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Redakteursbrief
Die onlangse aankondiging deur die Australiese regering dat hulle ‘n nuwe ouervisum oorweeg, is baie positief begroet.
Lees gerus die storie daaroor.
In my reisjoernaal bekyk ek my onlangse besoek aan die Kruger-wildtuin – my en my vrou se eerste besoek aan die park
ooit. Dit was ‘n wonderlike ondervinding wat ek in woord en foto’s probeer uitbeeld. Daar is ook die verbandhoudende
storie van my vrou se voorvader wat in dieselfde park ‘n leeu met ‘n mes doodgemaak het.
Dan is dit net rugby! Gasskrywer BITTERGAL kla al weer; hierdie keer oor die stand van Springbokrugby. En wat hy te sê
het, is nie vir swak harte nie…
Die Vrystaat (VRYSTAAAATTTT!!) se Cheetahs-span het die hoogste kroon in Suid-Afrika verower, en hoe kan ‘n oudBloemfonteiner en Vrystater soos ek dan nou nie hieroor spog nie?! Kaas dit en geniet dit al my Bloubul-vriende, en ek
het baie…altans, ek hoop ek het hulle nog na dese!
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by www.brokkies.net/kontak )

Ysbreker: ‘n ‘Combo’ grappies
My vriend speel gereeld Lotto en nou die dag vra ek hom wat hy met al die
geld sal maak as hy wen.
“Ek sal seker my skuldeisers betaal”, sê hy.
“En die res?” vra ek.
“Nee,” sê hy, “hulle sal maar moet wag tot ‘n volgende keer!”
Hier’s ‘n paar interessante eksamen-antwoorde:
[a] Wat beteken die idioom: Uit die veld geslaan. Leerder antwoord: “‘n 6”.
[b] Wat is die ewenaar? “As mnr naar is en ek ook dan is ons ewenaar”.
[c] Noem die oorsake van die Koue Oorlog. Antwoorde: “Die son het nooit
geskyn nie, die mense het warmte gesoek, die mense het verkluim”.
[d] Maak ‘n verklarende sin met ‘poets’. “Aspoestertjie se poets is deur
muise getrek!”
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Algemene nuusbrokkies
Terug na bo...

Nuwe tydelike ouer-visum vir Australië oorweeg

Lesers het waarskynlik in die media verneem van die goeie nuus dat die Australiese regering dit makliker wil maak vir
mense om drie geslagte van hul familie vir ‘n beperkte aantal jare in die land te laat verenig.
Die Australiese regering het in ‘n persverklaring aangekondig dat hulle die konsultasiebal aan die rol gesit het, wat
waarskynlik sal uitloop op ‘n nuwe tydelike visum vir ouers wat hul kinders in Australië wil besoek. Die voorstel is dat die
nuwe visum vir 5 jaar sal geld, en as ‘n geborgde visum bedryf sal word.
Slegs ouers van mense met permanente verblyfreg, Australiese burgers en kwalifiserende Nieu-Seelandse burgers sal
hiervoor kan aansoek doen, en hulle sal moet bewys dat hulle die finansiële ondersteuning van hul kinders het vir so lank
as wat hulle in Australië deurbring.
Assistant-Minister van Immigrasie en Grensbeheer Alex Hawke het mense ook uitgenooi om die regering met hul
submissies te help deur aan ‘n reeks van konsultasies te gebruik om die finale ontwerp van ‘n nuwe, tydelike visum,
asook die wetsveranderinge wat aangebring moet word om die nuwe wet te implementeer.
Hy het gesê die Turnbull-regering besef dat talle Australiese immigrante druk ervaar rondom die skeiding wat hul
verhuising tussen ouers en kinders, asook tussen grootouers en hul kleinkinders teweeg bring
“Ons wil help dat families herenig word en tyd met mekaar deurbring, terwyl ons dit op ‘n wyse doen wil wat nie ‘n las op
Australië se gesondheidstelsel plaas nie. Daar sal van houers van die nuwe ouer-visum verwag word om geldige private
mediese versekering te hê om te verseker dat hulle nie ‘n las op die Australiese gesondheidstelsel sal wees nie. Dit is
nou belangrik om die balans hiervan reg te kry in die ontwerp van die tydelike geborgde ouer-visum,” het hy gesê.
Die regering beplan om die veranderinge teen Julie 2017 in te stel, en dit mag dalk goekoper as die huidige opsie wees.
‘n Gespreksdokument wat die ontwerp-kwessies wat oorweeg word, bevat is hier beskikbaar: http://www.border.gov.au

Daar’s genoeg…maar nie baie tyd nie!
Publieke sumbissies moet ingedien word teen middernag op Maandag, 31 Oktober 2016. Om ‘n submissie voor te lê,
stuur ‘n e-pos aan temporary.parent.visa@border.gov.au .
Sien ook: http://www.minister.border.gov.au/peterdutton/Pages/New-temporary-visa-for-sponsored-parents.aspx
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My oorsese reisverslag (Deel 4)
Redakteur Philip Langenhoven het onlangs vir die eerste keer in baie jare saam met sy vrou, Erika, ‘n besoek aan SuidAfrika gebring. Hulle het op pad soontoe gaan kyk hoe lyk Bangkok en op pad terug by Sydney aangegaan. Hulle het
interessante mense ontmoet en interessante dinge gesien – soos seker almal wat oorsee reis, ervaar. Hiermee die vierde
in ‘n reeks artikels oor van die hoogtepunte wat hulle beleef het.

Ons eerste besoek ooit aan die Kruger Wildtuin
“Hoe kan ‘n mens vir agt dae en sewe nagte in die
Kruger-wildtuin deurbring?!” het ek my broer Theuns
gevra toe hy ‘n jaar gelede aandring dat ek en Erika
saam met hulle wildtuin toe moet gaan. “Ek meen te sê,
hoeveel bokke, renosters en olifante wil ‘n mens nou
sien om te voel dit is genoeg?”
Ek weet boetie en sy gesin is baie lief vir die wildtuin en
gaan elke jaar soontoe. Hy het geweet dat nie ek of my
vrou al ooit daar was nie. Hy het my egter geduldig
oortuig dat ons nie spyt sal wees nie, en toe ons die jawoord gee, bespreek hy vir ons. Nie dat dit so maklik
was nie. Hulle open glo besprekings op ‘n sekere dag ‘n
jaar voor die tyd, en dan is dit ‘n aanlyn-geskarrel om
plekke te bespreek. Binne ‘n ommesientjie was die
webwerf uitgeknikker en het Theuns letterlik voor hul
kantore gaan tou staan soos in die ou dae voor ‘n
rugbytoets. So het hy letterlik van die laaste plekke in
twee kampe gekry: Bergendal en Onder-Sabie.
Daar was nog ‘n rede waarom ons nie die uitnodiging
van die hand kon wys nie: ‘n Voorvader van Erika, Harry
Wolhuter, was een van die eerste wildwagters in die
Kruger Wildtuin. Hy het bekendheid verwerf deurdat hy
in 1904 deur twee leeus aangeval en hy die een leeu
met sy mes doodgesteek het. Hy is in die proses ernstig
verwond en het byna doodgebloei. (Lees die storie oor
hom hierna).

