 dit beteken
dat die band in die 37ste week van die jaar 2005. die
voorgeskrewe bandruk word in psi aangedui. die temperatuur
waarin die band gebruik kan word is of n A vir warm
toestande of B vir normale weers toestande. dan versjyn die
loopvlak slyting dat n slyting van 400 en meer sal jou n
langer leeftyd gee. die traksie word in simbole van die
hoogste tot die laagste aangedui: AA, A, B en C hoe hoer die
traksie is sal veroorsaak dat jou voertuig in korter afstand op
nat paaie sal stop.
so wanneer julle na hierdie data gekyk het en dit vergelyk het
sal julle kan bepaal of julle die regte bande gekoop het
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So leer ek toe vandag iets wat ek nie geweet het
nie.........
Die potjiekos potte se ringe....wat die doel daarvan
is.
Ek neem byvoorbeeld n Nommer 3 pot....as jy kos
maak tot by die 1ste ring, dan is dit genoeg vir 3
mense....as jy maak tot 2de ring, reg vir 6
mense....3de ring, reg vir 9 mense....4de ring, reg
vir 12 mense
Nommer 3 pot
Ring 1...3
Ring 2...6
Ring 3...9
Ring 4...12
Nommer 4 Pot
Ring 1...4
Ring 2...8
Ring 3...12
Ring 4...16
Nommer 6 Pot
Ring 1...6
Ring 2...12
Ring 3...18
Ring 4...24
Nommer 12 Pot
Ring 1...12
Ring 2...24
Ring 3...36
Ring 4...48
Bron: Kampvuur Kuier.
So kan mens met elke pot maklik uitwerk

14 wenke oor wat om jou hond te voer
Jou hond eet die afgelope paar jaar net du ur kos van die veearts, maar jy oorweeg dit om te probeer
om self vir hom te kook. Hoe gaan jy te werk?
Jou hond eet die afgelope paar jaar net duur kos van die veearts, maar jy oorweeg dit om te probeer om self vir hom te kook.
Hoe gaan jy te werk?
Praat eerstens met jou veearts – of selfs met meer as een.
"Gekookte kos kan goed wees vir gemiddelde grootte, volwasse honde, maar dit kan nie altyd kers vashou by kommersiële
kos in die geval van jong, groeiende honde nie," sê dr. Malan van Zyl, spesialis veearts van Kaapstad. "Die voordele van al
die navorsing wat oor kommersiële handelsname gedoen is, is moeilik om in jou eie kombuis te repliseer."
Hy meld ook dat indien jou hond 'n spesifieke probleem soos 'n nier- of lewerprobleem het, dit redelik moeilik vir jou mag
wees om self die balans reg te kry.
Kyk hier watter kos jy nie vir jou hond moet voer nie.
Maar as jou hond gesond is, en jy voel jy wil liewer selfs vir hom kook, hier is 'n paar riglyne (en baie goeie raad) van dr. Van
Zyl en dr. Jane Yeats.
Afval en kloutjies
Kook goedkoop vleissnitte. Dit is moeilik om te kry, maar in Pick n Pay is daar 'n deel van ‟n rak in die slagtery uitsluitlik vir
afval, bv. longe, niertjies, hart en lewer. Dit word net een keer per week op 'n nie-vasgestelde dag afgelewer – kry dus
besonderhede by die slagter. Onthou dat afval sleg ruik wanneer dit gekook word en dat party honde nie daarvan hou nie.
Troeteldier-maalvleis 'n probleem?
As troeteldier-maalvleis van wors-vleis gemaak word, kan dit vol sout en speserye en baie vetterig wees. Maalvleis van
suiwer beesvleis-oorblyfsels neig ook om baie vetterig te wees. Vra jou slagter wat alles daarin skuil.
Kalkoen is vol bene
Jy kan ook "budget turkey drumsticks" koop – maar dan moet jy al die bene verwyder. Kalkoen- en hoenderbene kan groot
probleme vir honde veroorsaak.
Hoender vir honde
Hoender is ook 'n goeie oplossing en is somtyds baie redelik, tensy jy net "vrylopende" hoender koop.
Uit die hart
Plattelandse slaghuise verkoop die "harslag", of borskas-organe (longe, hart, lewer en ander stukkies – alles bymekaar) van
skape. Dit is uitstekend en goedkoop, maar nie aan te beveel as jy maklik gril nie.
Rys en groente daarby
As jy enige soort vleis kan vind wat bekostigbaar is, kook dit goed en voeg rys en groente vir die laaste 15 minute se kook
by. Die verhouding rys/groente tot vleis moet omtrent 2:1 wees.
Hoeveel?
Gee groot honde (30kg+) 'n minimum van 300g vleis per dag en minder vir medium of klein hondjies. Pasta, mieliemeel of
stampmielies kan in plaas van rys gebruik word. (Onthou net dat stampmielies lank vat om te kook.)
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Growwigheid
Bruinrys mag te veel growwigheid bevat, selfs al word dit deur homeopatiese veeartse aanbeveel (bv. bruin rys en hoender).

Growwigheid
Bruinrys mag te veel growwigheid bevat, selfs al word dit deur homeopatiese veeartse aanbeveel (bv. bruin rys en
hoender). Honde het nie soveel growwigheid soos herbivore nodig nie.
Neutrale groente
Nie alle groente is gepas nie. Hou by neutrale groente soos botterskorsies, wortels, soetpatats en miskien brokkoli. Baie
mense voeg graag gekapte pietersielie by.
Nie vir honde nie
Bly weg van kool en soortgelyke groente soos blomkool en Brusselse spruite. Vermy ook eiervrug, seldery en ander
eksotiese groente. Soetrissies en uie is ook nie gepas nie. Boontjies en lensies is nie geskik vir honde nie omdat dit in die
ingewande fermenteer.
Kurkdroog?
As daar baie min vet in die vleis is, as jy bv. jou hond voer, kan jy 'n bietjie sonneblomolie byvoeg.
Bene
Haal bene uit die kos. Honde behoort alleenlik groot, rou murgbene te kry. Ander bene kan maklik in hulle kele vassit.
Laat die kos afkoel
Gee eers vir jou hond die kos wanneer dit afgekoel het. Honde sluk groot hompe kos heel in, en as dit te warm is, kan hulle
hulself verbrand.
Moenie die vis vergeet nie
Honde eet graag vis. Gee elke nou en dan vir jou hond 'n blikkie gemaalde sardyne.
"Dit is beslis meer moeite om vir hulle te kook en waarskynlik ook duurder as die top hondebeskuitjies, maar veeartse lewer
gereeld kommentaar oor die uitstekende toestand van my honde," sê dr. Yeats wat gereeld self vir haar honde kook.
"Probeer dit vir 'n rukkie – ten minste tot jy weet wat die beste vir jou honde is."

Bron: 14 wenke oor wat om jou hond te voer | Honde (shanahsehonde.blogspot.com) /2016/08/14-wenke-oor-wat-om-jouhond-te-voer.html
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Stukkie uit ons geskiedenis
Op 20 Desember 1914, 104 jaar gelede, is Josef (Jopie) Fourie, offisier in die
Unie Verdedigingsmagte, deur die regering van Louis Botha en Jan Smuts
tereggestel omdat hy geweier het om in opdrag van Groot-Brittanje DuitsSuidwes-Afrika aan te val.
Hy was 'n martelaar van die 1914 rebellie.
Ter ere van hom is 'n herdenking op Orania se koppie gehou, om 5 uur, toe
hy met sonsopkoms tereg gestel is.
Jopie Fourie se Transvaalse Vierkleur, wat hy saam met hom in die dodesel
gehad het, word in Orania se kultuur-historiese museum uitgestal.
Die volgende aanhalings kom uit
die boek: Jopie Fourie, 'n
Lewenskets, deur J.M.De Wet,
1940:
"Ek kan nie insien waarom ons
jong Afrikaners vir Engeland se eer
moet veg nie. Wanneer ons die
moord van Slagtersnek nagaan... en
wanneer ek dink aan die 30,000
vroue en kinders wat vermoor is,
sien ek nie waarom ek Engeland
moet help om sy eer omhoog te
hou nie."

