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PHILIP VENTER —
ONDERVOORSITTER
en Hoof van die Departement later die
Universiteit van Limpopo. Hy ontwikkel
‘n passie vir “disadvantaged” rural
gemeenskappe en begin ‘n nuwe konsep
van “Community Genetic Services” wat
later deur die Wêreld Gesondheids
Organisasie
as
die
Gentiese
Diensleweringsmodel vir Afrika aanvaar
is. Hy werk saam met Genetiese Mediese
Spesialiste en verpleegkundiges in die
“Rural”/landelike
Hospitale,
begin
klinieke en lei verpleegkundiges op in
Mensgenetika. Die werk lei tot verskeie
publikasies, waaronder een die eerste
data in Afrika bekendstel oor die
insidensie van aangebore en genetiese
defekte in die swart bevolking in
landelike areas. Die werk lei verder
daartoe
dat
hy
die
Mediese
Navorsingraad se Reisbeurs, die
Universiteit Senaatsreisbeurs en die
Ernest Oppenheimer “Memorial Travel
Grant” verwerf waarmee hy en Georeen
op Sabbatsverlof is vir die hele 1998.

Philip Venter is gebore op 27 Junie 1947
te Greystraat, Bloemfontein. Van kleins
af was hy ‘n leier, klaskaptein en prefek.
Hy voltooi sy skoolloopbaan by
Noordskool en matrikuleer aan
Hoërskool Sentraal in Bloemfontein in
1965. Hy het akademies goed presteer
en aan veral rugby en atletiek
deelgeneem. Weens sy liefde vir sport
het hy na skool jare lank liga
tafeltennis, pluimbal en muurbal
gespeel. Hy trou 10 Januarie 1970 met
Georeen Annandale. Uit die huwelik is
twee seuns en ‘n dogter gebore en hy Die laaste agt jaar by die Universiteit is
het drie kleinkinders.
hy die Direkteur/Dekaan van die
Fakulteit
Gesondheidswetenskappe,
Hy voltooi in1969 sy BSc met Dierkunde waar hy ‘n groot bydrae lewer tot die
en Genetika as hoofvakke aan die Universiteit se ontwikkeling en navorsing
Universiteit van die Vrystaat en begin sy in die 24 jaar daar en betrokke was by
loopbaan in Januarie 1970 in die gemeenskapsaktiwiteite.
Hy
was
Mensgenetika
Laboratorium
by Voorsitter van Cansa in Polokwane,
Tygerberg Hospitaal in die Kaap as asook die Raad van Direkteure van die
Mediese Wetenskaplike. In 1973 verwerf Noordelike Bloedoortappingsdiens. Hy
‘n Honneursgraad in Mensgenetika, en dien 10 jaar op die Raad van Direkteure
in
1978
‘n
Meestersgraad. van die Suid Afrikaanse Nasionale
Desember1978 begin hy as Adjunkhoof Bloeddiens en is die laaste drie jaar
van die Mensgenetika Afdeling in Voorsitter van die Raad.
Pretoria by die Nasionale Departement
Gesondheid, waar ‘n navorsingprojek in Al die blootstelling het hom goed
1987 lei tot ‘n Doktorsgraad op die voorberei om ‘n bydrae te kan maak as
“Fragile-X” Sindroom in SA, wat mans Trusteeslid
en
ook
tans
as
aantas, maar waarvan vroue die draers Ondervoorsitter van die Raad by die
is.Op 1 Mei 1988 begin hy as Professor
Oog. Hulle het 5 Desember 2015 by die

