
Voorbladnuus  

Moedersdagkonsert 

  
Saterdag, 12 Mei 2013, het die KVV ‘n heerlike panne-
koekaand gereël vir al die moeders en oumas by Die 
Oog. 
 
By die geleentheid het Coenie Naudé ons met sy mooi 
sang vermaak.  
 
Coenie Naudé is gereed om diep spore in die Suid-
Afrikaanse musiekbedryf te trap. Alhoewel hy nog ‘n 
nuwe naam in die Suid-Afrikaanse musiekmark is, is 
musiek maak nie heeltemal ‘n nuwe arena vir hom nie. 
Coenie is meer as net bedrewe in die uiteenlopende 
musiekgenres van Pop en alternatiewe Rock tot Swing 
en Gospel. Hy beskik ook ‘n wye register en sy krag-

dadige stem strek deur liefdesliedjies en Pop-Rock treffers. Sy lirieke spreek 
eerlik en opreg oor dit wat na aan sy hart is. Coenie put inspirasie uit die alle-
daagse, die mense om hom, die klein gelukke wat die lewe se hartklop is.Coenie 
is diep gelowig en glo dat elke dag ‘n geskenk van God is wat hy uit genade ont-
vang het. Hy is glad nie skaam oor sy oortuigings nie en glo dat sy unieke sang-
stem ‘n gawe is, en nie net ‘n talent nie. 

Ek is seker dat elkeen op een of ander manier  geraak was deur sy lied waar-
mee hy afgesluit het, “You raise me up”. Ons wil dankie sê vir Alta Combrink, sy 
bemarkingsbestuurder, wat dit moontlik gemaak het en al die pad van Komati-
poort afgekom het. 
 
Baie dankie aan almal wat gehelp het met die bak en vul van die heerlike panne-
koeke, die mooimaak van die saal en natuurlik die opruim na afloop van die 
funksie.   Ons KVV dames mág maar ‘n funksie reël. Ons kan nie wag om te sien 
hoe die Pa’s en Oupas bederf gaan word nie... 
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  JUNIE 2013  

Gaste van Inwoners — Geen Troeteldiere! 

 

Ons het ongelukkig  steeds gaste, beide vakansiegangers en inwoner-besoekers, 
wat nie die reël van troeteldiere ernstig opneem nie. 
 
In ontvangs is daar kennisgewings, in die vrywaringsvorm staan dit duidelik, en in 
die Gedragsreëls is dit gestipuleer dat geen troeteldiere die perseel  ingebring mag 
word nie!   
 
Ons gaan besoekers die perseel weier indien daar gevind word 
dat daar ‘n troeteldier, van enige tipe, in die voertuig is. Slegs  
troeteldiere wat vooraf deur die Trusteeraad goedgekeur is, mag 
hul intrek hier neem. 
 
Permanente viervoet-inwoners word nie op die stoep, adminge-
bou, mediese sentrum of swembad area toegelaat nie, jammer.  
Inwoners, ons vra ook u hulp om die boodskap aan u gaste oor te dra…..  

Laat asb vir Woefie tuis!!!!   



Bladsy 2 

                    Mediese Manewales  
                                           Fokus van die Maand:                      
                                          Hou matigheid voor oë 
 
Daar is talle redes waarom jy matigheid voor oë moet hou wanneer jy ‘n drankie geniet.  
Wetenskaplikes het bevind dat swaar drinkers breinbloeding kan  opdoen, wat na die 

ouderdom van 60 tot ‘n beroerte kan lei. 
 
Swaar drinkers was nie net jonger tydens hulle eerste beroerte nie, maar ook betreklik gesond en het minder 
vorige hartsiekes of beroerte simptome gehad as ander pasiënte.   
 

