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Hulle sê mos gholf word 
gespeel ongeag die 
weersomstandighede. Dit 

was toe nie die geval verlede 
Saterdag op Heilbron nie. 

Niemand het opgedaag vir spel 
nie, dit was skynbaar net te koud 
vir die manne. Die naweek gaan 
die opkoms groot wees as daar 

DIT WAS TE KOUD VIR GHOLF
gekyk word na die op- en aanmerkings op die aanlyn 
gholfgroepe.

Die dubbel uitspeelwedstryde is vuurwarm en daar 
gaan ’n hele paar manne die naweek mekaar die 
stryd aansê. Die HBA maandbeker word ook gespeel 
en gebruiklike vleispryse is op die spel. Tussen die 
rondtes kan daar gesmul word aan egte boere Kerrie 
en Rys. Sorg dat jy teen 10:30 aanmeld en afslaan sal 
vanaf 11:00 wees

Hierdie Covid 19 virus-of 
trek hy dalk nou by 29 – 
so word dit nou aan ons 

aardse inwoners voorgehou, gaan 
kom met ’n tweede aanslag. Nou 
seker nie so dodelik soos  die 
Tweede Wêreldoorlog van 
1939/45 nie, toe miljoene van die 
aardse bevolking insluiting die 
Jode gesterf het nie.

 Sien nou ook dat die regering 
’n groot “aanslag”  loods om sy 
inwoners te oorreed om tuis te 
bly, maskers te dra en al die 
nodige voorsorg te tref om gesond 
te bly. Veral die bejaardes wat 
minder weerstand het, moet nie 
onverskillig wees en dink hulle is 
Superman/vrou nie of dalk 
Einstein wat alles weet nie?

 So van die Jode gepraat, het 
altyd gewonder hoekom ’n  Jood 
of Jodin net met hul eie ras in die 
huwelik tree. Dit is mos rasse 
diskriminasie! Moet nou vir geen 
oomblik dink dat Jodinne  mooier 
is as ons pragtige dames nie – dit 
net terloops.

 Wat die Afrikaners betref was 
daar na die Anglo Boere-oorlog 
van 1899/1902 ook maar die 
“gevoel” dat ’n Boer nie met ’n 
Engelse dame of andersom trou 
nie.  Hierdie anti-Engels het vir 
jare geheers – die rooinek en 
rooibaadjie uitdrukking – het 
volkstaal geword. Dit het ook in 
die politiek geheers waar die 
Boere gestreef het na ’n eie 
regering.

 Wat die Jode betref het “the 
law of Moses”  waaronder hul 
geleef het, die rasse 
diskriminasie-wet gehoorsaam. 
Die wet van Moses “If you go 
unto foreign lands, you must not 
take foreign wives” is nie 
onderhandelbaar nie

 Die Engelse het sedert die 
1800 tot vandag toe op die 
wêreld-politiek ’n houvas en die 

klein eiland se inwoners 
betrek altyd sy kolonies 
om hom uit die 
moeilikheid te kry. 
Dink net bietjie, sedert 
die huidige Suid-
Afrika se wordingsjare 
is met oorloë 
staatgemaak op sy 
kolonies om ’n 
bydra te maak.

 Tydens die 
Anglo Boere-
oorlog het 
Australië, Nieu 
Seeland en Indië ’n rol gespeel.  Met Brittanje se 
1914 Eerste Wêreld-oorlog teen Duitsland het die 
kolonies gehelp – insluitende Suid-Afrika. Met die 
Tweede Wereldoorlog was dit weer die geval. Gaan 
nou nie verder uitwei oor sy vergrype na goud, 
diamante en olie nie.

 Wil graag dit ook net byvoeg dat die 1914 
Rebellie ten nouste saamhang met die vuur in die 
volksgemoed wat nog nie geblus was nie. In die 
wêreldoorlog van 1914-1918 het sake verkeerd 
geloop toe Engeland en die Suid-Afrikaanse regering 
besluit het om Duits-Wes-Afrika aan te val. Mense 
het begin protesteer en geredeneer dat Duitsland die 
boere nog altyd goedgesind was.

 Op Heilbron was die skole se personeel verdeeld – 
party was “rebelle” en ander Union Forces 
(Regerings of anders gestel Heilbron Kommando). 
Skole is ontwrig en op geestelike terrein het dit nie 
beter gegaan nie.

 Bidure by die NG Moederkerk het nie meer 
bestaan nie, Sondagskool het nie plaasgevind nie. In 
die samelewing was verdeeldheid en broedertwis, 
met gevolg dat eredienste uiters swak bygewoon is. 
Kerkraadslede word nie bevestig nie. Die 
gemeentelewe het tot stilstand gekom.

 Op 25 September 1915 ontvang ds. J. D. Minnaar 
sy demissie nadat hy op 28 Junie 1879 bevestig is. 
Daar is ’n straat ter ere aan sy dienste na hom 
vernoem.

 Tydens die Tweede Wêreld-oorlog was daar ook 
onrustigheid in die bevolking. Daardie jare was daar 
ook ontevredenheid oor Suid-Afrika se deelname aan 
die oorlog. Die Ossewa Brandwag beweging het toe 
ook sy misnoeë of anders gestel sy goedgesindheid 
aan Duitsland ten toon gestel.

Time Gentlemen Tom Watson

JODE TROU NET MET JODINNE

Dalk is daar ‘n les te leer uit die sonwy-
ser – met die genade van ons Skepper 
is ons net soveel tyd op aarde gegun – 

gebruik dit tot Sy eer en Verheerliking!


