
Voorbladnuus  

Vrouedag  
9 Augustus 2013  

 
Dit was ‘n kosbare vrouedag wat vir ons dames 
gereël is met die getuienis van Suzy Burger, 
“Van Lappiesvrou tot Kroonvrou”.  Dit was won-
derlik dat so baie vroue dit bygewoon het.  
 
Ook was dit goed om herinner te word dat God 
jou kan en wil help en dat jou omstandighede 
waarin jy dalk tans is, haglik of hartseer, kan ve-
rander want jy is ‘n Koningskind. Sy het ons her-
rinner dat ons kan uitstyg bo ons om-
standighede, elkeen moet net in en naby die 
Here bly en Hom vertrou. 
 
Ons sê weer eens dankie aan Suzy, die KVV lede, asook die wat drinkgoed 
en kolwyntjies voorsien het. Sulke oggende help ons om geestelik te groei 
en met dankbare harte te besef wat ons werklik het. 
 
KVV Groete Clare Prinsloo   

“Op die Oog af” 
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        Hondekompetisiewenners   
 

Ons het in Augustusmaand se Knipoog ‘n hondekompetisie 
geloots om die kollig ‘n bietjie op ons viervoetige inwoners te plaas, en dit 
was tot dusvêr die suksesvolste kompetisie wat ons aan kon dink! 
 
Die kompetisie het  ‘n gees van opwinding onder die mammas en pappas 
van ons wolhaarvriende ingeblaas. Presies die reaksie wat die Bestuur en 
Trustees voor gehoop het. 
 
Daar was vettes, en maeres, korthaar en langhaar, almal se dierbaarheid 
het ‘n pragtige gespog afgegee. Al die honde verdien eintlik ’n prys.    
Die stembriefies jok nie (nie die tweede keer nie) en ons wenners, trots ge-
borg deur Paws & Claws, was uiteindelik:   
1ste    2de    3de 
Rienkie Boshoff (218) Ayla Duncan  (F85) Tosca Venter (17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geluk wenners! Ons sal beslis hierdie kompetisie weer hê!  

 

SEPTEMBER 2013  



Aan die woord  
 

Hierdie maand was nou een van daardie waar alles wat kon, skeef-geloop het.  
 
Uit die bloute het daar ‘n beweging ontstaan wat daarop gemik was om die Regspersoon se strukture te bevraagteken. 
Daar is waarskynlik ‘n legio van redes waarom so iets gebeur het. Die vraag wat mens moet vra is, wat is die ware bewee-
grede daaragter? Weereens kan mens maar net in die geskiedenis teruggaan en daaruit leer.  
‘n Wysgeer het by geleentheid gesê dat mens agteruit, die toekoms tegemoet moet gaan. Hierby het hy bedoel dat, wat in 
die geskiedenis geboekstaaf is, die toekoms net makliker maak. Die Afrikaner het ‘n geskiedenis van dwarstrek. Daar is 
altyd iemand wat ‘n beter oplossing vir die huidige het. 
 
Wat kan mens doen om hierdie tendens teë te werk? Dit behoort sekerlik maklik te wees as ons almal ons ten doel stel om 
die boodskap van JESUS CHRISTUS uit te leef. Ons vind dit opgeteken in Matt. 22:37-40. Sou ons as mede-inwoners 
hierdie basiese riglyne volg,  sal die wil om te kritiseer en te twis, ook nie daar wees nie.  Ek het myself al baie maal 
dieselfde vraag gevra: Hoekom is dit vir my makliker om met iemand te twis, as wat dit is om met hom saam te werk? Is dit 
werklik so moeilik? Of is dit maar net my mens-geneigdheid wat altyd stoei om eerste te wees, maak nie saak ten koste 
van wie nie! Nou vra ek vir myself, wat het jy gedoen om te verhoed dat dinge verkeerd loop? Niks! Hoekom? Wat het dit 
my in die sak gebring? Nog steeds niks!  Kan ons nie maar hande vat en saamwerk sodat ons laaste jare hier op die 
Landgoed in vrede kan verbygaan nie? Ek glo dat dit nie te moeilik sal wees nie! 
 
‘n Ander saak waaraan ons as eienaars en inwoners dringende aandag moet gee, is om die Wet op Deeltitels beter te leer 
ken. Wanneer ons die riglyne in die Wet beter verstaan, sal ons minder rede tot allerhande kleinlike klagtes hê. Verstaan 
mooi, ek is nie so op hoogte van die Wet dat ek ander daarmee kan help nie, maar die Wet is beskikbaar by Leonie in die 
kantoor en ek is seker dat as elkeen die moeite wil doen om ‘n afskrif van die gedeelte wat hy/sy wil bestudeer, aanvra en 
die nodige papier voorsien, sal Leonie die afskrifte uitdruk. Net om ‘n paar riglyne te gee, wat belangrik is, is om te weet 
wat die taak van die Trustees is, en om te weet wat bedoel word met EKSKLUSIEWE GEBRUIKSAREA, en wat is ‘n AL-
GEMENE GEBRUIKSAREA. 
 