Unieke laeveld-landskap.

Gelukkige besigtiging: ‘n ietermagog.

Maar was ek en Erika nie aangenaam verras nie! Dit
word toe die beste vakansie wat ons nog ooit gehad het.
Die samesyn met familie op so ‘n unieke manier, die
oornagervarings in die blyplekke, die rondry en diere
soek, sien en afneem, was alles ‘n ongelooflike
belewenis.
Sommer op die eerste dag sien ons toe iets wat ons
later verneem het een van die mees seldsame
besigtiging is wat enigiemand kan beleef: ‘n ietermagog.
Ietermagog se kind is sommer gou op video verewig.
Later verneem ons van ‘n vriend wat al meer as 60 keer
in die wildtuin was, dat hy nog nooit een gesien het nie.
Ook het ‘n wildbewaarder genoem dat hy en vier
kollegas in hul gesamentlike loopbane slegs vyf keer
een gesien het. Dalk was die groot droogte die rede
waarom hierdie nagdier daar rondgeloop het. Dit is
seker moeilik om in die donker vir skaars kos te soek.
Van droogte gepraat: Dit was ‘n skrikwekkende gesig.
Feitlik die hele land was (en is dalk nog) in die greep
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van ‘n felle droogte. Dit was duidelik in die landskap
sigbaar. Die veld is droog en kaal gevreet, en behalwe
vir die groot rivier was alle spruite en lopies kurkdroog.
Die enigste voordeel van die droogte is dat dit makliker
is om diere te sien, maar ek het ‘n bietjie skuldig gevoel
dat ek so ‘n voordeel geniet terwyl daar duidelik
duisende diere om ons vrek. Soos die muskeljaatkat wat
hier reg langs my motor onder ‘n bossie met sy laaste
asem gelê en roggel het…ver van water af.
Hoewel dit droog was, was die omgewing steeds
onbeskryflik mooi en die diere nog mooier. Daar was
hordes olifante wat met kleintjies in reuse-troppe
rondgedwaal het. Daar is te veel van hulle, want hulle
het plek-plek ‘n woesterny van omgestote bome gelaat.
Daar was renosters naby ons maar hulle het gelukkig
nie ons reuk gekry nie. Ek het ter voorsorg gekyk hoe
die wind waai, en waar ons in daardie prentjie inpas!

Waaroor dit in ‘n wildtuin gaan…

‘n Verdere sonderlinge besigtiging was die twee luiperds
wat ‘n rooibok in ‘n boom opgetrek en stadig daaraan
gevreet het. So het ek by my broer gehoor die gereelde
besoekers verwys na die rooibokke as die roofdiere se
KFC – want daar is so baie van hulle!
Ook die grasieuse kameelperde het my gefassineer.
Hulle en talle ander diere het gereeld binne meters van
ons af gewei of verbygeloop. Dit het aan ons ‘n skat van
foto- en videomateriaal besorg.
Omdat dit skoolvakansie was, was daar duisende SuidAfrikaners en min oorsese besoekers, en ons het
meestal Afrikaans gehoor.
Die nuutste, grootste model vierwielaangedrewe
voertuie was oral te sien. Hierdie (hoër) voertuie het
gereeld ons uitsig by ‘n besigtigingpunt bederf. Ek moes
gou hardekwas word en ons geleende Honda Jazz leer
om homself oral in te wurm. Ek dink van die manne se
beskermingsinstink teenoor hul spogwaens se fiesieke
toestand was sterker as hul instink om by elke
dieretoneel met eer uit die posisioneringstryd te tree.
(Jammer skoonsus Corné dat ek jou motor so kragdadig
moes aanwend!)
Douvoordag elke dag is almal by die kampterrein se
hekke uit en word die geweerlose jagtog uitgevoer. Ek
was verstom oor my broer en kinders se vermoë om die
diere op ‘n afstand of tussen bosse raak te sien. Hulle
het voor gery en ons met die tweerigtingradio ingelig van
alles wat hulle sien en waar ons moet kyk. Ek was
verbaas dat ons tot aan die einde van die week die
waaksaamheid behou het en elke dag diere raakgesien
het wat andersins vir ons verborge sou gebly het.
Teen die einde van die dag was dit gewoonlik ‘n bietjie
van ‘n wedren om betyds by die kampeerterrein se
hekke in te ry want hulle sluit dit om 5.30 – met ‘n stywe
boete glo jou voorland as jy dit nie maak nie.
Dit was interessant hoe ons aan die einde van die dag
naby die hekke dikwels meer diere gesien het as deur
die loop van die dag. So hou jy gou stil vir ‘n vinnige
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laaste kykie, en was ons telkemale op die nippertjie
betyds by die hekke in – soos die meeste ander
besoekers om ons.
Die ervaring eers in Bergendal en later in Laer-Sabie
was veskillend, maar baie aangenaam. Dit het ons
herinner aan vervloë jare se uitkamp. Baie mense
verkies steeds hul woonwaens en tente, terwyl die hutte
ook gewild bly. Mense wat hutte verkies, het ‘n
verskeidenheid om uit te kies wat insluit grasdakwonings
van die een of ander beskrywing, basiese geriewe en
luukse eenhede.
Saans, wanneer die braaivleisvure hoog staan, die
bekende geure deur die kamp trek en die leeus in die
verte praat, kan ‘n mens nie anders nie as om nostalgies
te raak en terug te verlang na die goeie ou dae.
■

Dié leeustorie uit die wildtuin is na aan ons familie se hart

In die voorgaande artikel is verwys na Harry Wolhuter, een van die eerste veldwagters van die Kruger Wildtuin. In 1904
het ‘n leeu hom aangeval en het hy die leeu met ‘n mes doodgemaak. Soos bo vermeld, is hierdie storie ‘n gekoesterde
familiestorie van skrywer se vrou, Erika Langenhoven (nooi De Kock) aangesien Wolhuter ‘n voorvader van haar was.
Wolhuter was op sy perd op ‘n stuk pad wat vandag as die Lindanda-pad (die S35) bekend staan, toe twee leeus hom
kort na sonsondergang aanval. Hy het in die proses van sy perd afgeval en een leeu het hom aan die skouer beetgekry
en bykans 100 meter ver gesleep, die bosse in. Daar het hy, in groot pyn en na heelwat bloedverlies, daarin geslaag om
sy mes uit die skede aan sy heup te kry en die leeu daarmee te steek.
Die dodelik gewonde leeu het Wolhuter laat los en dit het hom die geleentheid gegee om in ‘n boom te klim net voordat
die tweede leeu daar aangekom het. Wolhuter het geglo sy hond Bull het hom gered, want die hond se aanhoudende
geblaf het die tweede leeu se aandag verdeel en hy het later die toneel verlaat. Kort daarna het Wolhuter se assistente
opgedaag en hom na sy kamp toe gedra. Na ‘n dag is hy in verswakte toestand na Komatipoort gedra waar hy vier dae
later aangekom, deur ‘n dokter behandel en per trein na Barberton gestuur is. Daar is hy vir weke lank gehospitaliseer.
Wolhuter se mes en die leeu se vel word in die Stevenson-Hamilton Biblioteek in Skukuza uitgestal. Hy was destyds op
sy Swazi-naam, Lindanda, bekend. Sy ‘kamp’ in Skukuza was oorspronklik as Wolhuter’s Hut bekend. Dit was later ook
as die eerste toeriste-akkommodasie gebruik. Pretoriuskop is die naaste ruskamp aan Wolhuter se kamp.
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Geselsrubriek: Klip-innie-bos – Deur Bittergal

Die Springbok het geduik…of het hy?

