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Untitled Document

Hy kyk anderdag toevallig ‘n program op die beeldradio raak, sê Gert Mossie. Dit gaan oor sulke wilde m

En in Australië het hulle ‘kangaroos’, maar hulle noem die ding net ‘n ‘roo’, of ‘n ‘roe’. Nou wonder
“Eendag was daar ‘n groot ou fant met ‘n seer tand. Oom Fant sit toe af rivier toe waar hy gehoor het ‘

“Op pad rivier toe loop die fant ‘n jaan raak. Dis oom Gom die brandwagjaan, wat goed bekend is vir sy

“Die jaan gaan sit plat op sy bas en krap agter sy oor. ‘Oom Fant, ek dink jy sal die dil in die groot koeik

“Die ou fant met sy seer tand vat die voetpad verder af rivier toe. Hy kom by die koeikuil aan, maar sien

Oom Fant vra die doebul of hy nie dalk die tandedokterdil of die kewaan-nursie gesien het nie. Die doe

“Die doebul vra die makierie, doer bo in die boom, of hy nie dalk die dil en die kewaan daar onder in die

“Hy wil nou nie die jaan agter die bult gaan haal nie, sê die doebul, maar hy dink oom Fant gaan meer a

En só kan ‘n plaaslike dierestorie klink as ons soos die Amerikaners en die Aussies met ons dieren

Allen Prentjies wil opsluit weet wat dan toe van oom Fant se seer tand geword het, maar Gert Mos

Die storie laat hom na die goeie ou tyd verlang, sê Groot Piet-in-die-hoek. En na die bosveld. Hy v
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In die goeie ou dae sou jy ook nie ‘n rakbiespeler of ‘n krieketspeler in ons land met geel tokse en

Kan jy jou voorstel hoe dit sal lyk as Fransie Hougaardt en Dale Steyn mekaar vandag in ‘n armdru

Hy lees iewers, sê Allen Prentjies, dat ‘n glasie rooiwyn elke dag baie goed is vir jou gesondheid e

Ja, jy kan maar glo, sê Gert Mossie. Hy neem elke aand een glasie rooiwyn vir sy gesondheid. Die a
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