Oog ingetrek. ‘n Paar maande later is hy
deur verskeie persone genader om hom
verkiesbaar te stel as trustee, maar het
dit van die hand gewys. Hy verduidelik
so: “Na ‘n tydjie het ek in my Gees
ervaar dat die Here vir my vra of ek Hom
gevra het of ek moet staan of nie,
waarop besef het dat ek net op my eie
besluit het. My belofte toe aan die Here
was dat, as ek weer gevra word, sal ek
my beskikbaar stel en indien ek nie
verkies word nie, heeltemal tevrede sal
wees. Ek wil dus in nederigheid sê dat dit
nie my besluit was nie, maar dat ek ‘n
“opdrag” ontvang het. Daarom moet ek
net my beste gee en het selfs my vrou in
‘n groot mate verwaarloos, maar groot
dank aan Georeen vir haar begrip en
ondersteuning”.
Hy glo nie daar is nog ‘n span sulke
toegewyde en hardwerkende Trustees
soos die groep manne hier op die Oog
nie. Hy beskou dit as ‘n voorreg om saam
met hulle te werk. Baie dankie aan die
grootste gros eienaars en inwoners wat
Die Trustees ondersteun en hulle met
hul gebede dra. Die hele span is
vasbeslote om Die Oog ‘n suksesverhaal
te maak en DIE aftree-oord in SA te
maak.”
KNIPOOG
REDAKSIE::

Bydraes kan gestuur word aan:
Annatjie Smit
082 210 7275
annatjie.smit@gmail.com
Alta Booyens
083 419 2376
alta.booy@gmail.com
Tokkie Swart
tok _kies@yahoo.com
Truiki Stander
079 585 1081
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Moedersdag Tee
Kosbare Pêrels

Met ‘n terugblik op Moedersdag
funksie, 13 Mei 2017, was dit een van
die hoogtepunte in die KVV se
jaarkalender gewees. Ons dank aan die
KVV span, wat met entoesiasme gereël
en gewerskaf het.
Die Tema was: Die Bybel se kosbare
PÊREL. Wilma van Heerden het geopen.
Moedersdag beteken Moeder, Vrou en
Vriendin wees se waarde is kosbaarder
as Pêrels. Pêrels is die enigste
edelgesteente wat deur pyn, lyding en
uiteindelik die dood, gevorm word. Die
waardevolste pêrels kom spontaan in
die natuur voor en is baie raar.

Ons dank aan die volgende persone:
1. Ons 10 “modelle” en die 2 manne
2. Wilma van Heerden vir die inkleur
van die Modeparade en raakvat van
woorde.
3. Riehette Smit vir die pryse! Dankie vir
die rose aan die modelle en geskenkies,
jy het elkeen spesiaal laat voel.
4. Boet & Ansie, asook Judy & Hettie vir
hulle sangduette.
5. SPAR – vir skenking van vleispasteitjies

Wat bepaal ons waardes as dames?
Ons omgee vir ander. Ons vreugde, ten
spyte van ons oud word, seer wees,
siektes en soms moeilike omstandighede. Ons opregte liefde vir alle mense
en diere. En bowenal ons Kind van God
wees - ons hoef nie te probeer om Sy
Kind te wees nie, ons is reeds deur Sy
Johan en Henk
Gees wat in ons is, Sy Uitverkore,
— ons manlike modelle
Kosbare Pêrel. Elke Vrou, Moeder,
Vriendin moet haarself vertroetel.
Want, onthou, ons elkeen is ‘n
volmaakte, fynste kwaliteit pêrel.
Die kuier, teedrink, lag en smul aan ons
keurige versnaperings het die dag vrolik
Modevertoning:Minelle Ontwerpersafgesluit, waarna almeal hand bygesit
klere is deur ons eie modelle –
het met opruiming.
almal inwoners - smaakvol en met
sjarme vertoon.
Ons KVV Dames Klub bestaan uit elke
vroulike inwoner en is ‘n lid, en die
hande en voete, die daarwees vir
mekaar, hier Oppi Oog. Die ware
Paradys om in te kan bly.
Gerda vd Walt
Elna, Gerda en Wilma
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Ons eerste jukskei toernooi vir die jaar
op 15 Maart 2017
was ‘n reuse
sukses. Die spanne wat vir ons kom
kuier het was Naboom, Kokanje en Klein
Begin. Altesaam was ons 12 spanne wat
deelgeneem het in die A en B afdelings.
Alhoewel dit baie kompeterend was,
was daar ‘n geweldige goeie gees onder
die spelers.
Die Oog het hulleself baie goed van
hulle taak gekwyt. In beide afdelings
het die Oog spanne met eerste, derde
en vierde plekke weggestap.

