
17 Mei 2014 

Krieketuitdaging   

 

B aie dankie aan die personeel vir die Krieketuitdaagwedstryd!  Ons weet 

nie wie die meeste verras was met die uitslag nie, maar wat vir ons as in-

woners die lekkerste was, is die goeie verhouding wat daar tussen die per-

soneel en die inwoners op Die Oog heers.   Ons het die ete in die buitelug 

baie geniet en ‘n opregte dankie aan Bert, Gerrie en hul personeel vir die 

harde werk om ons daar te kon bedien.  

Jackie, Elzabi en Willem het die reëlings getref en die veld gereed gekry ter-

wyl Bastiaan, Marié en Leonie tellings gehou het. Ons 

“professionele” aankondiger vir die dag was Flip en  

Japie het hom as kranige “DJ “ bewys en dit was duide-

lik dat die drie spoggerige en “ervare Pom Pom-

meisies”.  

Dankie ook aan die 

spanlede van die ‘Mowers 

en Moppers’ vir die wyse waarop julle die ‘Nerds 

en Skirts’ gedurende die wedstryd gehelp, 

gedra, verdra en vergewe het. Ons maak vol-

gende jaar weer so! 

 

 
 

   

“Op die Oog af”  

Junie 2014 

 

In hierdie uitgawe … 

•  Voorbladnuus  

•  Kwinkslae uit die        

 Skrif 

• Welkom  

•  Aan die woord  

•  KVV 

•  Mediese Manewales 

•  Besige Bye  

•  Beroepsveiligheid  

•  Plantplesier  

•  Salon Sake  

•  Diere Maniere 

•  Boekwurm Bydrae 

•  Dankie 

•  Wildskamp 

•  “He is a poet..” 

•  “Op die Oog af  

 

Links: 
Wedstrydwenners:  “Nerds & Skirts” 
Die eerste inwoner wenspan in die 3 
jaar van die kompetisie. Wel gedaan! 

Regs: 
Ons personeelspan “Moppers & Mowers” 
het die klei-bul (onder)  troosprys 
ingepalm 

Hettie, Sonja en Marlene) pre-
sies geweet het wat om wan-
neer te doen.  



Bladsy 2 KWINKSLAE UIT DIE SKRIF 
Gedagte vir die maand— Christus se Hemelvaart 

 

G eagte mede oog inwoners, hierdie maand herdenk ons die Hemelvaart van ons Dierbare Here   
Jesus Christus op die 29/05/2014, maar wat beteken dit vir my en jou: 
 
Dat dit vir ons ongelooflik voordelig is; 
Jesus sê in Joh 16:7: Maar Ek sê julle die waarheid; dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as ek nie weg-
gaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan; sal Ek Hom na julle stuur. 
Ek wil graag net in kort `n paar voordele van Jesus se Hemelvaart aan u weergee. 
 
1ste Voordeel:  Die Hemelvaart self;  Joh 3:13 sê, 
En niemand het opgevaar na die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van 
die mens wat in die hemel is.  En ook Ef 4:9a Maar dit: Hy het opgevaar- daar is ook ander gedeeltes in die skrif 
wat dit vir ons beskryf. 
 
2de Voordeel: Jesus sit aan die regterhand van God 
Luk 22:69: Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God, en 1 Pet 3:22b- en 
aan die regterhand van God is, terwyl engele, en magte en kragte aan Hom onderwerp is.    
 
3de Voordeel:  Jesus tree vir ons in by God die Vader; 
1Joh 2:1+2: My kinders ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie en as iemand gesondig het, 
“ons het `n voorspraak by die Vader Jesus  Christus die Regverdige”. En Hy is `n versoening vir ons sondes ... 
 
4de Voordeel:  Ons word regverdig verklaar. 
1Kon 8:32b+2 Kron 6:23b: ...en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid. Mark 
2:7b sê: “Wie kan sondes vergewe behalwe Een, naamlik God”. 
 
5de Voordeel: Die Trooster word na ons gestuur. 
Joh 14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle `n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid; Die 
Gees van die waarheid.... 
Joh 16:7 Jesus sê self- Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan want as Ek nie weg-
gaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur. 
Joh 14:26: Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in My Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal 
julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.  
 
6deVoordeel:  Hy gaan om vir ons plek te berei. 
Joh 14:2+3:  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie sou Ek dit vir julle gesê het. Ek 
gaan om vir julle plek te berei. 
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees 
waar Ek is. 
 
7de Voordeel: Hy het wel opgevaar maar Hy gaan weer kom. 
Ons lees in 1 Thess. 4:17: Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle ( lees vers 16 ook ) in wolke 
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.  Dan sal ons wees, daar 
saam met Jesus in die plek wat Hy vir ons voorberei het.  Hy leer ook vir ons in Opb. 1:7:  Kyk, Hy kom met die 
wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom 
rou bedryf; ja amen!   
 

“So elke mens op aarde sal Hom sien en weet dat Hy Sy bruid kom haal het.”  
 

Ek hoop werklik dit sal vir u tot groot seën wees in hierdie dae wanneer u aan die Hemel-
vaart dink.   Baie dankie vir u saambid. 
 
Groete in Christus 
Jan Lange    



Welkom: 
Landgoedbestuurspos gevul  

 

D ie kantoordeure was skaars oop toe ‘n onbekende man die Maandag oggend by die kantoor instap, en 

paraat homself voorstel as “Allen Hughes”.   “Die man is vroeg” sê ons vir mekaar.   

 

Allen is aangestel as nuwe Landgoedbetuurder en het die 16de Mei amptelik die bestuurs sitplek ingeneem. 

