
Die landswye grendeltyd het die afgelope ses 
maande ons lewens onherroeplik verander. 2020 
is die jaar waaroor almal vir altyd gaan praat as die 
jaar toe die hele wêreld gesluit was as gevolg van 
die Covid-19 pandemie. ‘n Tyd om te onthou!
Vir die lede van ons gemeente het die inperking Vir die lede van ons gemeente het die inperking 
dalk baie nadele gehad, maar ook ‘n paar lekker 
herinneringe. Van  ‘n tiener wat leer brei het, tot ‘n 
maand-lange plaasbesoek en selfs ‘n plaveisel- 
teepartytjie, die grendeltyd het beslis gesorg vir ‘n 
klomp interessante stories.

Die Pauw-gesin
Vir dié huisgesin van vyf het die grendeltyd Vir dié huisgesin van vyf het die grendeltyd 
aanvanklik as ‘n avontuur begin. Hulle het van die 
begin af ‘n goeie roetine ingestel en het die ekstra 
tyd gebruik om nuwe projekte aan te pak. 

17-jarige 17-jarige Lucia het leer brei en naaldwerk doen, 
en sy sê sy verstaan nou hoekom daar soveel ouer 
dames is wat daarvan hou! Gratia, haar sussie in 
graad 8, het kitaar leer speel onder hulle pa, 
Christiaan, se leiding. Ma Jeanette het ook ’n 
inleidende statistiekkursus saamgestel met die 
ekstra tyd, en dit aanlyn of Udemy vrygestel.

Hulle is ‘n aktiewe gesin wat hou van saam stap, Hulle is ‘n aktiewe gesin wat hou van saam stap, 
so hulle het gehou van die fase toe almal tussen 
06:00 en 09:00 kon gaan oefen. Dit was volgens 
Jeanette ook ‘n lekker fase, maar die tydperk 
daarna was meer frustrerend. “Jy wil nou al so half 
aan die gang kom, jy begin besef jy kan nie vir ewig 
so aanhou nie, en jy sien hoe mense begin 
swaarkrswaarkry, en die ekonomie. En jy besef hierdie is 
nou ‘n ‘disaster’, nie meer ‘n avontuur nie.”

Die energieke Jacobus, die jongste boetie, het ook
sy pols in die grendeltyd gebreek, maar gelukkig 
hoef hy nog net ‘n week met die gips op sy arm 
rond te loop!

Badie en Ansie Badenhorst
Die grendeltyd het eintlik as ‘n goeie hersteltyd vir 
Oom Badie gedien, aangesien hy ‘n paar dae voor 
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die ‘lockdown’-ankondiging sy enkel in ‘n ongeluk 
ontwrig het. Hy was dus gedwing om by die huis te 
bly, en kon nie rondstap soos wat hy en Tannie 
Ansie gewoonlik graag doen nie. 

Maar hierdie rustigheid het hulle help besef hoe Maar hierdie rustigheid het hulle help besef hoe 
bevoorreg hulle is. “Dis eintlik ‘n genade, want ons 
het nou baie tyd om te dink hoe bevoorreg ons is 
dat ons nie siek is nie, en dat al ons kinders ook nog 
nie siek is nie,” sê Oom Badie.

““Wat ons baie mis is om kerk toe te gaan,” sê 
Tannie Ansie. “Ons kan ongelukkig nie die kerk se 
diens opvang op die televisie nie. Maar ons luister 
nou maar ‘n diens op die radio en daar is dienste 
op die televisie ook, maar dis nie óns kerk se 
dienste nie. Mens verlang nogals na ons predikante 
en ons dienste, in persoon.” Hulle sien baie uit om 
weer in die kerkgebou te kan sit en die samesyn weer in die kerkgebou te kan sit en die samesyn 
van die gemeente te ervaar. 