‘n Swaar drinker geniet 4 of meer drankies per dag.  Dit veroorsaak dat geskeurde bloedselle tot in die brein 

lek. Dit lei toe hoë bloeddruk en verminder die bloed se vermoë om te stol, wat dus die kans op ‘n beroerte 

laat toeneem.   Ongelukkig kan daai voggies ook op die heupe gaan sit. Die Kilojoule-inhoud van verskillende 

drankies is bv. 1 Bier (340 ml): 544 kJ, 1 Gegiste appelsap (sider) (500 ml): 996 kJ, Likeur (25 ml): 285 kJ, 

Port of soetwyn (50 ml): 289 kJ,  Brandewyn of whisky (25 ml): 264 kJ, Wyn - droog, rooi of wit (120ml/glas): 

360 kJ. 

Beperk dus jou daaglikse alkoholinname tot hoogstens een drankie vir vroue en twee vir mans. Dis vir jou eie 
gesondheid.  

Onthou, bloeddruk Donderdae!  Gratis elke week 
Hou die EETSAAL kennisgewing bord dop! Soos medikasie afgelewer word sal u naam op die afleweringsvorm 

in die eetsaal  op die bord geskryf word. Aflewerings slegs 08:00—12:00 en nie oor naweke nie asb.  

      Mediese Manewales — Vra Dr. Pil  
 

Ek is baie allergies vir enigiets op vier bene. Maar nou is dit ook so dat ons eers besluit het op 

honde en dan die groter stap na kinders toe sal neem. Hulle mag glad nie in die huis kom nie, so dit 

help, maar as ek nou buite is (die krapperige gras is ook nie bevorderlik vir my situasie nie) dan 

speel ek so lekker. Hulle lek my, spring bo-op my… en ek geniet dit. Dis net na die tyd gaan ek am-

per dood van die hooikoors. Antihistamien pille maak my lomerig, so ek kan dit nie in die dag drink 

nie. Die oplossing is nie om van hulle ontslae te raak nie. Ek wil weet of dit beter gaan raak? Word 

mens gewoond en half immuun teen jou troeteldiere? Of moet ek ‘n inspuiting kry? Een van my vriendinne het so 

iets toe sy jonger was gekry en sê dit help. Help asb! 

Liewe Jollie-jeuk 

Niks kan jou voorberei op kinders nie. As jy gedink het honde laat jou oë traan, wag tot jy kinders het! 

Om terug te kom na jou probleem; as jy ‘n allergiese reaksie toon nadat jy in kontak was met troeteldiere is dit omdat jou 

liggaam histamien produseer in reaksie op die proteïen in die dier se hare, spoeg of uriene. As jy wil weet presies waar-

voor jy allergies is, moet jy jou dokter besoek vir vel-of bloedtoetse. Hy/sy sal dan ook vir jou kan sê wat die beste behan-

deling daarvoor is, aangesien behandeling spesifiek tot die pasiënt se behoeftes aangepas word. 

My beste raad is om nie toe te laat dat jou harige kinders jou lek of bo-op jou spring nie. Ja, ek weet jy “berei voor” vir 

kinders en hulle gaan verseker aanhoudend op jou spring en van tyd tot tyd vir jou en alles wat jy besit ‘n lek of twee gee, 

maar jy behoort nie vir hulle allergies te wees nie. 

Ongelukkig is daar nie bewyse dat mens immuun kan raak teen jou troeteldiere nie. Dit beteken dat jy, soos met kinders 

al die voor-en nadele behoort op te weeg VOORDAT jy besluit om enige een van die twee in jou lewe in te nooi. Aange-

sien jy nou klaar die honde het en nie vir hulle ‘n ander huis wil soek nie, stel ek voor jy leer om leksessies met ‘n ferm 

“NEE!” van die hand te wys. Of leer om met krapperige oë en asmatiese asemhaling saam te leef. 

Sterkte  Dr Pil   

Dr Pil se advies is tong-in-die-kies en is nie ŉ poging om ernstige mediese raad te verskaf nie. 

 



Klub Vlytige Voete  

Die Juniemaand program is as volg:  

2 Junie:  07:30 Kruiskerk. Almal ontmoet op die rugbyveld, vervoer na wildskamp word voorsien vir 

  diegene wat nie kan stap nie  

  11:00 Interkerk in Olienhoutsaal  

3 Junie: Manne-uur om 09:00 —10:00 in die teetuin. 

5 Junie :  Dames-uur om 11:00 —12:00 in die tentkamplapa 

6 Junie: KVV-vergadering om 14:00 Olienhoutsaal. Ons nooi AL die dames   

  van Die Oog uit. Kom help ons beplan aan die aktiwiteite. 