- die skote val
en
kommandant
Josef Fourie
stort neer.

"Ek weet dat die regering my as 'n rebel beskou en in my teleurgesteld is. Ook is ek teleurgestel in die regering wat
ek gehelp op die been bring het en waarvoor ek my bloed opgeoffer het..."
"Wat ek gedoen het, het ek met oop oë en uit eie vrye oortuiging gedoen. Selfs is ek tot vandag toe nog oortuig dat
God die onreg nie sal gedoë nie..."
"Ek kan nie vals wees nie! Nooit in my lewe het ek dit kon wees nie! En mag God my bewaar om nooit 'n valsaard te
word nie! My dade het altyd my hart geopenbaar. Ek is nie van plan om die hof om genade te vra nie. Die genade van
my Skepper wat my gelei het, is vir my genoeg..."
"Genade? Is dit nie opmerklik dat ek die seun moes wees wat met die witvlag na Jameson ingery het met sy oorgawe?
Hy is gevang en vry gelaat, en daarna word hy sir Starr Jameson; maar ek moet sterwe, daartoe veroordeel deur my
eie mense wat twaalf jaar gelede saam met my gestry het vir ons land en volk se vryheid."
"O, ek hoop tog hulle sal my nie in my gesig skiet nie," en terwyl hy sy hand op sy bors lê, laat hy hoor: "Hier is 'n
groot Afrikanerhart, groot genoeg om al hul koeëls te ontvang."
"...so seker as ek u hier voor my sien, is ek oortuig dat die Here met sy dierbare bloed vir my sonde versoening
gedoen het; en dat Hy nou kom om my by die hand te neem en deur die dal der skaduwee des doods weg te lei. Hy is
mos hier by ons, ons kan Hom voel..."
Met vaste stem begin Josef Gesang 20:8 sing: "Als wy de doodsvallei betreën, Laat ons elke aardse vriend alleen..."
Aan die end van die tweede versreël klink die order - die skote val en kommandant Josef Fourie stort neer.
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164 jaar gelede is die Vierkleur vir die eerste keer gehys.
Die Vierkleur - vlag van die Boere van die Z.A.R.
Die Vierkleur is vir die eerste keer gehys te Potchefstroom op 6 Januarie 1857.
'n Vlag verteenwoordig lojaliteit, patriotisme en persoonlike offervaardigheid. 'n Stimulus om
te herhinder aan die dade van helde van die verlede; 'n wekroep aan die gewete, 'n
aanmoediging tot entoesiasme, meer gekonsentreerde idealisme en vurige nasionalisme. 'n
Aansporing om eie belang ondergeskik te stel aan volksbelang. Om uiteindelik die grootste
ideaal vir 'n volk, naamlik vryheid te verwesenlik.
In die strewe na eenheid van die ZAR gebiede onder 'n enkele vlag in die 19de eeu het Ds. Dirk
van der Hoff die Transvaalse Vierkleur ontwerp.
Die Vierkleur bestaan uit drie horisontale strepe - bo rooi, middel wit en onder blou met 'n
groen vertikale rugkant een-en-'n-half keer die wydte van elk van die ander strepe.
Op 18 Februarie 1858 word die Vierkleur amptelik deur die Volksraad erken.

Rugby Legende
Full name Andre Johan Joubert
Born April 15, 1964, Ladysmith
Major teams World XV, South Africa, Free State, Natal Sharks
Position Fullback
Tests 34
Points 115
Tries 10

The Beginning
Andre Joubert made his debut for Free State in the late 1980‟s and
quickly established himself as one of South Africa‟s premiere players.
Free State was know for their attacking rugby and Joubert was often the
player to spark their attack from fullback.
He made his debut for the Springboks against the World XV at
Newlands in 1989, but had to wait another four years before earning his
second cap.
In 1992 he moved to Natal, but was always competing for his position
with Hugh Reece-Edwards. With Reece-Edwards‟ retirement, Joubert
established himself as the best fullback, not only in Durban, but in South
Africa.
He finally came to prominence on the Springboks‟ tour of the United

The 1995 Rugby
World Cup
Joubert was a key player in the
Springboks‟ success in the 1995
Rugby World Cup. In the quarter final
against Samoa, Joubert broke his
hand after a late and high tackle by
Mike Umaga. This didn‟t stop him
though and after going through some
revolutionary rehabilitation, he was
back in his post for the semi final
against France.
Playing with a broken hand, Joubert
was simply sublime in the drenched
match against the French. Joubert
was peppered with high balls, but he
stood firm and never let the French
get the upper hand. He was even
more notable in the final against the
mighty All Blacks at Ellispark. On that
day, he defended like a Trojan while
giving an exceptional tactical kicking
display.

His final flourish
In 1995 and 1995, Andre Joubert was
arguably the greatest fullback on the
planet. In 1996 he helped Natal reach
the first ever Super 12 final against
the Auckland Blues. But he will be
remembered more for his
contributions in the Currie Cup Final
later that year.
The match was played against
Transvaal at a packed Ellispark.
Joubert was at his counter attacking
best and scored two magnificent tries.
The first when he cut the line and
took an inside pass from Jeremy
Thompson and the second from a
superb chip and chase.
Joubert played his final test for South
Africa in 1997 against Australia at
Loftus Versfeld and he finished off his
career at the Sharks in 1999.

Kingdom in 1994 and famously scored 38 points against Swansea. He
was solid in both tests against Scotland and Wales and showed the
world what he could do on attack and on defense.

The 1995 Rugby World Cup
Joubert was a key player in the Springboks‟ success in the 1995 Rugby
World Cup. In the quarter final against Samoa, Joubert broke his hand
after15
a late and high tackle by Mike Umaga. This didn‟t stop him though
and after going through some revolutionary rehabilitation, he was back

He won three Currie Cups in ‟92, ‟95
and ‟96 as well as that famous World
Cup win.

KLIPPE OP MY LEWENSPAD
Die pad wat ek stap, is klipperig en ongelyk.
Ek stop baie kere om te rus en rond te kyk.
Waar kom die klippe vandaan?
Waarom moet ek op „n klippe pad gaan?
Ek sug en steun, probeer om deur al die klippe te kom
heelpad deur, sukkelend, heeltyd net kerm en grom.
Ek verstaan dit nie, dit is tog nie my keuse nie. Dit is toe
dat ek die boodskap kry, gelyke paaie het geen lesse nie.
Soos ek voortbeur, raak elke klip op hierdie pad net nog
„n deur.
Soos ek oor die klippe klim, wil God vir my „n
boodskap bring.
Elke klip moet vir my „n boodskap raak,
dan word hierdie deure oopgemaak.
Elke klip gaan ek benoem. daar is Haat, Afguns,
Humeur, Hartseer en Roem.
Al my foute uitgetel, alles in klippies uitgespel.
Die kleintjies wat my skeef laat trap, is die
klein foutjies op my lewenspad.
Die medium klip, waaroor ek beur, „n groter lewensles
wat ek moet leer.
Die grootste klip wat voor my staan dit maak my seer –
dit bring „n traan. Oor daardie klip moet ek nou kom
met trane kyk ek om en om, soek „n plek om verby te
kom. Op my knieë pak ek dit aan, sukkelend en
kruipend sal dit gaan.
Soos ek dan die kruin bereik staan ek op, staar verslae
oor hoe mooi dit eintlik lyk.
Die les wat God my hier wil leer… al maak die pad vol
klippies seer. En al moet jy op jou knieë rondgaan sal jy
ook op die kruin kan staan.
Jy sal ook die mooi beleef, sodra jy oor die klippe kom
van “vergewe en vergeef”!

