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Sweepslag 

    Uitgawe Nr: 01 

Sweepslag opgestel en verspei deur 

H/Kmdt Antonie Horn 

 Januarie 2014 

Geagte lede, vriende en ondersteuners, 

Baie welkom by ons eerste uitgawe van die Sweepslag 2014.  Soos baie van u bewus is het die 

Sweepslag in die verlede verskyn in gedrukte vorm.  Die nuwe weergawe van die Sweepslag gaan 

egter net elektronies versprei word deur middel van e posse en ook plasings op ons AWB 

webwerwe.  u Sal die webwerwe vind onder www.awb.co.za, www.awbweskaap.co.za en 

www.awbnatalia.co.za.  Indien u die Sweepslag per e pos wil ontvang maak asb. seker dat u my so 

spoedig moontlik van u e pos adres voorsien by admin@awbweskaap.co.za. 

Soos u weet is die internet, webwerwe en nou ook die koerant ‘n kragtige medium om inligting uit 

te dra na al ons mense wêreldwyd.  Dit is ook hoekom die Sweepslag wêreldwyd versprei gaan 

word op alle webwerwe en blog spots op ‘n maandelikse basis. 

Graag wil ek ook almal versoek om my van inligting uit alle area te voorsien soos   samekomste, 

vergaderings of enige inligting wat u graag in die koerant wil plaas.  Ek wil ook hiermee ‘n ernstige 

beroep op u maak om seker te maak dat alle inligting wat u deurstuur na my vir plasing uit korrekte 

feite bestaan.  Met u hulp om my van inligting uit u streke te voorsien, kan ons ‘n groot sukses van 

die koerant maak.  Maak asb. seker dat enige inligting wat u wil plaas my bereik voor die 25 ste van 

elke maand.  Gee asb. inligting deur  in die loop van die maand en nie op die laaste dag nie 

aangesien die koerant op ‘n daaglikse basis opgebou word om hom reg te kry vir die einde van die 

maand. Foto’s is ook baie welkom by julle berigte.   
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  Toe ander moeg geword het, was hy die 

moedige dryfkrag 

 Toe ander wou struikel, het hy gerig 

Toe ander moedeloos geword het, was hy die 
inspirasie 

 Toe ander wou opgee, het vasberadenheid 
stukrag gebring 

 hy ongekende horisonne oopgebreek Toe 
die pad toegekap gelyk het, het 

 Toe die stryd verlore gelyk het, het sy visie 
nuwe vêrgesigte aangedui 

Vir hom dank ons die HERE 

 

 ‘n Kranslegging word 

gehou op 08 Februarie 

2014 

Belangstellendes kan om 07h00 

by die AWB hoofkantoor 

bymekaar kom te Ventersdorp, 

waarop almal saam sal vertrek 

om 07h30 na die plaas. Persone 
wat die plaas ken kan ook deur 

ry en by die ingang van die 

plaashek wag tot almal daar 

arriveer. 

rggyyyyyyyyhggergergergefff

ffffffffffrgergergererferferfrer

httytynttyyhhansleKkkggingL

IED VAN DIE WIT 

31 Januarie 2014 

www.awb.co.za
http://www.awbweskaap.co.za/
http://www.awbnatalia.co.za/
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Eendrag maak Mag 

Ons trots!!!!!!! 

Ons Trots!!!!! 
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WESKAAP  STREEK 

Herdenkingsdiens vir Boere en Duitse Soldate 

Skiet Opleiding 
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WES-RAND STREEK 

Die Wesrand het Desember afgeskop met hul jaareind funksie in die vorm van ‘n gesellige 

braai waar die Leier ons vereer het met sy teenwoordigheid, waarvoor ons die hoogste agting 

het. Die verrigtinge het goed afgeloop, nieteenstaande die feit dat heelwat van ons lede 

alreeds met verlof was. 

 

Lekker saam kuier met Leier 

Die volgende op die agenda was Geloftedag. Van ons 

lede wat hul weg kon oopsien, het ook die verrigtinge te 

Bloedrivier bygewoon en het beslis die geestelike vrug 

daarvan gepluk. Dit was ‘n vol program wat onder meer 

verskeie dienste, ‘n kranslegging, vlagparade, fakkelloop, 

opvoering en uitstappies na nabygeleë monumente 

ingesluit het. Die samesyn met ander AWB lede was baie 

opbouend en veral Brig. Piet Breytenbach wat met sy wa 

vanaf Wasbank na Bloedrivier gery het was iets besonders. 

Weereens ook ons dank aan Leier wat sy teenwoordigheid 

laat geld het. 

 

Kampterrein te Bloedrivier 

 

AWB kamp hoekie 

 

Verrigtinge in die Laer 

 

Kranslegging 

 

Kampterrein te Bloedrivier 
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WES-RAND STREEK 

 

Vlag parade 

 

Fakkelloop 

 

Brig. Piet Breytenbach se wa 

 

Demostrasie van yster-smeewerk 

en die giet van koeëls 

 

Die lede wat nie Bloedrivier se verrigtinge kon bywoon nie, het byeengekom te 

Paardekraal monument waar die gelofte dan ook op gepaste manier herdenk is. 

Ons sien uit na 2014 wat sal afskop met ons nuwe kampterrein en al die ander uitdagings 

wat die jaar mag bring. 