Van die staanspoor af het hy ons laat verstaan dat spanwerk en ‘n positiewe gesindheid hierdie skip gaan 

laat vaar.  Allen het sy werksetiek en waardes baie duildelik gemaak: daar sal strukture en prosedures in plek 

wees, reg en regverderigheid sal geskied, duidelike gedragskodes sal in plek wees en elke persoon het die 

reg tot sy eie identiteit en opinies.  

 

Allen kom van die Tsogo Sun Hotelgroep af,  waar wêreldklas kliëntediens ‘n sleutel element  tot sukses was.  

Voor die hotelgroep was hy by die SABS Suid-Afrika betrokke as Hoof Fasiliteitsbestuurder.  Sy loopbaan het 

ook ’n draai as Projek  Bestuurder by Johnsson Controls gemaak.  Allen het ‘n 

national diploma in elektroniese ingineurswese en hy is ook nie ‘n vreemdeling  

vir  die ISO9000 en NOSA  prosesse nie. Hy het ondervinding in die  konstruk-

sie regulasie en beroepsveiligheid velde.   

 

Ons het alreeds ‘n paar veranderinge in die kantoor  aangebring, soos vele van 

u reeds ontdek het.  Leonie en Jackie se kantore is geruil, en Elsabé Nel se 

kantoor is nou die Betta  Projects kantoor.   

 

 

Ongelukkig kan sy vrou Hermien nog nie by hom aansluit nie, maar ons hoop om 

haar eersdaags aan almal voor te stel. 

 

Ons neem afskeid van Dion Nell wat vir meer as twee jaar hierdie posisie beklee 

het.   

 

Dion gaan weer by die Betta Projects span aansluit, maar sal steeds by Die Oog woonagtig wees saam met 

sy eggenoot  en  gesin.  Dankie vir jou insette Dion! Ons wens jou geluk en voorspoed toe met jou toekom-

stige bedrywighede. 

 

Ons heet vir Allen hartlik welkom en weet hy gaan gou ons werkplek sy eie maak, goed inpas en dinge laat 

gebeur.       

 

Knipoog Redaksie 

 

Bladsy 3 

Daar word hard beduie waar wat 
gaan staan  



Bladsy 4 Aan die Woord  
Die Heffingsmodel soos aanbeveel deur die Beheerliggaam 

 

D ie klagtes met betrekking tot heffings val hoofsaaklik in die kategorieë Grasdakke en Teëldakke.  Die grasdak 

eienaars is van mening dat hulle die teëldakeienaars subsidieer as gevolg van hulle kleiner en dus meer ongerieflike 

eenhede relatief tot die groter eenhede van die teëldakke.  Die klein grasdakeienaar (bv. 32 vk meter) voel dat hy finan-

sieël amper rnet soveel bydra tot die behoud en ontwikkeling van Die Oog as die groter eenheid (150 vk meter), maar 

indien die hele oord verkoop sou word, hy nie genoegsame rendement kry vir sy deel se waarde nie.  Gevolglik is die 

grasdakke ten gunste van ‘n kwotastelsel waar die totale koste volgens eenheidsgrootte verdeel word. 

 

Die teëldakeienaars is weer van mening dat hulle die grasdak eienaars subsidieer betreffende die instandhouding van 

grasdakke en ook die hoë versekeringspremie van grasdakke.  Hulle is van mening dat die grasdak se versekeringspre-

mie  apart gehef moet word vir elke eienaar.  Hier teenoor het die grasdakeienaars die opinie dat hulle hier gekoop het 

toe daar net grasdakke beskikbaar was en vra hoe hulle nou na 4 jaar skielik gepenaliseer kan word deur die verseker-

ingspremie afsonderlik te betaal.  Voorheen was dit in die heffing ingesluit. Van die eienaars wat hier in die begin gekoop 

het, was onder die indruk gebring dat hulle heffing R1 400 per maand gaan wees en dat dit sal verminder soos wat een-

hede vermeerder, wat nie die geval is nie. Daar was ook nie op daardie stadium melding gemaak van munisipale belas- 

ting wat afsonderlik betaal moet word nie. Hulle het dus nie noodwendig voorsiening gemaak vir verhoogde kostes nie.  

Van hulle sit nou in ‘n penarie en kan nie hulle lewenskoste dek nie. 

 

Beide instansies het geldige redes en ‘n middeweg moet gevolg word om ‘n oplossing te vind.  Indien ‘n heffingsmodel 

sodanig is dat dit enige van die twee groepe erg benadeel, sal die gevolge daarvan op almal impakteer. 

 

Die Beheerliggaam kyk met 'n oop gemoed na die bepaling van die geskikste heffingsmodel vir Die Oog.  Dit word ten 

volle besef dat elkeen wat heffing by Die Oog moet betaal,  besorgd mag wees oor die bedrag wat volgens die aan-

bevole heffingsmodel vir alle dienste betaalbaar sal wees.  Die empiriese benadering wat met die ontwikkeling van die 

heffingsmodel gevolg is, het juis ten doel gehad om die problematiek van al die uiteenlopende konstruksieverskille, 

asook die bepaling van alle gepaardgaande kostes in elke geval, relatief, maar effektief te kan oorbrug.  Die Beheerlig-

gaam is daarom van mening dat die aanbevole heffingsmodel heeltemal voldoen aan die beginsel van regverdigheid-

teenoor alle lede van die Regspersoon.  Dit voldoen aan die mikpunte om markverwant m.b.t. Heffings te wees, terwyl 

die glyskaalbedrae volgens grootte toelaat dat kleiner eenhede,  sowel as groter eenhede,  relatief tot die geheel bydra.  

