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God se Woord lewe
Op die plaas was dit altyd vir my verstommend dat jy ’n wilde loot van ’n wingerd se onderstok in sulke kort
kaal stokkies kan knip, dit in hormoonpoeier kan druk en net so in die grond kan druk. En dan groei dit.
Wat my ook gefassineer het, was dat ons in die winter al die lote tot amper teenaan die stam afgeknip het en
teen lente ontplof die wingerde in groen blare. Ek het altyd gesê, as jy gaan stilstaan en mooi luister, kan jy
hoor hoe die wingerd groei.
Om die lewe op so ’n manier te sien gebeur, laat ’n mens verwonderd.
Die Woord van God is ook so. Die Woord van God lewe. Dit is nie ’n klomp woorde wat agter mekaar op ’n
boekrol geverf is nie. Dis nie dood nie, want dan sou die mense nog voor 100 jaar na Christus die hele boek
ontrafel het en sou ons vandag nie eens daarvan geweet het nie.
Die Bybel is werklik ’n besonderse boek. Ja, bloot die feit dat dit die toets van tyd deurstaan het; bloot die feit
dat die mens dit nog nie heeltemal kon verklaar het nie; bloot die feit dat daar soveel verskillende sienings
is; bloot die feit dat mense verskillende boodskappe ontvang, wys dat dit die woorde van God is. Dit wys dat
die Heilige Gees daarby betrokke was en nog steeds is. Dit is ’n bewys dat die Woord van God vir seker nog
lewendig is.
Wanneer ons besig is met die Woord van God, besef ons nie elke dag wat ons vashou nie. Die Woord van
God is presies dit: die woorde van God. Dit is God wat hier aan die woord is. God gee vir ons, soos die
Engelsman sê: “a piece of His mind”. Dit wat God dink, dit wat God wil hê ons moet weet van Hom en van
onsself, kom gee Hy vir ons in Sy Woord.
Dit is hoekom dit lewendig is. 12Want die woord van God is lewend en kragtig ... (1983-vertaling)
Vir die Woord van God om kragtig te wees, veronderstel dat daar lewe moet wees, want ’n dooie kan nie iets
doen nie. Lewe is nodig om iets te doen. En as die Woord van God iets doen, word dit met krag gedoen.
Mense word beweeg. Wanneer die mens in God se Woord doenig is, beweeg dit mense. Mense verander.
Mense stap anders by die Woord van God uit as wat hulle daar ingestap het.
Dit is wat ’n lewende Woord doen.
Die Woord van God hou die mens op God se pad. Dit help ’n mens om te verstaan hoe jy jou lewe moet leef,
sodat jy binne God se wil bly. Die Woord van God wys nie net die sondaar op sy sondes nie, maar wys hom
ook die regte pad om te loop.
Hoe kan ons dan nie anders as om elke dag ’n afspraak te maak om die lewende Woord van God te bestudeer
nie? Hier is baie krag vir elkeen van ons. Krag wat ons nodig het om reg deur die lewe te stap.

Teks
Hebreërs 4:12-16
https://www.bible.com/en-GB/bible/50/HEB.4.12-16.DB
Dink bietjie hieroor
•

Glo jy dat God se Woord lewend en kragtig is?

•

Gee die Woord van God vir jou krag vir die dag?

•

Hoe kan jy maak om meer tyd in God se Woord te spandeer?

Gebed
Môre, God van die Woord. Ek moet bely dat ek nie genoeg tyd in U Woord deurbring nie. Ek vermoed ’n mens
kan dit in my lewenspad sien. Jammer hieroor, Here. Ek wil U graag beter leer ken deur U Woord. Help my om
dit reg te kry. In Jesus se Naam, amen.
Shalom
Gerjo Ben
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Die Bosveld Kalahari Reds
se eerste Produksieveiling ’n
reuse sukses
Pers Verklaring
Die Bosveld Kalahari Reds het vandag,
5 Junie 2021, hul eerste Produksieveiling
gehou in Pretoria te Fire & Wine,
Swavelpoort, Pretoria.
CDP Afslaers en Aanlyn het die veiling
behartig. Die veiling is goed ondersteun van
regoor die land.
Die duurste dragtige stoet ooi het R60 000.00
behaal. Die verkoper was Dhidejak Kalahari
Reds, Josef Kleynhans van Lephalale. Braam
en Lilanie Viljoen van Langkloof Game Farm,
Rooiberg.
Die duurste kudde-ooi is verkoop deur
Krokkedilnes, Greg en Lindie Dos Santos,