In die eerste geval hierbo, verwys die eksklusiewe area na daardie gedeelte wat binne die muur om die huis val. Daaroor 
het elke eienaar alleenreg. Die algemene area is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die Regspersoon. Enigiets wat 
daar gedoen word sal deur die Regspersoon se beheerliggaam gedoen word. Dit staan algemeen bekend as die Raad van 
Trustees. Hierdie Raad het wye magte en tree met verantwoordelikheid, namens die Regspersoon op.  Daar is groot 
waardering vir die inwoners wat moeite doen met die algemene gebruiksareas rondom hulle wooneenhede. Dit verfraai nie 
net hulle eie eenhede nie, maar skep ook ‘n goeie indruk wanneer potensiële kopers kom om die Landgoed te besoek.  
Ons sien al die probleme raak, maar wanneer besoekers of kopers hier aandoen, word baie komplimente gegee van “hoe 
netjies en mooi” ons oord is!   Alle oop areas is vir die gebruik van almal. Die versorging daarvan is die verantwoordelikheid 
van die Trustees. Ek gee hieronder ‘n lys van die dinge wat tot beskikking van al die inwoners is en wat deel uitmaak van 
die heffing wat elkeen moet betaal:  Reservoirs, waternetwerk, rioolnetwerk, riool-uitvalwerke, paaie en stormwaterbeheer, 
elektrisiteitsnetwerk, mediese sorgsentrum, eetsaal en kombuis, Olienhoutsaal, kantore, ingangskantore, sekuriteit, 
veiligheidsomheining, sportveld, sport fasiliteite (jukskei, rolbal, pluimbal, veerpyltjies, ens), personeelbehuising, tuine, 
kommunikasiestelsels, groentetuin, personeel, swembad, warmwaterstelsel, salarisse en lone, oudit verslag. 
 
Ek skryf hierdie inligting neer omdat ek agtergekom het dat daar min inwoners is wat regtig weet waarvoor die heffing 
aangewend word. Die lys hierbo is nie volledig nie. Dit dien slegs as ‘n voorbeeld van wat die taak van die Trusteeraad 
behels. Ek vertrou dat elkeen wat hierdie artikel lees, net die klein bietjie moeite sal doen om te gaan sit en ‘n paar 
berekeninge te maak.  Jy sal skrik!  Dat daar nog in die afsienbare toekoms heffingsverhogings gaan wees, is ‘n gegewe. 
Die aard van die verhoging sal egter afplat soos wat nuwe eenhede bykom en die las dan oor ‘n wyer basis versprei word.  
 
Dit bly egter ‘n feit dat, om die instandhouding van die verskillende kommoditeite te kan doen, geld nodig is. Niemand hou 
daarvan om sy/haar swaarverdiende fondse uit te gee nie. Dit gaan nie net daaroor nie. Belangriker nog, ons het almal ’n 
belegging gemaak, daarom is dit belangrik om seker te maak dat ons belegging onder gesonde omstandighede sal groei. 
Niemand gaan hier kom en ‘n eiendom koop as dit duidelik blyk dat die Landgoed in ‘n staat van verval is nie. Daarom sal 
en moet ons slagspreuk steeds wees:  EENHEID MAAK MAG!  As Trustees is ons tans besig om voorbereiding vir die Al-
gemene Jaar Vergadering te tref. Die sal hopelik teen die einde van September of vroeg in Oktober plaasvind. MidCity is 
tans besig met die laaste van die heffingsbalanse en baie van die inwoners het seker al hulle kennisgewing gekry.  Ons 
moet almal die Vlytige Voete komplimenteer met die werk wat hulle gedoen het om die speelapparaat by die paddadam af 
te skuur en in die helder kleure te verf. Baie dankie aan al die dames wat (en mans), wat gehelp het! 
 
Die jaar snel na sy einde en by die Jaarvergadering sal ‘n nuwe span Trustees gekies word. Of daar van die huidige 
spanlede sal wees wat bereid sal wees om nog ‘n jaar te dien, sal net die tyd leer. Intussen moet die eienaars maar solank 
hul gedagtes laat gaan om te bepaal wie gekies moet word. 
 