9 Junie:   11:00 Interkerk in Olienhoutsaal  

9 Mei:   Hemelvaartdiens om 11:00 in die Saal 

15 Junie:   Verkope by warm swembad (Langnaweek) 

16 Junie: 11:00 Interkerk in Olienhoutsaal en Vadersdag  

21 Junie: Skole sluit  

23 en 30 Junie 11:00 Interkerk in Olienhoutsaal  

Let asb! Geen fliek tot dit warmer word nie 

Lyndanse se tye is Woensdae vanaf 16:30 tot 18:00 en Donderdae vanaf 17:30 tot 19:00. 

Jukskei begin om 15:00  Wateroefeninge sal steeds aangaan tot die brawes “koue voete” kry 

“Ons Vir Mekaar” 

Bladsy 3 

 

 
  

     Die Oog—Katte Projek  
 

Na gelang van ons eerste Inwonersvergadering ten opsigte van die bestuur en beheer van wilde 
katte by die Landgoed, sowel as  deurentydse navorsing, wil ons graag hierdie belangrike projek so gou 
moontlik van staple stuur en rig ons dus‘n versoek aan al ons belangstellende Inwoners om dringende toe- 
voeging, hulp en ondersteuning met die projek : 
  
Wat het ons nodig: 
1. Indien iemand weet van ‘n Veearts wat die katte kan steriliseer teen ‘n bekostigbare prys; 
2. Fondse/Donasies aan te bied voortaan die projek kan begin;  
3. Vrywilligers wat bereid sal wees om op strategiese punte die voeding en vang van katte te beheer en  

monitor; 
4. Bou  van vanghokke (‘n voorbeeld kan voorsien word)   
  
Dankie vir almal se ondersteuning tot dusver. Ons hou u op hoogte van enige vordering.  Vir meer inligting 
kontak asseblief ELNA SPÖHR, Tel: 083 289 7699 of E-Pos:  spohr.elna@gmail.com 

Dieremaniere  

KATastrofes  

 Onthou asseblief:  
 
Ons vra asseblief almal se samewerking, ooreenkomstig punt 13 van die Gedragsreëls rakende troeteldiere.  
Geen dier mag ingebring en aangehou word sonder die toestemming van die  Raad van Trustees nie.   
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 Humorhoekie 

 

     JY WEET JY WORD "WONDERBAARLIK VOLWASSE" wanneer ...  

 

1. Jy en jou tande nie meer saam slaap nie. 

2. Jy jou kouse probeer optrek omdat dit kreukel, en dan besef jy het nie kouse aan nie. 
3. Jy word wakker en lyk soos die foto op jou bestuurderslisensie. 
4. Dit neem twee probeerslae om van die bank af op te staan. 
5. Om 'n "gelukkie op te tel" beteken jy kry jou kar in die parkeerarea. 
6. Jou idee van 'n aandjie uit is om op die patio te sit.  
7. "Happy hour" beteken 'n slapie. 
8. Wanneer jy op vakansie is en jou energie op is voor jou geld. 
9. Dit neem langer om te rus as om moeg te word. 
10. Jou geheue is korter en jou klagtes is langer. 
11. Jou adresboek het meestal name wat begin met Dr. 
12 Jy sit in jou wiegstoel en kan dit nie aan die gang kry nie. 
13. Die apteker word jou nuwe beste vriend. 
14. Dit neem dubbel so lank om die helfte so goed te lyk. 
15. Alles is seer, en dit wat nie seer is nie ... werk nie. 
16. Jy slaan jou tande in 'n steak in ... en hulle bly daar. 
17. Jy doen afstand van al jou slegte gewoontes en jy voel nog steeds nie goed nie. 
18. Jy het meer geduld, maar eintlik gee jy net nie meer om nie. 
19. Jy kry uiteindelik jou kop reg ... en jou lyf begin uitmekaar val. 
20. Jy wonder hoe jy oor die muur kan wees as jy nie eers kan onthou dat jy bo-op dit was nie.  

