
voortgevloei het. 

“Ons tweede mikpunt was om nuwe 

gedagtes omsigtig toe te pas om 

bestaande hindernisse doeltreffend 

reg te stel. Al die lede van die Raad 

het baie hard gewerk en in ŉ gees 

van samewerking, word die 

doelwitte wat ons vir onsself gestel 

het, bereik. 

“Die oogmerk is verder om 

onvoorspelbare risiko’s te verwyder, 

koste sinvol te bestuur en 

vennootskappe te sluit met 

kontrakteurs wat sinvolle bydraes 

kan en wil lewe 

“Daar is goed wat ons geërf het wat 

nog hanteer moet word, daar is nog 

mense wat nie heeltemal gelukkig is 

met wat ons doen nie, maar ons nooi 

juis vir hulle uit om saam met die 

res van die inwoners betrokke te 

raak en ŉ Landgoed te skep waarin 

ons almal graag wil woon,” sê Jakes. 

Hy voel sterk daaroor dat 

verantwoordelike ontwikkeling op 

die Landgoed moet voortgaan, want 

nuwe geld is 

nodig om ou 

D I E  O O G  H E R W I N  S Y  S I E L  

K N I P O O G  
Die maan gaan op 14 November die grootste lyk 

sedert 1948. Dit is omdat volmaan saamval met die 

tyd waarop die maan in sy wentelbaan die naaste aan 

die aarde is. Dit staan bekend as ŉ ‘super maan’. 

Die illusie dat die maan groter as normaalweg is, 

word vergroot wanneer dit net bokant die horison is. 

Sterrekundiges meen dat die maan op 14 November 

tot sowat 40% groter as normaalweg sal lyk. 

Die feit dat die maan groter en kleiner lyk vanaf die 

aarde is daaraan toe te skryf dat dit nie in ŉ sirkel nie, 

maar in ŉ ovaal baan om die aarde beweeg. 

Die verskil tussen die naaste en verste punt 

van die maan in sy wentelbaan, is sowat 

48 000 km. 

Die sterrekundiges voorspel dat die maan nie 

net groter nie, maar ook helderder sal 

voorkom, dit wêreldwyd sigbaar sal wees 

mits daar nie wolke is nie en dat die volgende 

super maan weer in 2034 sigbaar sal wees. 

Vir baie van ons is dit dus die laaste 

N O V E M B E R  2 0 1 6  

K N I P O O G  
Groot vordering is die afgelope paar 

maande gemaak om ŉ nuwe gees van 

opgewondenheid en meelewing by die 

inwoners van Die Oog te vestig, nuwe 

idees omsigtig te implementeer en so 

die siel van die Landgoed te herwin. 

Jakes Labuschagne, voorsitter van die 

Raad van Trustees wat sowat vier 

maande gelede die bestuurs-leisels 

oorgeneem het, sê hy is baie 

opgewonde oor die vordering en die 

positiewe reaksie van die grootste deel 

van die inwoners. 

“Ons was bekommerd dat Die Oog sy 

siel verloor het as gevolg van 

verdeeldheid, geskokte vertroue en 

gebrekkige kommunikasie.  

Ons eerste mikpunt was om dit reg te 

stel en ŉ bestuurstyl van samewerking 

deur die inwoners te vestig. Ek is 

besonder gelukkig oor die reaksie 

daarop en die belangstelling wat daaruit 

          Jakes Labuschagne 

Die Oog se Knipoog het ook 

herleef. Dit gaan voorlopig een 

maal per maand verskyn en is deel 

van die Kommunikasie-komitee se 

poging om skakeling tussen die 

Trustee-raad en inwoners en ook 

tussen inwoners onderling te 

verbeter om ŉ ingeligte gelukkige 

gemeenskap te bevorder.Nuus-

wenke kan aan Julie Welgemoed 

littleroc8@gmail.com by 

0845844447 of Andries Gouws 

gouws.as@gmail.com by 083 303 

8360 of  gestuur word.  

Advertensieruimte is ook 

beskikbaar teen R100/volblad, 

R75/halfblad en R50/kwartblad. 

Advertensie-inkomste sal gebruik 

word om Knipoog te druk vir 

mense wat dit nie elektronies kan 

ontvang nie.  

Die grootste maan sedert 1948 

D I E  B Y B E L  I N  P R A K T Y K  

Matteus 14:30. Toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang 
geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” 

Al begin ons met goeie bedoelings, wankel ons geloof tog soms. Dit 
beteken nie noodwendig dat ons misluk het nie. Toe Petrus se 
geloof gewankel het, het hy gegryp na Jesus, die enigste Een wat 

mailto:gouws.as@gmail.com


Verskeie wees-diertjies is die 

afgelope tyd by Die Oog gered en 

tot nou toe met welslae 

grootgemaak. 