van Rooibokkraal vir R32 500.00, aan Eddie
Goosen van Nelspruit.
Die duurste ram het R90 000 behaal. Josef
Kleynhans was die verkoper. Die koper was
Magnum Boerdery, Bennie Du Plessis van
Thabazimbi.
Sien verdere pryse en gemiddelde pryse
onder.
Louis Lingenvelder from CMLW farming
sold his ewe, Blapsie with her 2 top
lambs for R35 000 to Louisa Marais from
Machaddodorp.

Van Links: PW van Heerden, Louis Lingenvelder, Corne Du Plessis, Louisa Marais and
Tabang Nadupula
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Item

Hoe

Maks Bdg Gem Bdg

Min Bdg

Totaal

Verkoper

Koper

Lot No

Langkloof
Game Farm

36

Krokodilnest
Boerder

Eddie Goosen

52

209,000

Gedeelte 6
Fourieskloof

Kilifi Creek Pty
Ltd

49

R

256,500

Gedeelte 6
Fourieskloof

Langkloof
Game Farm

12

R 18,000

R

274,500

Gedeelte 6
Fourieskloof

William
Mapstone Tru

51

R 35,000

R 35,000

R

Neproperty Cc
Ta Wgu

59

16 R 35,000

R 21,094

R 10,000

R

337,500

Gedeelte 6
Fourieskloof

Langkloof
Game Farm

50

Kalahari Red Ram
Potencial Stud

4 R 65,000

R 46,875

R 15,000

R

187,500

Gedeelte 6
Fourieskloof

Langkloof
Game Farm

43

Kalahari Red Ram
Kudde

7 R 30,000

R 19,286

R 10,000

R

135,000

Gedeelte 6
Fourieskloof

Neproperty Cc
Ta Wgu

Kalahari Red Ram Stoet

6 R 90,000

R 39,167

R 20,000

R

235,000

Gedeelte 6
Fourieskloof

Magnum
Boerdery

41

Kalahari Red Ooi Kudde
& Lam

3 R 20,000

R 15,833

R 12,500

R

47,500

Albian Stud

Pj Snyman

10

Kalahari Red Ooi Kudde

24 R 30,000

R 18,958

R

7,500

R

455,000 Albian Stud

Kalahari Red Ooi Kudde
Dragtig

29 R 32,500

R 16,931

R

-

R

491,000

Kalahari Red Ewe
Potencial Stud

10 R 47,500

R 20,900

R 12,500

R

Kalahari Red Ewe
Potencial Stud Pregnant

9 R 60,000

R 28,500

R 17,000

Kalahari Red Ooi Stoet

10 R 45,000

R 27,450

Kalahari Red Ooi Stoet
& Lam

1 R 35,000

Kalahari Red Ooi Stoet
Dragtig

Koper Tipe

Qty

Floor

104 87%

90%

R 2,402,000

15 13%

10%

R

Online

Qty %

Totaal %

35,000 Cmlw Boerdey

104

Totaal

261,500

The most expensive ram sold for R90 000.
Seller Josef Kleynhans. Buyer was Magnum Boerdery
from Thabazimbi.

Van Links: PW van Heerden, Robin hou France, Bennie hou Melinke Du Plessis, Corne
Du Plessis, Jim Makgae, Josef en Amor Kleynhans
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The most expensive ewe sold for R60 000.00. Seller was Dhidejak Kalaharis.

Van Links: PW van Heerden, Erich Bekker, Ema-Jean Strydom van Langkloof,
Corne du Plessis, Josef en Amor Kleynhans en Jim Makgae

FACEBOOK/AlgarVeetoerusting

BOERhier

Algar – the efficient work kraal

6

Mulati

VIR ALLE
WILDBEHOEFTES!