Groetnis tot ‘n volgende keer.   Bastiaan Richards 

Bladsy 2 



Bladsy 3  Mediese Manewales  
                                                         “Daar is ‘n slang in die gras”  

 
Die goeie nuus is! Die lente en somer sluip nader, maar die slegte nuus is dat die warm seisoen ons slange ook 

uitroep.  

 

Alhoewel meeste van die inwoners nog nie ’n verassingsontmoeting met een van hierdie glibberige reptiele ge-

had het nie, is die werklikheid dat ons in die bosveld woon en altyd op die uitkyk moet wees vir hulle teen-

woordigheid. Tot dusvêr weet ons slegs van 1 pik insident waar ‘n hondjie dood is, en drie spoeg insidente, maar 

die honde het oorleef. Die eienaars het hulle so spoeding moontlik by die Veearts gekry vir behandeling.  

 

 “Wat kom hier by ons voor”  vra u? Die giftigste slange in die Waterberg-omgewing is die Swartmamba 

(dendroaspis polylepis), Pofadder (bitis arietans), Wipsnoetkobra, Mosambiekse Spoegkobra (naja mossambica) 

en die Boomslang (dispholidus typus). Gifsoorte wissel en kan sitotoksies, neurotoksies of heamotoksies van 

aard wees.  Addergif byvoorbeeld is sitotoksies wat  beteken dat dit ernstige weefselskade veroorsaak by punt 

van toediening. Neurotoksins word deur mambas en kobras toegedien wat deur die bloedstroom opgeneem word 

en wat die senuweestelsel aantas. Boomslange is heamotoksies wat beteken dat bloed en selle deur die gif 

aangeval en vernietig word.  Slangteenfig word alleenlik toegedien deur opgeleide mediese personeel en slegs in 

hospitale waar dit binne-aars toegedien word.  

 

Moet onder geen omstandighede: 

1. Self slangteengif gebruik nie, dit mag dalk ‘n allergiese reaksie hê; 

2. Moet niks eet of drink nie; 

3. Moet geen gineesmiddels, om simptome te behandel, inneem nie; 

4. Moenie die bytplek sny of suig nie 

5. En moenie die kalant probeer vang nie.  

 

Probeer om:   

1. Weg te kom! 

2. Kalm te bly of probeer om die persoon wie gepik is kalm te hou; hoe vinniger die hart klop, hoe vinniger  

versprei die gif;                  

3. Goeie observasie van die slang kry, maar as hy weg is, is hy weg, moenie hom gaan soek nie. As die dokters 

weet watter slangtipe dit was kan die regte teenmiddel toegedien word; 

4. Indien in die oë gespoeg, spoel dadelik uit met groot hoeveelhede lopende water; 

5. Soek dadelik mediese hulp…. 

 

Voorkoming: 

1. Kyk waar jy loop; 

2. Gebruik ‘n flits in die nag; 

3. Vermy om oor rotse of stompe te klim; 

4. Moenie dink ‘n slang is dood nie; 

5. Dra jou selfoon by jou indien iets gebeur; 

6. Moenie te gemaklik raak oor slange nie, hulle kruis jou pad wanneer jy dit die minste verwag. 

 
 

 

Dr Pil is met verlof in die bosved en sal volgende maand terug wees met splinternuwe raad en  
advies vir Inwoners se mediese dilemmas.   

Plaas gerus jou briefie aan Dr. Pil in die Knipoog boksie in die administratewe kantoor.  

 PASOP 

Dr. Pil  



Bladsy 4 Belangegroep Bedrywigheid 
Besige Bye of Baie Belangrike Persone  

 
Op ons almal se lippe kom van tyd tot tyd  die woorde “ oud word is nie vir sissies nie”.  Die 
BB of BBP aktiwiteitsgroep is beslis nie vir sissies nie. 
 

Hierdie groep inwoners is met die hand uitgekies en elke Donderdag vanaf 10:00 tot 12:00 werk ons, gesels 
ons, lag ons en bou ons vriendskappe. Die grootste lekkerte is, ons ondersteun mekaar en nou skielik is ons 
nie meer eensaam en alleen nie. 
 
By hierdie groep ontdek jy talente en vermoëns wat jy nooit gedink het jy het nie! Ons doen mosaiek, brei 
blokke vir ‘n reuse kombers, doen tolletjiebreiwerk, gaan ‘n lappies deken maak, ons teken, gaan houtsnee-
werk doen en nog vele meer. 
 
Ons nooi die inwoners om te kom kyk wat ons doen. Baie dankie vir die donasies wat ons reeds ontvang het 
in die form van wol, oorskiet lappies, papier, potlode, kryte, ens.   
 