Die nuwe sambrele is goed ingewy en die baan het pragtig vertoon

Ons wil graag al die Oog inwoners bedank vir hulle ondersteuning. Die dag
het getoon dat beide die spelers en die
Oog toeskouers bygedra het tot die
groot suskses van die dag.
Spesiale dank aan al ons Jukskei dames
en mans vir hulle harde werk om die
heerlike kos voor te berei.
Jukskei bestuur
Kuiertyd by die skaduryke Njala Lapa

Wenners in die A Afdeling – Span A3 Flip Boshoff, Martie
Lombard, Ina Breedt, Willie Botha en Jan Kruger

Wenners in die B Afdeling – Span B1 – Hoffie Rossouw,
Leurna Annandale, Maritha Steyn en Bets Schoonwinkel

God’s Goodness
Most seniors never get enough exercise………..

In His wisdom, God decreed that seniors become forgetful so they would have to search for their glasses, keys and other things, thus doing more walking. And God looked down and saw that it was good.


Then God saw another need. In His wisdom, He made seniors lose coordination so they would drop things, requiring
them to bend, reach and stretch. And God looked down and saw that it was good.


Then God considered the function of bladders and decided seniors would have additional calls of nature requiring more
trips to the bathroom, thus providing more exercise. God looked down and saw that it was good.
So, if you find as you age you are getting up and down more, remember it’s God’s will. It is all in your best interest even
though you mutter under your breath.
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Die Osse stap aan deur die stowwe………
150 jaar op hierdie Oos-Kaapse grond.
Stamvader Willam Williams is in 1802 in
Engeland gebore en het in 1886 sy laas
asem op Bergrivier uitgeblaas. Dit het
nie juis lank vir sy bloedlyn gevat om te
ver-Afrikaans nie.
Japie was voor sy aftrede by Fort Hare
betrokke in die Landbou afdeling. Op
Bergrivier moes hy ‘n besluit neem om
hierdie plek op die beste te benut. Die
plaas met sy pragtige berge, kliprante en
lieflike waterval, het die boerdery
geleenthede redelik beperk. Japie se
besluit om ‘n paar oornagplekke op te
rig, wat aansluit by die natuur, en
omgewing, was in die kol. So ook die
uiters noodsaaklike staproetes.

Ons jongste spruit, Carina, woon en
werskaf saam met haar gesin in die
pragtige Natures Valley.
Plettenbergbaai, ook uiters aanskoulik, lê effe
meer as ‘n klipgooi verder. Lieflike rit
van sowat twintig minute - natuurskoon
oorweldigend mooi.
Geen erge
vroegoggend verkeer. Geen padwoede.
Wonderlik genesend vir liggaam en
siel…..
En die besljuit om die Afrikaanse
Volgsgeskiedenis hier op Bergrivier in
‘n Groot bate vir ons as ouers dat Carina herinnering te roep, was van onskatbare
en manlief Gerrit entoesiastiese en waarde. Ons oornagplek het bestaan uit
ervare reisigers is – en dat hulle Pa en twee areas, elk met ‘n pragtig
Ma graag wil saampiekel. Die vrugte gerestoureerde Voortrekkerwa waarin jy
wat ons deur die jare daarvan gepluk na gelang van eie keuse kon slaap. Vie
het, was en is steeds ‘n wonderlike die twee kleinseuns van ses en tien jaar
voorreg. Die prag van die Namakwa- oud was dit ‘n heerlike avontuur – vir
landse blomme; die benoude afdaal in die Oupa ook!
die dieptes van Die Hel (Gamkaskloof) ‘n Donkie is gestook vir ‘n heerlike warm
en talle meer, maak ‘n deel van stort. Daarna die nagrus in die slaapplek
wonderlike herinneringe uit.
van jare der jare gelede.
Wat ‘n
belewenis!
Vanjaar, 2017, was die GROOT bederf, ‘n
naweekgesinskuier
in
die Die volgende twee aanhalings wat ons
Gamtoosvallei op die plaas Bergrivier.
daar raakgeloop het, het in ons harte
Eienaar Japie Williams, se familie boer al nesgeskop:




“Oor die land van alle lande, lê ‘n
wapad geborduur dis die kerwe van
die band uit die wamaker se vuur.”
“Die ossewa was die Voortrekkerpionier se woning, slaapkamer,
bruidskamer, geboortekamer, siekekamer en sterftekamer. Dit was sy
jagtershut, en in oorlogstyd sy
fortifikasie teen enige aanslag.”