Wooneenheid oppervlakte bepaal dus basies die toepaslike heffingsbedrag wat aldus ook die beginsel van 

"deelnemingskwota" bevat, soos hoe dit in die Deeltitelwet staan. Daar word net onderste en boonste plafonne vir hef-

fings en grootte kategorieë gebruik. 

 

Die aanbevole heffingsmodel moet op ‘n spesiale vergadering deur ‘n 75% meerderheid aanvaar word.  Indien dit nie 

geskied nie, moet huidige heffings gehandhaaf  word totdat ‘n alternatiewe model ontwikkel is, wat tydrowend kan wees.  

Sou daar nooit ‘n 75% meerderheid behaal word nie, word ‘n arbiter aangestel, wat duur gaan wees, en dit is te betwyfel 

of hy met ‘n oplossing gaan kom wat albei partye te vrede sal stel, moontlik verlaat hy hom op die wetgewing wat die 

kwotastelsel aanhang tot groot nadeel van Die Oog.  Subsidies sal nie meer markverwant wees nie en in so ‘n geval sal 

die teëldakeienaars aandring dat grasdakeienaars self verantwoordelikheid aanvaar vir instandhouding van grasdakke 

en versekeringspremies. Beide partye kan erg benadeel word indien daar nie tot ‘n vergelyk kan kom nie. 

 

Ons doen dus ‘n beroep op beide partye dat hulle mekaar se standpunte sal respekteer en instem tot die aanbevole 

model en dat elkeen die waardesisteem wat Kriek de Beer opgestel het, naamlik dat ons moet omgee vir mekaar en reg-

verdig teenoor mekaar moet op tree, handhaaf. 

 

 



Bladsy 5 Die Heffingsmodel soos aanbeveel deur die Beheerliggaam 
Vervolg....  

 
Verduideliking van die Modelle: Tabel 1 (ingesluit) 

 
Die volgende model (tabel 1) is deur die Trustees aanbeveel. 

 
Die minimum heffing is R1 600 pm en die maksimum R2 750.  Die totale versekerings premie is in die totale 
koste ingesluit voordat dit volgens grootte van die eenheid verdeel word. 
 
Kolom 1 bevat die grootte van die eenheid in vierkante meters soos geregistreer in die Aktekantoor (d.w.s nie 
volgens die bouplan wat ‘n groter oppervlakte aantoon). 

 
Kolom 2 bevat die huidige heffings – die kolom dui die gemiddelde heffing aan in elke 10m² kategorie. 

 
Kolom 3 bevat die nuwe heffings soos voorgestel deur die Beheerliggaam.  Let daarop dat met elke 10m²  
meter ‘n addisionele R75 bygetel word totdat die maksimum R2 750 bereik word, d.w.s. vir die groter huise bo 
200m². 
 
Indien laer as R1 600 gegaan word, verhoog die heffing op eenhede groter as 100m²  te veel.  Indien daar 
voortgegaan sou word om R75 by te tel, sal die eenhede groter as 300m², R3 875 betaal wat nie mark ver-
want is nie.  Neem ook in aanmerking dat op hierdie huidige stadium daar so min eenhede groter as 200m² is 
dat hulle heffings nie ‘n noemenswaardige impak op die res van die eenhede het nie. 
 
Kolom 4 bevat die heffings indien dit op die kwotastestelsel gebaseer word, d.w.s die totale koste word deur 
die grootte van die eenhede verdeel. Let daarop die heffings met eenhede groter as 100m² buitensporig is en 
nie markverwant is nie.  Hierdie model kan die aanvaar word nie en is bedoel vir deeltitelskemas wat eenvor-
mig is, soos byvoorbeeld ‘n blok woonstelle.  
 
Tabel 2 (ingesluit) 
 
Die versekeringspremie word uit die heffing gehaal en word apart gehef.   Die koste word deur die aantal een-
hede gedeel en die premie word dan apart bygetel om die totale heffing te bereken. 
 
Kolom 3 dui die totale heffing aan, d.w.s met die premie wat bygetel is. Ons is dus terug by die Midcity model 
waar die grasdakke buitensporige verhogings ondervind en die teëldakke relatief geen verhoging ondervind 
nie. 
 
Indien ons dieselfde proses herhaal, gebaseer op die kwotastelsel (d.w.s. Totale koste minus premie gedeel 
deur die grootte van die eenheid en die aparte premie word dan bygetel om die totale heffing te bereken), 
vind ons die heffing in kolom 4. Die heffings vir eenhede groter as 100m² is nie markverwant nie. 
 
Indien u enige kommentaar wil lewer, plaas dit asseblief op skrif en plaas dit in poshokkie 208 gedurende die 
week.  Maak net seker u kontakbesonderhede en eenheidnommer is daarop aangebring. Ek sal kommentaar 
daarop lewer en dit in u poshokkie plaas. Spesiale stemming sal geskied op ‘n datum wat nog bepaal sal 
word. Die Algemene Jaarvergadering sal in Julie gehou word. 
 
Op die 2de Junie 2014 om 9h00 sal ons ‘n tyd afstaan om verdere kommentaar of vrae te antwoord, daarna 
bespreek ons die begroting vir die komende jaar. 