Dankie vir die inwoners se mooi gesindheid en ondersteuning. Ons wil graag hê dat al die onwoners by Die 
Oog gelukkig moet wees, voluit moet leef en dat hulle hul plekkie onder die son  met selfvertroue moet uitleef. 
 
Vir enige skenkings of belangstelling kontak Marita Enslin, ons Maatskaplike Werker 073 189 1099 of gaan 
groet haar in haar kantoor by die Mediese Dienssentrum. 
 
Hou die nuusbrief dop vir die Groep se vordering en wat die groep se nuwe naam gaan wees.  Hulle is in rep 
en roer om ‘n gepaste naam te kry, so hou die spasie dop! 

 

 Die Oogappel 
 

Dit is die tuisnywerheid wat in die kafee-area sy staanplekkie gekry het.  Die 
Oogappel bestaan al vanaf 21 Februarie 2011.  Eers het van ons lede ver-
kope vanuit die kafee behartig, maar met die hulp en waardering vir ons stigting van so ‘n nood-
saaklike diens, het Western Breeze ons die plekkie in die kafee gegee en ook die verkope 

oorgeneem.  Dit is die wonderlikste diens en nou nog kan ons lede nie genoeg dankie sê nie!   
Aan die lede wat gehalte produkte lewer,wil ons net baie dankie sê.  Ons glo die inwoners geniet hierdie diens 
en aan hulle sê ons weer dankie vir die ondersteuning. 
 
Uit die bedrag van die produkte wat die lede lewer, word ‘n kommissie per item verhaal. Hiermee het ons al 
dinge gedoen soos om:  ‘n ekstra stel wiele vir Skillie gekoop; ‘n sproeistelsel vir Fase 1 laat insit;  staal vir die 
heining om die tuin bokant  huis 114  en ook fondse vir ‘n waterkraan langs die eerste ry motorhuise. 
 
Vir al die lede se harde werk:  Baie dankie!  Ook aan ons tesouriere wat ons geldsake so fluks en knap han-
teer:“ Baie dankie ons waardeer dit en sien jou harde werk sodra ons die bewyse van ons harde werk, van jou-
kry”.  
Mag die Oogappel met u entoesiasme groei,veral met die hulp van al die kopers.  U moet ook onthou dat u, as 
kopers, bestellings kan plaas as daar iets is wat u spesifiek vir ‘n sekere dag wil hê.  Gee die lede asseblief 
twee dae voor die tyd kennis van u bestelling.     
 
Oogappelgroete!   Hester Bester  



 Bladsy 5 PLANTPLESIER  
Water, Wonderlike Water! 

Liewe Boomvriende  
 
Suid-Afrika is `n waterarm land, die dertigste droogste land ter wêreld, met `n gemiddelde reënval van 464mm per jaar, 

teenoor die wêreld gemiddeld van 860mm. Hier is `n laer per persoon beskikbaarheid van water as, selfs `n semi-

woestynland soos Namibië. En dan word die meeste van die beskikbare bronne roekeloos gemors en bemors. 

 

Hoe geseënd is ons hier by Die Oog, aan die voet van die Waterberg, tog nie om `n oorvloed van diè kosbaarheid te hê 

nie! Ons kan dus maar rojaal voortgaan om die strome te laat loop - `n gruwelike mistasting. Om enige natuurlike hulpbron 

onverantwoordelik te hanteer is beide teenproduktief en `n sonde. Ondergrondse waterbronne kàn oorbenut word en dit 

het al gebeur dat dit self opdroog!. 

 

Wat ook maklik vergeet word, is dat diè vrylik beskikbare voggies uit die grond gepomp moet word voor dit in ons krane 

verskyn. Dit vra elektrisiteit, `n omgewings-onvriendelike item, waarvoor die regspersoon moet betaal, met ons heffings. 

 

Wat kan ons, afgesien van huislike verbruik, in ons tuine doen om ons deeltjie tot sinvolle benutting by te dra?  

• Kies plaaslik aangepaste en waar moontlik meer droogtebestande plante om aan te plant. Inheemse plante is altyd die 

beter keuse!  

• Groepeer die plante om diè met hoë vogbehoeftes saam te voeg, terwyl die minder dorstiges (bv alwyne en vetplante) 

mekaar geselskap hou. So kan besproeiing beheer word en niemand te veel of te min water kry nie. 

• Grasperke is groen woestyne wat massas water opslurp, het `n hooggeleerde plantkundige op `n keer gesê. Het ons 

regtig die hektare grasperke nodig wat steeds gevestig word, of kan ons dit beperk om in skaal te wees met ons bos-

veld omgewing? En dit is so duur om in stand te hou, met lawaaierige grassnyers. 