Ek het lanklaas vir Brokkies geskryf om oor iets te kla, maar dit was omdat ek nie vars klagtes gehad het nie. Nou het ek een!
Ek het pas iewers gelees dat dit 30 jaar gelede was dat Nieu-Seeland se ‘Kavaliers’ rebelle-rugbyspan in ‘n kontroversiële toetsreeks
teen die Springbokke gespeel het. Dit was in die jare van sport-isolasie, en Suid-Afrikaners was uitgehonger vir internasionale rugby
en om hul rugbytalent op internasionale vlak te toets. Die Kavaliers het bestaan uit All Blacks wat geglo het sport en politiek moet
nie vermeng word nie, maar dis ‘n ander storie.
Hierdie herinnering het my ook herinner aan my troudag. Die eerste toets het op 10 Mei 1986 plaasgevind terwyl ons
trouseremonie aan die gang was. Hoe kan ek die omies van die omgewing vergeet wat tydens die diens in die kerk gesit het asof
botter nie in hul mond kon smelt nie, met die oorfoontjie wat ewe skelm by die kerkpak se kraag uitsteek en in die oorskulp
vasgemessel is? Ek neem hulle egter nie kwalik nie…
Die Springbokke was daardie jaar ‘n voorslag van ‘n span. Ons het briljante drieë gesien in daardie reeks wat 3-1 deur die Bokke
gewen is. Dink net aan die drie van Danie Gerber in die derde toets, wat die Bokke met 33-18 gewen het. Naas Botha het die bal aan
Michael du Plessis uitgegee en hy het dit briljant na sy broer Carel aangegee. Danie het flinkvoetig tot teenaan Carel gehardloop en
dit het gelyk of hy in sy oor strategie fluister, en toe gebeur dit ook: hy beweeg skielik na links en skep ‘n gaping. Carel het die bal
seepglad aangegee en Danie het sy ore platgetrek. Hy het ‘n goeie 40 meter gehardloop, sy teenstander buite om geklop en onder
die pale gedruk. In daardie toets het selfs ou Naas gedruk, en Uli Schmidt en Jaco Reinach het elkeen ‘n briljante drie gedruk.
Vaardigheid, vindingrykheid, vlugvoetigheid, sprankel, afwisseling, krag…alles dinge wat ek die afgelope jare in Springbokrugby mis.
Ek het al so gefrustreerd geraak met die stampkarrugby, voortdurende wegskop van besit (dis asof ons dit meer doen teen die All
Blacks, net om te toets of hulle nog so goed is om daardie skoppe in drieë te omskep soos in feitlik in elke wedstryd gebeur!)
En die afgelope tyd se gebrek aan drieë, en veral oorwinnings, het my die josie in.
Ja, ek weet…sport is sport; nie oorlog nie. Die Tweede Wêreldoorlog en die Boere-oorlog was immers erger. Sport bou karakter en
dit hou die liggaam gesond; ek weet. Ek weet ook ek moet dinge nie te persoonlik opneem nie, maar sedert geld sy staanplek in
sport, veral in rugby gekry het, is ‘n mens seker geregtig om ‘n effens sterker opinie te hê as in die dae van amateursport, of hoe?
Dis ook nie asof ons met Cokebottel-proppies betaal om na die groot wedstryde te kyk nie, al sal ek graag met so 500 miljoen
Zimbabwiese dollar my toegang tot ‘n rugbytoets wou verkry! Dink maar net hoe duur ‘n toetskaartjie nou is en hoeveel
huishoudings uitgesluit word van die ‘voorreg’ om rugby te kyk – in lewende lywe of op die kassie.
Vir so lank as wat ek kan onthou, was Suid-Afrika se Springbokke een van die top spanne in die wêreld, en soms selfs die top span.
Kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie; ek woon nou in Nieu-Seeland en ek het lief geword vir die opwindende, en deesdae
onoorwinlike, briljante All Blacks. Hulle voel tot dieselfde mate na ‘my’ span as wat die Springbokke van kleins af na ‘my’ span gevoel
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het. Ek weet my mede-immigrante is op verskillende plekke in terme van hul omarming of nie van die Nieu-Seelandse rugbytrots,
maar ek weet waar ek is: mooi in die middel; eintlik regoor albei. Om die waarheid te sê, ek is net so trots op die AB’s se
ongelooflike spelpeil as wat ek op die Bokke was toe hulle bo of naby bo was, en gee ek nie regtig om wie van die twee wen nie solank dit soos altyd ‘n harde, gelykwaardige stryd tussen twee bulspanne is.
Wat my egter die laaste paar jaar onderkry en my bitterheidvlak tot galbitter verhoog, is die geleidelike agteruitgang wat by die
Bokke merkbaar is; ‘n agteruitgang wat nog nooit voorheen tot hierdie mate ter sprake was nie. Nou het dit vir my ‘n vlak van
verrotting bereik. Ek voel vreeslik dat ek die woord VERROT in dieselfde asem as ons voormalige rugbytrots moet noem. Ek is die
eerste ou wat sal erken dat elke span nie altyd net kan wen nie en dat hulle ook maar net mense is. Is so. Maar, bydraend tot my
bitterheid is die omstandighede wat ons hier gebring het: Die politieke inmenging en oudmodiese, byna stalinistiese benadering tot
sport- en ander ontwikkeling wat sonder aansiens des persoons voortneuk terwyl die trein die afgrond nader. Ons sal seker oor die
volgende toets of twee sien of die trein reeds oor die afgrond is vir ‘n onomkeerbare val, en of daar nog kans is om die snelheid af te
bring en gereed te maak vir ‘n stop by die laaste stasie.
Ek is ook vies dat daardie onnatuurlike omstandighede soveel honderde belowende, talentvolle spelers oor die afgelope jare uit
Suid-Afrika gedryf het en die talentdiepte moontlik onherstelbaar verrinneweer het. Daar’s niks wat ek daaraan kan doen nie, maar
dit is net tragies dat mense wat dit veroorsaak het skynbaar nie besef hoe destruktief hulle is nie. Of, as hulle weet, skeel dit hulle
moontlik geen duit nie. Stemme soos oud-All Black afrigter Laurie Mains is ook op rekord dat hy dink die Bokke se tyd as topmededingers is verby as gevolg van hul rasgebaseerde spanseleksie.
Hoe bou die lojale agterblyers nou op so ‘n fondament? En hoe moet die arme afrigters en beamptes byhou en die trein help stop –
om nie te praat van omkeer nie? Dit lyk soos ‘n onmoontlike taak. Ek kry hulle nogal jammer en besef dit is nie hulle skuld nie. Maar,
dit verander nie my frustrasie met die fiasko wat ons moet aanskou nie. ‘n Mens se hart (en trots) kan dit nie meer hou nie.
Ek is nou by die punt wat ek nooit gedink het ek sal bereik nie: dat ek van Springbokrugby gespeen word. Hier praat ek nie van ‘n
blote oorskakeling van my reeds verdeelde lojaliteit as ondersteuner na alleenlik die All Blacks toe nie, nee. Ek praat van ‘n gevoel
dat ek nie meer belangstel om te kyk as die Bokke teen die AB’s speel nie. Die laaste tyd is dit soms interessant tot en met rustyd.
Daarna begin die krieket. Wie hou daarvan om keer op keer na ‘n groeiende kriekettelling in rugby te kyk? En hoe lank is dit voordat
die Bokke ook soos Rusland en Namibië by die wêreldbeker as een van die ‘ontwikkelende’ en ‘klein’ rugbylande bestempel word?
Ek glo die nuwe tendens hou vir Nieu-Seelandse rugby – en wêreldrugby – nadele in vir die toekoms. Natuurlik is dit lekker vir enige
skare, veral ‘n passievolle Nieu-Seelandse skare rugbykykers, om die AB’s te sien wen. Maar, vir vir hoe lank sal hulle bly terugkeer
en die stadions vol hou om vervelige kriekettellings te aanskou? Die nuutjie om te kom kyk hoe hulle met die Bokke mors soos nog
nooit vantevore in die geskiedenis nie, sal dalk eendag oorwaai.
En moet nou nie dink dat ek rassisties is nie! Ek gee nie om watter kleur uiteindelik die dominante kleur in die Bokspan is nie. Ek is
net so patrioties wanneer Bafana Bafana speel. Ek het hulle luidkeels in ‘n vorige wêreldbeker ondersteun, die gebrek aan
rassetransformasie by hulle ten spyt. Solank ek weet die span is regtig die beste wat die land het, en dat daar ‘n normale bron van
spelers is soos wat ander groot lande het (nie een wat deur ‘uitkoping’ van oorsee verwater is nie) is hulle ook my span.
Maar dalk moet die AB’s tydelik weier om teen die Bokke te speel – vir hulle en wêreldrugby se onthalwe. Net sodat daar op
internasionale vlak kennis geneem kan word dat wat in Suid-Afrika aangaan nie aanvaarbaar is nie. Miskien kan hulle ‘n bydrae maak
dat daar net soveel aandag aan die land, sy rassige sportbeleid en sy huidige krisis by universiteite gegee word as wat gedoen is toe
ander rasse destyds uit die Springbokspan gehou is op grond van hul ras. Dinge is sedertdien vanuit daardie perspektief reggemaak,
maar toe neuk hulle alles deurmekaar met ‘n nuwe soort rassisme.
Net soos wat ‘n rassebeleid wat sekere rasse uit sport gehou het
nadelig en moreel verkeerd was, is rassekwotas in sport ook nadelig
en moreel verkeerd. Ek wil so graag sien dat daar ‘n nuwe
wêreldwye respek vir my geboorteland ontstaan; ‘n respek wat
gegrond is op etiese, verantwoordelike toepassing van demokrasie.
En ek praat nou nie net van sport nie…
Groete - Bittergal
FOTO LINKS: ‘n Skermskoot van ‘n video op YouTube van
die 3de toets in 1986 tussen die Springbokke en NieuSeeland se Kavaliers. Dit is die oomblik toe Danie Gerber
vir Carel du Plessis strategie in die oor fluister en linksom nael vir ‘n droomdrie. Klik op die foto en kyk die video.
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Vrystaat se Cheetahs wen Curriebeker die 5de keer!