WILDDIENSTE

Meer as 20 jaar diens
in die wildbedryf.

AANLYN
wildsveiling
7 julie 2021
- SLEGS AANLYN BOTTE R511
THABAZIMBI

 GREENS Garage

BRITS
 BEESTEKRAAL
Stasie

KAMEELDRIFT

ROODEKOPPIES
Dam

KROKODIL Rivier

Mulati
VEILINGSKRALE

Kameeldrift (Roodekoppies Dam) - GPS: 25°26'38.6"S 27°37'27.7"o

NUWE VEILINGSKRALE
AUCTIONEERING

SERVICES

MARKETING

BOERhier

Corné du Plessis: +27 (0)76 101 9996
Gustav Strydom +27 (0)82 887 8096 (Mulati)
Chris +27 (0)78 803 2333 / Sonja Strydom +27 (0)83 7816 373 (Mulati)
Ockie Goosen: +27 (0)82 808 2479 / Marlise: +27 (0)65 716 4689
www.cdpauctioneers.co.za • cdp@cdpauctioneers.co.za

ADMIN

ONLINE
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Berchtesgaden Games Ranch &
Lifestyle Farm: Die Lodge bied
uitstekende geriewe
Geskryf deur: Braam Koekemoer
Ruim

Wanneer mens by die hek van Berchtesgaden
Games Ranch & Lifestyle Farm inry, en die
teerpad verdwyn agter jou, weet mens jy in die
bos. Dis bosveld. Digbebos, ’n mekka vir wild.
Dan kom mens by die lodge se hek, en dan is
dit hemel op aarde. Dis omvattend soos mens
nie kan glo nie. Waar anders wil mens wees as
hier?

Die eerste indrukke wat mens kry is dat
dit ruim is. Daar is baie spasie om te
help dat ’n ieder en ’n elk genoeg spasie
het. Dit help versker dat mens nie in jou
gesin, groeplede of ander besoekers se spasie
is nie. En bowenal, al het ek die lodge in die
winter besoek, is alles nogal groen vir hierdie tyd
van die jaar.

Hierdie artikel fokus op Berchtesgaden Games
Ranch & Lifestyle Farm se lodge in Waterberg.
Kom ek neem jou op ’n virtuele toer, dan
wys ek jou wat is daar alles by die lodge van
Berchtesgaden Games Ranch & Lifestyle Farm.
Veilig
Berchtesgaden Games Ranch & Lifestyle Farm
is so veilig as wat dit kan wees in Suid Afrika.
Niemand kan net inry nie. Johannes en sy span
is op en wakker en weet elke oomblik van wat
op die plaas aangaan.

Genoegsame Fasiliteite
Die lodge se fasiliteite is genoegsaam om die
bosliefhebber en stadsmens besig te hou terwyl
die manne en dames wat jag, hulle self in die
bosse geniet.
Vlugbal
Die energiekes kan ’n vlugbalsessie deurwerk
om van al daai opgehoopte energie ontslae te
raak.

BOERhier
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Gimnasium

Skaak

Kyk vir die diere waar hulle gevoer word en
natuurskoon terwyl jy van die lekker eet en drink
kalorieë ontslae raak.

Daar is min plekke waar mens op ’n groot
skaakbord kan speel. Berchtesgaden is verseker
van die min plekke wat so ’n groot skaakbord
het.

’n Mens moet eet ook
Eet is noodsaaklik. Wat is nou beter as om in
die boma of goed toegeruste kombuis jou en jou
gesin se honger te stil.

Koel af
Na ’n dag in die veld, gymnasium sessie of
vlugbalwedstryd, kan daar afgekoel word, en
sommer ’n koue drankie uit jou eie koelsak of die
lodge se kroeg geniet.

En vir die wat eerder van iets warmer hou, is die
jacuzzi net die regte plek om te wees.