 
 
Dr. Francois Beetge 
Trustee—Finansies  
 
 



Bladsy 6 

(1)   (2) (3)    (4) 

Kategorie 

Aantal 

eenhede 

Huidige 

heffing 

totaal 

Huidige 

heffing 

Nuwe    

heffing 

Kategorie 

verhoog 

Nuwe     

totaal 

% verhoging 

mbt huidige 

heffing 
Heffing volgens 

kwota 

                  

30-39 4 7,749 1,937 1,600 75 6,400 -17% 717 

40-49 32 61,995 1,937 1,675 75 53,600 -14% 852 

50-59 17 32,935 1,937 1,750 75 29,750 -10% 1,172 

60-69 7 13,561 1,937 1,825 75 12,775 -6% 1,339 

70-79 72 139,488 1,937 1,900 75 136,800 -2% 1,564 

80-89 43 83,305 1,937 1,975 75 84,925 2% 1,777 

90-99 47 91,055 1,937 2,050 75 96,350 6% 1,982 

100-109 31 64,209 2,071 2,125 75 65,875 3% 2,192 

110-119 16 35,426 2,214 2,200 75 35,200 -1% 2,358 

120-129 47 104,063 2,214 2,275 75 106,925 3% 2,672 

130-139 7 15,499 2,214 2,350 75 16,450 6% 2,798 

140-149 2 4,428 2,214 2,425 75 4,850 10% 3,045 

150-159 8 17,713 2,214 2,500 75 20,000 13% 3,277 

160-169 7 15,499 2,214 2,575 75 18,025 16% 3,524 

170-179 4 8,856 2,214 2,650 75 10,600 20% 3,578 

180-190   0 0 2,725 25 0 0% 0 

190-200 2 4,428 2,214 2,750 0 5,500 24% 4,038 

200-209     0 2,750 0 0 0% 0 

210-220 2 4,428 2,214 2,750 0 5,500 24% 4,488 

220-229     0 2,750 0 0 0% 0 

230-239     0 2,750 0 0 0% 0 

240-249 1 2,214 2,214 2,750 0 2,750 24% 5,127 

250-259     0 2,750 0 0 0% 0 

260-269     0 2,750 0 0 0% 0 

270-279     0 2,750 0 0 0% 0 

280-289 1 2,214 2,214 2,750 0 2,750 24% 6,005 

290-299 1 2,214 2,214 2,750 0 2,750 24% 6,068 

300-309     0 2,750 0 0 0% 0 

310-319     0 2,750 0 0 0% 0 

320-329 3 6,642 2,214 2,750 0 8,250 24% 6,661 

330-339     0 2,750 0     0 

  354 717,921   75,850   726,025     

 Aantal 
grasdakke 

 
246 69%      

Aantal 
teeldakke  108 31%      

  354 100%      

Heffingstabel 1— Versekeringspremie ingesluit 



Bladsy 7  Heffingstabel 2— Versekeringspremie apart gehef 

(1) (2) (3) (4) (5)

Premie uit Premie in

30-39 4 6,692 1,937 7,878 1,970 18% 783 717

40-49 32 53,536 1,937 62,993 1,969 18% 905 852

50-59 17 28,441 1,937 33,880 1,993 19% 1,219 1,172

60-69 7 11,711 1,937 14,257 2,037 22% 1,414 1,339

70-79 72 120,456 1,937 148,115 2,057 23% 1,638 1,564

80-89 43 71,939 1,937 89,315 2,077 24% 1,851 1,777

90-99 47 78,631 1,937 97,454 2,073 24% 2,033 1,982

100-109 31 55,448 2,071 62,190 2,006 12% 2,157 2,192

110-119 16 30,592 2,214 32,778 2,049 7% 2,349 2,358

120-129 47 89,864 2,214 93,721 1,994 4% 2,579 2,672

130-139 7 13,384 2,214 13,501 1,929 1% 2,628 2,798

140-149 2 3,824 2,214 3,854 1,927 1% 2,850 3,045

150-159 8 15,296 2,214 15,405 1,926 1% 3,059 3,277

160-169 7 13,384 2,214 13,614 1,945 2% 3,302 3,524

170-179 4 7,648 2,214 7,767 1,942 2% 3,348 3,578

180-190 0 0 0 0 0 0

190-200 2 3,824 2,214 3,899 1,950 2% 3,773 4,038

200-209 0 0 0 0

210-220 2 3,824 2,214 3,892 1,946 2% 4,177 4,488

220-229 0 0 0 0

230-239 0 0 0 0

240-249 1 1,912 2,214 1,946 1,946 2% 4,755 5,127

250-259 0 0 0 0

260-269 0 0 0 0

270-279 0 0 0 0

280-289 1 1,912 2,214 1,946 1,946 2% 5,552 6,005

290-299 1 1,912 2,214 1,946 1,946 2% 5,608 6,068

300-309 0 0 0 0

310-319 0 0 0 0

320-329 3 5,736 2,214 5,838 1,946 2% 6,146 6,661

330-339 0 0 0

354 619,966 716,188 41,571

          Aantal grasdakke 246 69%

          Aantal teeldakke 108 31%

354 100%

Kategorie

Aantal 

eenhede

Huidige  

heffing 

totaal

Huidige 

heffing

Nuwe 

heffing

Heffing volgens 

kwota

Heffing volgens 

kwota

Nuwe 

heffing

Premie ingesluit Premie uitgesluit

% besparing



Aan die Woord  
Kom ons gesels.. Groente!  

 

D ie Groot groentetuin:  Is 'n "OOG KIBBOETS" haalbaar, of is dit net 'n DAG-

DROOM wat sommer net so eenkant in die niet gaan verdwyn?  