Cheetahs-kaptein Francois Venter hou die gesogte Goue Beker triomfantelik omhoog.
Hierdie berig het in Netwerk24 verskyn. Die feit dat die redakteur van Aus-Brokkies ‘n oud-Vrystater en groot
Cheetahs-ondersteuner is, is heel toevallig so ver dit die plasing hiervan betref. 
Die begin van ’n nuwe goue era in Vrystaatse rugby. Dít is wat die Vrystaatse rugbyspan van 2016 wou bewerkstellig
deur Saterdag die Curriebeker te verower en die Blou Bulle in die eindstryd met 36-16 te verswelg.
Francois Venter, die Cheetahs se besielende leier, glo sy span het die vermoë om soos hul voorgangers van 2004 tot
2007 iets gróóts te bereik. Dié spanne het in vier agtereenvolgende eindstryde gespeel en drie gewen. Die Cheetahs het
Saterdag voor ’n oranje skare van 43,200 die Bulle hul grootste nederlaag nóg in ’n eindstryd toegedien. Kenners reken
die wenspan kon maklik nog verder gewen het, so groot was hul oorheersing.
Dit is maar die vyfde keer in 121 jaar van Vrystaat-rugby dat dié provinsie weer die land se rugbykampioen is. Die beker
het Saterdagaand by Venter oornag – ’n tradisie wat die wenkaptein hierdie voorreg bied.
“As ons aanhou hard werk, vir mekaar speel en omgee, kan ons nog groot hoogtes bereik. Dit is wat ons wil doen; ons wil
betekenisvol wees,” het Venter gister gesê voordat hy sy tasse begin pak het om hom by die Springbok-kamp aan te sluit.
Sy puik spel is soos dié van Sergeal Petersen en Uzair Cassiem (die speler van die wedstryd) raakgesien en met
Springbok-insluitings beloon. Die woord “omgee” waarna Venter verwys het, was juis vir Saterdag se wedstryd op die
spelers se truie (op die moue) aangebring. Volgens Venter het dit in die eerste wedstryd teen die Boland ontstaan waarin
die Vrystaat rustyd met net 10-9 voor was.
“Coach Franco (Smith) het rustyd gesê dit lyk of ons nie omgee nie – nie vir mekaar nie en ook nie vir die trui nie.”
Die Cheetahs het die tweede helfte met 34-7 gewen en die eerste bousteen na die Curriebeker-kroon gelê.
Presies hoe baie die oorwinning vir die span beteken het, was
duidelik ná die wedstryd toe trane oor Venter, die heelagter
Clayton Blommetjies en Smith se wange gerol het. Smith het op
die nuuskonferensie ná die wedstryd emosioneel geraak toe hy
gesê het hoe jammer hy vir die lede van die spelersgroep is wat
nie in die eindstryd gespeel het nie.
’n Speler wat kan getuig hoe spesiaal ’n Curriebeker-oorwinning
is, is die span se oudste lid, Rayno Benjamin. Dié 33-jarige vleuel
en senter wat in die eindstryd as plaasvervanger op die veld
gedraf het, speel al sedert 2004 Curriebeker-rugby. Saterdag was
sy 109de Curriebeker-wedstryd en 59ste vir die Cheetahs.
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

Ter wille van die talle nuwe intekenaars wat sedert Aus-Brokkies se loodsing enkele maande gelede bygekom het, volg ‘n
beknopte opsomming van wat toe geskryf is: Brokkies was vir bykans 15 jaar ‘n huishoudelike naam onder SuidAfrikaanse en Namibiese immigrante in Nieu-Seeland, en onlangs is sy eweknie in Australië gebore. Na lang voorbereiding het Brokkies in twee nuusblaaie vertak: Kiwi-Brokkies en hierdie Aus-Brokkies. Lees Brokkies se geskiedenis.
Die advertensie-afdeling het al ‘n goeie klompie adverteerders bygekry, maar daar is nog baie oop spasies. Mense wat
kleinsake in Australië bedryf en wat graag die openingsaanbod van GRATIS advertering wil benut, kan op die Bokkieswebwerf gaan lees hoe advertering werk en voorbeelde van advertensies sien.