• Sinvolle landskappering met geskikte grondbedekkers, meerjarige kruidagtige plante, klip ens kan `n opwindende al-

ternatief wees vir eentonige ‘on-bosveldse’ grasperke. 

• `n Deklaag in beddings en om plante verrig wondere om vog te behou, terwyl dit ook kan bydra tot beter groei en die 

aanteel van erdwurms – wonderlike natuurlike grondbewerkers. Kompos, boomblare, strooi, bas, klippies ens kan ge-

bruik word. 

• Benat die tuin, veral bome en struike, minder gereeld maar deeglik. Bietjie-bietjie, kort-kort veroorsaak die ontwikkeling 

van `n vlak wortelstesel, wat die plant se droogte-weerstand verswak. Op `n dieper vlak behou ons turfgrond die vog 

beter en stimuleer die vorming van diep wortelstelsel en groeikragtige plante. 

• Moet egter nie oorbenat nie – soos mense hou plante ook nie daarvan om in modder te staan nie. Meer plante vrek 

van te veel water as van te min. 

• Sproeiers is nuttig, maar kan duisende liters water vermors indien hulle nie goed beheer word nie, veral as hulle aan 

vergeet word, soms selfs deurnag - `n halfuur per kol is voldoende. Waar moontlik, bv in beddings, spuit met die hand 

vir goeie beheer. 

• Besproei, veral in die warm seisoen, vroegoggend of laat middag, om minder verdamping en  meer effektiewe benut-

ting van die water te bevorder. 

• Moet die sproeier nie op volle druk stel nie. Te hoë druk veroorsaak `n missproei, wat net in die atmosfeer verdwyn en 

nie by die plante uitkom nie. 

• Outomatiese besproeiingstesels kan nuttig wees, maar moet reg ingestel word om doeltreffend te funksioneer – opti-

male tydsduur, nie noodwendig elke dag nie en verkieslik in die nag. En wanneer dit reën is hulle oorbodig. 

• Plaveisels en paaie kan nie groei nie, so moet hulle nie besproei nie. 

• Plante in houers (potte, ens.) kan baie plesier verskaf, terwyl die benatting daarvan deeglik beheer kan word. 

• Net soos mense en diere het plante ook rus nodig. Met die herfs word hulle reserwes in die wortels terug getrek en rus 

hulle gedurende die winter, om in die lente en somer weer groeikragtig te wees. Te veel vog in die winter verwar hulle 

en dien geen doel nie. 

• Laastens, om Bestuur se taak te vergemaklik en kragverbruik te optimaliseer, bly by die 

dae van besproeiing, soos aanbeveel. Gelyke huisnommers Maandae, Woensdae en 

Vrydag.  Ongelyke huisnommers Dinsdae Donderdae en Saterdae.  

•  

   Nat, nie moerasagtige groetnis. 

       Groenie 
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    Boekwurm Bydrae  
 

Baie van ons lesers kla dat hul nie die fyn skrif in die boeke kan lees nie. Ek is bly om te sê 

dat ons versameling Grootdrukboeke besig is om te groei, met heelwat Afrikaanse boeke 

asook ‘n paar nie-fiksie. Die Engels is ongelukkig nog min, so as u dalk grootdrukboeke by u 

huis het wat u nie meer lees nie, sal ons dit verwelkom in ons versameling. 

 

Die rak met Romanse-boeke word ook meer. Anders as ‘n roman, is ‘n romanse baie ligte leesstof, maar moet 

nie onderskat word nie: volgens sielkundiges veroorsaak die lees van ‘n romanse ‘n chemiese reaksie in jou 

brein wat jou goed laat voel, dus ‘n goeie stresverligter! Die skrif is ook bietjie groter as in ons ouer boeke. 

 

As u nie lank wil konsentreer nie, maar tog lus is om te lees, kom kyk na ons rak met dunner boeke. Die boeke 

is ook nie swaar om vas te hou nie, u kan dit maklik in die bed lê en lees. 

 

Boek van die maand: LED BY FAITH, deur IMMACULEE ILIBAGIZA.  “Out of the ruins of the 1994 Rwandan 

genocide have come the most astounding and moving stories of faith, hope, forgiveness and reconciliation. We 

experience Immaculee’s hardships and heartaches as she fights to survive and find meaning and purpose in 

the aftermath of the genocide” Uitstekend!      Lekker lees ! 

!  