 

Toe ons nou die dag in die eetsaal met middagete sit, toe praat 'n paar van ons oor die groot groentetuin wat 

daar naby die Wildskamp kom.   Ons praat toe oor vars groente vir die kombuis, want party van ons dink dit 

sal nogal lekker wees om heeltemal vars te kan eet.  Dit sal ook die kostes van ons middagetes kan begin 

help afhou. (Elke inkomste wat ons kan skep,  kan Oog kostes help af hou.)  

 

Willie Marx vra toe of ons dan nie sommer 'n klomp koffiebome ook kan plant om ons eie koffie te kan lewer 

nie, want binne 'n paar jaar gaan koffie amper onbetaalbaar duur word.  Toe dink ek, hoekom nie ?  Ons soek 

vir ons 'n borg vir so eenhonderd Arabika koffie boompies of saailinge, en ons plant ons eie koffieplantasie 

aan in die vrugtetuin gedeelte van die groot groentetuin.   Daar sal genoeg plek daarvoor wees.  Ons sal net 

solank moet uitvind wat om met die koffiepitte aan te vang, as ons hulle eers geproduseer het.  Want uit 

daardie pitte uit, moet daar lekker koffie uit die koffiekan kan kom ! Ons drink dit self, of ons verkoop dit 

vir inkomste.  Die vrae is nou: Wie ken koffie produksie ? Wie wil dalk boompies borg? 

 

Kobus van der Merwe wys my toe 'n klompie gesonde jong vyeboompies wat al so kniehoogte by sy plek 

staan.  Hy vra toe wanneer kan ons die vyeboompies oorplant in die groentetuin.  Hy voel ook sterk dat ons 

patata-ranke moet inkry in die grond.  Ek gooi toe wal, sodat ons net eers die drade kan opkry, hekkies opsit 

en die krag aan die gang kry om die apies en die bokkies (en die varke en muishonde) uit te hou.  Dan kan 

ons vir ons bokkies weiding net buite die toegekampte area saai vir die wintermaande.   Dan kan ons die 

patata-ranke en ander groentes binnekant begin insit sodra die water gekoppel is.   Met Herman Scheepers 

se sowat vyf vol asdromme as erdwurmfabriek, sal ons bemestingsbehoefte goed aangespreek wees. Ie-

mand het al klaar goeie tuinmaakgereedskap vir die groot groentetuin geskenk.  Ons kort nog 'n kruiwa. 

 

So droom ons voort oor die groentetuin wat ons eersdaags mee wil begin woel.  Ons soek mense wat wil 

deelneem om die groot groentetuin op die been te help kry.  Ons moet 'n volhoubare plan agtermekaar kry, 

en dan het ons so hier en daar iemand se raakvat nodig, om die wiel aan die rol te help hou.   Ek het vir ons 

al 'n voltydse Groentetuin-bestuurder in gedagte.  Vir die swaar werkies sal ons arbeid reel.  Om te plant en 

water te gee, en om verder te kyk hoe die groente groei,  is mos nie heeltemal swaaar werk nie, of hoe.   

 

In my aanhef vra ek of ons 'n Oog Kibboets kan wees.  Wat dink jy daarvan?  Wat kan ons nog mee begin 

wat vir ander inwoners 'n nuttige diens teen vergoeding kan lewer, en wat terselfdertyd vir die Oog 'n inkom-

ste sal kan skep ? Kontak my gerus.   

 

Groentnis 

Kriek de Beer 
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“ Daar vir Mekaar ““ Daar vir Mekaar ““ Daar vir Mekaar ““ Daar vir Mekaar “ 

Bladsy 9  Klub Vlytige Voete   
 

S oos in die vorige nuusbrief belowe, was Meimaand ‘n heerlike 

ontspanne maand waarin ons aandag gegee het aan die sosiale- en sport 

aangeleent-hede, soos net Die Oog dit kan doen. 

 

Tydens die Kuns en Tegnologie week het dit gegons op die stoepe en in 

die swembad soos die mans en dames hul ervaring en nuwe vaardighede 

bespreek het. Op straat was daar ‘n bedrywigheid van voetgangers en 

gholfkarretjies wat van een huis na die ander 

gejaag het om betyds te wees vir die volgende 

aanbieding. Daar was selfs ‘n groep dames 

wat net uit nuus- kierigheid van die een kun-

saanbieding na die ander beweeg het om te 

kyk hoe dinge gedoen word. As jul my vra, 

dink ek hulle wou net niks mis nie en het die kuier, lag en staal- tjievertellery ter-

deë geniet. Baie dankie aan die aanbieders! Julle was wonderlik en ons het 

soveel by julle geleer. Wanneer maak ons weer so?  

 

Sodra ons terugvoering van die aanbieders ontvang het, sal  die KVV ‘n evaluering doen en ‘n program 

saamstel met genoeg tyd vir al die aktiwiteite. Ons sal ook  dinge soos Batik, musiekinstrumente, verftegnieke 

en nog baie meer (by die lys byvoeg). Glo my, ons het meer as een week nodig om al die kundigheid hier op 

Die Oog te benut! 

 

Met Moedersdag het Hettie Thompson en Charlotte Raubenheimer ons verras met ‘n  prentjiemooi eetsaal en 

‘n sjokolade met ‘n sieleboodskap daarop. Ons het so spesiaal gevoel, veral die moeders wie se kinders nie 

by hul kon wees nie. Die kinders wat dié dag met hul moeders kom deel het, was ingesluit by die viering en 

het dit baie waardeer. Dit is wat vir ons die verblyf so besonders maak hier op Die Oog -  die omgee vir 

mekaar! Ons batterye is nou weer gelaai en ons sien kans vir die jaar wat voorlê en sien uit na volgende 

Moedersdag. 