Een dag het Dalene du Rand en 

Corrie van Rooyen wat in die K-

huise bly, ŉ nagapie, wat op die 

oog af pasgebore was, opgemerk 

waar die miere hom al begin takel 

het. Corrie het om dadelik onder 

haar vlerk geneem, maar moes 

weg gaan en het die diertjie vir 

Santjie Labuschagne gegee. 

Sy het hom met ŉ druppertjie fyn 

ontbytpap en water begin voer. 

Hy was skaars so groot soos haar 

vinger, maar vandag is hy 

perdfris, spring in die huis rond 

en vreet wat voorkom. Haar 

kleinkinders noem hom Syd, 

maar haar man, Jakes, glo Ape-

liefie is dalk ŉ beter naam. Die 

plan is om hom mettertyd te 

probeer vrylaat. 

Julie Welgemoed vertel sy het 

nagapies in hul huis-geute se 

afvoerpyp gewaar nadat sy 

aanvanklik vermoed het daar is 

muise in hul dak. Sy vertel 

“Terwyl ek vir ŉ paar dae weg 

was, het werkers die geute kom 

skoonmaak. By my buurvrou 

Marie het hulle gesukkel om een 

van die geute skoongespuit te 

kry. ŉ Werker het sy hand in die 

geut ingesteek om te voel wat 

die versperring veroorsaak. Die 

nagapie het hom gebyt, maar hy 

het tog die papnat baba uitgehaal 

en in ŉ broodboom gesit om 

droog te word.  Die volgende 

oggend was die apie weg. 

“Ek was baie bekommerd oor 

die apie-gesin. Later daardie dag 

het ek weer die geritsel in die 

dak gehoor en besef die apies is 

weer terug. Teen skemer het sy 

uitgekom, my gesien en weer 

haar babas een vir een 

weggevat.  My verligting was 

groot toe ek sien hulle is 

ongedeerd. Ek vermoed sy 

verskuif hulle gereeld. 

ŉ Paar weke gelede is ŉ 

steenboklammetjie verlate in die 

veld op ŉ plaas hier naby gekry. 

Die bokkie word met ŉ bottel 

grootgemaak en die plan is om 

dit by Die Oog te kom vrylaat. 

Minnie het laat weet hulle het 

een oggend die geblêr van ŉ 

tweede gedeelte van die 

opvoering heet 

HALLELUJA en daarin 

sing hulle liedere waarin 

die woord Halleluja 

voorkom. 

Kaartjies vir dié besondere 

Die Oog se Andante-koor hou 

op 12 November om 19h00 ŉ 

konsert in die Olienhoutsaal 

wat beloof om vermaak uit 

die boonste rakke te verskaf, 

sê Elize Duncan, die leier van 

die koor. 

Die 28 koorlede, drie 

musikante en die manne-

groep, almal inwoners van 

Die Oog, berei hulle voor om 

hulle harte uit te sing en te 

speel, sê sy.  

In die eerste gedeelte van die 

konsert, wat hulle ‘In Ligter 

Luim” noem, word verskeie 

gewilde liedere gesing. Die 

N A G A P I E S  S E  M A N E W A L E S  

K O O R  H O U  K O N S E R T  

One of the most sincere 

forms of respect is 

actually listening to what 

another has to say—

Bryant McGill 
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R O O S T E R  V I R   

O L I E N H O U T S A A L  

As jy of jou organisasie die Olienhoutsaal 

aanstaande jaar op ŉ gereelde grondslag of 

periodiek wil gebruik, is dit noodsaaklik dat jy 

die vergaderings wat op 10 November en 17 

November deur die Maatskaplike Komitee 

gehou word, móét bywoon. Mense wat insette 

oor die gebruik van die saal wil lewer, is ook 

welkom. 

Die oogmerk is om ŉ rooster op te stel vir 

gereelde weeklikse aktiwiteite sowel as ‘n 

jaarprogram vir alle bedrywighede.  

Die weeklikse rooster gaan op 10 November 

om 10h30 afgehandel word. Bestaande aksies 

gaan nie outomaties na aanstaande jaar 

oorgedra word nie.  

Die jaarprogram vir konserte, uitstallings, 

danse, flieks, ens. gaan op 17 November om 

10h30 in die Olienhoutsaal gereël word. 