                   Padtekens  

 

Die doel van padtekens is, soos almal weet,  om  orde op paaie te skep, en dis 
juis hoekom ons besluit het dat daar ook in ons Landgoed padtekens nodig is.  
 
Ons versoek alle inwoners en besoekers om asseblief ag te slaan op die tekens 
se doel, soos wat op ‘n openbare pad gedoen sou word. Stop by ‘n stopteken 
en die sirkels moet asseblief dienooreenkomstig soos ‘n sirkel gebruik word.  
 
Die goedgekeurde spoedgrens bly steeds 15km p/h deur die hele Landgoed.   
  
Hierdie geld vir gholfkarretjies, motorfietse, bromponies en vier wiel fietse ook! 
Hou op die paaie, moet asseblief nie kortpad oor grasperke en tussen huise 
deur neem nie. 
 
Ons bedank almal by voorbaat vir die samewerking,  maar spesifiek die manne 
wat ons gehelp het om al die tekens op te rig.  

Sleutels  

 

Ons doen weer ‘n beroep op alle inwoners, tydelik of permanent, om asseblief seker te maak dat 
ons ‘n spaarsleutel het wat veilig op die sleutelbord kan hang, vir nooddoeleindes. 
 
Indien die verkoopspersoneel ‘n sleutel van die eenheid moet hê, vra ons dat u een laat sny om  
vir hulle te gee. 
 

Ons kan ongelukkig nie verantwoordelikheid neem vir skoonmaakbeurte wat  verbeur word weens sleutels wat nie 
vroegtydig teruggebring word nie.  

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX3x.qVR4nMAgUSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dlaughing%2Bface%26fr%3Dyfp-t-735%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D4


Blaar Coetzee skryf: 

Konstruksieterrein ‘n miernes van bedrywigheid 

 

Die inwoners van Die Oog kan hulle gereedmaak om binnekort ‘n klomp nuwe 

gesigte te sien op Die Oog. Daar is tans meer as 60 huise in verskillende sta-

diums van aanbou, wat insluit 29 in fase 3, 19 in fase 4 en 10 in fase 5. Nuwe grondwerke-kontrakteurs moes 

aangestel word om die groot klomp werk gedoen te kry, nuwe subkontrakteurs word deur die bouers aangestel 

en ‘n groot hoeveelheid nuwe toerusting is ook nou op die terrein. 

 

Binnekort word daar begin met die ringpad na fase 3, die paaie in fase 4 en die volledige dienste in fase 7 – 

water, riool, elektries en paaie. Boonop word daar verhuringseenhede gebou vir die ontwikkelaar in die 

karavaanpark en eersdaags ook langs die sportveld op pad wildskamp toe. 

 

Fase 7 amper uitverkoop 

 

Sedert die bekendstelling van Fase 7 in Maart, is  15 van die 24 huise alreeds verkoop, oftewel 62,5%. Daar is 

slegs nog 9 eenhede beskikbaar. In fase 3  is daar nog 17 huise beskikbaar en dan is die fase  ook heeltemal 

uitverkoop. In Fase 5 is daar slegs  een eenheid beskikbaar. Inwoners word aangemoedig om hulle vriende en 

familie van die geleenthede  te vertel sodat hulle ook betyds ‘n belegging in  hulle toekoms kan maak. 