BOERhier

Konferensie of bosberaadtyd
Berchtesgaden maak sommer voorsiening
ook vir konferensies en bosberade, wat ook
gekombineer kan word met jag, bostoere en
ander fasiliteite op die lodge. Die fasiliteite kan
gemaklik ongeveer 20 mense hanteer. Dit het
ook oudiovisuele toerusting. Boonop kan die
konferensiekamer se tydelike mure oprol, om
heeltemal ’n ander konferensie of bosberaad
luim te skep.
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Wil jy regtig net ontspan?
Indien jy regtig net wil ontspan, sit gerus net op
die vehoogde uitkykstoep en ontspan en kyk met
sonop of sononder hoe dit die wild verbykom.
Rusplek
Een of ander tyd in mens se besige skedule
moet mens ’n slapie ook inwerk. Elke chalet en
Safari tent is en-suite, elk met sy eie kitchenette.
Gemaklike beddens en ruim storte met
genoegsame warm water is wat nodig is om uit
te rus vir die volgende dag se aktiwiteite
Besoek gerus Berchtesgaden Games
Ranch & Lifestyle Farm. Kontak vir
Johannes Kleynhans op 083 250 7989.

BOERhier
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Voer vir ’n Boer
As julle wil hande vat met Voer vir ’n
Boer of met enige skenkings wil help
kontak ons gerus.
Fred 083 661 1365
Dries 082 377 0192
Izelle 067 427 8118

Een kan nie almal
help nie maar
almal kan een
help.
So het Voer ’n Boer gesien dat daar ’n brand is in Potchefstroom en het dadelik
ingespring om te help. Op 1ste Julie is daar ’n vrag voer afgelaai en op Saterdag die 3de
Julie sal Voer ’n Boer Toyota Fanatics en Brinant Group ok deur gaan om nog voer af te
laai. So sal ons boere help waar ons kan.

BOERhier
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Adverteer
073 895 6392

www.boerhier.co.za
www.farmhere.co.za

&
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Bonheur Brafords behaal nuwe
SA Rekordprys tydens hul eerste
Produksieveiling

BONHEUR BRAFORDS behaal
nuwe SA REKORDPRYS tydens
hul eerste Produksieveiling wat op
23 Junie by Bethal aangebied is.
Karl Schults (RHK Brafords, Dalton) is die
gelukkige nuwe eienaar van Lot no 6 wat vir ’n
SA REKORDPRYS van R200 000 aangekoop is.
28 Braford bulle is vir ’n gemiddelde prys van
R57 000 verkoop en ’n 100% verkope is behaal.
Die duurste dragtige verse is vir goeie bedrag
van R23 000 verkoop.

Baie geluk aan Bonheur Brafords
met goeie veiling!

PRODUKSIEVEILING

2021

100 A+AA RAMME
400 JONG OOIE

Veilingsdatum:
Plek:
Besigtiging:

Woensdag, 11 Augustus 2021 om 12:00
Klipbankskloof, Protem
Vrydag, 6 Augustus 2021 om 10:00

Navrae:
Wynand du Toit:

082 550 1242

Stephan vd Westhuizen: 082 854 8916

+27 (0) 82 550 1242
+27 (0) 28 452 1625
wynand@suidplaasdohnes.co.za
PO Box 4, Protem 7281
www.suidplaasdohnes.co.za

Adverteerjou PLAAS MASJIENE
op ons gewilde platforms!

www.boerhier.co.za

BOERhier
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Voer vir ’n Boer
Voer vir ’’n Boer het bestaan uit ’n klomp besigheidsmanne wat hande gevat
het om ons boere in nood te help. En so het dit gegroei en gegroei. Ons
doel in die lewe is om n verskil te maak daar waar ons kan. Ons boere het
ons nodig.
Daar is dele wat vir 7 jaar lank nog geen reënval gekry het nie en groot
nood het. Dis waar Voer vir ’n Boer in kom en help.
Ons het laas naweek 80 bale gaan aflaai in Pofadder omgewing en beoog
om die naweek weer te ry. Ons laai ook in Loeriesfontein omgewing af. Daar
waar ons kan help help ons.
Ons is hier om ’n verskil te maak en die lig te wees in mense se donker dae.
Ons skenkings kom van reg oor Suid Afrika.
As julle wil hande vat met Voer vir ’n Boer of met enige skenkings wil help
kontak ons gerus.
Fred 083 661 1365
Dries 082 377 0192
Izelle 067 427 8118

Een kan nie almal help nie maar almal kan een help.