Inligting kan ook aan Ben Smit (082  371 7443 

of docben@xsinet.co.za) gegee word. 

mailto:docben@xsinet.co.za


Die afgelope tyd dreun daar nuwe 

grassnyers om inwoners se tuine en die 

openbare gebiede van Die Oog netjies te 

hou. Die gesigte agter die masjiene is nog 

bekend as ŉ mens mooi verby die nuwe 

uniforms kyk. 

Jakes Labuschagne, voorsitter van die 

Trustee-raad, sê ook dié diens is daarop 

ingestel om die oogmerke van 

doeltreffendheid en kostebesparing van 

die nuwe bestuur te bevorder. 

Verlede jaar is R20 000 bestee om bome 

af te saag. Die diens is nou by die Garden 

Group se ooreenkoms ingesluit. Die 

onderneming beplan ook om R15 000 te 

bestee om die Landgoed se hoofingang te 

versier. In dié oorskakeling is al die 

werkers deur die nuwe onderneming 

oorgeneem. 

Jakes sê die nuwe tuindiens gaan verskeie 

voordele inhou vir die inwoners en die 

onderneming het planne om inwoners 

wat kan en wil, te help en aan te moedig 

om hul tuine mooi te maak. ŉ 

Tuinkompetisie is ook nie uitgesluit nie. 

Klagtes en versoeke rakende die 

tuindienste moet deur Die Oog se kantoor 

gekanaliseer word en inwoners word 

Gholfmanne vra hulp 

Die Oog se jaarlikse gholfdag ten bate van die landgoed se 

Versorgingseenheid het vanjaar ŉ volle veld spelers gelok, maar daar is te 

min gholfkarretjies. Die organiseerders vra hulp en is bereid om R175.00 te 

betaal om ŉ gholfkarretjie te huur. 

Hulle sal die gholfkarretjie by u huis kom oplaai en dit ná die gholfdag 

weer terugbesorg. Kontak: Willie Klopper – 082 448 7238 of Jan Ebersohn 

– 082 448 8875  

T U I N D I E N S T E  M E T  G R O O T  P L A N N E  

K E R S M A R K  

ŉ Oppi-Oog Kersmark word vir 10 

Desember in die Olienhoutsaal en 

by die swembad beplan. Stalletjie 

om aan die mark deel te neem, is 

teen R50 per Stalletjie beskikbaar. 

Besprekings sluit einde 

November. Kontak: Judith Bouwer 

– 081 587 8140 of Chalmaine 

Bladsy 3  

William en David, twee van Die Oog-

landgoed se werkers met ŉ nuwe 

grassnyer en uniforms  

DIE SPINNEKOPPE 

IS GEVAARLIK LEKKERDER ETE-BELEID 

Die nuwe kontrakteur, Southern 

Storm, wat vir ons etes gaan sorg 

het die kombuis met sy personeel 

oorgeneem en bak en brou klaar. 

Die nuwe manier waarop vir etes 

bespreek gaan word, sal vroeg in 

die nuwe jaar in werking tree 

nadat nuwe rekenaarprogramme, 

stelsels en toerusting geïnstalleer 

is. 

Dit behels dat verpligte etes gaan 

verdwyn, mense sal vooruit vir 

etes moet bespreek, betaal en die 

vleis wat hulle elke dag wil eet, 

moet kies. 

Jakes Labuschagne, voorsitter van 

die Trustee-Raad, sê dié 

verandering is na deeglike 

navorsing gedoen en is weer eens 

daarop gemik om risiko’s uit te 

skakel en koste in bedwang te 

hou. 

Met die bestaande stelsel moes 

die kombuis minstens 70% 

van elkeen van al twee soorte 

vleis wat aangebied is, 

voorberei omdat dit nie 

bekend was wie gaan wat eet 

nie. Dit het tot groot 

vermorsing van kos en geld 

gelei. 

Die beleid is nie in beton 

gegiet nie en kan hersien 

word. Die kontrak geld vir 

drie jaar, maar kan elke jaar 

hersien word. Die oogmerk 

van ŉ gesonde en geslaagde 

ete-beleid is om te help met 

die bemarking van die 

Landgoed as ŉ aftree-

bestemming. Dit is ŉ 

Vioolspinnekoppe trek ná goeie reëns en 

in warm weer in huise in én hulle is baie 

giftig. Wetenskaplikes sê dié 

spinnekoppe vermeerder vinnig en kom 

al meer in Suid-Afrikaanse huise voor. 

Hulle waarsku dat ŉ mens veral soggens 

in jou waterketel moet kyk of hulle nie in 

die nag daar nes gemaak het nie. 