 

WES-RAND STREEK 
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Volksmoord 
Daagliks word ons mense vermoor, ons vroue verkrag, 

ou mense aangerand en kinders ontvoer.  Ons mense, 

mense soos u en ek, ons bloed, boere bloed wat Suid 

Afrika rooi kleur.  Dit raak by die dag erger, niks 

verbeter nie.  Onskuldige mense wat sterf aan die hand 

van barbare, mense wat net ‘n lewe wil he saam hulle 

families, wil oud word saam hulle kinders en 

kleinkinders, rustig wil wees in hulle laaste dae word so 

wreedaardig verniel.Ons mag dit nie toelaat nie!!!!!! 

‘n Regering wat nie omgee vir die boerevolk 

nie, ‘n polisie mag wat die korrupste ter 

wereld is, ‘n weermag wat nie eers hulle 

bassise se hekke kan beman en inbrake en 

diefstalle buite die basisse hou nie, HOE WIL 

HUlLE JOU BESKERM?!!!!!!  Boerevolk hierdie 

is die harde werklikheid!!!!  Word wakker, 

staan op en staan saam voor dit te laat is!!! 

Wat het geword van ‘n eens trotse boervolk? 

Wat het geword van “Eendrag maak Mag”?  

Wat het geword van omgee vir mekaar, 

mekaar help en bystaan, na mekaar kyk in 

alle opsigte?  Het ons so ver geval dat ons als 

oorboord gegooi het tot ons menslikheid ook? 

Het ons gedaal na ‘n vlak wat ons ook soos 

barbare is en net vir die eie ek leef? 

Kom ons staan weer op as ‘n magtige volk, ‘n 

trotse volk, ‘n boerevolk soos wat ons voorouers 

was.  Trots, vasberade en met veglus.Daar klop 

nie verniet ‘n boerehart  in ons borskas nie, 

boerebloed bruis nie verniet deur ons are nie.  

Ons kan, ons wil en ons gaan saam staan!!  Niks 

kan die volk onder kry nie!!! 

Ons het ‘n reg in die land, ‘n reg tot lewe, veiligheid, werk, goeie skool onderrig vir ons kinders, 

ordentlike mediese dienste en hospitale, ‘n toekoms vir ons en ons kinders. Betaal ons dan nie 

miljoene rande aan belasting vir die dienste nie?  Ons soek waarde vir ons geld!!!  Ons was lank 

genoeg die melkkoeie wat net ander se pap potte vol gehou het!!  Dis tyd dat ons na ons volk se potte 

kyk en hulle ook vol maak en vol hou.  Hierdie dinge kan net gebeur deur saam te werk en die daad 

by die woord te voeg.  Tyd van praat is verby.  Drastiese optrede om ons volk te help moet nou 

gebeur voor ons net in die geskiedenis boeke bestaan en nie meer as ‘n lewende volk nie. 
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Wit Plakkerskampe 
Mense wat ook eens op ‘n tyd alles gehad het, 

werke, huise, ‘n voertuig, genoeg kos op die 

tafel, kinders  in goeie skole en nou? 

Werkloos, skaars kos om te eet, leef in haglike 

toestande en sukkel net van dag tot dag om te 

bestaan.  Ja ook ons volk, boeremense, mense 

met harte wat ook seerkry, honger word, 

kinders wat siek word en sterf as gevolg van 

omstandighede. 

                               Hoekom?!!!!!!!! 

Regstellende aksies, BEE en so kan ons hulle opnoem.  Die regering het dit aan ons mense 

gedoen, ons volk verarm, ons volk gebreek dat mense moed opgegee het, gemaak dat mense 

nie meer omgee wat met hulle gebeur nie.  Mense het hulle veglus verloor om op te staan in die 

lewe.’n Volk het gaan le en gaan nie maklik opstaan nie.  Kan jy ons mense kwalik neem? As jy 

als verloor het in die lewe waarvoor baklei jy dan? 

Oor die 800 000 in wit 

plakkerskampe!!!!! 



8 

 

 

  

Bloedrivier 2013 
Prag foto’s van Bloedrivier se byeenkoms.Boere 

en boerinne om op trots te wees 

     Laat ‘n boerehart swel van trots 

Boere Trots!!!  Dankie aan elkeen wat 

daar was en weereens die Gelofte 

afgele het. ’n Trotse boerevolk sal ons 

altyd bly.  So sal ons aan ons kinders 

oordra die 1838 Gelofte en wat daar 

gebeur het.  Ook hoe groot ons GOD is 

en dat hy ons nooit verlaat nie. 

Sien julle 2014 weer 

daar!!!!!!!! 
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 Ingelegde hoendereiers 

 

Hierdie  is  ‘n resep vir ingelegde eiers . Dit is ‘n 

resep wat nie vrylik beskikbaar is nie, so skryf dit 

gerus af en bêre dit. Die ingelegde eiers is lekker 

om saam te neem as u met vakansie gaan. Dis klaar 

gaar en reg om te eet! 

Ingelegde eiers: 

14 hard gekookte eiers 

Klein stukkie wortel gemmer, gekneus 

4 rooi rissies, gehalveer en ontpit 

5 ml sout 

1 liter wit asyn 

10 ml wit pepperkorrels 

Plaas gedopte eiers in houers saam met gemmer en 

rissies. 

Kook al die ander bestandele vir 10 minute. 

Laat dit goed afkoel en gooi dan oor eiers. 

Seël houers dig en eet na 4 weke. 

 

Lag ‘n bietjie 

Bwawawawawa

wa!!!!!!!! 

Smul lekker Resep!!!! 

