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Dagboek 2020
SATERDAG, 31 OKT
VREDENDAL: VLAK 1 Fees!!! aangebied
deur Because We Care by Vredendal
Gholfklub vanaf 14:00. Verskeie
kunstenaars, soos Wynand & Chereé,
Die Broers en Viljoen Retief gaan optree.
Kontantkroeg en kosstalletjies beskikbaar.
Toegang: R150 - volwassenes, R100 hoërskoolleerders, R50 - laerskoolleerders.
Kaartjies beskikbaar by NICOR.

SATERDAG, 31 OKT
VREDENDAL: Because We Care Gholfdag
by Vredendal Gholfklub.
Formaat: 4B American Scramble.
Inskrywingsfooi R200.
Navrae @ Ben 083 475 6705
Inskrywings @ Jaco 083 979 5730

Bushman's Cave Bergteater
Clanwilliam
16 tot 18 Oktober
4 x 4 Quadbike naweek. Gratis roetes
indien van akkommodasie gebruik
maak. Kampering R75 per nag p/p
Besprekings:
melinda@bushmanscave.co.za
31 Oktober
Cecil & Steak. Opera deur wêreldklas
tenoor Cecil Peters
Steakete ingesluit. R200 p/p
Besprekings:
melinda@bushmanscave.co.za
21 November
Klawer Kelders Kerskonsert
Arina de Witt & Danie Niehaus
R200 per volwassene, ete ingesluit
Besprekings:
melinda@bushmanscave.co.za

Lees gerus elke week se uitgawe, asook
argiewe van vorige uitgawes op ons
webblad: www.onskontrei.co.za

Indien u op enige van die briewe
wil reageer, stuur dit gerus na:
redakteur.onskontrei1@gmail.com
Let op na die voorwaardes en
bepalings van lesersbriewe.

UITGEWERS: Riaan Oberholzer
Marinda Oberholzer

Hoe bly heuning soet?
Spreuke 27:7 "As jy genoeg geëet
het, is selfs heuning nie meer lekker
nie; as jy honger is, smaak selfs 'n
bitter ding soet."
Hierdie teks is so waar, en ek bely dat ek
al SO bederf geraak het dat die keuses
van dinge wat my bevredig al hoe minder raak. Ek sukkel om te kies wat ek wil
eet van dít wat in die yskas is, sukkel om
selfs 'n lekkerny in die winkel te kies,
want daar is te veel opsies. Maar weet
jy, hierdie selfde ding gebeur in ons (of
dalk net my) geestelike lewens. Ek het
in 'n gewone kerk grootgeword, maar
later jare sou kerke wat dinge "anders"

doen, wat meer dramaties te werk gaan
en meer op die sigbare dinge fokus, my
begin wegrokkel. Moet groot asseblief nie
hierin lees dat ek sê dis verkeerd nie.
Daardie dinge raak egter eintlik verslawend, en mens smag na meer en meer,
en jy sien eintlik uit na die volgende keer
se verrassings, net om steeds nie genoeg
te kry nie. Ek het begin besef dat baie
dinge nie meer oor die Here gegaan het
nie. Maar weet jy, na baie jare se gesoek
het ek teruggekeer na dít waarmee ek
grootgeword het. Ek dink dat ek meer
konflik in myself begin beleef het, meer
gestry het oor onbenullige goed, en op
die einde was die heuning bitter. Dit was
alles my eie skuld. Miskien is dit die ou-

derdom wat dit bring, maar om nou eerder net rustig by Jesus se voete tyd deur
te bring is baie lekkerder. Ek het daardie
tyd eintlik maar net een tipe vormgodsdiens vir 'n ander verruil. Jy kan geestelike sweeties eet, die hele dag lank en
dit lekker geniet, maar vaste kos is wat
jy nodig het. Kos wat die Here direk vir
jou gee om te eet. Kos wat nie afhanklik
is van 'n klomp opinies van mense nie,
maaltye waarvan die resepte duidelik in
die Bybel staan en maklik is om te verstaan. Niks eksoties of uitheems nie,
niks godsdiens beoefening nie, net die
eenvoudige nabyheid van die Here. En
as dít vir jou lekker bly, sal die Heuning
soet bly. - Willem Botha

Briewe & Meningsblad
Persone wie se opinie op die
Briewe & Meningsblad geplaas word, gee hul
subjektiewe siening van 'n situasie. Ons Kontrei se
bestuur en personeel stem NIE noodwendig saam
met 'n skrywer se mening NIE. Geen rassisme,
naamskending of enige vorm van belediging sal
geduld word nie.

Hoe sê ons dankie?
Op 6 Oktober kry ons die nuus dat ons
grootste dam op die plaas se wal gebreek
het en dat die water besig is om oor die
teerpad te stroom, deur huise, store en
wingerde. As 'n mens ooit 'n dag moes
kies waarop dit liewer nie moes gebeur
nie, dan was dit Dinsdag!
Maar, te midde van die algehele chaos,
het ons 'n "saamstaan" gemeenskap be-

Stuur gerus u menings na:
redakteur.onskontrei1@gmail.com
en verskaf asb u naam en kontaknommer onder aan,
naamlose briewe sal nie oorweeg word nie.
Weens gebrek aan spasie sal
GEEN briewe met meer as 250 woorde aanvaar word
nie of geredigeer word.