Klub Vlytige Voete  

1 September   :    Kruiskerk – Kom bymekaar om 07:30 by Rugbyveld. Vervoer  
                 beskikbaar.  Bring Bybel en stoel. 
2  September    :   Manne-uur – 09:00 in Teetuin. 
4  September    :    Damesuur  - Tentkamplapa om 10:30 – 11:30. 
5  September    :    KLUB VLYTIGE VOETE-VERGADERING om 14:00 in Saal.  
         ALMAL  IS  BAAAAAIE  WELKOM!  Ons het jou insette baie nodig. 
9  September   : Alle sameroepers vir een of ander aktiwiteit by Oppi-Oogfees om 14:00 in die 
Saal vir ‘n         vergadering. 
16 September   : Finale bymekaarkom vir Oppi-Oogfees-sameroepers.  
20 September   : VERSKEIDENHEIDSKONSERT van INWONERS!!!!!   
   18:00 VIR 18:30.    GRATIS!!!!   
21 September  :    OPPI-OOG FAMILIEFEES langs die warm swembad.  Nooi al die familie om te kom 
         kuier.  DAGBESOEKERS IS BAIE WELKOM!!!!!!!! 
22 September  : Interkerkdiens in Saal. 
24 September  :   Plant van Gedenkbometesame met Boomplantdag. 
 

Die wateroefeninge gaan ook weer ‘n aanvang neem.  Hou die kennisgewingbord dop!! 
 

VERSKEIDENHEIDSKONSERT 
20  SEPTEMBER  2013 

 

Die aand voor Oppi-Oog Familiefees gaan ons weer ‘n lekker, jolige konsert hou!  Dit gaan die vorm van ‘n 

Barnyard aanneem. Dit beteken dat elkeen sy eie piekniekmandjie met sy eie kos (verversings) en drinkgoed, 

met al die nodige benodigdhede, saambring.  (Die KVV hoef dan geen skottelgoed te was nie!!!)  Daar sal 

niks te ete of drinke aangebied word nie, elkeen is verantwoordelik vir AL sy eie behoeftes. 

Indien jy oor ‘n talent beskik, kom gee asb jou naam op by Marié Richards, sodat ‘n program saamgestel kan 

word.  Nog ‘n paar items word benodig  

“Ons Vir Mekaar” 
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DIERE MANIERE  
“Muskietverdriet” 

 
Met die somer om die draai gaan ons weer ‘n klomp ongenooide gaste kry…. Die pestilensie wat jou ‘n die vroë 

oggend ure op die bed laat spring met ‘n kussing al mikkend na die dak. Ja, dis muskiet se kind!  

 

Muskiete is ‘n natuurlike deel van ons omgewing. Hulle het egter die nare gewoonte om mens te byt en hul teen-

woordigheid is vir ons dus onaangenaam. En dan is daar natuurlik verskeie ernstige siektes wat hul by mens en 

dier veroorsaak. Party wetenskaplikes beskou selfs die muskiet as die gevaarlikste dier op ons planeet. Ons 

spreek egter nie die siekte-aspek aan nie, maar kyk hoe ons hierdie nare insekkies kan uitoorlê  

 

Muskiet-feite 

Muskiete lewe hoofsaaklik van plantsappe soos byvoorbeeld nektar. Die wyfie het egter die ekstra proteïene in ons 

bloed nodig om eiers te vervaardig.  Water, veral stilstaande water, is noodsaaklik vir muskiete om hul lewenssik-

lus te voltooi. Die water in waterpoele, vleie, damme, waterbakke, boomholtes, waterslote, dakgeute of enige an-

der plek waar water vir enkele weke staan word deur die muskiet benut.   

 

Waar bly hulle?  Muskiete versprei gewoonlik nie verder as ongeveer 2 km weg van waar hul uitgebroei het nie.  

Hul is oral in die natuur en ook naby ons wonings en party spesies sal in die dag of nag in ons huise inkom en wag 

vir ons verskyning.  Die meeste muskiete oorleef die wintermaande deur in beskutte plekkies in die veld weg te 

kruip. Sodra dit warmer word kom die wyfies uit en soek ‘n bloed-maaltyd sodat sy eiertjies kan lê. 

 

Waarom byt hulle ons? 

Slegs wyfiemuskiete byt. Eintlik is “steek” of “suig” meer beskrywend van wat sy doen. Die wyfiemuskiet penetreer 

ons vel met haar monddele (proboscis), spuit van haar speeksel in om onder andere te verhoed dat die bloed stol 

in die area waar sy byt en dan suig sy haar trommeldik aan ons bloed. Sy rus ‘n paar dae en lê dan die eiertjies. 

Dit is haar speeksel wat die irritasie en gejeuk van ons vel veroorsaak.  Die mens is nie noodwendig die muskiet se 

gunstelinggereg nie. Volgens navorsing loop plaasdiere en baie ander wilde diere ook deur. 

Hoe spoor hulle ons op? 