NOU TOE NOU!
Natuurlik kan ek geheime hou! Dit is die mense vir wie ek die
geheime vertel wat dit nie kan hou nie. Ek het klaar besluit wat
ek dink! Moet my nou nie met die feite kom staan en verwar nie.
Toe ek nog in die skool was, was 52% van die klas se wiskunde
baie goed. Ek was in die ander 38%.
Waarom is daar ‟n winkel by die lughawe wat tasse verkoop?
Hoe laat moet ‟n mens wees as jy sê: “Gryp net alles! Ons sal
sommer op die lughawe ‟n tas koop”?
Wees veiligheidsbewus. ‟n Groot persentasie van alle mense
word deur ongelukke veroorsaak.
Materialisme: Om dinge wat jy nie nodig het nie te koop met
geld wat jy nie het nie om mense te beïndruk wat nie saak maak
nie.
Die waarskynlikheid dat iemand na jou kyk, is direk eweredig
aan die onnoselheid van jou optrede.
Waarom druk ons harder op ‟n afstandbeheerder as ons weet die
batterye is besig om pap te raak?
‟n WhatsApp-boodskap: “Ek voel só ellendig sonder jou, dit is
amper asof jy nog hier is.”
WIL JY GLO!
Onderwys is belangrik, mar anner goet is belangrikerer.
Jy kan my nie laat doen wat jy wil hê ek moet doen nie. Jy is nie
my kat nie.
Moet nooit besluit om iets te koop terwyl jy nog na die
verkoopspersoon luister nie.
Kinders luister op hulle beste wanneer jy woorde sê wat jy
eintlik nie moes gesê het nie.
Daar is twee soorte mense wat nie veel sê nie: dié wat stil is en
dié wat baie praat.
Jou gewete is partykeer al wat seer is wanneer die res van jou só
goed voel.
Hoe meer alkohol jy gebruik, hoe meer dink jy van jou eie
sangtalent.
Soms is die beste helpende hand wat jy kan gee, ‟n goeie, ferm
stamp.
Die verskil tussen fiksie en werklikheid? Fiksie moet sin maak.
Party foute is darem té lekker om hulle net een keer te maak.

Die ou prospekteerder het die dorp met sy moeë pakmuil binnegeskuifel. Hy maak sy muil buite die "saloon" vas, en
terwyl hy die stof van hom afskud kom 'n jong skarmunkel uit die kroeg gestap. Hy het 'n rewolwer in die een hand en
'n bottel whiskey in die ander. "Hei, ou man, het jy al gedans?" vra hy. Die ou man kyk hom op en af. "Nee, ek het nie.
Ek wou nog nooit regtig dans nie."
'n Klomp mense het rondom hulle vergader, en die skarmunkel sê: "Wel, Oubaas, jy gaan nou bietjie dans," en hy begin
na die ou man se voete skiet. Die ou prospekteerder spring rond soos 'n wurm op 'n warm sinkplaat, en die klomp
mense lag hulle slap. Toe sy ammunisie op is, sit die jong man sy rewolwer terug en draai terug kroeg toe. Die ou
prospekteerder stap na sy pakmuil, haal sy dubbelloop haelgeweer uit en haal hom oor. Die skarmunkel hoor die
geluid, en draai stadig om.
Stilte sak oor die toneel. Die skare is gefokus en die jong man kyk in 'n dubbele geweerloop vas. Toe praat die ou man:
"Seun," sê hy, "het jy al ooit 'n muil se gat gelek?" Die jong man sluk hard, en sê: "Nee, Oom, maar ek wou dit nog altyd
graag doen!"
Hier is 'n paar lesse vir ons almal:
Moet nooit arrogant wees nie.
Moenie ammunisie mors nie.
Whiskey laat jou dink jy is slimmer as wat jy is.
Moenie met ou mans mors nie - hulle het nie oud geword omdat hulle onnosel is nie.
Ek hou van 'n storie met 'n goeie einde, jy seker ook?
Onthou: Ou mans verdien respek!
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Kom veilig tuis, troep/bospolisieman...
Baie jare gelede was die "ride safe sign" 'n seën vir 'n troep of bospolisieman... oppad huis of terug Grens
toe. Of sommer net langs die pad by 'n T-aansluiting! Daar was ook 'n liedjie daaroor. Die dissipline om binne die
neergelegde afwesigheid periodes te rapporteer vir operasies of diens was daar. Jy weet wat jy moes doen - of so nie
was dit awol...! In die Weermag was dit orders en DB. In die Polisie was dit Staande Orders en 'n pack (departementele
skuldigbevinding met 'n strafsanksie)...
Ek was baie gelukkig gewees... voordat ek Weermag óf Polisie toe (as loteling) opgeroep is. Ek kon vir 'n jaar ná
Matriek in 1977 ondergronds by die Tsumeb Corporation Limited (TCL) in 'n SWA kopermyn as 'n eersteklas
skagwagter (onsetter) werk. Mense, materiaal en grondstowwe in en uit die mynskagte vervoer. Genoeg verdien om 'n
opgewarmde 1600 VW Beetle te koop. Een met baie breë bande en 'n trompet-uitlaatstel (in plaas van die twee stove
pipes!). Modderskerms professioneel weggesny en ombind bo die breë bande. Donkerblou met wit strepe. Lekker
windgat gewees daarmee! Daardie een ingeruil eers vir 'n splinteruwe Ford 1600 GLE, en toe later 'n XR 3 gery. My
vervoermiddele as 'n bosvegter oor die tien of so jare permanent op die Grens...
Ek het by die Polisie aangesluit omdat ek die Army wou gyppo. Glad nie lus gehad vir die oorlog nie. En toe beland ek
direk ná opleiding vir tien en 'n half jaar op die Grens, agt jaar daarvan in 'n gevegshoedanigheid! Moet nooit jou
verantwoordelikheid probeer gyppo nie, mater. Murphy's Law sal jou inhaal - vra vir my! En so het ek ook maar op en
af tussendeur gerits tussen Oshakati, Ruacana en Tsumeb, waar my ouerhuis was. Ek het baie heen en weer gekuier met
my wiele op afdae of verlof - selfs sover suid as Windhoek, Walvisbaai en Swakopmund. En ek het hulle opgelaai... my
makkers by daardie optelteken. Of sommer net by 'n verlate T-aansluiting.
Want hulle het my ook mos opgelaai...
My ouerhuis was op Tsumeb. Waar ek gaan kuier het op afdae of bosverlof. Of wanneer my ou Volla of ander wiele
bietjie aandag nodig gehad het. En eendag kon ek nie terug Ruacana toe nie, want die tyd het uitgehardloop op die
herstel van my geliefde wiele. My XR 3 moes agterbly by Oupa-hulle op Tsumeb. Pa Kerneels het my langs die pad by
die T-aansluiting buite Tsumeb loop aflaai. Die Otavi-Grootfontein-Ondangwa een. In siviele drag met die drasak oor
die skouer. My Belgiese FN genaamd Sandy veilig in my arms. 'n Kwêvoël het eindelik ten laaste stilgehou. Oppad
Ondangwa lughawe toe, vanaf Grootfontein. Mynbestand... betekenend dat ek agterop moes klim tussen die vrag, as ek
wou saam. Geen spasie tussen die bestuurder en sy bemanningslid. Ek wou... en beland toe tussen 'n massa gasbottels!
En daar trek ons... Grens toe! Naby die Omuramba se brug gestop om iets te eet. Reeds verby Oom Bol Steyn (RIV) se
plaas Massaus, aan die noordekant van die pad. Waar ek my eerste koedoebul as kind geskiet het! Die manne het
ratpacks uitgehaal en 'n vuurtjie aangeslaan vir koffie. My ook een aangebied, die vriendelikheid vanself. En toe skiet
die twee soldate so 'n bietjie teiken op 'n koedoebord. So twee honderd meter weg. Ek het op my sitvlak gesit en my
ratpack geniet. Koffie sommer uit die bestuurder se "firebucket" gedeel. En hulle onderlangs dopgehou... seuns ver weg
van die huis - deel van die sisteem. My ouderdomsgroep, dalk 'n jaar of twee jonger. Die daaglikse vrese vergete vir 'n
oomblik.
Hulle het ingedraai by die Ondangwa SALM basis en stilgehou. Ek het van agter tussen die dosyne gasbottels afgeklim.
Op die grond... en 'n baie nodige Chesterfield aangesteek. En, soos die ou duiwel dit wou hê, het Sersant Sheimi van die
Ruacana Polisiestasie langs ons stilgehou met die Ribbok, oppad uit na Ruacana. Hy het my raakgesien toe ek
afklouter. "Sant Corrie - soek jy 'n lift?" wou hy laggend weet, terwyl hy orent staan agter die Ribbok se LMG. In
Polisie kamoefleerdrag! En my twee soldaat-makkers se monde val oop van verbasing... denkend seker aan daardie
koedoebord wat aan flarde geskiet is met hulle R4's! "O donner, Sant. Nou is ons seker in die k.k...!" het die bestuurder
dit uitgewurg. Ek het hulle twee se hande glimlaggend geskud. As julle ooit op Ruacana draai, het ek gesê... maak 'n
draai by die Veiligheidspolisie. Ek sal vir julle iets braai...
Ek het nog baie van daardie makkers langs die pad opgetel. Oppad terug basis toe ná 'n paar dae tuis tussen hulle
geliefdes. Ons het na mekaar gekyk. Want ons het nie altyd gevra om daar te wees nie. Ons het maar net ons plig onder
die Vlag gedoen...
Baie dankie aan elkeen van u wie ons langs die pad opgelaai het daardie dae. Die dankbare Suidwesboere en burgers.
Die 17
Republikeine in die States. En ons medemakkers... al het party van ons nooit kon raai dat die bestuurder eintlik ook
maar net 'n makker op die Grens was nie. Ons het nie altyd oor die oorlog gepraat as ons mekaar opgelaai het nie...