 

Die Andanté koor het hul debuut gehad en ons aan die wonder van die liefde herinner. Ons gedagtes het ver 

terug gegaan van ons jong dae tot nou en ons het opnuut besef die liefde is soos die Vader, getrou en altyd 

by ons. Ons moet net ons oë oopmaak en ons hand uitsteek om dit vas te vat. Dankie Elize dat julle die KVV 

gebruik het vir die voorsiening van tee en verversings. Alecia het, soos altyd, haar slag gewys met die maak 

van eetgoedjies en Marie Botha en Charlotte Rabenheimer het gehelp met die voorbereiding van die saal. 

Dankie ook aan  al die mans en dames wat spontaan hand bygesit het met die opruiming. Julle bereidwil-

ligheid is vir ons kosbaar en dit is mense soos julle wat die KVV dra sodat ons die gemeenskap op Die Oog 

met vreugde kan bly dien. 

 

Klub Vlytige Voete Klub Vlytige Voete Klub Vlytige Voete Klub Vlytige Voete     

Judy Steinberg gesels oor  
lapverf  tegnieke 

Charlotte Eserhuizen deel loodglas 
wenke 



Klub Vlytige Voete...vervolg   

D ie inwoners laat ook nie op hulle wag nie en Fase 3 het ‘n suksesvolle straatbraai gereël en byna al die  

F-huise se inwoners was daar. Hulle het die aand met sang en dans 

geniet. Daar is ook gedurende die krieket uitdaagwedstryd spontaan 

besluit om die aand ‘n bring en braai te hou. Willem en sy helpers het 

hout aangery, Gert het die vuur gemaak en heelwat inwoners het op-

gedaag en Japie het weereens sy vernuf as “DJ” bewys. Ons het lek-

ker gesels, gebraai en gedans. Dankie aan almal wat opgedaag het 

en Elsabe vir die voorsiening van die klank. Dit was ‘n heerlike afsluit-

ing van ‘n suksesvolle krieket uitdaagwedstryd. 

Elzabi en Sonja het elkeen afsonderlik ‘n uitstappie vir belangstel-

lendes gereël en ons is trots om julle mee te deel dat die Andanté koor, die lyndansers en die koordansers op 

30 Mei by die dorp se Ouetehuis gaan optree. Baie dankie dat julle ook uitreik na die gemeenskap in 

Naboom.  

Die KVV het ook die klavier in die saal  laat stem en bome aangekoop vir die parkeerterrein. Dankie aan     

Willem en sy span vir die plant daarvan. 

Juniemaand laat nie op hom wag nie en ons het sommer baie interessante aanbiedings vir mans en dames 

gereël. Maak seker dat jy die volgende datums aanteken, die kaartjies bekom en in jul massas opruk na die 

volgende geleenthede: 

 

4 Junie:  Sielskos vir Mans aangebied deur Melt Rossouw om 10h00 in die lesingkamer. 

 

5 Junie: Die KVV se maandvergadering om 13h30 in die Saal. 

 

6-7 Junie: Sielskos se Verrykingsnaweek vir dames en mans deur Ronell Burger, Vrydag om 17h00 en Sater-

dag vanaf 08h00 in  die Saal. Kaartjies is smiddae vanaf 12h00 op die stoep beskikbaar teen R150pp. (Afslag 

vir pare: Man en vrou, Moeder en dogter, Twee vriende!) 

 

13 Junie: Vadersdagpret om 17h00 in die Saal. Kaartjies is tydens etenstye te koop teen R50 pp. Dit sluit ‘n 

verrassingsaanbieding en ‘n ete in. Moeders bederf julle manne!  

 

28 Junie: Ons eerste verkoping van die jaar word by die swembad aangebied. Kom help werk of ondersteun 

die dames asseblief. 

 

Geseënde maand vir julle! Warm KVV-groete  

Mart Buys 
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Bladsy 11 Mediese Manewales  
Borskanker 

H oeveel weet jy van die siekte wat wêreldwyd die algemeenste kanker onder vroue is? 
 

Feit:  1 uit 29 vroue in Suid-Afrika sal met borskanker gediagnoseer word. 
 
Wat is die simptome?  Vroeë borskanker het gewoonlik geen simptome nie.  Wanneer die gewas groei kan 
die volgende veranderinge voorkom: 
 
1. Knop of verdikking in/naby die bors of  in die armholte. 
2. ‘n Verandering in die vorm of grootte van die bors. 
3. Kuiltjies of rimpels in die vel van die bors. 
4. ‘n Tepel wat na binne keer. 
5. Abnormale afskeiding uit die tepel. 
 
Toetse vir borskanker:  Daar is drie maniere om vir borskanker te toets: 
 
1. ‘n Selfondersoek 
2. ‘n Kliniese ondersoek 
3. ‘n Mammogram. 
 
Wat van mans? 
 
Hoewel dit nie naastenby so algemeen is soos long-, prostaat– of kolonkanker nie, kan mans ook borskanker 
kry.  Mans van enige ouderdom kan dit kry, maar dit word gewoonlik gediagnoseer by mans tussen 60 en 80 
jaar.  
 
Wat is die risikofaktore? Hier is ‘n paar van die faktore wat jou risiko vir borskanker verhoog. 
 
Ouderdom:  Hoe ouer jy is, hoe groter is jou risiko.  Gevalle van gevorderde borskanker kom meestal voor by 
vroue ouer as 50. 
 
Jou Familie:  As ‘n naby familielid bors-, baarmoeder-, eierstok– of kolonkanker gehad het, is jou kans om 
borskanker te kry groter.  Sowat 20-30% van alle vroue met borskanker het ‘n familiegeskiedenis daarvan. 
 