Oom gaan dokter toe, Dr doen al die 

fisiese toetse en bloed toetse, hy 

gee die oom n lee botteltjie en vra hom 

om die volgende dag vir hom terug te 

bring, vol sperm, die volgende dag 

kom die omie terug en die botteltjie het 

niks in nie, die dokter vra hom of daar 

fout is, ja se die ou oom, ''ek het 

eers met my linker hand probeer maar 

niks gebeur toe nie, toe probeer ek met 

my regter hand en nogsteeds niks, toe 

probeer my vrou met haar linker hand, 

maar niks gebeur nie, toe probeer sy 

met haar regter hand en nogsteeds niks 

nie, toe probeer sy met haar mond, eers 

met tande, toe sonder tande, en nog 

niks, toe roep sy die buurvroutjie en sy 

is mos nog jonk, sy het ook eers 

links probeer en toe regs, maar niks, sy 

het dit in haar mond gesit en nog 

wou niks gebeur nie, toe probeer sy dit 

druk tussen haar kniee, maar 

heellaas het niks gebeur nie''. Dr kyk 

hom verbaas aan en vra, wow het jy 

tot jou buurvrou vir hulp gevra? Ja se 

die oom, maar niemand kry die 

botteltjie oop nie 

 

Net vir Rekenaar: (Speel op 

Media-Player of VLC Speler) 

http://192.95.37.216:9986/list

en.pls 

Net vir BB en I phone en Nokia 

Radio: 

http://192.95.37.216:9986/;lis

ten.mp3 

Kan ook op die web-werf 

luister by: 

www.radioeendrag.co.za 

www.shoutcast.com/Internet-

Radio/Radio Eendrag 

   Radio eendrag 

http://www.dievryburger.co.za/2013/04/vir-die-huisvrou-ingelegde-hoendereiers/ingelegde-eiers/
http://192.95.37.216:9986/listen.pls
http://192.95.37.216:9986/listen.pls
http://www.radioeendrag.co.za/
http://www.shoutcast.com/Internet-Radio/Radio%20Eendrag
http://www.shoutcast.com/Internet-Radio/Radio%20Eendrag
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  AWB Hoofkantoor 

               018 264 3669 

      Fax: 018 264 2516 

AWB Weskaap Kantoor 

          021 903 4248 

           AWB Natalia 

          076  53 12797 Briewe 

 Spoedlokvalle ‘keer my 

nie om te jaag’ 

Beste mnre. Carlisle, Africa en Smith, dié skrywe is 

’n uitdaging om werklik moeite te maak om 

padveiligheid op die paaie te verbeter.Groot gewag 

word gemaak van spoed. U behoort beter te weet as 

almal dat spoed nie die oorsaak is van die probleme 

op ons paaie nie. Spoed is nie die oorsaak van die 

ongeluk wanneer ’n voertuig te vinnig oor ’n 

sperstreep teen ’n blinde bult uitjaag nie. Dit is ook 

nie die oorsaak wanneer ’n swaarvoertuig nie wil 

toegee aan ander padgebruikers en ’n gefrustreerde 

bestuurder dan op ’n gevaarlike plek by die trok 

verbyjaag nie. Onpadwaardige en oorlaaide voertuie, 

ens. Hulle is daagliks op die pad en is vir seker 

oorsake van baie van die ongelukke.Die oplossing is 

voor die hand liggend: Sigbare polisiëring, 

permanente padblokkades op hoofroetes en beamptes 

wat hul volle posbeskrywings uitvoer, nie net 

spoedlokvalle nie.As ’n gereelde oortreder van die 

spoedgrens kan ek bevestig dat bemande of 

onbemande spoedlokvalle geen uitwerking op my 

manier van bestuur het nie. Die ongemerkte 

motorfietse en voertuie op die N1 buite Kaapstad het 

wel. Ek weet hulle is daar en bestuur 

dienooreenkomstig. 

In die gees van die tyd is my beroep aan u om ’n 

bydrae te maak tot die sinlose situasie op ons paaie. 

Lukas le Roux, Groenpunt 

 

 

Dis die diep waters wat ons leer swem, die opdraandes wat ons fiks maak, die vasklou wat ons sterk 

maak, die uithou wat ons wenners maak en die geloof in n Almagtige Wonderlike God - wat ALLES die 

moeite werd maak! 

 

’n Padvalk van Springbok lag seker nou nog oor die dag toe 

sy ’n paar Boesmans in “G-strings” in ’n flentergat-bakkie 

afgetrek het. 

 

Piet Berendse, ’n Boesman-leier van die Kalahari, vertel dié 

storie van hoe hy en sy makkers afgetrek is deur die “trêffics” 

self, met die oë wat op skrefies trek van die lag. 

 

“Ek is mos lief vir toer. Ek ry maar so met die Interkaap en 

die vliegtuig oral na toe, maar nou het ek dam eintlik ’n 

liksêns. Het ek dam vi jou ’n sleg ding oorgekom,” vertel hy in 

lekker Kalahari-Afrikaans. 

 

“Tussen Garies en Springbok trek die trêffics ons af. Ma soos 

ons van die pad af gestop kom, begin daai vrouespietkop al te 

skree vannie lag en sy sê: ‘Vandag het ek nou alles gesien. ’n 

Klomp Boesmantjies wat bestuur!’ 

 

“En sy lag, jong, want hie sit ons almal in onse tradisionele 

drag. En ek het nie liksêns nie en ons is drie Boesmantjies 

voor in die bakkie en nog ’n klompie agterin. 

 

“Ek hou my dom en sê vir die manne: ‘Nou moet julle help!’ 