Bemark jou gemeenskapsgeleentheid
Aus-Brokkies bied die geleentheid om jou kerk- of gemeenskapsaak se spesiale geleenthede in meer diepte bekend te
stel en dit versterk jou promosies op Facebook. Afrikaanse kerke kan hul gereelde dienste GRATIS adverteer. Kyk
‘Afrikaanse Kerkdienste’ elders. Afrikaanse radiostasies, taalklasse en sosiale geleenthede soos potjiekos, braaivleise
en musiekaande kan ook gratis geadverteer word. Ook ‘Aussie-gerigte’ geleenthede waarby SA immigrante betrokke is.

Aus-Brokkies benodig jou stories of storiewenke!
Watter soort stories word benodig? Mense se prestasies, interessante stokperdjies, belangstelling, aktiwiteite, of hul eie
skryfwerk is goeie materiaal. Dit kan gaan oor mense se deelname op werk-, studie-, sport-, kultuur-, sake- of sosiale
gebied. As jy voel jy skryf nie te lekker nie, gee net die inligting deur en ons doen die res! Lees net eers ons riglyne vir
plasing van artikels by www.brokkies.net/bydraes.
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Wat dan?

Elke mens beleef soms tye van storms in hulle lewe. Dit kan ’n kind wees wat deur ’n moeilike tyd gaan, dalk siekte of
kanker. Dalk ’n huwelik wat sukkel, dalk finansies, dalk die dood van ’n geliefde. En dan as mense na die toekoms kyk,
dan wonder hulle hoe hulle dit gaan maak.
Hoor wat staan in Num.6:24: Die HERE sal jou seën en jou behoed.
God is in Sy wese goed en van die begin af het Hy mense geseën. God se seën is die beste ding wat met jou kan
gebeur. Dit beteken nie dat dit altyd met jou op alle gebiede menslik goed gaan nie, maar dit beteken dat God op alle
gebiede saam met jou sal gaan. Wees verseker dat jy in die storms van die lewe nie alleen sal wees nie. God is met jou.
Navorsing toon dat 95% van alles waaroor mense bekommerd is dat dit met hulle gaan gebeur, nooit met hulle gebeur
nie. Waarom dink jy is dit so? As gelowige kan ek net antwoord, omdat God goed is. Hy belowe mos dat Hy ons sal
beskerm en bewaar. Dit is Sy goedheid wat ons lei om onheil te vermy, dit is Sy goedheid wat ons by die waters wat rus
gee laat stop en dit is Sy goedheid wat jou by groen weivelde laat rus. Daar by die water wat lewe gee, les God ons dors.
In reaksie op genoemde statistiek hoor ek iemand sê: “Wat van die 5%? Wat daarvan as dit gebeur?” En dan sê mense
mos maklik iets soos: “Met my geluk sal die 5% my altyd tref.”
Wat dan?
As ons eerlik is, is daar tog ’n kans dat die onheil ’n mens kan tref. Ek wil so ver gaan deur te sê dat jy daarop kan reken
dat jy soms gaan seerkry, swaarkry en pyn en lyding beleef. Dit is deel van die gebroke wêreld waarin ons leef.
Wat dan?
Hoor wat staan geskryf in Ps.23:4(OV): Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U
is met my.
Let wel: Daar staan nie “geen onheil sal my tref nie want ek is ‘n kind van God”. Indien dit ‘n mens egter tref, sê God dat
Hy by ons is. Weet dit: God is goed en leef in die volle vertroue dat Hy in alle omstandighede, te alle tye, saam met jou
die pad sal loop, al gaan dit deur die dal van doodskaduwee.

Ds Peet Grobbelaar
Deo Gloria Community Church - PERTH (E-pos: peetgrob@bigpond.com )
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Vertel ons van mense se prestasies of belangstellings
Ken jy ‘n mede-immigrant vanuit SA of Namibië wat ‘n prestasie behaal het of ‘n interessante
werk, belangstelling of stokperdjie het? Of dalk het hulle iets baie interessant beleef. Onthou,
Aus-Brokkies soek altyd sulke stories om gereeld sy Afrikaanse lekker met almal te deel.
Jy kan help deur stories self te skryf; ons sal dit redigeer indien nodig. Of, jy kan net die
agtergrond deurgee met die persoon se kontakinligting sodat ek dit met hulle kan opneem. Kyk
by www.brokkies.net hoe dit werk by 'Bydraes'.

Gee jy jou Brokkies aan vir iemand?
Hier’s ‘n spesiale versoek aan alle intekenaars...
Talle lesers van die vorige Brokkies het hul kopie van die e-pos wat Brokkies se jongste uitgawe bekend stel, aan familie
en vriende elders aangestuur. Dit is goed dat hierdie proesel Afrikaans so versprei word, maar mense kan ons baie help
om ‘n beter gevoel te kry vir die werklike aantal lesers wat Brokkies weekliks bykry.
Daar is derduisende gesinne wat op Kiwi-Brokkies ingeteken is en Aus-Brokkies se adreslys groei reeds sterk. Daar is
ook talle ander, ook buite Australasië, wat dit onregstreeks ontvang. Hiermee ‘n versoek dat jy liewer hierdie skakel aan
hulle stuur sodat hulle self kan inskryf.

Kom gesels saam op Facebook in Afrikaans
Het jy al op Facebook die onlangs hernude groep ‘Afrikaans in Australia’ raakgeloop? Indien nie, maak gerus daar
‘n draai en gesels lekker met ander lede. Nooi ook jou vriende uit om by die groep aan te sluit.

Besoek ‘Afrikaans in Australia’ op Facebook

Die Brokkies-webwerf bied alles wat jy nodig het
Of jy wil inteken op Aus-Brokkies, vir die redakteur wil skryf, stories wil aanbied,‘n advertensie wil bestel of hernu, of
jou adres wil verander - alles word deur die Brokkies-webwerf gedoen. Alle uitgawes van Brokkies word op die
webwerf gehuisves vir mense wat iets soek wat in ‘n vorige uitgawe verskyn het.

Besoek Brokkies se Facebook-bladsy
Brokkies het sy eie Facebook-bladsy. Die adres is https://www.facebook.com/Brokkies.Net Help ons asseblief deur
die nuwe webwerf se skakel (www.brokkies.net) aan vriende en familie te stuur. Onthou om te ‘like’ as jy dit ‘like’!

Kommunikeer so met Aus-Brokkies
Vir Advertensie-riglyne, om 'n brief of ander bydrae in te stuur, om iemand in te teken of jou adres te verander, besoek
www.brokkies.net. Die webwerf bevat skakels waardeur al bogenoemde funksies verrig kan word.
Om op te hou om Aus-Brokkies te ontvang, besoek http://brokkies.net/skryf-in en versoek dat jou e-posadres verwyder word.

