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STOOMTREIN  
 
Ek hoor die trein se harde fluit stoom borrel by die lokomotief uit 
hoor ek hoe swaar die enjin druis  
ou groote sukkel die opdraande uit hoor ek tik tak klanke op die 
spoor  
deur berge en klowe hoor ek in my oor deur die venster kyk ek ver 
terug na die rooi lang trokke op die spoor 
 kronkel die trein slang langsaan die rivier deur asemrowende 
mooi natuur oor die staal brug en bo oor die rivier  
in die donker tonnel stoom hy deur totdat sy swart rook net 
verdwyn  
gaan hy beslis sy bestemming bereik by elke klein stasie stop die 
trein totdat hy sy eie eindpunt bereik  
©Eleen van Deventer Vorster 24/06/2018 
 
MARIE VAN ZYL- TREIN NA DIE NOORDE 
KURT DARREN - STROOMTREIN 
 
 
 
'N WARE VROU  
Om 'n ware vrou te wees raak sy jou aan met hart en vlees 
 met GOD se sag ge aarde gees moederliefde om te gee 
 Het GOD haar mooi geweef wat diep in ons harte leef soos 'n fyn 
stukkie kant 
 In GOD se bekwame hand bring sy vertroosting vir die siek 
vroulike sjarme en sjiek vrou wees so manjefiek spesiaal en tog 
uniek sy dra haar trotse waardes  
al is haar lewe in flardes waardig en altyd getrou 'n kosbare ware 
vrou  
©Eleen van Deventer Vorster 11/04/2018 
 
KURT DARREN…MILLILEUM VROU 



Manie Jackson - Mooiste Vrou 

 
 
 
DIE EIE EK  
Elkeen het 'n eie ek  
Ons sondes wat ons siel bedek maak dit ons almal so bitter sleg 
 Jou ego moet sommer dadelik vrek  
Tree jy op soos die grootste gek nes 'n dwaas wen die trotse eie 
ek in hierdie lewe met sy bitter verdiet voel dit soos 'n geweer 
wat jou dood skiet  
In hierdie harde lewe almal is skuldig in hulle lewe, jy gee jou eie 
ek 'n beter plek soos die hond wat sy wonde lek  
Almal mag nie oordeel niemand kry enige voordeel jou sondes 
gaan jy self belas  
Ons almal bly in huise van glas ©Eleen an Deventer Vorster 
Kopieregte voorbehou 06/06/2018 
 

cathy viljoen huise van glas 

DIE GEUR VAN N VROU 

RICHTERSVELD  
In die oop vlaktes van die skone Richtersveld strek die klipagtige 
berge rotsformasies gestapel opmekaar op hierdie verlate dorre 
aarde het GOD al die klippe uit die hemel gegooi in GOD se verlate 
vlaktes hoor jy die eggo's van die doodse stilte Richtersveld se 
verlatenheid aanskou jy kaktusplante vêr uitmekaar langs twee 
rye rooisand paadjies pronk vetplante en botterbome GOD het uit 
die hemel sy groot handdruk op ń klip kom los op een van die 
grootste rotse hulle noem dit Hand van GOD GOD se natuurroete 
vind jy die asemrowende rustige oranje rivier wat vloei regdeur 
die Richtersveld lê tussen die hoë rotsagtige berge in hierdie 
beeldskone wonder natuur 14/01/2018 

Robbie Wessels, Bok Van Blerk - Die Sluise Van Die Hemel 

Daar's n Land - Carike Kuezenkamp 



 

 
 
HERFSTYD  
Die windjie waai sterk om die draai orals val herfsblare neer 
sweeplslag dit weer en weer dit kleter klater een vir een 
waarheen is die somer heen al die bome droog en kaal die windjie 
koud en skraal al die blare wyd gesaai orals lyk dit tog so fraai in 
herf se mooiste kleure reik die heerlike geure die winter is weer 
hier hy lê vir ons en gluur dit kan ek jou vertel die herfsdae is getel 
©Eleen van Deventer Vorster Kopiergete voorbehou 30/05/2018 
 

Koos Du Plessis - Die Somer Is Verby 

ek verlang na jou. Sonja 

 
TRANE STROOM  
My trane stroom soos 'n oop kraan wanneer sal jy my ooit 
verstaan weet jy wat in my lewe aangaan my lewe draai om die 
aarde se wentelbaan ek is nie jou speelmaat nie hou net eerder 
op en jy moenie dit al weer aan my doen nie dit kry my onder die 
knie is dit dan so bitter moeilik jy maak my so bloediglik kwaad en 
jy wil net altyd stry want jy skinder al ewig van my hoekom doen 
jy dit aan my dit vlieg net soos 'n storie verby agter die tralies 
 
BLES BRIDGES -  OP DIE VLERK VAN N SPIERWIT DUIF 
BLES BRIDGES – LAAT MY LEWE LAAT MY LIEFHE 
 
 
 

WINTERKOUE  
winterkoue sluip verby  
ysige koue sny reg deur my  
deur die boomtakke kaal waai die windjie so skraal  
die koue laat my fries  
dan word ek sommer vies 
 ek moet nou eerder bieg  



anders moet ek lieg 
 dit kry my onder die knie  
winter is glad nie vir my nie  
klink net soos n hartseer lied  
dit maak my net morbied 
 hier kom die koue weer  
ek voel net soos 'n beer my warm handskoene wat pas met my 
stewels en my jas  
©Eleen van Deventer Vorster 29/05/2018 
 
 

DOZI KOUEVUUR 

Cris rea – winter song 
 
DANKIE DAT JY SAAM MET MY GEKUIER HET SLUIT NOU AF 
MET 

Dozi - Ek dink aan jou / Tarentaal se veer 

HUGO - SAARTJIE VAN BIESIESVLEI 

Hugo - Selle ou strate 

Natasha Joubert Dit is my Pa se land 
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