‘n Muskietwyfie het geen lig nodig om ons op te spoor nie en hul word nie deur ‘n lig aangetrek soos ander insekte 

nie. Mense (en warmbloedige diere) trek muskiete hoofsaklik aan deur die koolstofdioksied (CO2) wat ons uitasem. 

Op dié manier kan ‘n muskietwyfie ons oor ‘n afstand van 25 tot 30 meter opspoor. 

Op ‘n korter afstand werk ons liggaamshitte, sweet en chemiese afskeidings (bv. octenol) van ons liggaam soos ‘n 

magneet vir die bloeddortsige wyfiemuskiet en “zoom” sy letterlik op ons in.  Muskiete “sien” warmbloedige prooi 

se liggaamshitte as ‘n infrarooi beeld. 

 

Party mense ruik vir die muskietwyfie lekkerder as ander en wetenskaplikes is steeds besig met navorsing in die 

verband. Die muskiet het nie lig nodig om ons op te spoor nie en sal selfs in pikdonkerte reguit na haar prooi toe 

vlieg.  Muskiete verkies donkerte en word dus nie soos ander insekte deur ligte gelok nie. 

Hier is ‘n slim idee, ingestuur deur Sr. Ria Schoombee vir ‘n slim kontrepsie om die mozzies uit te oorlê. 

 

So gemaak:  Jy benodig:  1 koppie water,  1/4 koppie bruinsuiker, 1 gram kitsgis, 1 x 2-liter bottlel 

 

Hoe gemaak:  1. Sny die bottel in die helfte.  2. Meng die bruinsuiker met 

warm water en laat afkoel.  Wanner koel gooi in die onderste helfte van 

die bottel. 3 . Gooi gis by, hoef nie te roer nie. Die mengsel maak 

koolstofdioksied wat die muskiete lok.   4. Pas die tuit-gedeelte van die 

bottel onderstebo oor die onderste helfte en plak dit sorgvuldig toe.  5. 

Draai die bottel met iets swart van kleur, of verf dit,  en laat die boonste 

helfte onbedek. Plaas die lokval in ’n area waar die minste aktiwiteit in 

die huis plaasvind. Die muskiete hou ook van die swart en donker.  

Muskiet se kind is uitoorlê en jy kan rustig  ongedeurd buite sit en die 

someraande geniet! 
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DIERE MANIERE  
Vervolg…  

 
Dit is nou maar feit—sommige slagoffers, veral jong kinders, se byte lyk soos pokke waarskynlik as gevolg van ‘n aller-
giese reaksie. 
 
Wat kan ons gebruik om ons reuk te kamofleer: 
 

• Gaan na enige apteek en gaan koop 'n bottel Lavender olie. Dit sal jou kalm en rustig maak en hou die muskiete 
weg. 

• Vryf aan bene en sprinkel ook sommer op die beddegoed bietjie olie.  

• Sit olie in brander met bietjie growwe sout.  Gebruik dan die growwe sout om in te bad. 

• Gooi 'n paar bloekomblare in die braaivleisvuur die muskiete sal wegbly en jy kan in vrede braai. 

• Koop Citronella-olie sepies (so half deurskynend) en stort saans daarmee. Dit sal die muskiete weg hou (maar dalks 
vir man of vroulief ook) 

• Kry 'n Citronellakers of een van hierdie branders met citronella olie en brand dit. 

• Neem 'n groot ui, van dié wat skerp ruik, sny dit in skywe redelik dik en plaas dit oral rond waar die mense beweeg. 
(as dit mense is van wie jy hou, moet jy net keer dat hulle nie by die deur uitbeweeg weg van die reuk nie)  

• Neem houertjies en gooi doodgewone asyn daarin, hoe sterker die asyn hoe beter [met ander woorde die persenta-
sie asyn wat op die bottle staan] plaas dit nou oral rond, in die somermaande plaas ek 'n bakkie voor die waaier en 
dit vul die vertrek totaal. 

• Om te keer dat muskiete jou nie byt nie: Meng dieselfde hoeveelhede Dettol en baba-olie en smeer aan. 
Die muskiete sal nie naby jou kom nie. 

• Plant peppermentgrondbeddekkings  
 
Wat hou slange weg? 
 

• Spuit ‘n sterk Jayes Fluid oplossing om die huis, die reuk hou sommer al wat kreatuur is weg. 

• Woefie is ‘n goeie afskrikmiddel, hulle sal jou beslis waarsku as daar ’n slang in jou area is.   

• Indien jou hond raakgespoeg word,  maak dadelik ‘n sitrosoda oplossing  aan en spoel die ogies daarmee uit.  Gaan 
in elk geval Veearts  toe vir ‘n ondersoek. Moet onder geen omstandighede melk gebruik om mee uit te spoel nie.  
Die gif is nie alkalies nie! Melk  verhoog die bakterië groei en maak die kondisie erger.  