Volgens die Universiteit van die 

Witwatersrand is ŉ gesin van ses dood 

gekry. ŉ Ondersoek het gewys dat so ŉ 

dodelike spinnekop in hul ketel was 

waarin hulle water gekook het om tee te 

K N I P O O G  



 

A D V E R T E N S I E B L A D  



Bedrywighede 

Om te verseker al die inwoners 

weet van al die bedrywighede wat 

by Die Oog plaasvind, kan inligting 

oor dié aktiwiteite (gholf, jukskei, 

gym, oefeninge in die swembad, 

brug, handwerk, ens,) aan Gert 

Bouwer by WhatsApp 082 906 

3221 of judigert@hotmail.com 

gestuur word. Hy sal sorg dat almal 

daarvan hoor. 

A L G E M E N E  J A A R V E R G A D E R I N G  

Belangrike sake moet afgehandel word op die algemene jaarvergadering van Die Oog Landgoed wat 

op 26 November om 09h00 in die Olienhoutsaal gehou word. Die Raad van Trustees doen ŉ ernstige 

beroep op eienaars om die vergadering by te woon of ŉ volmag aan ŉ verteenwoordiger te gee om 

namens hom op te tree. 

Die finansiële state, wat weens die ondersoek teen die vorige Landgoedbestuurder nie op die vorige 

vergadering oorweeg kon word nie, moet nou afgehandel word. 

ŉ Voorstel dat die 3% heffing op die verkoopwaarde van ŉ eiendom nie van toepassing op die 

langslewende van ŉ gesamentlike eiendom moet wees nie, gaan ook weer vir oorweging aan die 

vergadering voorgelê word. 

Barmhartige 

Samaritane 

Kenners waarsku da t  ŉ  Bosbokkie 

of Steenbokkie wat ver late  in d ie  

ve ld aangetref word nie 

nood wendig deur  d ie  ma verwerp 

is  nie .  Lammers word d ikwels 

wegsteek as sy gaan wei  en die 

bokkie moet nie  sommer  net  

ŉ Erediens word elke 

Sondagoggend om 11h00 

in die Olienhoutsaal 

gehou. Ons eie predikante 

en leraars van omliggende 

gemeentes preek om die 

KVV  PROGRAM NOVEMBER EN DESEMBER 

9Nov.     Inligtingsvergadering  deur Trustees  10:30  Olienhoutsaal 

12Nov.   Koorkonsert  19:00  Olienhoutsaal 

15Nov.   Bosklokkie-afsluiting  09:30 Olienhoutsaal        

19Nov.  Gholfdag  

1 Des.  “Hoe sê mens dankie” Teelepeltjie-aand  17:00  Olienhout               

    saal 

4 Des.   Kerssangfees  18:30  Olienhoutsaal 

10 Des.  Kersmark  in saal en by warmwaterswembad 

16 Des.  Geloftefeesprogram  10:30 

“HOE  SÊ  MENS  DANKIE”  

TEELEPELTJIE-AAND 1 DESEMBER  2017  OM  17:30 IN  DIE  OLIENHOUTSAAL 

KAARTJIES TE KOOP OP STOEP  VANAF  21 NOV:   

R20pp ( 1 foeliebakkie ingesluit per gesin)  Maak jou eie gereggie  

(voorgereg/hoofgereg/nagereg)  en bring dit die aand saam    

N  GESELLIGE  AAND VAN  KUIER,  EET  EN  PRET  

NOOT-VIR-NOOT met eie musiekfabriek BAIE  PRYSE  TE  WEN 

 FOTO’S  WORD  VERTOON  VAN  OOGFUNKSIES  TOT  DUSVER                              

 CD’s te koop R30 
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ŉ Steenbokkie wat verlate in die veld 

aangetref is. 

beurt.  

Preekbeurte vir November 2016 

is: 

13 Nov. – ds. Pieter Lourens. 

20 Nov. – ds. Andre Botha 

PREEKBEURTE 

mailto:judigert@hotmail.com


Oppi Oog Fees 
Oud maar nog nie koud. Hier op die 

Oog het die mense wat hier bly som-

mer baie pret. Daar is nie einde aan 

hulle kreatiwiteit en energie nie.  

Die Fees was n reuse sukses. Hier is 

optog gehou , waterkaskenades en 

lekker kos geeet.  

Die uitmuntende skouspel, waar die 

nuwe verhoog terselfdertyd ingewy is, 

het “groot produksies” soos The 

Sound Of Music moontlik gemaak. 

Die talent van die deelnemers was 

indrukwekkend.  

Ons sien uit daarna om binnekort n 

kombinasie van die speel en sang 

talent in n musiekblyspel op die 

planke te sien.          