 

Die Oog is op  

 

Die Oog aftree-landgoed is op Facebook en inwoners word aangemoedig om hulle vriende en familie te kry om 

die blad te ondersteun. Daar word allerhande sosiale nuus geplaas van die inwoners en jy moet net die bladsy 

“like” om op hoogte gehou te word. 
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    Boekwurm Bydrae  

 

Die doel van ‘n Openbare Biblioteek is om boeke en ander media beskibaar te stel aan die 

gemeenskap wat dit bedien, met die klem op Inligting, Opvoeding en Ontspanning. Die Oog 

Biblioteek of Leeskamer is egter meer gerig op Ontspanning, en in ‘n mindere mate op Inlig-

ting, daarom sal u meer fiksie op die rakke vind as nie-fiksie. Nie-fiksie word beperk tot Geestelik, Handwerk, 

Geskiedenis, Reisverhale, Sport en Stokperdjies, Letterkunde, Natuur, Kuns, Kook, Medies, Astronomie en  

Biografiese materiaal. U sal wel enkele ander interessante boeke ook op die nie-fiksie rakke vind. As u wel an-

der inligting benodig, kan u dit invul in die “Navrae” boekie, en ons Bibliotekaresse sal haar bes probeer om dit 

vir u op die internet op te spoor. U kan ook boeke bespreek in die Navrae-boekie, sodra die betrokke boek/e 

inkom, sal u  gekontak word. 

 

U kan ook tydskrifte wat nog in ‘n goeie toestand is, op die tafeltjie in die sitkamergedeelte plaas. Enigeen kan 

van die tydskrifte neem en u hoef dit nie terug te bring nie. Sodoende kan ander inwoners ook die nut en genot 

daaruit put. LW: Tydskrifte wat op die rakke is, bv. National Geographic, moet asb weer teruggebring word! 

Lees-Treffers vir die Maand:   Dames gaan die “ Sarie 40 flitsverhale” geniet en die manne kan uitsien na “ ‘n 

Kwartmiljoen Mauserpatrone” deur Doc Immelman. 

 

Boek van die maand: “CUT” deur Cathy Glass – a true story of an abandoned, abused little girl who was des-

perate to be a part of a family”. 

Lekker Lees!  



Onthou asseblief  

KANTOOR SPREEK URE 

08:00 — 09:00 en weer  11:00 -13:00 

Plaas Krag Aanvrae strokies in die blikkie 

gemerk “Krag Aanvrae” op Leonie se tafel 

binne die volgende tye, stap maar in en sit 

die strokie neer. 

Aanvraag tye: Maandag tot Donderdag 

08:00—16:00  Vrydae 08:00— maar voor 

14:00 

GEEN AANVRAE KAN NAWEKE  

GEDOEN WORD NIE  

Ongelukkig werk die leweransier ook  

kantoor ure  
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Pos  

Ons vra steeds hulp  met die pos.  Kom haal net 

die sak en die sleutel in die kantoor. Die sak word 

by die toonbank in die poskantoor ingehandig, en 

hulle doen die res. Ons sal met graagte verduidelik. 

Groot dankie aan die paar wat nog hand bysit.   

Bystandnommers 

 

Aftreelandgoed (algemene noodbystand)                      

078 803 1479 

Mediese Noodnommer   -  079 217 5323 

Sekuriteit  -  083 260 1524                                

Ontvangs — Kantoor  014 743 4600 

(Verwitting ontvangs van besoekers by hier-

die nommer) 

Swanemeer — Wynassiedam 

   

   

  

  

Met aankoms  
 

 

 

 
 
KYK NOU net hoe pragtig is Tobie se swane nou, nie meer 
ingehok nie.  Hulle het nou wonderlike spasie  soos wat dit 
hoort  in die natuur.  

Kennisgewing — Borrelbad  

      

Vanaf  Vrydag 14 Junie sal die borrelbad-

dens oop wees vanaf 12:00 tot 20:00 oor 

naweke, publieke vakansiedae en skool-

vakansietye  

 

Die nuwe tye oor naweke, vakansiedae en 

skoolvakansies sal bly soos hier bo genoem 

tot net voor die Desember skoolvakansie. 

Vanaf die begin van die Desember skool-

vakansie sal ons weer terugkeer na die nor-

male tye:  09:00 tot 22:00 

 

Soos gewoonlik moet daar nog steeds deur 

die week bespreek word indien iemand die 

borrelbaddens wil gebruik  

Baie Dankie—Lydia Botha Western Breeze  

 

Baie  Geluk  

aan  Inwoners wat  gedurende 

Mei  verjaar het ! 