Hoe om ‘n slangbyt te behandel !!

Hier is 6 van die
giftigste
spinnekoppe in
SA save dié foto
dat as jy n
spinnekop sien
kyk of hy soos
een van die lyk
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Shipwrecks

near Henties

Bay
Chamarel
Ship Type: Cable layer
Year Built: 1974
Length x Breadth: 135 m X 18 m
Gross Tonnage: 8575, DeadWeight: 5900 t
Speed recorded (Max / Average): 12.9 / 11.2 knots
Flag: Mauritius [MU]
Call Sign: 3BLV
IMO: 7347718, MMSI: 645167000

Fotos: https://shipwrecklog.com/log/2012/08/chamarel/

09 August 2012

French cable laying vessel Chamarel on fire drifting off Namibia, abandoned by crew
Fire broke out on board of cable laying vessel Chamarel on August 8 2012, when vessel was 68 miles north of Hentiesbay,
Namibia, busy with laying cable from Cape Town to Europe. Initial reports indicated that a fire broke out on the bridge and
then spread quickly to the rest of the vessel. Patrol boat Nataneul Maxwilili rescued the crew and took them to Walwis Bay,
reportedly no one was injured, no causalities. Crew consists of some 40 plus people. Abandoned vessel is drifting off
Namibian coast.

10 August 2012
French cable layer vessel Chamarel grounded and was still burning unattended as of afternoon August 9. Locals reported two
loud explosions heard, and around 14:30 LT vessel ran aground on a sand bar. France Telecom-Orange said the cause of fire
still unknown. There were 56 crew on board, all safe. The vessel was returning from a mission to repair the Sat3/WASC/Safe
submarine cable which connects Portugal and Spain to nine West African countries, and then to India and Malaysia. The
Chamarel, formerly known as CS Vercors, is actually a historically important vessel in international fiber optic
communications. The ship was in service since 1975, and laid over a hundred thousand kilometers of cable, including
AT&T‟s TAT-6 transatlantic cable, and EMOS-1 the first Israeli-built undersea cable. In 2000, the vessel was used to set the
record for the deepest submarine cable at 1,610 meters (just over one mile).
France Telecom-Orange currently operates six cable ships, four are dedicated to maintenance services in the Mediterranean
basin, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, and two are used to lay new submarine cable.

10 August 2012 – late afternoon
The vessel has finally stranded 30 km off Henties Bay across from The Fishermen‟s Inn B&B.

Sunday, 12 August
Still smouldering in a very angry ocean.
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Kom ons onthou die legende!!!
Ons onthou: Zack du Plessis
Die legendariese akteur, Zack du Plessis sou
vandag (28 November) sy 70ste verjaarsdag gevier
het.
Zacharias Jacobus du Plessis is op 28 November
1950 op Lichtenburg gebore.
Zack het die graad BA Drama aan die Universiteit
van Tukkies verwerf en hy het die 20th Century
Fox-prys as die beste dramastudent in Suid-Afrika
ontvang.
Dit is juis op Tukkies se kampus waar hy sy vrou,
die bekende Magda van Biljon,ontmoet het.
Gehore en kykers het hulle deur die jare aan die
legendariese Suid-Afrikaanse akteur, humoris,
storieverteller, TV-aanbieder en vervaardiger wyle
Zack du Plessis - se humor en fyn aanvoeling vir
komedie verkneukel!
Hy het in talle verhoogstukke, 37 rolprente en 15
TV-reekse opgetree.
Zack het sy loopbaan as akteur by die kunsteraad
TRUK in 1973 begin en het uiteenlopende rolle in
verskillende teatergenres vertolk – onder meer Die
Verhoor, Die Weerstaanbare Opkoms,Christine,
Arturu Ü, Toiings, „n
Aandjie by die Vernes, Dubbelspel met die Dood,
Plaston: DNS-Kind, Theodora, ŉ kamee in die
digter en dramaturg
Adam Small se Kanna, hy kô Hystoe, die
dramaturg Chris Barnard se historiese drama Die
Rebellie van Lafras Verwey.
In 2010 het Zack en Magda die land deurkruis met
hul verhoogproduksie ZACK-„N-PACK - waarin
hulle „n nostalgiese terugblik op hul veertig jaar
saam in die bedryf gevier het.
Met die koms van Suid-Afrikaanse televisie het
Zack sy debuut in 1976 in die eerste Afrikaanse
komedie in die reeks Willem (teenoor Tobie
Cronjé en Katinka Heyns) gemaak.
Daarna het nóg 14 reekse en enkeldramas gevolg.
Die reeks Bosveldhotel was sy groot deurbraak op
televisie. Ná afloop van die reeks in 1980, is dit in
ŉ rolprent ontwikkel en in 1982 op die silwerdoek
uitgereik.
Zack was self die vervaardiger van die fliek.
As vervaardiger van rolprente, reekse en
dokumentêre programme was hy ook
verantwoordelik vir die produksies Origins &
Cultural Evolution of the San, Skoolgaan van Van
Riebeeck tot Vandag en Fanjan die Towenaar van
Drakenstein.
Zack het egter veral bekendheid verwerf met sy
spel in drie ikoniese reekse: die dramaturg PG du
Plessis se Koöperasiestories(as Toon Pieterse;
1982/1983) en Willie Esterhuizen se sit-koms
Orkney Snork Nie (as Hendrik van
Tonder; 1989-1992) en Vetkoekpaleis (as
Frikkadel Delport;1996 – met ses seisoene).
Uit die TV-reeks Orkney Snork Nie het twee
rolprente gespruit wat in 1992 (Dis lekker by die
see) en in 1993 (Nóg ŉ moewie) uitgereik is.
Zack het sy rolprent-debuut in 1973 in Afspraak in
die Kalahari gemaak. Nóg 36 rolprente het gevolg,
onder meer
Weerskant die nag, waarvoor hy in vir ŉ RapportOscar 20
benoem is.
Sy laaste rolprentrol was in Leon Schuster se
komedie Mr Bones in 2001.
In Hollywood het hy aan die internasionale