Genetika:  Seker gene maak die draer vatbaar vir borskanker.  Die algemene defekte is in die BVRA1.  Vroue 
met een van hierdie defekte het ‘n groot kans om borskanker te kry. 
 
Ras:  Wit vroue se kans is groter as die van swart vroue. 
 
Geslag:  Vroue se kans is 100 keer groter as mans. 
 
Alkoholgebruik:  Vroue wat twee of meer standaard alkoholiese drankies per dag drink se risiko is byna dub-
bel die van vroue wat nie alkohol gebruik nie. 
 
Kinders:  Vroue wat nie kinders gehad het nie of eers na 30 kinders gehad het, se risiko is borskanker is gro-
ter.  Om meer as een keer swanger te wees of op ‘n jong ouderdom swanger te word verminder die risiko. 
 
Hormoonvervanging:  Vroue wat verskeie jare lank hormoonvervangingsterapie met estrogeen gekry het se 
risiko om borskanker te kry is groter.   
 
Indien jy enige vrae of bekommernisse oor  borskanker het, gesels met die Dienssentrum personeel of be-
soek jou algemene praktisyn vir gemoedsrus. 



Bladsy 12 
Belangegroep Bedrywigheid  

Besige Bye 

D ie Besige Bye het ‘n besige maand agter die rug.  Dit woel  en werkskaf, maar die 
ontspanne,  vrolike atmosfeer tussen die mense is die hoogtepunt. 
 

Donderdagoggende is dié dag van die week.  Woensdagaande word die klere al reggesit vir die belangrike 
afspraak.  Nog ‘n hoogtepunt is 11:00 se koffie/tee drink en ‘n eetdingetjie.  Ons mense het ontpop in mense  
selfvertroue, hulle kan hulself besig hou en wonderlike vriendkapsbande word gesmee. 
 
Die Dienssentrum aktiwiteite is volstoom aan die gang en ons wag in afwagting op die NPO registrasie en 
praktyknommer sodat die ondersteunende akkommodasie asook verswakte sorg (“frail care”) fasiliteit (die 
gebou) bewoonbaar en veilig is. 
 
Ek is tans besig met navorsing oor die verspreiding van die inwoners (mense wat nou permanent) hier woon, 
hetsy eienaars of huurders.  In die navorsingsverslag word die ouderdom van die inwoners volgens sekere  
kategorieë bereken.    Hierdie inligting is nodig om ‘n onmiddelike behoeftebepaling te doen van mense wat 
binne die volgende 9 maande die Dienssentrum en fasiliteit se dienste nodig mag hê.   Die verslag sal ook ‘n 
vooruitskouiing gee wat die behoefte aan sorg oor 2 jaar en 5 jaar sal wees. 
 
Die volledige verslag sal beskikbaar wees binne die volgende maand met uittreksels van die resultate in die 
Julie Knipoog uitgawe.  Onthou ouderdom is ‘n realiteit, hoe ons out gaan word, is onbekend.  Gemoedsrus 
oor oud word versag die vrese vir oudword. 
 

Gedagte vir die maand: 
 

Lewe vandag! 
Wees bly vandag! 

Wees gelukkig vandag! 
Dit maak jou hart bly, 

laat jou  lewensvreugde en jou geluk 
Nié afhang van honderd en een nietighede nie. 

 
 
 
BB Groete 
Marita Enslin (Maatskaplike Werker) 

Brandblussers  
 

Ons  doen weer  ‘n versoek aan alle eienaars en inwoners om asseblief toe te sien dat die een-
heid toegerus word met ‘n brandblusser. 
 
Blusserkoste beloop R300 en u bestelling kan in die administratiewe kantoor gemaak word, op 
die strokie gemerk “nuwe blusser bestelvorm”.     Kaartbetalings kan geskied sodra die blusser 

afgehaal word.  
 
‘n Brokkie interessante nuus:  Ons personeel wintersport het reeds begin. Wintersport is Veldbrande! Ons 
eerste veldbrand was reeds die 28ste Mei by Botania Hills.  Bid  asseblief dat hierdie seisoen se brande nie 
verlede jaar se 10 brande merk oorskry nie, en dat die personeel wat in die aande uitgaan sonder dat enig- 
iemand weet, veilig en ongeskonde terugkeer. 
 
Knipoog Redaksie   



Beroepsveiligheid  
Beroepsveiligheid Komitee 

 
 

I n verlede maand se Knipoog het ons ‘n versoek gerig vir vrywilligers met kundigheid om ons met ons 
Beroepsveiligheid (OHS&E) implimentasie behulpsaam te wees. 
 
Ons is bevoorreg dat ’n hele paar mense hand opgesteek het, mense wat hulle storie ken!  Die beroeps-
veiligheidkomitee bestaan uit: 
 
Trustee:         Gert Enslin 
Komitees:    SCFF: Ertjies Lessing Voorsitter 
Beroepsveiligheid       Jan Lange en  Johan Steyn 
Sekuriteit:                    Hennie Terblanche 
                                    Frik Davel 
                                    Chris Snyman 
   Vincent Le Cornu 
 
Hul is reeds besig om na die fasette waaraan gewerk moet word te kyk, en sal nou saam met ons nuwe 
Landgoedbestuurder Allen Huges werk om  die projek ‘n sukses en volhoubaar te maak, volgens wet. 
 
Frik Davel het vir ons hierdie paar woorde geskryf sodat ons almal ‘n bietjie beter verstaan waaroor Beroeps-
veiligheid gaan.  
 