 

“Dan vra die trêffic vir my liksêns en ek gee die sleutels, die 

ID, enigiets wat ek kan kry. Later sê ek: ‘Nee manne, klim af 

lat ons loep en ons los die bakkie net da.’ 

 

“En ek loep met my G-strienkie, met my boudjies wat eintlik 

so wip in die windjie, Springbok se kant toe. 

 

“Die trêffics lag later al so hard lat hulle ons kom inry en sê: 

‘Nee, manne, kom terug en strêp julle net vas, asseblief tog.’ 

“Nou wat weet ’n Boesman van vasstrêp? 

 

“En dis nou toe hoe lat ek besluit het om liewer my liksêns te 

kry!”  
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Uit die Argief 

Gaan die VF+ die DA se Krisis Vermors? Deur Manfred Delport 

Ai, hoe het ek my verlekker aan die DA se onlangse bontstanery oor rassistiese regstellende 

aksie!  Laasgenoemde is eintlik ‘n toutologie; daar is geen ander soort “regstellende” aksie as rassistiese 

regstellende aksie nie, en RA kan net sowel ‘n afkorting wees vir rassistiese aksie. Dit is niks anders as anti-

blanke rassisme nie. 

Dié herrie het begin toe James Myburgh op Politicsweb.co.za gevra het of die DA pas ‘n koeël deur sy eie 

brein gejaag het, nádat die DA willens en wetens vir verskerpte rassistiese wetgewing in die 

parlement gestem het. Die DA se steun vir rassistiese reaksie is terloops nie nuut nie – rassistiese aksie en 

transformasie word jare lank al deur die DA gesteun, maar die DA het dit stilletjies probeer doen, en met sy 

stilswye vir die blankes wat soos kalkoene vir Kersfees vir die DA stem, gelieg. 

Hierdie keer was dit anders, want skielik het almal daaroor gepraat. Rooi Helen Zille het inderhaas ‘n paar 

mense oor die kole gehaal. Met geweldige ironie is die verantwoordelikes, beide die DA se parlementêre 

leier, Lindiwe Mazibuko, en die persoon wat die DA se arbeidsportefeulje beklee het, Sej Motau, beide synde 

onbekwame rassistiese-aksie-aanstellings, aangespreek. Motau is inderhaas herontplooi (lees: “afgedank”). 

Die blinde sambok piets darem maar seer, of hoe, DA?   Die DA se benadering jeens rassisme is gevolglik 

onlangs op ‘n kongres bespreek, nádat ‘n warboel onsinnige en teenstrydige boodskappe oor rassistiese 

aksie die wêreld ingestuur is. Die uitslag van die konferensie was egter dat die DA inderdaad rassisme steun 

wat op sy eie kiesers gemik is, alhoewel die DA hierdie warm patat vergeefs probeer verdoesel het met vae 

snert en dubbelpratery soos die volgende: “Ons steun wel rassistiese aksie, maar nie kwotas nie.” Ons almal 

weet al hoe linkses hulself moedswillig kranksinnig moet hou, en dikwels twee teenstrydige konsepte moet 

internaliseer, en hierdie is nog ‘n voorbeeld. Apartheid was volgens Rooi Helen ‘n onding, maar rassistiese 

aksie is sommer in die haak, want blankes is die slagoffers.Ewenwel, die uitslag van die DA se konferensie 

was dat rassisme springlewendig in die DA is, en dat die DA in wese die ANC se ganse beleid pens en 

pootjies sy eie gemaak het. Ek was selfs meer geamuseerd dat ek nêrens op die internet enige 

noemenswaardige reaksie van Naspers oor die uitkoms van die DA se kongres, en sy amptelike besluit om 

blankes uit te verkoop, kon lees nie. Naspers het wel oor die aanvanklike herrie kommentaar gelewer, maar 

oor die amptelike besluit dat anti-blanke rassisme inderdaad DA-beleid is, is Naspers doodstil. Miskien het ek 

dit misgelees, of miskien was daar iewers ‘n klein beriggie op bladsy 15 van een of ander Nasperskoerant, 

maar Naspers het hard probeer om hierdie ganse petalje te ignoreer. Naspers wil duidelik nie sy lesers laat 

begryp dat ‘n DA-regering net so rassisties soos ‘n ANC-regering sal wees nie. ‘n Dom en oningeligte leser is 

klaarblyklik ‘n goeie Naspersleser. 

Twee persone wat in ekstase hoort te wees oor die DA se uitverkopery van  blankes, is dr Pieter Mulder en 

adv Anton Alberts. Rooi Helen het aan die VF+ ‘n gulde geleentheid gebied met haar ongeërgde aanbeveling 

dat blankes wat nie hou van rassisme wat op ons gemik is nie, gerus vir ‘n ander party kan loop stem. Rooi 

Helen het ook terloops laat val dat die DA meen dat rassistiese aksie “slegs vir een geslag” (maw sowat 30 

jaar) nodig sou wees. 

Wat ‘n droom vir die VF+! Jou hoofopponent sê prontuit dat haar party nog minstens vir 30 jaar rassisme 

teen jou kernkiesers en hul kinders sal pleeg, en sy nooi blankes wat nie van anti-blanke rassisme hou nie, 

prontuit uit om vir iemand anders te gaan stem. 

 

http://bmarksa.org/nuus/wp-content/uploads/2013/11/delport_manfred_600.jpg
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Gaan die VF+ hierop kapitaliseer, en hóé gaan hy hierop kapitaliseer? Tot op hede was die VF+ maar 

versigtig met sy uitsprake oor rassistiese aksie, maar dit het hom niks in die sak gebring nie, siende dat sy 

steun met elke verkiesing afneem. Die VF+ kan nou gerus die handskoene uittrek en rassistiese aksie 

trompop loop – hy het niks om te verloor nie. 