Zack het sy rolprent-debuut in 1973 in
Afspraak in die Kalahari gemaak. Nóg 36
rolprente het gevolg, onder meer
Weerskant die nag, waarvoor hy in vir ŉ
Rapport-Oscar benoem is.
Sy laaste rolprentrol was in Leon Schuster se
komedie Mr Bones in 2001.
In Hollywood het hy aan die internasionale
rolprente Star Wars en Switch gewerk en
waartydens hy waardevolle skakelwerk kon
doen.
Hy het ook in talle radioverhale gespeel en
het as die bedrywigste oorklanking-akteur en
–regisseur uitgeblink.
Vir dié vervaardigheid is hy drie keer vir ŉ
Artes-toekenning benoem.
Zack, wat ook ŉ bedrewe seremoniemeester
was, het die
amperse onbegonne taak gehad om as ankeraanbieder van die storievertelprogram Maak
ŉ Las by wyle Tolla van der Merwe oor te
neem, maar Zack het met sy eiesoortige
aanslag diep spore getrap en kykers spoedig
laat skaterlag. Hy het 100 programme
aangebied.
Zack het „n volronde lewe gelei en hy was
ook „n eiendomsmakelaar en –ontwikkelaar,
„n lid van die FAK se
Kunstekomitee (saam met Michael
Grobbelaar en Franz Marx), mede-eienaar
van A-teater (in samewerking met
Michael Grobbelaar en Henk Hugo, die
regisseur vir wie hyook in die uitstekende
oorlogdrama Gideon Scheepers
gespeel het), die onder-voorsitter van
Tukkies se Rugby-ondersteunersklub en hy
was op die bestuursraad van die Helpmekaar
Privaatskool tydens privatisering in die
negentigerjare.
In 2009 is hy met „n spesiale toekenning
bekroon vir sy bydrae tot en betrokkenheid
by die Rolprent-, TV- en Vermaakbedryf wat
toe reeds oor 35 jaar gestrek het.
Die Noordwes-Toerismeraad het Zack ook
vereer vir sy invloed en oorbrugging van taal
en kultuurgrense.
Zack is op 15 Junie 2011 by sy huis aan
kanker oorlede.
Zack du Plessis het die kuns van humor en
komiese tydberekening bemeester.
Sy bewonderaars sal hom altyd met ŉ
glimlag en deernis onthou.
Sy credo was: “Humor versag die lewe en „n
optimis is meestal „n skepper van nuwe
idees”
Dis vir die Suid-Afrikaanse
legendesmuseum 'n groot voorreg om vir
beide Zack du Plessis en sy vrou, Magda van
Biljon te kon inhuldig in die museum.

Jonas gaan vir sy lisensie ...

NA MA TOE.
Die vrou is besig om haar klere in te pak.
Die man: "Waar gaan jy heen?"
Die vrou: "Ek gaan na my ma toe!"
Die man begin ook sy klere inpak.
Vrou: "En jy, waarheen gaan jy?"
Man: "Ek gaan ook na my ma toe!"
Vrou: "En wat van die kinders?"
Man; "As jy na jou ma toe gaan en ek na my ma toe...
Dan gaan hulle seker ook na hulle ma toe."
Klere weer uitgepak...
ŉ Jong man uit die Vrystaat kom Johannesburg toe en gaan na
een van daai alles-onder-een-dak winkels en soek vir werk. Die
bestuurder vra hom, “Het jy enige ervaring met verkope?”
Ja sê die mannetjie, “Ek het kunsmis by die koöperasie
verkoop”.
Die baas het van die jong man gehou en gee toe vir hom die
werk.
“Jy begin môre. Ek sal so teen sluitingstyd „n draai kom maak
om te sien hoe dinge gegaan het .”
Sy eerste dag was „n bietjie rof maar hy het dit gemaak.
Na die winkel gesluit het, kom maak die baas „n draai op die
winkelvloer.
“So, hoeveel klante het jy vandag gehad?”
Die jong man antwoord sonder om te huiwer, “Een”.
Die baas sê, “Net Een? Ons verkoopsmense hier hanteer „n
gemiddeld van 20 tot 30 klante op „n dag. Hoeveel het die klant
spandeer?”
“R 861 387.55” sê die jongman.
“R 861 387.55?! Wat die joos het jy aan hom verkoop?!”
“Wel,” sê die man, “Ek het eers „n Klein vishoek aan hom
verkoop. Toe verkoop ek „n medium grootte vishoek en
uiteindelik „n groot vishoek. Toe verkoop ek aan hom „n nuwe
visstok. Toe het ek hom gevra waar hy gaan visvang en hy sê toe
by Sodwana aan die noordkus en ek sê toe vir hom dan gaan hy
beslis „n groter boot nodig hê en toe stap ons oor na die
bootafdeling en verkoop ek aan hom „n nuwe Kingkat met
dubbele Yamaha buiteboordenjins.
Hy sê toe vir my hy dink nie sy Toyota Corrola gaan die ding
gesleep kry nie, toe vat ek hom na die motorafdeling en verkoop
aan hom „n nuwe 4×4 Hilux Raider.”
Verstom vra die baas,”„n Ou kom hier in om „n vishoek te koop
en jy verkoop aan hom „n boot en „n bakkie?”
“Nee, hy was hier om tampons vir sy vrou te koop toe sê ek vir
hom, wel, jou naweek is in elk geval in sy moer in, jy kan maar
net sowel gaan visvang.”
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Jonas gaan vir die hernuwing van sy Swaarvoertuig
Bestuurderslisensie.
TOETSBEAMPTE: Goed Jonas, kom ons toets jou
algemene kennis. Jy ry teen 'n afdraend af en voor jou
is 'n ander vragmotor. Jy wil verbygaan, wat doen jy ?
JONAS: Is reg, meneer. Ek kyk hom die left mirror, die
pad es skoon, dan kyk hom die right mirror, die pad es
skoon. Dan ek slaat die indicator, trap die petrol, kom
buitekant, ek gaan verby.
TOETSBEAMPTE: Toe jy nou so besig is om verby te
gaan, kom daar 'n ander vragmotor van voor af. Wat
doen jy dan?
JONAS : Is nie mulakeit nie, meneer. Weer ek check
die left mirror, es skoon, kyk die right mirror, es skoon,
dan sit hom die indicator to the left, vang bietjie briek,
dan steek ek die neus agter die ander lorry in.
TOETSBEAMPTE: Raait, maar toe jy nou in die spieel
kyk het 'n ander trok van agter die gaping toegemaak.
Wat maak jy nou?
JONAS: Aitsa meneer, dan maak ek my assistant
Petros wakker.
TOETSBEAMPTE : Nou hoekom wil jy vir Petros
wakker maak?
JONAS: Meneer sien, ek dink nie Petros hy het al so
moerse ongeluk gasien nie.