Die Ossewa was die voortrekkers se
ganse lewe. En wie was hierdie mense
nou eintlik? My en jou Voorvaders. Ons
eie, eie bloedmense.
Truiki Stander

Retirement is...........
"Retirement has been a discovery of

When men reach their sixties and retire,
they go to pieces. Women go right on
cooking. ~Gail Sheehy
When you retire, you switch bosses —
from the one who hired you to the one
who married you. ~Gene Perret

I enjoy waking up and not having to go
to work. So I do it three or four times
a day. ~Gene Perret

beauty for me," Hartman said in
sudden seriousness. "I never had the
time before to notice the beauty of my
grandkids, my wife, the tree outside my
very own front door. And, the beauty of
time itself." ~Terri Guillemets
Retirement can be a great joy if you can
figure out how to spend time without
spending money. ~Author Unknown
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POTTIES OUETEHUIS KONSERT
Op 2 Maart 2017 het Die Oog Drama en Musiekgroep opgeruk Potties toe om vir die oumensies daar ’n hele konsert
opvoering te gee. Daar is gesing, gedans en toneel gespeel.
Die Mannesangroep het die gehoor met hulle pragtige
stemme vermaak; die Klawersnare orkes het almal se voete
laat jeuk met ou bekende musiek treffers; die dramagroepie
het die gehoor laat terug verlang na ou fliektreffers toe
hulle ’n uitmuntende verkorte weergawe van “Sound of
Music” opgevoer het, asook laat skaterlag met die
skreeusnaakse “Sneeuwitjie en die Sewe Bergies;

Die von Trapps

KKlawersnare

en laaste maar nie die minste nie is die oggend afgesluit
met die Lofdansers wat menige inwoner ’n traan laat pik het
met hulle gevoelvolle uitvoering van die “Seënbede” van
Annelie van Rooyen.

Lofdansers

Vir skurwe voete smeer jy ´n
bevogtiger aan jou voete. Sit
dan ´n dun lagie vaseline op
jou voetsole. Trek dan sokkies
aan wat jy warm gemaak het in
´n droeër. Gaan slaap met die
sokkies aan. Die volgende dag
behoort jou voete baie beter te
wees.

Vir gebarste hakskene, week
jou voete vir 'n hele rukkie in
warm water met 'n handvol
growwe sout in. Doen dit net
voor jy gaan slaap. Droog
liggies af met 'n handdoek,
smeer 'n dik laag vaseline oor
jou voete, trek 'n plastieksakkie
bo-oor en trek 'n paar sokkies
bo-oor die sakkies. Klim in die
bed en slaap.
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VERPLEEGSTERSDAG - 12 Mei
Dankie vir julle wat salfies smeer, pleisters plak en
drukkies en soentjies gee, waar ons seer het. Dankie
vir die luister as ons kla en agter die kla die eensame
en bang mensie hoor. Dankie dat julle opreg omgee!
Suster Marietha en jou verpleeg personeel spannetjie,
ons sien en hoor en voel julle opregte luister en
omgee.
Elkeen van julle, ons spesiale verpleeg personeel hier
Op die Oog, al die inwoners, dra julle werk en
versorging op aan ons Hemelse Vader.
Gerda vd Walt

Ja, daar bestaan wel so ‘n dag waar ons al die
Verpleeg personeel spesiaal kan bedank vir hulle
harde werk.
Die mannesanggroep het die 15 Verpleeg
personeel, asook al die inwoners van ons
Sorgsentrum met 4 liedjies kom toesing, met
seenbede. Ook die Lofdansers van die Oog het
Annelie van Rooyen se seenbede, met dans en
hande, elkeen geseen. Martie Lombaard het
pragtige handgeskrewe kaartjies vir elkeen
gemaak, met ‘n sjokolade aan. Die dankie se is met
‘n spesiale drukkie aan elkeen oorhandig.
Dankie vir jul onbaatsugtige, toegewyde diens aan
ons brose ouer mensies.