Daar is verskeie maniere waarop die VF+ myns insiens uit hierdie wonderlike geleentheid munt kan slaan. 

Die voor-die-hand-liggende manier is om ‘n aggressiewe veldtog tydens die 2014-verkiesing te loods, wat 

die DA se achillieshiel, rassistiese aksie, aggressief en moedswillig teiken. Ek kan nou al die plakkate 

sien: “RA = Rassisme!” en “Die DA steun anti-blanke rassisme” en “Nee vir Rassistiese Aksie!” 

ensovoorts. 

Daar is ook ‘n geleentheid om die VF+ se krimpende steun om te swaai, met potensiaal vir groei in twee 

nuwe teikenmarkte: Die Engelse blankes en die jonger werkende blankes. Ek verstout my om te sê dat die 

VF+-kieser se demografiese profiel meestal uit ouer blanke Afrikaners bestaan. Die groot meerderheid 

Afrikaners en blanke Engelssprekendes word egter verenig deur ‘n intense wrokkigheid oor rassistiese 

aksie, en ‘n oorweldigende meerderheid van beide Afrikaners en Engelse beskou RA as blote anti-blanke 

rassisme en diskriminasie. Daar is sekerlik baie van hierdie Engelse blankes wat swaar sluk aan die DA se 

rassisme. Ek wonder of dit nie wys sou wees om ‘n Engelssprekende persoon in ‘n senior pos in die VF+ 

aan te stel, en om hom baie lugtyd in die media as VF+ -spreekbuis te gee nie. Ek besef daar sou diegene 

wees wat voel dat die VF+ se kernmark eintlik Afrikaners is wat die volkstaatgedagte steun, maar deesdae 

hoor mens ook niks oor die volkstaat by die VF+ self nie, en moontlik is dit tyd om bietjie meer 

innoverend te dink. 

Die tweede groei-area is jong, werkende blankes. Die VF+ doen reeds goed onder die blanke jeug – sy 

politieke studente-organisasies vaar goed op kampusse –  maar ek dink spesifiek hier aan jonger mense, in 

hul twintigs en dertigs, wat nie noodwendig baie begaan is oor ‘n volkstaat of Afrikaanse taalbelange nie, 

maar wat minder gelukkig is met Rooi Helen se dreigemente dat die DA minstens nog vir 30 jaar rassisme 

teen hulle sal pleeg. Die VF+ kan hom gerus daarop toespits om by elke moontlike geleentheid die 

boodskap by jong blankes tuis te bring dat ‘n stem vir die DA neerkom op ‘n stem téén jong werknemers 

se eie toekomstige professionele lewens. 

Ek hoop terdeë dat die sinieses onder ons, wat beweer die VF+ verkeer in ‘n gemaksone, is verkeerd, en 

dat die VF+ hierdie geleentheid met albei hande sal aangryp. Dit sou ‘n sonde wees om hierdie DA-krisis 

te vermors. 

 

 

Siener van Rensburg 

Die Bloed vlag 
'Die volk sal dinge in sÿ eie hande 

neem, en die wat nie wil padgee 

nie, trap hulle dood. Dan sal daar 

'n groot stilte heers net voor die 

storm wat geweldig maar kort van 

duur sal wees. Daar sal een 

emmer bloed omval en daarin sal 

ons vlag gedoop word en die 

bloedvlag sal dan wapper oor 'n 

Vrye Volk.  

 

 

  Ai die spelling!!!!!! Net in Afrika!!! 
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Is hulle in staat om jou te beskerm en verantwoordelike         

besluite te neem??? 

Ai en kan so ‘n bakkie swaar raak! 

Vang net gou ‘n slapie terwyl 

julle belasting geld my betaal! 

 En toe word ons dors van al die loop!!! 

  Om ‘n land te regeer is geen grap nie!!! 

Is dit ‘n slaap kompitisie???? 
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Die 10 gebooie wat 'n mens in jou lewe 

behoort te volg: 

1) 'n Gebed is nie soos 'n "spaarwiel" wat 'n 

mens slegs gebruik wanneer Jy in die 

Moeilikheid is nie; dit is jou "stuurwiel" wat 

jou deur jou lewe in Die rigting op die Regte 

pad stuur. 

 

2) Het jy al gedink hoekom het 'n voertuig so 

groot WINDSKERM en slegs 'n Klein 

truspieël? Omdat jou VERLEDE nie so 

belangrik is as jou TOEKOMS nie. So Kyk 

vorentoe en beweeg aan. 

3) Vriendskap is soos 'n BOEK. Dit neem 'n 

paar sekondes om 'n boek te Verbrand, Maar 

dit neem jare om dit te skryf. 

 

4) Alle dinge in die lewe is TYDELIK. 

Wanneer dit goed gaan, geniet dit. Dit gaan 

nie vir ewig aanhou nie. Wanneer dit sleg 

gaan, moenie Bekommer nie want dit sal ook 

nie vir ewig aanhou nie. 

 

5) Ou vriende is soos GOUD! Nuwe vriende is 

diamante! Wanneer jy 'n diamant kry,moenie 

die goud vergeet nie! Diamante het altyd goud 

nodig om te set. 

 

6) Soms wanneer 'n mens hoop verloor dink jy 

dit is die einde,  

GOD glimlag Dan daar Bo en sê, "Kalmeer, 

my geliefde, Dis slegs 'n draai in die pad en nie 

die einde van die pad nie!" 