Lekker vinnig en BAIE lekker

Kerrievis

RESEP:
Stuffed Bacon Wrapped Cheese Grillers
1 Pakkie Cheese grillers
1 Pakkie streaky Bacon
Kaas
Sweet Chillie sous
Tandestokkies
1. Sny Cheese grillers in die lengte oop
2. Sny kaas en sit dit binne die cheese
griller
3. Draai toe met Bacon en steek vas met
tandestokkies
4. Braai tot kaas smelt en bacon mooi
goue-bruin kleur is
5. Smeer met Sweet Chillie sous en
braai dat die sweet chillie sous
karameliseer
6. Trek tandestokkies uit en GENIET

Bestanddele
1,75 kg ferm wit vis
45 ml olyfolie
sout en varsgemaalde swartpeper
100 g (125 ml) suiker
50 ml kerriepoeier
15 ml borrie
15 ml vinkelsaad
15 ml koljander
3 ml rooipeper
750 ml witasyn
125 ml water
4 uie, in ringe gesny
6 lourierblare
Metode
Verhit oond tot 200 °C. Plaas vis op bakplaat met velkant na
onder. Sprinkel olyfolie oor en geur goed met sout en peper.
Bak vir 8 – 10 minute of tot vis goudbruin en gaar is. Plaas
intussen res van bestanddele in groot pot en bring tot kookpunt.
Laat kook vir 5 minute. Plaas vis in plat glasbak en gooi warm
sous oor. Laat koel af tot kamertemperatuur. Maak toe en laat
piekel in yskas vir minstens 24 uur.

SLAPPAP POFFERS
Bestanddele
100 ml mieliemeel
500 ml water
1 geklitste eier
250 ml bruismeel
2 ml mosterdpoeier
2 ml sout
knypie rooipeper
125 ml gerasperde Cheddar kaas
kookolie vir diepbraai
Aromat na smaak

Metode
Meng mieliemeel en water en verhit dit tot kookpunt
(ek doen dit sommer in glasbak in mikrogolfoond vir
so 5 minute en roer dit deur en kook dit nog vir 5
minute). Laat dit afkoel tot lou.
Voeg die eier by die pap en meng. Sif die bruismeel,
mosterdpoeier, sout en rooipeper saam, voeg by die
papmengsel en meng dit goed. Voeg kaas by en
meng.
Skep teelepels vol van die mengsel in warm, diep
kookolie en braai dit aan weerskante daarin tot
goudbruin.
Dreineer gaar poffers op kombuispapier en strooi
geur-opwekker (Aromat) oor. Sit voor warm of koud.
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Laat mens ver terug
dink en verlang!!

Idees vir ‘n
braai area
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Suid -Afrika

Dear USL Customers.
With the New Year comes some changes. USL has decided to discontinue our use of Facebook
and Twitter in light of the censorship issues that many are facing worldwide by major tech
giants.
USL has initiated account deletion today on both social platforms.
From now on all news & updates about USL will be available on the following links.
1. Telegram Channel
https://t.me/joinchat/WUJfU5wAx0jkfeL4
2. Our Blog:
https://tips.usl.website
3. Our Main Website:
https://www.usl.website
We will still be offering support over WhatsApp, although we are now also on Telegram.
Most customers have not joined Telegram as yet, we will add them as they join.
if you feel you want to invite someone to USL please use the link below:
https://t.me/joinchat/WUJfU5wAx0jkfeL4
Thank you for your continued trust & support
The USL Team
Telegram
USL.Website
USL Information Channel / www.usl.website

DIE BOERE KOMBUIS
Lovely home made platters and lamb spitbraai
Western Cape

Contact
Lorraine – +27 71 164 6413
Fb link: https://www.facebook.com/groups/247993053163640/?ref=share
Webwerf link: Die Boere Kombuis – Radio Eendrag/die-boere-kombuis/
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Suid -Afrika

QUICK FIX MAINTENANCE
Do you need any repairs at your home or garden! Contact the Quick Fix Team.
Kuilsrivier, Western Cape, South Africa · Durbanville · Kraaifontein
Western Cape

Contact:
Hennie Hoffmeyer
0658413095
Click on the fb link for more photo‟s about Hennie‟s work.
FB Link:

https://www.facebook.com/groups/792641394405975/?ref=share
Webwerf link: Quick Fix Maintenance – Radio Eendrag/quick-fix-maintenance/

Every minute someone leaves this world
behind.
We are all in “the line” without knowing it.
We never know how many people are
before us.
We can not move to the back of the line.
We can not step out of the line.
We can not avoid the line.
So while we wait in line....
Make moments count.
Make priorities.
Make the time.
Make your gifts known.
Make a nobody feel like a somebody.
Make your voice heard.
Make the small things big.
Make someone smile.
Make the change.
Make love.
Make up.
Make peace.
Make sure to tell your people they are loved.
Make sure to have no regrets.
Make sure you are ready.
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Namibië

Kontak:
Spyker – +264 81 242 3782
Marina - +264 81 251 1489

Justen & Alet
081 124 0435
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Kyk ook by ons webwerf by
www.radioeendrag.com onder
die kategorie “ Hentiesbaai
besighede”, “Namibiese
besighede” & “SA besighede”
vir meer advertensies van
besighede.

Maandae aande

Dinsdae aande

Donderdae aande

Vrydae aande

Sondae Oggende

Sondae aande

Waar kan jy meer van ons sien en hoor?
Facebook:
Radio Eendrag
Dj Uiltjie
Hentiesbaai sê jou sê
Webwerf:
www.radioeendrag.com
Telegram:
Radio Eendrag

Kontak ons:

By die skakel:

Antonie +264 81 705 4631

https://radio.uslsonic.gq/8012/stream
of
www.radioeendrag.com

E Pos: radioeendrag2020@gmail.com
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SA sangeresse

Carike Keuzenkamp
Carike Keuzenkamp is 'n bekende
Afrikaanse sangeres. Haar regte naam is
Elizabeth Maria Magdalena van Zyl. Sy is
op 3 Maart 1947 in Den Haag, Nederland
gebore. Haar vader en moeder was Carel
Keuzenkamp en Rik Loomans. Op 13
Julie 1968 trou sy met Olaus van Zyl en
saam het hulle een seun en twee dogters.
In 2010 ontvang sy 'n SAMA-toekenning
vir 'n leeftyd se bydrae tot plaaslike
musiek.
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Bella
Luss
e

Namibiese sangeres

Isabel Lusse is gebore op 24 November 1970 in Rustenburg,
Suid-Afrika
Ek, Isabel Lusse (Bella) het van kleinsaf maar die liefde gehad vir
sing saam met my pa Theuns van der Westhuizen
Het gewoonlik maar die borsel gevat en “shows” gegooi in die
sitkamer. En een aand het my vriendin my genooi vir
„n Karaoke aand in Rosh Pinah in 2005 waar ek toe sommer
gevra is om die Wildsfees saam met „n vriend te doen, en so het
my sangloopbaan begin. Ek het toe ernstig geraak met die
musiek bedryf en met ons karaoke aande het ek en Freddie
Kruger „n cd by die huis laat opneem met paar kunstenaars wat
vir ons goed geklink het en “Stemme van die Namib” is toe
gebore en die fondse van die 200 cd‟s is aan liefdadigheid
oorhandig.
Ek, Bella, is toe genooi vir feeste waar ek dan saam groot legendes in die musiekbedryf opgetree het soos Billy Forest, Caroline
du Preez, Joey Lynn, Danie Jansen, Bobby Angel, Dennis East, Tommy Oliver in Country Festival
Ek het ook saam met Fredi Nest opgetree waar ek sy voorskou gedoen het en ook saam met Fredi Nest en Ray Dylan saam met
Shine 4. Het ook saam met Irene van Wyk , en bekende BZN (Jan Veerman en Mari Bell) van Nederland, Dennis East by die
Koperfees in Tsumeb opgetree. Het dan saam met Arno Jordaan optrede gedeel in Swakopmund. En dan ook “stage” gedeel met
Jennifer Zamudio in Henties Gholfclub en ook by die Sand Fees in Walvisbaai.
Verder doen ek maar gewone optrede en feeste en troues en spesiale geleenthede soos die van Rosh Pinah se Aids dag wat vir
my baie spesiaal was en een van die hoogte punt n my sang loopbaan.
Nog een hoogtepunt in my lewe is waar ek genooi was op voorshow optrede in Pretoria moes doen saam met
Sonja Heroldt en haar seun Simeon 23 Oktober 2015…”Waar daar son is” Dit was „n voorreg om saam haar te kon optree.
Ek het ook feeste gedoen soos Oesterfees Walvisbaai, Grootfontein Kuierfees, Henties Visfees, Koperfees Tsumeb,
Kokerboomfees Keetmanshoop, Sparta SPCA Fees, Walvisfees Walvisbaai, Carnival Fees Okkahandja Playboy‟s Funday Rally
en nog vele meer feeste om op te noem
Dan doen ek die afgelope 2 jaar 2018 & 2019 die Miss Touchies Hentiesbay op 26 Desember en ook optrede saam
Jo Nichol Namibiese Kunstenaar
Ek doen graag Charity optredes waar nodig en dan is ek ook hierdie jaar 2020 genooi vir die Outjo Wildsfees..
Ek sing graag Afrikaanse musiek soos die van Juanita du Plessis, Andriette Norman en lekker afrikaanse dans treffers, en dan is
ek lief om Country musiek te sing ek yodel ook bietjie en sing ook graag lekker Engelse treffers pop dans musiek.
My moto vir wat ek doen in die lewe is dat wat ek doen op elke optrede te doen asof dit my laaste “show” sou wees en dit te
geniet met my hele hart en gevoel en om more te kan onthou, want more is nie dalk nie meer daar vir my nie.