KOEKELOER-TOER

Almal stem saam……Ons eerste Koekeloer-toer was ‘n
groot sukses! Almal wat bymekaar se huise ingeloer het,
het idees by mekaar gekry en mekaar ook sommer beter
leer ken!
Die Kommunikasie-komitee het R2000.00, van die fondse
wat ingesamel is, aan die Sorgsentrum geskenk! Dit was
regtig ‘n plesierige en prettige projek wat deur almal
geniet is!

Die dames wat hulle wonings goedgunstelik oopgestel het
vir die Koekeloer-toer!
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stilte saam na CD van die 1983 vertaling  Vas sonder Media, Nuus, selfoon en
luister, saam volg in die Bybel asook
daaglikse sloer vir 7 dae.
onderstreep of high light
 Ek het verlede jaar die 7dae lees
indien jy so voel. Vir 7 dae die 2,000 bl.
beleef saam met ‘n
Lees en Luister
gemeente in Pretoria en baie
inwoners het my gevra dat
Skakel Gerda vd Walt (196) rondawel
hulle dit ook baie graag sal wil
Maandag 14 Aug tot
huise vir meer inligting by 082 971 meemaak.
Sondag 14 Aug
1551
 Daar is geen kerkverband met die
 Begin soggens 6.30 tot 9. 30 saans Waarom?
lees nie, net Die Woord.
 Om ons verhouding met God te
 Slaap saans tuis
 Geen bid of vrae of opsommings of
verdiep, in stilte en vas in Die
 Middagetes sal deur eetsaal
enigiets word van jou verlang nie,
Woord.
afgelewer word. Jy betaal self.
net om saam te kom lees en luister.
 Die Skrif vereis nie vas nie, maar Die
 Ontbyt, peusel goed en Ligte
Net jy, jou Bybel en stilte. Indien jy
Woord se wanneer jy vas, of
aandetes moet saamgebring word.
net 1 dag wil kom saamlees, is jy
afsonder, eenkant wees om na God
ook welkom, maar jy moet
 Geen Kostes nie - Gratis. Gratis!!!!!
te soek en roep, onttrek van die
vergadering toe kom om te hoor en
wereld
en
te
fokus
met
alles
op
Sy
sodat getalle, plek en inligting
Beplanningsvergadering:
Woord. Volhard in die lees van die
deurgegee kan word.
3 Augustus
Skrif, alle laste van die daaglikse
Indien jy meer wil hoor – kom
lewe af le, maak jy jou hart voor
vergadering toe.
God oop.
Donderdag middag 2uur tot 3uur in
 ‘n Diepere soek na God in Sy
Olienhoutsaal.
Woord, maak jy jouself leeg.

Ons kry opnuut wysheid, raad en
Kom lees jou hele Bybel in 7 dae deur.
insig, ‘n Geestelike draagbaar.
Ons beplan ‘n 7 dae stil word, in
 Die lees motief is nie om mense te
afsondering, net met Die Woord.
beindruk nie, maar is toewyding
Ons gaan die 1983 Afrikaanse Bybel
aan God. ‘n Honger na Die Woord.
lees. Sluit ook die Bybel in Praktyk

Om stil te word van gejaag,
(nuwe vertaling) in.
gedagtes te ledig en jouself te
Gaan half 7 soggens tot half 10 saans in
ontdek.

BYBEL LEES IN
7 DAE

Vir diegene wat lief is om in die tuin te vroetel, het ons ‘n
paar nuwe tuingidse gekry.
Jaarplante deur Peter Kruger, Grondbekkers en Rankplante
deur Beyers Theron, asook Kirchoffs se Tuingids, bevat baie
nuttige inligting met sketse en ook foto’s.
Gardening with indigenous trees and shrubs deur David &
Sally Johnson is ‘n pragtige gids vir tuinmaak.
Poisonous plants of Southern Africa deur J Vahrmeijer is
veral nuttig vir ons hier by Die Oog, waar die bokke snags
kom peuselhappies soek.
As u wil weet watter bome is uitheems, kyk gerus na die
Nasionale lys van Ingevoerde bome, saamgestel deur E Von
Breitenbach. ‘n Ander interessante boomboek, is Trees of
the Bushveld deur Roux Wilsenach.
Die tuingidse sal u op die nie-fiksie rak kry by NF 635 en
boomboeke by NF 589.
Lekker tuinmaak! Gerda Kruger