 

7) Wanneer GOD jou probleme oplos, het jy 

geloof in sy bekwame vermoë; Wanneer GOD 

nie jou probleme oplos nie het HY vertroue in 

jou bekwaamheid. 

 

8) 'n Blinde vra op 'n dag vir Paulus "Is daar 

iets erger as om jou sig te verloor?" Paulus 

Antwoord "Ja, om jou visie in die lewe te 

verloor." 

 

9) Wanneer jy vir ander bid, luister GOD na 

jou en seën hulle! Soms wanneer jy veilig en 

gelukkig is, onthou dat iemand Anders vir jou 

gebid het. 

 

10) Bekommernisse neem nie die moeilikhede 

van môre weg nie; 

Dit neem die vrede van vandag weg 

 

 

 Wat kinders geleer het 

1. Wanneer jou Ma kwaad is vir jou Pa, moenie    

dat sy jou hare kam nie. 

 

2. As jou suster jou slaan, moet nie terug slaan 

nie, hulle vang altyd die tweede persoon. 

 

3. Jy kan nie honde vertrou om jou kos op te pas 

nie. 

 

4. Moet nie nies terwyl iemand jou hare sny nie. 

 

5. Jy kan nie ’n stukkie blomkool in jou glas 

melk wegsteek nie. 

 

6. Die beste plek wanneer jy hartseer is, is op 

Ouma of Oupa se skoot. 

 

7. Maak nie saak hoe jy die koeldrank meet nie, 

maar jou broer of suster het altyd meer 

koeldrank as jy. 

 

8. As daar lekker nagereg is, moet nie laaste by 

die bak uitkom nie. 

 

9. Lekkergoed is geneig om jou eetlus weg te 

neem en jou boude te laat brand. 

 

10. Honde en katte hou ook nie van ertjies nie 

 

Lewens Wysheid 

Wenke 

1. Sit ‘n oop boksie koeksoda of ‘n stukkie 

steenkool in jou yskas om reuke uit te kry 

2. As ‘n laai vassit, vryf ‘n koekie seep al langs 

die lopers langs sodat dit weer glad is 

3. Vee met klam rubberhandskoene oor klere en 

meubels om kat- en hondehare af te kry.  

4. Keer dat vetterigheid so gou binne jou stoof 

aanpak deur dit elke nou en dan met ‘n lap af te 

vee wat in asyn gedoop is.  

5. Raak ontslae van merke op gladde leerskoene 

deur met die gesnyde kant van ‘n rou 

aartappelhelfte daaroor te vryf en dit dan te poets.  

6. Was hande wat vol ghries en olie is met ‘n 

mengsel van opwasmiddel en suiker.  
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Jy sal die punt mis! 

Dit is seker altyd ’n goeie ding om oopkop te wees oor 
die realiteite van die Vreeslike Irriterende Gagga Siekte. 
Daarom dat die geagte kabinet mense aanmoedig om 
eerder besny te word om oordrag te verminder.  

Hulle het mos al lank allerhande ander slagspreuke wat 
verskillende raad gee. Ek kan nie alles onthou nie, 
maar dit is goed soos: “Condomise before you 
sodomise” of “Save lives, test your wives” of “give your 
immune system power, take a nice long shower”.  

Hulle doen dit darem in Afrikaans ook sodat die Wes-
Kapenaars ook maatreëls kan volg. “Onthou djou 
kondooms voor djy lol met anner ooms”, “Vermy VIGS 
se houe, lat toets al djou vroue” en “Vir immuunstelsel 
krag, stort elke dag!” Ek is nou ie seker of ek dit alles 
reghet nie, maar dit klink so iets. Met die nuwe 
besnydenis benadering kan hulle byvoeg “For 
protection against infection,cut off a section!” of “As djy 
wil VIGS vermy, moet djy ‘n stuk afsny!” 

Daar is egter steeds ‘n paar probleme. Almal weet nie 
eers wat VIGS is nie! Party lees ‘n pamflet wat sê dat 
as jy veelvuldige seksuele maats het is jou kans groter 
om VIGS te kry, en dan nooi hulle al wat ‘n man is met 
‘n groot afwagting dat een van hulle met ‘n mandjie vye 
daar gaan opdaag! Lees hulle die Ingelse pamflet reken 
hulle dat die AIDS wat hulle gaan kry gratis medical-
AIDS is.  

Verder wil dit lyk of die kabinet nou begin fokus op goed 
soos mediese navorsing terwyl die goeie ou Afrika-
tradisies soos Afrika-aartappel, knoffel en 
suurlemoensap nou sommer geheel en al verwaarloos 
word en dit net omdat dit lyk asof Manto haar VIGS 
navorsing met haar gevulde aartappelgereg-resep 
omgeruil het! 

Die ander probleem en die grootste een is sekerlik dat 
alles aangespreek word behalwe om die logiese en 
beste oplossing te propageer van om doodeenvoudig 
die huweliksdaad te hou waar dit hoort, binne die 
huwelik! (van een man met EEN vrou)  

Dit is ‘n meer natuurlike oplossing want in die natuur kry 
mens nie soogdiere wat vervel nie! Ek besef hierdie 
saak raak ‘n sensitiewe punt aan en is seker ‘n 
ongemaklike saak om aan te sny, maar dit is nodig om 
daaroor te praat! VIGS is ‘n realiteit en om jou te laat 
besny sonder om eerder ‘n kuis lewe te lei en te veg vir 
‘n monogame huwelik as norm, sal mens die punt mis! 