“Ons is baie dankbaar daaroor dat ‘n Wet spesiaal vir gesondheid, veiligheid, en omgewing, omskryf is. 
Naamlik: Die Beroepsgesondheid en Veiligheidswet, in Engels bekend: “Occupational Health and Safety Act,” 
No 85 van/ of 1993, wat later uitgebrei is om die omgewing ook by te voeg. 
 
Die Oog Aftreelandgoed se Raad van Trustees het dit goed gedink om n spesiale komitee aan te wys, naam-
lik die “Veiligheidskomitee,” wat daartoe sal bydra om na elke inwoner se gesondheid en veiligheid om te sien 
soos omskryf is in die Veiligheidswet, of te wel die “OHS Act.” 
 
Omdat die Aftreelandgoed ook ‘n ontspanningsoord insluit in sy grense waar daar daagliks addisionele familie 
en vriende ontvang word, berus daar n onus op elkeen se veiligheid wat beskerm moet word. Daar moet dus 
sekere reëls, tekens, en skriftelike waarskuwingsborde opgerig word, ten einde elke persoon persoonlik 
verantwoordelik te hou vir sy eie veiligheid, en dan te verseker dat besoekers kennis sal neem van hierdie 
feite. 
 
Plekke van ontspanning is byvoorbeeld een aspek nl: 
• Speelgronde/ Sportgronde 
• Damme wat aangrensend aan stap-roetes en speelgronde is.  
• Bosveldstroke waar waterslote en ruigte-areas ‘n plek van gevaar is waar slange kan skuil. 
 
Omgewingsaspekte soos byvoorbeeld: 
• Boupersele en bou-bedrywighede moet ook uitgewys en afgesper word, met linte en tekens om uit te bly. 
 
Die Veiligheidskomitee sal u op hoogte hou van hoe elke Seksie in die Wet aangespreek en uitgebou  word. 
Dit gee elke persoon die versekering dat daar streng volgens Reëls & Regulasies beplan, georganiseer, en 
beheer word, sodat alle aktiwiteite op Die Oog volgens die “OHS Act” gemonitor word. 
 
Ons groet u tot volgende keer. 
 
Broepsveiligheidkomitee Lede  
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      Plantplesier  

Ons voertuie verdien die beskutting  

N ou, wat gaan nou op die parkeerterrein aan, om watter rede sou gevestigde bome wat 

reeds `n paar jaar daar staan uitgehaal en met ander vervang word? `n Billike vraag deur Oog-inwoners wat 

uitsien na `n aangename skaduryke stilhouplek vir hulle en hul besoekers. 

 

Die bome wat vervang is, staan bekend as Kasuur (Pittosporum viridiflorum), `n baie mooi groot immergroen 

struik of klein boom. In ideale groeitoestande word dit `n middelslag boom. Ongelukkig bied `n harde, warm 

parkeerterrein nie die gewenste groeiplek nie.Hulle natuurlike habitat is woude en struikgewas, langs stroom- 

oewers en op rotsriwwe. Die groeivorm is meer regop as spreidend en, selfs al sou hulle gelukkig wees, sal 

hulle nie geskikte skadubome vir voertuig parkering uitmaak nie. Die persoon wat hulle geplant het was 

vooraf gewaarsku dat dit die geval is, maar hy het daarmee voortgegaan. Die verwyderde bome is nie tot niet 

gemaak nie, maar is in ander, meer geskikte posisies “herontplooi”.  

 

Die kasure is vervang met drie verskillende boomspesies om mekaar te komplimenteer met grootte, kleur en 

tekstuur en sodoende `n interessanter area te verkry, naamlik: 

 

Essenhout (Ekebergia capensis), `n groot immergroen skaduboom, tot 12 meter hoog en met `n wydsprei-

dende kroon van glansende donkergroen blare. Voëls vreet graag die vlesige  helderrooi bessieagtige vrug-

gies. 

Wildepruim (Harpephyllum caffrum) is `n gewilde sierboom, immergroen, tot 10 meter 

hoog en met `n kompakte spreidende kroon van donkergroen glansende blare. Die pruim -

agtige vrugte is eetbaar en ook gewild by voëls. 

Wildeperske (Kiggelaria africana). Die grys-groen loof sal `n variasie skep met die donker-

groen glansende blare van die ander twee spesies. Dit groei tot `n geskikte skaduboom 

van tot 12 meter hoog en met `n spreidende kroon. Ook hierdie spesie lok `n verskeiden-

heid van voëls. 

 

Ons moet onthou dat die harde landskap van `n parkeerterrein nie ideale groeitoestande, soortgelyk aan hul 

natuurlike habitat, bied nie. Die bome mag dalk effe stadiger groei en nie heeltemal so groot word as in die 

natuurlike toestande nie, maar ons vertrou dat hulle uiteindelik `n verwelkomende, koel atmosfeer sal skep vir 

inwoners en besoekers. 

 

Watter boomsoorte moet ons plant?  Ons strewe moet steeds wees om sover moontlik die bosveld atmos-

feer te behou – dit is mos waarom ons hier kom aftree het. Waar die ontwikkelings dit geskaad het, moet ons 

poog om dit te herskep deur aanplantings. Ons sal mettertyd inligting verskaf oor aanbevole spesies. Intus-

sen, soos in Januarie se Knipoog vertel, onthou, die amptelike twee bome van die jaar is die pragtige 

Laventelboom, `n plaaslike juweelspesie en die besonderse Witysterhout wat wel natuurlik in Limpopo 

voorkom. 

 
Vreugdevolle beplanning en aanplanting. 
Groenie 
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