BOERhier
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OM DIE KOLE
SAAM
BAKKIES BOTHA
Jagpakket. Green Mountain
Trading Makoppa.
Ses persone.
Drie nagte.

Vir R200 per lootjie

Suikerbos

4 Rooibokke (manlik of vroulik)
4 x Vlakvarke (manlik or vroulik)
1 x Kudu (bul onder 47 dm) of vroulik
1 x Blouwilde bees koei
Voer n Boer
FNB spaar
Acc: 62698450667
Ref. Naam/Jag
Stuur bewys en naam na Izelle
0674278118

Voer vir ’n Boer
As julle wil hande vat met Voer vir ’n
Boer of met enige skenkings wil help
kontak ons gerus.
Fred 083 661 1365
Dries 082 377 0192
Izelle 067 427 8118

Een kan nie almal
help nie maar
almal kan een
help.
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VIR ENIGE VERDERE NAVRAE, KONTAK TELER:
TELER: Carl Durow 083 305 0664 • Niel Durow 083 309 9022
OVK: Johan Scholtz 083 452 9557 • Pieter Cloete 082 445 1501

BOERhier
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Brandmerk
en tattoeëring
is wet!

Besit jy lewende hawe? Het jy geweet dit is
wet dat alle skape, bokke, beeste en varke
op ’n permanente manier gemerk moet
word? Die wet vereis die merk van dié
diere met tattoeëring, warm-brandmerk
of vriesbrand. Brandmerk en tattoeëring
is die eerste linie teen veediefstal.

Jy het tatoeëer letters volgens jou sertifikaat
nodig, asook ’n tang en ink. ’n Handskoen is ook
handig om jou hande van die ink te beskerm.
Sit jou letters in die tang en toets dit op ’n
stuk papier. Vergelyk dit noukeurig met jou
registrasiesertifikaat. Dis ’n groot flater as jou
kudde gemerk het met die verkeerde merk!

Sodra jou vee in die kraal is kan jy ’n lappie
byderhand hou om die ore mee skoon te maak.
• Visuele afskrikmiddel vir veediewe. Alhoewel dit Vryf net die ergste vuilheid af met die lappie. Druk
geen waarborg is nie, is die moontlikheid groter die tattoeëermerk in die gekose oor. Die gaatjies
dat jou buurman met vee sonder ’n permanente in die oor sal weer seël na 60 sekondes so die
merk, eerder geteiken sal word.
ink moet binne 60 sekondes op die oor wees.
Gebruik die handskoen-duim om die ink lekker
• Positiewe identifikasie en positiewe bewys van
diep in die gaatjies in te vryf.
eienaarskap sou vee opgespoor word.
Voordele om jou diere permanent te merk:

In hierdie uitgawe gaan ons net konsentreer op
die proses van tattoeëring.
Skape, beeste, bokke en varke kan getattoeër
word vanaf 4 weke. Jy kan slegs ’n merk tattoeëer
as jy in besit is van ’n registrasiesertifikaat. Jy
kan die aansoekvorm aflaai by: https://www.
gov.za/sites/default/files/gcis_documents/
identification%20mark.pdf of stuur ’n epos aan
elaine@antrovet.co.za om vir jou die vorm aan te
stuur.
Maak seker jy het al die tattoeëer-benodighede
voor jy jou vee in die kraal kry.

BOERhier

Moet nie weer ’n lappie gebruik om die oortollige
ink te probeer afkry nie. Laat die dier gaan en jy
sal sien dat oor ’n week jy ’n pragtige merk in die
oor het.