Tot volgende slag  

 

 

            Majubafees 
Die Jaarlikse Majubafees vind vanjaar 
plaas vanaf 28 Februarie tot 2 Maart, 
en word vanjaar gereël deur TLU SA. 
 
Almal word genooi om die besondere 
jaarlikse instelling by te woon, en 
maak seker dat familie (skoonma 
inkluis...) en vriende saamgenooi 
word vir 'n heerlike kampeernaweek 
met die volgende voorlopige program: 
 
Vrydag 
14h00 Inrig van kampplekke en kuier 
19h00 Opening en verwelkoming 
20h00 Fakkelloop 
22h00 Filmvertoning 
 
Saterdag 
07:30 Vlagparade en opening 
07:45 Perdevertoning met vlae 
08:05 Verwelkoming: Hannes Scholtz, 
Voorsitter Majuba Trust 
08:15 Geleentheidspreker – 
Afrikanerhoop: Bennie van Zyl, TLU SA 
08:35 Skyngeveg oor die Slag van 
Majuba 
09:00 Bestyg die berg / Skyfskiet 
deurlopend tot 17h00 
09:15 Geskiedenisoorsig vir ouer 
mense wat nie die berg bestyg nie 
10:30 Geskiedenisvertelling op Majuba 
14:00 Boeresport 16:30 Cantille vir 
jeug 18:00 Potjiekoskompetisie 
beoordeling 19:30 Cantus 
 
Sondag 
08:30 Dankdiens 
09:15 Bedankings en afsluiting 
09:30 Kranslegging 
 
Tussendeur is daar 
skyfskietkompetisies, 
potjiekoskompetisie en stalletjies. 
 
Die kampgelde vir 2014 is soos volg: 
1. Dagbesoekers R25.00 per persoon 
(groepe groter as 25 persone kry 20% 
afslag) 2. Herberg R55.00 per persoon 
per nag (groepe groter as 25 persone 
kry 20% afslag) 3. Woonstel R120 per 
persoon per nag 4. Kampeerders Tent 
staanplek R45.00 per staanplek Woonwa 
R65.00 per staanplek 
PLUS: 
Volwassenes R20.00 per persoon per 
dag 
Leerlinge R10.00 per persoon per dag 
Besprekings moet gedoen word by 
besprekings@majubatrust.co.za of by 
Marie de Beer by 017 – 735 1962.  
 

 

mailto:besprekings@majubatrust.co.za
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Van Alle Kante: 

Afrikaanse mense grawe 

hul eie graf
 In die nugter oggendlig word ek met ’n openbaring 

wakker: Afrikaanse mense grawe hul eie graf, want die 

Vader weet, ons is darem régtig swartgallig.Party dae 

is ek bang om my huis te verlaat. Nie soseer oor ek in 

Johannesburg woon en dit onveilig sou wees nie, maar 

omdat ek nie lus is om ’n klakous met ’n goue 

kredietkaart raak te loop nie. (“Jis, maar nou is die land 

darem erg opgeneuk,” is hoe sulke gesprekke tipies 

begin.)Ek is bang om die Afrikaanse koerante te lees, 

want teen bladsy vier is ’n mens al bleek van die 

opgekropte woede. Nie jóúne nie, die bitterbekke s’n. 

As dit nie die regering is wat (dikwels met reg) 

deurloop nie, is dit die akteurs in 7de Laan – en dan 

kom die kritiek meestal van mense wat nie eens vir ’n 

TV-lisensie betaal nie.Die giftigste kwettervinke hang 

op die nuuswebwerwe rond en skryf meestal onder 

skuilname. Sommige van hulle staan links-radikaal van 

die politieke spektrum, maar die meeste is regs. Ver-

flippen-regs.So skryf ene Wit Buffel, te midde van 

groot applous: “Ek moet se daar is darm min goed wat 

my merc so lekker was of my tuin so lekker werk soos 

n ou malemakie.”Sy kommentaar word ’n uur later 

deur die internet-polisie verwyder, maar later slaan hy 

elders toe onder ’n nuwe skuilnaam. (Toevallig vra 

oudkollega Andries Cornelissen onlangs op Facebook: 

“Waarom kan die regses nie spel nie? Hoe regser hulle 

is, hoe meer sukkel hulle met Afrikaans.”)Die digter 

Olga Kirsch het al jare gelede die groot vraag gestel, 

weliswaar in ’n ander konteks: “Hoe het dit skielik laat 

geword?” Regtig, wat is fout met ons? Waar kom al 

die blinde woede vandaan?Hoe gebeur dit dat ’n 

moeilike middag in die verkeer uitloop op ’n 

padwoede-vuisgeveg? Ons kla oor spoedkaartjies in 

plaas daarvan om dankbaar te wees dat ons verlos is 

van die trauma van openbare vervoer. Ons braak gal 

oor hoë elektrisiteitsrekeninge terwyl ons ’n huis het 

om in te bly.Moet elke petrolprysverhoging, 

rugbynederlaag en NGK-leierskapskrisis regtig 

gepaardgaan met ’n stortvloed van gifpyle? Is dit nodig 

dat mense met wie ons verskil, blootgestel word aan 

sulke naakte aggressie?’n Mens kan nie die 

gewelddadige diensleweringsbetogings goedpraat nie. 