• Die NTK (Ko-operasie) verkoop ‘n slangafweermiddel “Snake Repel” teen onder R100.00 per  500ml. Die middel 
moet onverdun om die huis en tuin gespuit word.  

• Plant knoffelblomme  of wynruit in die tuin om die huis. Dit behoort vampiere ook weg te hou.  

• Raad om malva’s aan te plant het al op vele webwerwe opgekom. 
 
Wees paraat en wees veilig!  

Voorstel en Versoek (VV) Prosedure  
 

Wat is die “VV” prosedure?   Indien enige voorstel of versoek ingedien word, moet die form 
genaamd “Voorstelle en Versoeke” wat teen die muur by die personeelkombuis geplaas is, 
ingevul word en in die boksie geplaas word.  
 
Dit is belangrik dat die versoek op skrif geplaas word sodat daar deeglike rekord daarvan 
gehou kan word deur die personeellid wat die versoek  moet kanaliseer. Die persoon wat 

die versoek ontvang sal die nodige terugvoer aan die inwoner verskaf. Ongelukkig het ons baie versoeke wat reeds in die 
proses is wat na Western Breeze verwys moes word omrede dit  steeds as deel van die konstruksie proses gesien word. 
Ongelukkig het ons nie beheer oor die tydskaal wanneer die probleem opgelos sal word nie.  
 
Watter versoeke sal na gekyk word? Enige versoek rakende instandhouding in die algemene gebruiksarea soos bv takke 
wat gesnoei moet word, plaveisel probleme, buitekrane wat drup, afvoerprobleme,  lekkende dakke ens.  Die versoekform 
moet nie vir konstruksie gebreke of vir instandhouding binne in die eenhede ingevul word nie.   Instandhouding binne die 
eenheid is volgens die Deeltitelwet die eienaar se  verantwoordelikheid.  Noodgevalle sal dadelik aandag geniet soos bv, 
krag wat uitgeskop het, watertoevoer probleme ens.   
 
In lyn met Trustee Bastiaan Richards se inset op bladsy 2, gebruik ons nie die term “Klagte” form nie, want ons almal het 
baie om voor dankbaar te wees wat hier woon. Deur ‘n versoek te plaas met ‘n positiewe gesindheid, gaan baie meer 
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BELANGRIK 

Alle medikasie wat by die  

Mediese Dienssentrum geneem word, 

moet dadelik in kontant betaal 

word. Groter bedrae  kan per kaart 

in die adminkantoor betaal word.  

Onthou kantoorspreekure: 

08:00—09:00 en 11:00—13:00 

Bladsy 9 “Op die Oog af” Bystandnommers 
 

Aftreelandgoed (algemene NOOD bystand )   

       078 803 1479 

Mediese Noodnommer         079 217 5323 

Sekuriteit        083 260 1524/014 743 4611                               

Ontvangs — Kantoor  014 743 4600 (Verwitting 

ontvangs van besoekers by hierdie nommer) 

Fanie werk vir Western Breeze en mag nie direk 

gekontak word nie! Enige werk wat deur WB uit-

gevoer word sal vir u rekening wees .  

        Humorhoekie 
 
Meisie:  Pa ek is verlief op ‘n ou wat vêr 

weg van my af is.  Ons het ontmoet op ‘n 

“dating” webside, vriende gewond op Face-

book, lang gesprekke gehad op Whatsapp, 

verloof geraag op Skype en nou het ek pa se “blessing” no-

dig om te trou….  

 

Pa:  Geen probleem nie my meisiekind, trou op Twitter, hê 

pret op BBM, koop kinders eur e-Bay, en stuur hulle deur e-

mail, en wanneer jy g*tvol is vir jou man, verkoop hom op 

Gumtree! 

 

Belangrike kennisgewing deur  

Western Breeze: 

Aangepaste Besigheidsure 

 

Let asseblief dat die Kafee, Kroeg, Borrel-

bad, Putt-Putt en Ontvangstye vanaf 1 Ok-

tober 2013 aangepas gaan word deur West-

ern Breeze. 

 

Hou kennisgewing borde dop vir nuwe 

tye!!! 

 

Inwoner fasiliteitbandjies 

 

Inwoner fasiliteit bandjies is gedurende 

SPREEKURE  by Leonie beskikbaar. 

Bandjies is steeds R5 en kan slegs vir kinders 

van inwoners aangekoop word. 

 

Ouma of Oupa moet asseblief SELF die band-

jies kom koop, ons weet  nie wie se kinders is 

wie s’n nie. 

 

Dankie vir u samewerking  

groot 

 