30

Die plafon bied op die oog af geen leidrade van wat hier gebeur het nie. Hier en daar is nog maar kolle waar kleeflint
of wondergom ‟n tyd lank was.
Dit is laatmiddag, maar buitekant, omdat die woonstelblokke so naby aan mekaar is, maak die skaduwee al ‟n sterk
skemer. En nader die tyd dat hulle huis toe kom. Ek het my altyd verkyk aan hulle lewe.
Aan die oorkant, en na bo, is dit die ene ruite en toegetrekte gordyne. Blindings wat saans krakies lig deurlaat en só
wys mense is tuis.
Saans as die lig aangegaan het wanneer ek tuis is, was hulle altyd daar: Hy besig om die kamer aan die kant te maak,
het ek uit die hoek van my oog gesien. Ander kere het ek moeg op die rusbank gesit en kyk na sy mooi vrou waar sy
by die venster na onder gekyk het.
‟n Mens kon jou aande lank omkyk na hul bewegings in daardie eenvoudige vertrek, ‟n plek waar hulle saam ‟n droom
aan die maak was.
Sy het met oop oë gedroom. Hy moes aan wat sy sien goed en reg gestalte gee. Waar sy wolke gesien het, het hy
groot pluise watte laat hang. Daarna duiwe en kraaie en pelikane uit kleurvolle papier aan vislyn op verskillende
hoogtes laat vlieg. Tot die son was later daar: ‟n vriendelike, 60 watt wat onder die wolke skyn terwyl dit buite winter
was.
Haar maag was later koeëlrond. Sy wolke was al hoe meer na die lewe. Soms het sy opgekyk en dan het dit gelyk of
sy vir die wolke iets wou sê of vra noudat die hemel so naby is.
In die koue raak dit nog gouer donker tussen die geboue. Aan die rante bly koue stroke blou nog vir ‟n uur of twee
metaalhelder. Rame word die een na die ander gesellige glashaarde soos wat leesligte, plafonkandelare aanflikker of
televisies begin flikker. In die wolkekamer boer die twee al hoe meer. Die pelikane en duiwe vlieg sonder ophou of
landingsplek.
Nou die aand kom ‟n ding my oor: ‟n Rumoer maak my wakker. Moeisaam staan ek op en onvas loop ek na die
venster waar rooie, bloue en gele teen die mure aan die oorkant kaats. Ek maak lui die venster oop en is aangenaam
verras deur die wit minibus op die parkeergarage se dak met sy jolige liggies en partytjiesirenes soos ‟n
trompetterende olifant. Klank en lig tol in die ronde. Ek sien ‟n lig in die wolkevertrek, maar dis nie die kamerson nie,
dit moet van die gang af wees. Ek voel ‟n koue luggie en hoor, asof baie ver, ‟n deur wat toeklap. Die min lig laat die
wolkekamer na stormweer lyk. Die pelikane en kraaie en duiwe hang swart soos ankers wat afgegooi is in die kamer.
Dis ‟n bak stilte waarin niks beweeg nie.
Bande skreefluit. Die klank en lig van die bussie buig weg om die hoek van die oorkantse gebou.
En af is die lig. ‟n Telefoon lui êrens en ‟n stemopname-apparaat gaan aan. Skielik brand die son waar dit onder die
wolke hang. Buurman ruk die pelikane, duiwe en die kraaie uit die lug. Hy het vuiste vol wolk later. Dit reën in slierte
op sy hemp en wange. Dis of hy ‟n storm oor homself bring. Toe is die vertrek weer nag. Ek is hierna lam van
ontsteltenis.
Vir talle aande daarna is dit aan die oorkant donker. Ek wou net aan die slaap raak, toe ek ‟n murmeling buite hoor en
‟n oranje gloed sien. Uit donkernag styg ‟n ballon van oranjerooi papier met patrone van pelikane en wolke op, al
wiegend saggies na bo. ‟n Kort kers brand helder groen en amber vlamme onderaan die groot gloeiende lantern wat
soos ‟n reusagtige omgekeerde druppel vol lig stadig boontoe val. Al klaar kan ek nie die motiewe sien nie. Die
gloeiende druppel plons suutjies reguit die nag binne, dan gaps ‟n bries dit buite sig.
Ek het die ballon gedroom. Maar my herinnering daaraan is helder. Dit het die swart skadusome van verdiepings se
muurlyste weggevou en het die gebou soos x-strale van ribbe in die dowwe lig gelyk. Is die patrone my eie? Was hulle
op die ballon? Wie bedink so iets?
Vanoggend, terwyl die ballon nog verder in my gedagtes styg, probeer ek ‟n verhaal skryf oor my bure. Ek bly soek na
die regte storie vir hulle, selfs al is dit ‟n halwe sprokie. Papier was hul boustof vir pelikane en watte; al wat nodig was
vir mooiweerswolke. Die son net ‟n skakelaar weg. ‟n Tyd lank was winter onwerklik.
Ek staar na die venster, skaars bewus van die reën wat in slierte aan die hele muur en aan die venster oorkant my
woonstel val. Die omliggende geelgrys muur wys vandag sy ou verf, ‟n al hoe fyner netwerk van krakies.
Ek gaan lê op die bed en staar deur die venster na die plafon in die buurwoonstel. Ek probeer peil waar my bure kan
wees. Die plafon bied geen leidrade nie. Hier en daar is kolle waar kleeflint of wondergom was.
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Tielman Sê Maar Net: Gedam en al
Met Namibië se nuutste wonderwerk ’n klipgooi Suid van Keetmanshoop geleë, was ons ou Dorslandvolkie
onlangs nog opnuut in rep-en-roer om die reusagtige Neckartal-dam vir die eerste keer te gaan bewonder.
Ek meen, eers het die genade reëns van bo ons Namibiërs verstom en toe kom die nuus dat die
Neckertaldam gaan binnekort oorloop! Dié inligting was genoeg om enige Namibiër met ’n beskikbare
ryding byderhand, aan die gang te kry om met sy familie inderhaas met padkos en al na Berseba koers te
laat kies.
Met Hardap se nederige 40 m walhoogte, is die Neckie beslis in ’n ander klas.
Met ’n vestommende hoogte van 78.5 meter (by oorloop) en ’n lengte van bykans 520 m, is dié dam beslis
iets om te aanskou. Ek meen die kontroversiële skepping kan glo lag-lag twee-en’n-half keer die
hoeveelheid water in sy pens berg as wat Hardapdam met 0.320 biljoen kubieke meter ooit kan droom.
As ek wiele gehad het, was ek beslis deel van die konvooi voertuie wat koers gekies het om die wonderwerk
vir die eerste maal oopmond gade te slaan.
Maar die Neckertaldam in al sy massiewe wonderlike glorie, is eintlik maar net ’n vollerige piering met sy
volle inhoudsmaat van 0.857 biljoen kubieke meter.
Dis nou as ons dit met Afrika en die wêreld se grootste damme vergelyk. Moet nou die de vieste in vir my
raak nie, want dis ’n feit soos ’n koei.
Mens sal reken die Amerikaners sal met hul grootpratery met die grootste dam in die wêreld spog, maar
ongelukkig vir hulle, duik die Yanks hier ongrasieus in ’n konsertinahek in.
Afrika loop breëbors met twee van die aarde se grootste waterstuiters. Vat so katvis!
Die Kariba-dam in Zim (babwe) is volgens sy kapasiteit van 185 biljoen kubieke meter, die grooste
mensgemaakte dam en meer in die wêreld. (Dê, vatso Amerika!) Die wal is maar net 125 m hoog en ’n skrale
617 m lank, maar sy watervingers strek 280 km ver en sy penswydte bult oor 32 km…
Die Russe met die Bratsk-dam in Siberië wat die magtige Angara-rivier stuit, is tweede op die internasionale
damranglys. Sy 169.27 biljoen kubieke meter is glad nie te versmaai nie. Sy wal toring 125 m die lug in en is
1.4 kilometer lank.
Die Akosombo-dam in die Volta-rivier in Ghana, is die wêreld se derde grootste met 144 biljoen kubieke
meter as dit vol is. Dié outjie se wal is ook maar net ’n skrale 700 m lank en 134 m hoog.
Op nommer vier is die 214 m hoë Daniel Johnson-dam in Kanada wat 139.8 biljoen kubieke meter water
agter sy 1.36 km lange wal in die Manicouagan-rivier kan stoor.
Selfs Venezuela sit die Amerikaners stil-stil op hul plek met hul Guri-dam (vyfde) in die Caroni-rivier met 135
biljoen kubieke meter. Dié bielie se wal is 162 m hoog (2x Neckartal), 1.5 km lank en wek 70 % van dié land
se elektrisiteit op!
Alhoewel die Neckertalwal se hoogte ons liries in verwondering en sprakeloos laat, is die hoogste damwal in
die vriendelik China te vinde. Die Jinping-I-dam se wal toring ‘n duiseligwekkende 305 m die ruimte in. Kort
op sy hakke is die Nurek-dam in Tadjikistan (300 m).
Maar die Tjaainas sal ’n plan moet beraam as hulle wil kersvashou by die einste Tadjikistanners wanneer hul
nuuste probeeslag afgerond is. Die Rogun-dam teen 335 m sal dan die wêreld se hoogste damwal in die
Vakhsh-rivier wees en is boonop 1.2 km lank.
Die Tadjikke spog ook met die hoogste natuurlike
damwal in die wêreld. Die Usoi-dam (567 m hoog!, 1.37
km lank) is op 18 Februarie 1911 deur ’n aardbewing
geskep wat die Murghab-rivier met ’n grondstorting
getem het om die Sarez-meer in die Pamir-gebergte te
vorm.
Ek wil nou nie ’n storm in ’n teekoppie veroorsaak nie,
maar verstaan julle nou hoekom ek se die Neckertaldam
is ’n piering?
32
Namibsgroete