Maar redelikerwys kan jy dit verstaan, want dit is in 

dele van die samelewing wat regtig aan die kortste ent 

trek.Baie van ons wat Afrikaans is, verarm stadig maar 

seker. Nie omdat ons naastenby ekonomies 

onbemagtig is nie (inteendeel – wanneer laas was jy in 

Pretoria?), maar omdat ons bitter geword het. Bitter en 

kwaad vir dinge wat skeef loop, maar meestal vir ons 

eie onbeholpenheid. 

 

Teengif vir die erge 

zumagitis in ons bloed 

 ‘EK sidder by die blote gedagte van die prentjie 

wat jy nou aan my skets,” sê Skeelkoos, ’n 

boereprofeet, siener, mampoerstoker en my 

persoonlike kopkwak.Ek sien hoe hy sigbaar ril 

tot in sy velskoene en sy pypsteel stywer vasbyt. 

Een keer per jaar onttrek ons in ’n skuiling met 

’n vuurtjie, ’n skaapribbetjie en ’n kan van sy 

bitterste regmaker. Dan kry ek die jaar se kwaad 

uit my kop.Ek skets vir hom die nagmerrie wat 

my teister: Ek lê op ’n tafel met “dokter” Zuma 

wat met ’n breë grinnik oor my buig met ’n 

skalpel om ’n ANC-sendertjie in my brein te 

plant.“Van nou af sal jy alles glo wat ek sê!” sê 

die dokter en lag uit sy maag. Wagte met gewere 

en donkerbrille druk my vas. “Miljoene mense 

het al só ’n sendertjie. Jy vang net SABC en Ace 

Maga-shule se nuus op waar jy bly. As mense 

honger is, gee ons hulle die goeie nuus! Ha-ha!” 

Dr. Zuma se glimlag is so wyd soos 

Nkandla.Dan spring die aaklige droom na ’n 

ander beeld – dié keer bak ek koekies op TV in 

’n pers pak met wye moue en ’n stuk 

toiletgordyn as borslap. Eenkant sit Nataniël, 

ongeskeer, in ’n Blou Bul-trui en Crocs en met ’n 

bier in die hand. Hy burp hard. “Ja, swaer. As my 

getrouste kyker kan jy een keer per week in my 

plek op televisie kook – as my skimkok en in my 

uitrusting!”My droom ontaard in ’n riller: Ek 

stap in ’n T-hemp van die ANC met ’n 

handsakbrakkie aan die hand verby ’n eindelose 

ry kinders wat smeek vir kos en hulp, maar ek 

waai net vir hulle. Die brakkie knor en byt na ’n 

paar.Sweet tap my af. Ek sien hoe Skeelkoos ’n 

knerts regmaker wegslaan. Die westewind blaas 

die kole aan. Die lug ruik na onweer. Ek voel 

uitgemergel en lam, asof ek koors het. Ek voel so 

uitgelewer soos ’n meisie op Boer soek ’n 

vrou.“Ja’k,” kners die siener. Hy suig aan sy pyp. 

“Dis lelik, regtig lelik,” sê hy en hy loer so half 

oor sy skouer. My nagmerrie oor 2013 eindig 

met ’n renoster wat bebloed na my loop. 

Skeelkoos kyk na my en verklaar: “Jy ly aan 

trauma, swaer. ’n Erge geval van suidlandkoors, 

of zumagitis. Dis skok, skuld, woede, als ineen. 

Dis die gif van korrupsie en propaganda. Pasop, 

dit kan chronies wees. Tyd vir ’n regmaker, 

boet!”Hy gee my ’n knerts teengif: ’n Blikbeker 

vol suiwer, helder reënwater uit die 

Afrikahemel.Dit gee my weer skop. Dan weet ek: 

Bly getrou aan jou leuse: Veg teen die onreg en 

bly hoop. 
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Geagte lede en vriende. 

u Is welkom om u besighede in die 

Sweepslag te adverteer.Die kostes is as volg. 

1.Kwart bladsy grootte – R150-00 per maand 

2. Half bladsy grootte – R300-00 per maand 

3.Vol bladsy grootte – R550-00 per maand 

Vir meer inligting kan u in verbinding tree 

met die AWB Weskaap kantoor by 021 903 

4248 of 072 124 9227 of e pos by 

admin@awbweskaap.co.za 

u Kan  hier adverteer indien u werk soek 

of indien u beskikbare poste het in u 

besigheid om volksgenote te help. 

Alle plasings sal egter  streng gekeur 

word voor enige plasing gedoen word. 

Plasings vir werk aansoeke en 

beskikbare poste sal gratis geplaas 

word. 

Maak asb seker indien jy ‘n plasing wil 

doen dat jou inligting soos kontak 

besonderhede, vereistes ens  volledig 

deurgegee word. 

Inligting kan deur gestuur word na 

admin@awbweskaap.co.za 

Mans moenie dat die met jou 

gebeur nie!!!!!!!! 

Klap daai sweep tot die 

volgende uitgawe!!!!!! 

             Psalm  23 

  Die HERE is my herder 

     Boereraat vir sonbrand 

Warm bad met 'n hele koppie koeksoda daar 

in. Le so lank as moontlik. 

Smeer die geel van n eier oor die gebrande 

gedeeltes 

Koeksoda en asyn in 'n lou bad water trek die 

seer uit. 

Jy kan 'n alwyn blaar sny en die sap aansmeer. 

Warm bad - so warm as jy dit kan maak - gooi 

badlyf olie in - dit help om die drooi vel te 

vermy. 

Hou 'n pot aquaous room met vanilla essence in 

gemeng in die yskas. Die room is lekker koel 

vir aansmeer en die essence keer dat jy afdop. 