Vrae wat gereeld gevra word:
Vraag: My oupa het altyd ’n tandeborsel gebruik
om die ink lekker diep in die gaatjies in te kry, stel
julle dit voor?
Antwoord: ’n Tandeborsel is nie gewens nie
want ’n tandeborsel gebruik mens mos om iets uit
die tande uit te haal – veral as dit ’n nuwe
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tandeborsel is… baie van die ou boere het
tandeborsels wat al so plat gewerk is, dit dien
maar dieselfde doel as die duim!
Vraag: Ek het swart-kop diere. Watter kleur
tattoeëer ek?

Antwoord: Die wet noem dat lammers en
varkies op 4 weke gemerk moet word. Die wet
word wel van krag die oomblik as jou diere op ’n
openbare pad gaan, dan moet alle sakpe, bokke
en varke ouer as 1 maand en kallers ouer as
6 maande gemerk wees. Dit is wet.

Antwoord: Groen tattoeëer-ink skyn met ’n
gelerige skynsel in ’n donker oor so gebruik die
groen ink.

Vraag: Ek het vandag skape aangekoop met ’n
merk in die oor. Moet ek daardie merk wysig of
hoe maak ek?

Vraag: Watter oor moet en eerste merk?

Antwoord: Jy moet ’n afskrif van die vorige
eienaar se ID hou vir ’n periode van 1 jaar
aangesien sy merk in die een oor sal wees.
Jy mag geen merk wysig nie – dis ’n kriminele
oortreding. Jy moet binne 14 dae van aankoop jou
merk in die ander oor maak.

Antwoord: Dit maak glad nie saak nie.
Vraag: Waar anders as die oor kan mens
tattoeëer?
Antwoord: Varke word gereeld op die skouer
getattoeëer met iets wat mens noem ’n “hogslapper”. Skape en bokke kan ook in die lies
getattoeëer word.
Vraag: Vir hoe lank kan ek lammers wat op my
plaas gebore is ongemerk laat?

Vraag: Kan ek my merk in ’n driehoek-vorm
tattoeëer?
Antwoord: Nee, alle tattoeëer-merke word in ’n
reguit lyn gemerk soos per registrasie-sertifikaat.
Alhoewel die merk van jou vee geen waarborg is
dat jy die hartseer van veediefstal sal vryspring
nie, help dit darem om ’n saaknommer te kry
en met sosiale media kan mens vining die nuus
versprei dat diere met ’n spesifieke merk gesteel
is. Julle is welkom om ons te kontak vir meer
informasie. Die bostaande is saamgestel uit die
Diere-identifikasie wet 6 van 2002, beskikbaar
by: https://www.gov.za/documents/animalidentification-act
Volgende keer praat ons meer oor die vriesbrand
prosedure.
Groetnis
Justin Frewen – Antrovet
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S A | V L E I S M E R I N O

VIR VERDERE NAVRAE RAKENDE DIE PRODUKSIEVEILING, KONTAK GERUS:
Telers: Dawie Strauss 083 975 5171 / Hennie Vermaak 082 787 9674
OVK Agente: Pieter Cloete 082 445 1501 / JT Fourie 082 854 8620
Johan Scholtz 083 452 9557
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(Pty) Ltd

Concealment
Holsters available
in accordance to
SA Law
Contact Stephan on
info@gunsgalore.co.za
082 873 9289
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@inthelifeofafarmgirl

@jpdutoit

@goshensnailfarm

@mediaboersa

@boeremeisie

@white_sheep_farm

BOERhier

@jpdutoit

@mediaboersa

@konsortium_merino
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Exciting Announcement
FARMhere
Digital Magazine
will be available
again from
15 July 2021

100% FREE

Contact

073 895 6392
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www.boerhier.co.za

Hemelse Vader,
Dankie dat U altyd by ons
is. Help ons om dit vandag
meer te waardeer en meer van
U teenwoordigheid bewus te
wees. Help ons om vandag
voortdurend in gesprek
met U te wees, en laat ons
blydskap en dankbaarheid in
U teenwoordigheid vind.
Amen

Lizelle

Dankie dat jy lekker saamgelees het! Stuur hierdie
e-tydskrif aan na jou kontakte toe sodat hulle ook
deel kan wees van ons familie!