HOU JOU KINDERS VEILIG OM DIE SWEMBAD MET DIÉ
WENKE
As jou kinders hou van swem, sal hierdie veiligheidswenke dalk nuttig
Swem-veiligheidswenke
• ’n Klein kindjie kan binne 30 sekondes in 5 cm water verdrink!
• Sorg dat almal wat met jou kind te doen het van die veiligheidsreëls bewus is en dat enige kinderoppasser volwasse,
betroubaar en verantwoordelik is.
• Lig kuiergaste en werknemers duidelik oor veiligheidsaspekte en standaarde ten opsigte van jou swembad in.
• Volwasse toesig is ’n absolute móét by ‘n swembad. As daar ’n sosiale geleentheid is, kan die volwassenes beurte
maak om ’n ogie te hou – sorg dat almal weet wie volgende aan die beurt is.
• ’n Net oor jou swembad, ’n heining of opblaasvlerkies is nie ’n plaasvervanger vir volwasse toesig nie.
• Moet onder géén omstandighede ’n ouer kind verantwoordelik maak om na die jongeres om te sien nie. Dis
onregverdig!
• Sorg vir prettige alternatiewe vermaak om die kinders besig te hou as die swemsessie verby is.
• Swembaddens moet volgens spesifieke regulasies omhein wees en moet met ’n veiligheidsnet toegerus wees.
• As die een kant van jou huis deel van die swembad se omheining uitmaak, sorg dat al die deure wat aan daardie kant
na buite lei ’n alarm bevat wat afgaan sodra die deur oopgemaak word.
• Moenie aanvaar jou kind is swemveilig net omdat hy swemlesse neem nie. ’n Kramp of skrik kan rampspoedige
gevolge hê.
• Volg ’n noodhulpkursus.
• Wees voorbereid! Sleutel noodnommers op jou selfoon in en plaas dit ook reg langs jou landlyn sodat jy dit nie hoef
te soek nie.
• Verwyder élke namiddag aanloklike speelgoed wat dalk om die swembad agtergebly het. Dit sal versoeking
voorkom.
• As jy op enige tydstip na jou kind soek, gaan kyk eerste by die swembad of borrelbad.
• Leer jou kind wat om te doen as hy/sy in die moeilikheid is.
• Doen navraag oor ’n swembad-alarm.

Waterveiligheid
Elke dag verdrink daar minstens een kind in Suid-Afrika en kinders onder die ouderdom van 4 jaar verdrink twee tot drie
keer meer as kinders in enige ander ouderdomsgroep.
Kinders verdrink nie net in swembaddens en die see nie. Hulle verdrink ook in dromme, emmers en baddens met water
wat slegs 4 cm diep is.
Dis hoekom ons nooit ‟n peuter alleen naby water mag laat nie, nie eens vir ‟n oomblik nie. Dis ook nie ‟n goeie idee om
‟n ouer kind te vra om toesig oor die peuter te hou nie, want kinders se aandag kan maklik deur iets afgetrek word. Jou
kind is selfs nie op haar eie veilig in ‟n badring nie.
Leer dus gerus jou kind vroeg reeds om te swem, of anders oorlewingsmeganismes soos om op haar rug te draai wanneer
sy in water beland. Swembaddens en visdamme moet bedek wees met veiligheidsnette. Tap die water uit wanneer julle
klaar gebad het en seël die doekemmer dig.
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Spreuke 13 : 1
‘n Wyse seun luister na die
tug van die Vader, maar ‘n
spotter hoor nie na berisping
nie.

Goue reëls van die lewe:
Wees altyd nederig
Wees altyd vriendelik
Wees altyd bedagsaam
Wees altyd respekvol
Wees altyd hulpvaardig
Wees altyd verdraagsaam

Weerhou jou van.....
Skinder
Kwaadpraat

Moenie jou meng met......
Kwaadstokers
Mense wat skinder

Laat die mooi in jou altyd skyn!!
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Neeee!! Dis die
laaste blad!!

Eendrag groete tot
die volgende
uitgawe