Die Van der Westhuizen-gesin
Die grendeltyd was vir 24-jarige Rouxné eintlik ‘n 
vreugdevolle ervaring. “Ek het die week voordat 
‘lockdown’ begin het by my verloofde en sy ouers 
op hulle plaas by Vleesbaai gekuier, en toe die 
‘lockdown’ aangekondig is, het ons besluit dat my 
kuiertjie sommer net bietjie langer gaan aanhou - 
die plaas is darem mos my tweede huis!”

Dit was óf dit, óf sy moes huis toe gaan in Dit was óf dit, óf sy moes huis toe gaan in 
Hartenbos en dan sou hul mekaar glad nie gesien 
het vir die hele ‘lockdown’ nie. Op die ou end het 
sy amper ‘n maand op die plaas spandeer.

“Dis bitter lekker op ‘n plaas, aangesien jy darem “Dis bitter lekker op ‘n plaas, aangesien jy darem 
nog uit die deur uit kan gaan sonder dat jy in mense 
vasloop of ‘n masker hoef te dra.” Sy kon tussen die 
lande gaan draf, mooi natuurfoto’s neem en 
heeldag teken, en ook werk - sy is ‘n bemarker, so 
sy kan dit enige plek doen. 

“Dit was asof dit soos ‘n aparte wêreldjie was,” sê “Dit was asof dit soos ‘n aparte wêreldjie was,” sê 
Rouxné, “afgesny van die dorp en Covid-kieme.”

Met die res van die Van der Westhuizens het dit 
nie noodwendig altyd goed gegaan nie. Rouxné sê 
dat haar ouer broer, Gerhard, nie ‘n baie lekker 
grendeltyd beleef het nie. 

“Hy is getroud aan ‘n Amerikaanse meisie, al vir “Hy is getroud aan ‘n Amerikaanse meisie, al vir 
twee jaar, en nadat hul werkskontrak in die 
Karibiese Eilande in Maart geëindig het, moes hulle 
volgens regulasies terug na hulle ‘home base’ toe 
vlieg - hy na Suid-Afrika, en sy na Wisconsin. En 
net voordat die een weer na die ander een kon 
terugvlieg, toe gebeur ‘lockdown’! Nou sit hulle 
nog steeds weg mekaar anog steeds weg mekaar af, want hulle moet nog 
eers al sy immigrasie-goed agtermekaar kry 
voordat hy soontoe kan gaan. Dis verskriklik om 
so sonder jou ander helfte te moet sit aan die 
ander kant van die wereld.”

Hendri en Joan Rheeder
“Vir my was Moedersdag baie erg,” sê Joan. “Daar 
was gewoonlik darem altyd iemand wat daai tyd 
kom kuier het, maar hierdie keer was dit ‘n 
kwessie van niemand kan hier gekom het nie.” 
Joan en Hendri het die begin van die Covid-19 
pandemie as vreesaanjaend ervaar. Hulle het vir 
lank nie hul kinders gesien nie, en het veral aan die 
begin van die inperking seker gemaak hulle hou by begin van die inperking seker gemaak hulle hou by 
al die reëls.

Hulle het egter die beste gemaak van die situasie. 
Joan het geleer om suurdeegbrood te bak, en 
gereeld oor die muur met die bure te gesels. “Tot 
een oggend wat ek en Tannie Wilna besluit het: dis 
‘n Saterdagoggend, ons kry mekaar elfuur. Ons het 
‘n afspraak gemaak, ek het op my ‘paving’ gesit en 
sy’t op haar gras gesit, en ons het tee gedrink. Ons 
was meer as twee meter uit mekaar uit, en ons was meer as twee meter uit mekaar uit, en ons 
het vir die eerste keer darem saam tee gedrink, al 
was dit eintlik buite in die straat!”

Die pandemie het beslis, in die Rheeders se geval 
en in almal anders s’n, ‘n “nuwe normaal” 
meegebring waaraan almal in die land nou al 
gewoond geraak het. Ons maak die beste daarvan!

Ingeperk!
‘Lockdown’-stories vanuit die gemeente