leef wat woorde nie kan uitspreek nie.
Medeboere, besigheidsmanne, vriende
en selfs vreemdelinge het hulp aangebied of net opgedaag om te help. Dit laat
'n mens se hart warm klop as jy sien hoe
'n gemeenskap kan saamstaan en ons
was menige kere in trane oor die welwillendheid wat ons beleef het.
In hierdie kort boodskap wil ons vir almal
so baie dankie sê vir alles. Baie dankie
ook aan almal wat geduldig die ompad

moes gebruik of selfs Klawer om moes ry.
Ons is terdeë bewus van die groot ontwrigting wat dit veroorsaak het. Ons wil
ook in besonder dankie sê aan die Weskus Distriksmunisipaliteit wat onmiddellik
begin het met herstelwerk aan die pad en
vir hulle begrip, omgee en vriendelikheid.
En dan, die heel belangrikste van almal,
baie dankie aan ons groot God dat daar
geen lewensverlies of beserings was nie.
Jan Ponk en Renske van Zyl

Dorpsbestuur skrik beleggers af
Graag wil ek by mede-bekommerde belastingbetalers verneem wat die moontlikheid is dat ons ons belastingsgelde kan
onderskep en aanwend vir die doel waarvoor dit eintlik betaal word: dienslewering
en nie die verryking van sommiges nie.
Ons dorp is vinnig besig om agteruit te
gaan as gevolg van swak bestuur wat
voortspruit uit onkunde.
So wag ons inwoners steeds vir 'n verskoning waarom Piet Otto op “langverlof”
was en vir die kwalifikasies van die huidige munisipale bestuurder. Gerugte
doen die ronde dat hy slegs oor 'n bywoningsertifikaat van opleidingsessies
beskik - weerlê of bevestig!
Ek wil dan graag 'n paar leemtes uitwys
waaraan die munisipaliteit dringend aandag moet gee:

1. Verwyder die palmbome vanaf die
treinspoorstop tot by AAS le Fleurweg se
indraai. Bome lyk baie onnet.
2. Verf witstrepe op ons paaie. Daar is
tans geen wit strepe en geverfde wit stoptekens soos mens afbeweeg vanaf Vredendal-Noord na hoofpad vanaf Klawer
nie.
3. Gebruik SABS goedgekeurde wit padverf wanneer lyne geverf word. In Vredendal-Suid is daar byvoorbeeld 'n
maand gelede padstrepe geverf wat
reeds onsigbaar is. Goedkoop witverf is
beslis gebruik. Is ons munisipaliteit dan
so bankrot?
4. Verf die padstrepe op pad na Maskam
Mall. Die strepe is al 'n geruime tyd nie
meer sigbaar. Is ons munisipale bestuurder en direkteur Infrastruktuur-

dienste bewus van bogenoemde probleme?
5. Plaas druk op die Weskus Distrikmunisipaliteit om Woelige Hoek se kruising op te gradeer. Moet nie dit aanmekaar
na hulle toe verwys nie.
Sommige plaaslike munisipaliteite wag
nie vir hul distrikmunisipaliteite nie. Hulle
lewer self die diens en eis dan vanaf die
distrik.
Ons is moeg en raadop vir die swak diens
wat ons ontvang van ons munisipaliteit.
Daar heers groot ontsteltenis by ons as
belastingbetalers. Mense ons moet nie
stil bly nie. Martin Luther King het gesê:
“Your life starts to end the day when you
keep silent about things that matter.”
Kwaliteit Bestuur
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Moenie mense se intelligensie onderskat
Ons lewe in tye waartydens ons as
mense nuwe dinge en uitdagings
belewe. Som-mige uitdagings is baie
ernstig van aard - andere gaan verby
asof dit maar sommer niks is nie. Een van
die ernstigste situasies in die huidige
eeu, is vir seker die Covid-19-pandemie.
Ernstig omdat dit menselewens in gevaar
stel, lewensverlies tot gevolg het, hartseer en rou oor gesinne bring, mense van
lewensmiddele ontneem, werkloosheid
tot gevolg het as gevolg van 'n sukkelende ekonomie en vele meer.
Ten spyte van hierdie ellende wat voort
woed, is ons mense steeds besig om onbenullighede voorop te stel, om wanordelik op te tree en geld te steel wat bedoel
is vir die ekonomie en onderhouding van
ons land. Ek wil dit onomwonde stel - diesulkes wat politiek bedryf en dink die
mense is so onnosel om te glo wat hulle
in die openbaar lieg, maak 'n baie groot

fout. Mense sal altyd mense bly en sommiges sal glo dat yskaste uit die hemel sal
val as sekere politici so lieg. Maar hulle
moet tot die werklikheid kom en besef dat
hulle in die langtermyn besig is met bedrog - bedrog wat hulle duur sal kos en
min kos in die tronk sal verskaf.
Ons kan soveel meer bereik deur mekaar
te vertrou en te ag. Om op te hou mense
teen mekaar opmaak ter wille van politiek
en 'n stywe salaris. Jy gaan dit nie kan
volhou nie - volgende verkiesing val jy uit,
want dan het almal jou skelmstreke
agtergekom en dan? Dan sal jy weer net
met brood en water moet klaarkom en natuurlik jou blink motor moet teruggee,
want onthou hy kos mos geld wat jy nou
self sal moet opdok.
Voetslaan is jou voorland geagte politikus
en raadslid - nou met klein letters gespel.
Dr SP Tredoux

Grafdief
grief
Die persoon wat 'n houtkissie met vetplantjies in van die graf van Ignas Oberholzer in Vredendal-Suid se begraafplaas gesteel het, behoort sy oë uit sy kop
te skaam.
Dit is 'n houtkissie, versier met gladde
klippies en as jou vriende of familie dit by
jou sien, hoop ek hulle weet jy is 'n dief!
Hou maar die vetplantjies, maar gee asseblief die kissie af by Ons Kontrei se
kantore, regoor die poskantoor.
Dis mense soos jy wat ander se geluk
steel. Daardie kissie was 'n geskenk aan
my geliefde, oorlede man en jy het dit
weggevat! Doen nou die regte ding en
besorg die kissie terug.
Babs Oberholzer