Aanspreeklikheid en Regte (Lees volledige Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid by brokkies.net - heel onder aan tuisblad)
•

•

Die redakteur van Aus-Brokkies aanvaar nie aanspreeklikheid vir die korrektheid, wettigheid of algemeen aanvaarbaarheid van enige nuus-of
algemene item nie. Dieselfde geld ook vir enige geplaasde advertensie of advertensie-artikel se inhoud of die belofte van ‘n produk of diens se
gehalte wat in advertensies vermeld word. Enige probleme met advertensies se inhoud, dienslewering of produkgehalte moet regstreeks met
die adverteerder opgeneem word, en die redakteur raak nie by daardie proses betrokke nie.
Die redakteur behou die reg voor om enige voorgelegde bydrae (nuus of advertensie) van die hand te wys en nie te publiseer nie, sonder
verstrekking van redes. Dit sluit in die reg om te enige tyd korrespondensie oor diesulke situasies eensydig te beeïndig.
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Gemeenskapsadvertensies
Terug na bo...

1.

Afrikaans Sonder Grense (ASG) – Vars uit Australië!
Afrikaans Sonder Grense (ASG) is 'n 2 uur lange Afrikaanse musiek radioprogram wat
weekliks lewendig uitgesaai word uit Bundaberg, Queensland in Australie.
Wanneer : Elke Donderdag 6-8 nm (Queensland-tyd)
Waar: Via Internet by www.coralcoastradio.net.au en op radio in en om Bundaberg op 94.7 Fm.

Hoofsaaklik Afrikaanse musiek vir jonk en oud, nuusgebeure, humor en onderhoude met besoekende kunstenaars. Van tyd tot tyd kry
ons interessante Suid Afrikaners wat vir ons kom kuier in die ateljee.
'Like' ons op Facebook by Afrikaans Sonder Grense met Rochelle en word so deel van ons Afrikaanse musiekfamilie in Australië.
As jy jou e-pos met ons deel, ontvang jy altyd 'n briefie van wat in die program gaan gebeur.
Skryf vir Rochelle by rochelle.radio@yahoo.com.au
Die e-pos in die ateljee tydens ASG is: requests@coralcoastradio.net.au (stuur ons jou versoeke!)

2.

australia.gov.au webwerf vir al jou inligtingsbehoeftes

Australië se regering het 'n baie bruikbare inligtingswebwerf genaamd australia.gov.au. Dit vat al die staatsdepartemente se inligting
vir die publiek in een webwerf saam. Hoewel jy 'n soektog deur die soekfunksie kan doen, word die volgende temas aangebied
waaronder 'n mens na inligting kan soek:
•
Voordele en betalings
•
Werk en Werkplek
•
Opvoeding en Opleiding
•
Omgewing
•
Sekuriteit en Verdediging
•
Immigrasie en Visas
•
IT en Kommunikasie
•
Kultuur en Kuns
•
Paspoorte en Reis
•
Openbare veiligheid en die Reg
•
Gesondheid
•
A-Z van regeringsdienste
•
Besigheid en Industrie
•
Geld en Belasting
Besoek australia.gov.au
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke

Wil jy in Gemeenskapsadvertensies adverteer?
Hierdie spasie is hoofsaaklik bedoel vir Suid-Afrikaners in Australië wat hul steungroepe, sosiale groepe, klubs of Afrikaanse kerke se
spesiale geleenthede wil adverteer of bevorder. Of die funksie of projek op mede-immigrante gerig is, of ook op die breër Aussiegemeenskap, maak nie saak nie. Solank daar ‘n Suid-Afrikaanse konneksie is (bv omdat ‘n SAner dit vir ‘n breër gemeenskapsgroep
reël, of omdat dit op SAners gemik is) kan advertensies hier geplaas word. Dit is GRATIS om hier te adverteer. Al wat benodig word,
is die Wat (paragraaf of twee), Wanneer, Waar, Koste, Kontakbesonderhede. Besoek www.brokkies.net/adverteer

Kleinadvertensies (Persoonlik)
Terug na bo...

1.

Midweek time of fellowship – Perth (4/4)

Kerksku?! Many ex Southern Africans do not go to church on a Sunday for whatever reason. Dolores and I are opening
our home in Perth on Tuesday evenings for bible study, discipleship, prayer, maybe a song or two and Fellowship. Two
great reasons to attend: Its free and we know what 'lekker' means. See you soon!
Please contact Giulio di Somma of Alkimos Lifegroup.
Tel. +61 414 344 632 / +61 450 460 623 or email disomma15@gmail.com

2.

Oud-Porties word gesoek vir 50 jaar reünie

Port Natal Skool in Durban word 75 jaar oud en as deel daarvan wil die 1967 matriekklas hul 50 jaar reünie in 2017 hou.
Klasmaats moet asseblief op Facebook by die 1967 Portie Matrieks aansluit. Willem Engelbrecht (hoofseun) doen graag
die versamelwerk van almal se kontakbesonderhede. Alle oud-Porties moet asseblief hul besonderhede stuur aan
info@porties.co.za Gerhard en Ria Britz, ‘Stoepvalfontein’, Amanzimtoti (gjbritz@gmail.com)
Wil jy jou motor of kajak verkoop, ‘n ou meubelstuk verkwansel, boeke weggee, of benodig jy ‘n geleentheid om ‘n paar
items in iemand anders se vraghouer vanuit Suid-Afrika na Australië te laat kom? Dit is maar enkele voorbeelde van die
soort advertensie wat vir bostaande Persoonlik adertensie-kategorie bedoel is. Of verras almal met iets interessant!
Daar is tans gratis advertensieruimte beskikbaar; benut die geleentheid – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer
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Kleinadvertensies (Besigheid)
Terug na bo...
Klik op die besigheidstipe van jou keuse:
Algemeen
Akkommodasie / Tydelike verblyf
Ambagsmanne / Kontrakteurs

Eiendomme te huur of te koop
Finansiële dienste
Motors

Professionele dienste
Rekenaardienste
Skoonheid & Gesondheid

Versekering
SA-produkte

Algemeen
Terug na besigheidstipes...

1.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

2.

kykNET op ShowMax bring lekker Afrikaanse TV-programme binne jou bereik!

Vingerbord ... Vingerbakatel ... Flicker-bord ☆ Uitmuntende kwaliteitborde en diens ☆ Kan jy nog onthou? Het jy
goeie kinderdae-herinneringe rondom die gesins-gunsteling? Jy kan een by jou deur afgelewer kry; bel nou vir ‘n
kwotasie! Puik vir interaksie tussen oud en jonk! Hoor weer jou gesin lag en gesels rondom die gewilde spel!
Kontak Zenobia Pretorius | 04 669 07699 | E-pos: info@fingerboardsrus.com.au | www.fingerboardgame.com

Jy kan nou elke dag al die lekkerste Afrikaanse programme kyk al woon jy nie meer in SA nie. Teken in op
kykNET Internasionaal op ShowMax teen net US$8.99 pm. Gaan na ShowMax.com vir ’n 7-dae gratis proeflopie.

3.