‘n Vriendelike versoek aan almal wat boeke lank
uitstaande het, om dit asb terug te besorg. Moenie wag
tot u ‘n aanmaning kry nie. Vir navrae, skenkings of
enige ander inligting ivm die biblioteek, kontak my
gerus by 0825636707. Ek is voortdurend besig met
nuwe skenkings en om die biblioteek en die rakke netjies en toeganklik te maak.
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BOSKLOKKIEBOS TUINBOUGROEP
(MACKAYA BELLA)

Uitstappie 22 Junie 2017
Om 7:15 het 52 inwoners by die
parkeerarea bymekaargekom.
Hulle
was opgewonde soos kinders en kon nie
wag om die in die pad te val nie. Bets
was soos altyd gewapen met haar
kamera en het ‘n groepsfoto gemaak.
Ons het na Nylstroom vertrek. Ons
eerste stop was die pragtige ou
Voortrekkerkerkie wat as ‘n museum
ingerig is. Die kurator, Prof Hendrik van
der Wateren het al op ons gewag.
Stephen Kruger het Prof. aan die groep
bekendgestel en ‘n donasie oorhandig
t.b.v. die museum. Prof. v de Wateren
het 30 jaar aan die Puk volkekunde
gedoseer. Hy het in Potchefstroom die
museum oor volkekunde opgerig en
bedryf. Hy het ook die PUK se museum
tot stand gebring. In Nylstroom het hy
die museum - JG Strydomhuis,
georganiseer en die bybelmuseum langs
die Gereformeerde Kerk tot stand
gebring.
Prof. se ongelooflike kennis en die
interessante aanbieding van sy praatjie
het ons aan sy lippe laat hang. Hy het
ons via die bybelse geskiedenis, deur
die kerkgeskiedenis en ons land se
geskiedenis geneem en ons weer laat
besef wat ‘n ryke erfenis ons as
Afrikaner volk het. Daarna het ons die

museum besigtig. Soos ons deur die ontbyt en alles wat ons kon geniet.
museum beweeg het, het Prof. ons Dit het tyd geword om aan te beweeg
vrae beantwoord.
na ons volgende stop Metsi Metsi. Dit is
‘n plaas wat aan ‘n dam geleë is met ‘n
pragtige gastehuis. Die huis en
gastehuis is ingerig met antieke
meubels en orals staan oudhede rond.
Ons het ons verwonder aan die groot
versameling
outydse
speelgoed,
strykysters en karretjies.
Die eienaar, Linda Loubser is ook die
eienaar
van
die
Oude
werf
Antiekwinkel op Nylstroom. Ons het
deur die hele gastehuis geloop en ons
verlustig aan al die mooi goed wat oor
baie jare bymekaar gemaak is. Ons het
ons op die stoep tuisgemaak en Linda
het
koffie bedien met heerlike
soetgoedjies.

Ons volgende besoek was aan die
Konfytfabriek van Ina Lessing. Ina is
landswyd bekend vir haar groot
verskeidenheid heerlike konfyte. Ina en
haar seun het ons gasvry onthaal met
vars lemoensap en koffie. Sy het vertel
hoe haar konfytkokery en bemarking
van haar produkte uit nood gebore is.
Vandag is haar man en hulle 5 kinders
op een of ander manier betrokke by die
besigheid. Sy kan trots wees op dit wat
sy vermag het. Ina en haar seun Nathan
het ‘n volledige plaasontbyt vir ons
voorberei. Ons het heerlik geëet,
gekuier en van haar wonderlike konfyte
gekoop. Hans van Driel het Ina bedank
vir haar gasvryheid, die voortreflike

Die komitee sê baie dankie aan die
inwoners wat saamgegaan het. Dit was
baie lekker om met so’n groot groep
positiewe mense op ‘n uitstappie te
gaan. Julle het vir seker bygedra tot die
sukses van die uitstappie . (Ons maak
weer so)
Bosklokkiebosgroete,
Thea van Driel
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