Eksklusiewe Juwele! Ontwerp en vervaardig volgens jou smaak

Ons ontwerp en vervaardig bekostigbare, eksklusiewe juwele soos verloof- en trouringe, oorbelle, hangertjies,
armbande en mansjuwele. Ons ontwerp dit volgens jou persoonlike smaak en voorkeur.
Kontak ons vandag vir 'n gratis konsultasie om jou behoeftes te bepaal.
Liana Coetsee | liana@thediamondtree.com.au | www.thediamondtree.com.au | +61 04 280 75775

4.

Geleentheid om groente te produseer

By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au

5.

Houtskool (charcoal) vanuit Namibië vir Australië beskikbaar

(4/5)

Houtskool beskikbaar in vraghouer-hoeveelhede (12m ‘high cube container’) Beskikbaar in 5kg-sakkies. Gemiddeld
40mm stukke. Ongeveer 4,200 sakkies per vraghouer = 21 ton.
Verskeping ex Walvisbaai na hawe van keuse. Prys en betalingvereistes per ooreenkoms.
Slegs indringerbos word gebruik = Acacia Mellifera en Acacia Hebeclada. Plaaslik bekend as Haak-en-steek bos en
Trassiebos. Terme en voorwaardes van toepassing.
Kontak vervaardiger direk- Jan Spies: manage@afol.com.na | +264 81 3226 465 | jan@namcoal.com

6.

Strykwerk gedoen vir jou – Mindarie / Clarkson en omgewing

Strykwerk gedoen in 'n rook- en dierevrye huis, in Mindarie, Clarkson en omgewing.
Volwassenes se items: $2.00 per item
Kinders (7-10 jaar): $1.50 per 2 items
Kinders (0-6 jaar): $1.50 per 3 items
Skooluniforms: $1.50 per uniform
Ook beddegoed, tafeldoeke ens.
Alle pryse beskikbaar op ons Facebook-bladsy
Yolandi van der Merwe, Ironmate Ironing Services, tel 0452484677, e-posadres: yolvdmerwe@gmail.com

7.

ONStv bring die beste Afrikaanse flieks na teaters in Australië en jou woonkamer

Besoek www.onstv.net en sien waar die fliek gaan wys asook die ander tuisvermaak wat NOU beskikbaar is om te
huur/te koop. 'LIKE' ons Facebookblad www.facebook.com/ONStv en bly op die hoogte van die nuutste verwikkelinge.

8.

Frendz Art & Craft Supplies and Café in Clarkson,WA

Besoek ons vir al jou Art en Craft produkte onder een dak. Klasse in pewter, mosaïek, “scrapbooking” kaartjies,
kalligrafie, olie/ water/ pastel/ akriliese verf. Ook klasse vir kinders in craft, pastel/water/akriliese verf, teken en klei.
Kinderpartytjies ook aangebied. Skakel Wilna 0894078860. Epos: frendz@frendz.com.au. Webwerf: www.frendz.com.au
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Akkommodasie / Tydelike verblyf
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Ambagsmense / Kontrakteurs
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Eiendomme te huur of te koop
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Finansiële dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy bekommerd oor jou geld wat nog in SA is?

Rand Rescue is ‘n plaaslike maatskappy wat Suid Afrikaners voorsien van praktiese en koste-effektiewe maniere om
hulle Rande te “Rescue”! Ons spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse,
aandele en erfgeld. Ons doen ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank en kan jou help met jou SARS
belasting uitklarings. Kontak Marlene: 02 9098 0380 / 0420 663 562 / www.randrescue.com

2.

Omega Finance Brokers vir jou Huislening

Ons maak seker jou huislening pas by jou omstandighede en spaar jou so duisende Dollars. Kontak Gideon vir gratis
evaluering en diens by 0411 236 620 of gideon@omegafinancial.com.au
Gideon Kirsten is a Credit Representative (#465060) of BLSSA Pty Ltd ACN 117 651 760
(Australian Credit License # 391237)

3.

cashkows.com – Ons vir jóú Suid-Afrika

Nes die Engelse gesegde, ‘I’ve got your back’, so help cashkows.com duisende Suid-Afrikaners om toegang te kry tot
hul fondse wat nog in ‘n Suid-Afrikaanse polis of aftree-annuïteit lê. Klik hier vir professionele advies - ons maak die
proses maklik en pynloos. ‘n Diens deur Suid-Afrikaners aan Suid-Afrikaners.

Motors
Terug na besigheidstipes...
Besit jy ‘n motorwerktuigkundige besigheid? Hierdie ruimte is GRATIS beskikbaar. Meer by www.brokkies.net/adverteer

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Regsadvies vir Suid-Afrikaanse Aussies – MiGrate Lawyers

Met kantore in beide Suid-Afrika en Australië, en Afrikaanssprekende prokureurs wat steeds in beide lande op die rol
is, kan ons help met alles van huiskoop (in Queensland), visas, boedelbeplanning, oprigting van maatskappye en trusts
en testamente wat oor beide jurisdiksies sal strek - veral as jy nog belange in Suid-Afrika het.
Alex Pretorius | Tel 07 4154 5500 | E-pos: alexpretorius@migratelawyers.com | Web: www.migratelawyers.com
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2.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

Indien jy oorweeg om Australië vir Nieu-Seeland te verruil, kontak ons gerus vir bystand en advies. Ons netwerk kom een
keer per maand in Auckland bymekaar om nuwe immigrante by te staan met advies en netwerkgeleenthede.
Besoek ons webtuiste by www.networkfinancialservices.co.nz of kontak Eugene by
euegene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082

3.

Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses

Potential Profiling help jou kind ‘n loopbaan kies wat sy/haar brein se natuurlike denkvoorkeure pas. Verhoed
teleurstelling, frustrasie, tydmors, demotivering, konflik, onderprestasie en studieskuld-las eie aan verkeerde
beroepskeuses. Vir ‘n unieke loopbaanleidings-diens, skryf vir Martin Hefer by cmgt22@gmail.com
Tipiese adverteerders in bogaande seksie sluit ook in prokureurs, dokters, tandartse, immigrasie-adviseurs, ens. Jy kan
tans gratis adverteer. Besoek www.brokkies.net vir meer inligting.

Rekenaardienste
Terug na besigheidstipes...
Of jy rekenaars herstel, bou of verkoop – of dienste soos programmering of webontwerp doen, hierdie afdeling is vir jou.
Jy kan tans gratis in hierdie advertensieruimte adverteer met geen verpligting later nie. Kyk www.brokkies.net/adverteer

Skoonheid & Gesondheid
Terug na besigheidstipes...

1.

SOLAL* nou in Australië beskikbaar!

SOLAL is ‘n uitgebreide verskeidenheid van gesondheid- en welstandprodukte met innoverende en doeltreffende
voedingsaanvullings wat geformuleer is om jou te help om die onderliggende oorsake van gesondheidsprobleme meer
natuurlik aan te spreek.
Kontak ons per epos by info@theskinworx.com of KOOP AANLYN by www.theskinworx.com

Versekering
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy nuut in Australië?

Ons help nuwe immigrante oor die laaste 15 jaar met hulle:
• Lewensversekering
• Pensioenfondse (Superannuation)
• Aftreebeplanning
Kontak ons vir vriendelike en professionele dienste.
Marius De Lange | Nautilus Financial Planning | Tel 04 025 77 374 | E-pos riskreview@gmail.com
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SA-produkte
Terug na besigheidstipes...

1.

Ausrika – Unieke SA-geskenke vir jou (In ons winkel OF aanlyn!)

Ausrika verkoop unieke Suid-Afrikaanse geskenke en huishoudelike items, met die fokus op Afrikaanse sê-goed.
Ons winkel is in Baldivis, Perth en ons het ook ‘n webwerf waar mense aanlyn kan koop. Ons pos gereeld produkte na
kliënte regoor Australië. Ons voer gereeld nuwe produkte in vanaf Suid-Afrika, so mense is welkom om met ons te gesels
indien hulle ‘n bestelling wil plaas vir iets spesifieks.
Jean-Marie van Niekerk | Tel: 042 047 3559 | E-pos: ausrika@simplybusi.com.au
Webwerf: www.ausrika.com.au | Adres: 14 Jutland Ave, Baldivis, Perth

2.

Spaza | Ons bring Suid-Afrika na JOU!

Kry 'n stukkie van Suid-Afrika by Spaza. Ons bring die nuutste Suid-Afrikaanse musiek-CD's, DVD's, films en boeke
na jou. Ons het ook 'n verskeidenheid mans- en vroueklere reekse beskikbaar van gewilde SA vervaardigers.
Gesels met Jaco Ungerer van Spaza, by tel 04 289 64112 of 04 6857 1042, of e-pos hom by spazashopping@gmail.com
Besoek ook Spaza se webwerf: www.spaza.com.au

Werksgeleenthede
Terug na bo...

Geleentheid om groente te produseer
By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au
_______________________________________________________________________________________________
Hierdie ruimte is beskikbaar vir advertensies van vakatures; en in die meeste gevalle word hulle GRATIS geplaas
om ons immigrantegemeenskap te ondersteun.
Doen navraag by die redakteur by www.brokkies.net deur die skakel 'Kontak' en hy sal meer riglyne verskaf.
________________________________________________________________________________________________

Afrikaanse kerkdienste
Terug na bo...

Afrikaanse kerkdienste in Australië
Terug na bo...

1.

BUNBURY – Gereformeerde Evangeliese Kerk

Eredienste elke Sondag om 9vm in Afrikaans.
Adres: RSL Saal, 19 Spencer straat, Bunbury.
Kontak ds Gawie Cloete by 0420481965 of 08-97951125 vir meer inligting.

2.

PERTH - Eredienste in Suide van Perth op 3 plekke: Deo Gloria Community Church

Afrikaanse diens in Leeming
Ons het elke Sondag om 9vm ’n diens in Afrikaans by Livingston Seventh Day Adventist Church, Nicholson Rd, Canning
Vale, waar ds Gerhard Bredenkamp die voltydse leraar is.
Daar is ook in een van die ander lokale ‘n erediens vir Engelssprekendes om 9vm elke Sondag. Ds Dirk de Swardt bied
die dienste aan. Dirk is ook die voltydse leraar vir ons hoërskooljeug en jong werkendes.
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Afrikaanse diens in Secret Harbour
Terselfdertyd vergader ons elke Sondag om 9vm ook in Afrikaans te Secret Harbour Community Centre, Oasis Drive,
Secret Harbour, waar ds Peet Grobbelaar die voltydse leraar is.
Engelse diens in Mandurah
Vir Suid-Afrikaners en ander Engelssprekendes wat dalk in Engels bedien wil word, het ons ’n gemeente in Mandurah,
wat op Sondag om 9.30vm te Foundation Christian College, Multi-Purpose Hall Valentine Drive, Greenfields
bymekaarkom. Ds Johan de Swardt is die voltydse leraar.
Besoek ons webwerf by www.deogloria.org.au of volg ons direkte uitsendings by http://deogloria.sermon.net/main
Kontak ds Peet by 0415 680 930, ds Gerhard by 0450 467 557 of ds Johan by 0417 981 614 of ds Dirk by 0481 331
138 veral vir jeug-verwante aangeleenthede.

3.

WES-AUSTRALIë – Eredienste op die PLATTELAND van WA: Outreach WA in
samewerking met die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië

Eredienste word gereeld op rotasiebasis in Afrikaans gehou by die volgende dorpe: Esperance, Albany, Katanning,
Brookton, Northam en Hyden. Daar word gewoonlik na die diens saam ge-eet en gekuier.
Vir meer inligting en ook vir die reël van ‘n pastorale besoek, kontak ds Gawie van der Merwe (woonagtig in Perth) op
selfoon 0415846599 of e-pos na ds.gawie@parc.org.au

4.

WES-AUSTRALIë - Eredienste op Geraldton: Living Word (GEKA)

Elke Sondag om 9vm in die SDA Kerk, 8 Milford Street, Geraldton. Die leraar is dr Tienie Bekker. Na die diens word daar
lekker saamgekuier oor ‘n koppie koffie/tee.
(Indien daar Engelse mense in die erediens is dan vind die diens in Engels plaas.)
Skakel Tienie by 0458 976 007 of e-pos na leraar@bigpond.comvir meer inligting of besoek ons webwerf:
http://www.livingwordgeraldton.com.au/

5.

PERTH - Eredienste met Geloofsonderrig: Drie bedieningspunte - Lux Mundi-gemeente

Clarkson
Om 9:30vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.
Elke eerste Sondag van die maand is dit ‘n Engelse erediens maar al die ander Sondae van die maand word daar
gelyklopend ‘n Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in twee verskillende lokale aangebied.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au
Ellenbrook
Afrikaanse eredienste elke Sondag om 9:30vm
Engelse eredienste elke eerste en derde Sondag van die maand, ook om 9:30vm
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.
Kontak Ds James Walters by tel 0424824897 of e-pos james@luxmundi.org.au vir meer inligting.
North Beach
Om 9vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling rd, North Beach. Elke Sondag is daar ‘n Afrikaanse
erediens.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au

Landswye dagboek
Terug na bo...
Dagboek: Melbourne
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/melbourne-inner-city vir aktiwiteite.
Dagboek: PERTH
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/perth vir aktiwiteite.
Dagboek: Sydney
Besoek http://www.sydney.com/nz/events vir aktiwiteite.
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Dagboek: Canberra
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/canberra vir aktiwiteite.
Dagboek: Brisbane
Besoek http://www.queensland.com/en-AU vir aktiwiteite.
Dagboek: Adelaide
Besoek http://goo.gl/SkxjJ7 vir aktiwiteite.

Laat weet maar van ander stede of dorpe se ‘event’ inligting, by www.brokkies.net

Riglyne vir adverteerders
Terug na bo...
Lees Aus-Brokkies se advertensieriglyne by www.brokkies.net/adverteer,

Kanselleer intekening / UNSUBSCRIBE
Terug na bo...
Om Aus-Brokkies te kanselleer, doen dit by http://brokkies.net/skryf-in of doen dit vanuit jou weeklikse subskripsie e-pos.
To unsubscribe email brokkies@afrikaansnz.net with subject ‘Unsubscribe'. Provide your old email address in the body.
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