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 Editorial 

 

Whether you guys believe me or not,  it is the end 

of the year.  As I am writing this newsletter, 

hopefully everyone is preparing for the end of the 

year function and maybe for the holidays they may 

or may not afford. 

There is only one meeting left for this year and we 

hope that it will be well attended. 

Die afgelope maand was nogal heel opwindend, 

met die goeie byeenkomste wat ons gehad het.  

Hier dink ‘n mens veral aan die draaiers se 

byeenkoms en natuurlik die uitstalling.  Die 

uitstalling was myns insiens sommer ‘n groot 

sukses.  (meer hieroor later) Volgens wat vooraf 

verneem is lyk dit of ons laaste vergadering van die 

jaar ook goed sal afgaan! 

. 

This month I want to thank all the people who 

made contributions for this edition.  I believe the 

result is a more readable and enjoyable Tambotie.  

Along this same vein, I want to appeal to every 

one, who can write, to to send in articles that may 

be of interest to us.  Help us to improve the 

contents of the Tambotie. 

 

Program vir die res van die 

jaar 

 

• Saterdag, 8 November, om 09h00: 

Kabinetmakers vergader by Leon 

Wolmarans, Richmondstraat 754, 

Erasmuskloof. 

• Saterdag, 22 November, om 09h00: 

Draaiers vergader by Francois van Wyk se 

werkplek. 

• Woensdag, 26 November, om 18h00: 

Maandvergadering by die Plantkunde 

laboratorium, Universiteit van Pretoria. 

(Maandvergadering 26 November 2008.  

Neem asb kennis dat ons gasspreker, mnr Izak van 

der Merwe, ons gaan inlig oor die wetgewing 

aangaande beskermde bome in ons land en hoe dit 

ons as houtwerkers raak. Daar is bepaalde 

geleenthede waar ons wel sulke hout mag gebruik, 

maar daarvoor moet jy dan ‘n permit bekom, en dit 

word ook net vir sekere houtsoorte beskikbaar 

gestel.  

Mnr Van der Merwe is verbonde aan die 

Departement Waterwese en Bosbou en het 

eerstehandse kennis van Bosbou-aangeleenthede. 

 Maak jou klaar vir ‘n staaltjie of twee. Hy het ook 

‘n elektroniese aansoekvorm vir ‘n permit om van 

die hout van beskermde bome gebruik te mag 

maak, aan my (Lou Coetzer) gestuur.  Enigeen wat 

in ‘n kopié daarvan belangstel, kan met my daaroor 

skakel. Mnr Van der Merwe sal tydens sy praatjie 

ook verduidelik hoe om die aansoekvorm te voltooi 

en welke motivering vir die aansoek verskaf moet 

word.  
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Previous meeting 

 

Unfortunately I could not attend our last meeting, 

but Frans Gericke was friendly enough to write a 

report on the proceedings. 

VERGADERING   

Anton verwelkom almal teenwoordig, asook al die 

nuwe lede en besoekers. 

ŉ Spesiale woord van welkom word ook aan Denis 

Lock, Steve (wat ŉ aanbieding oor pewterwerk sal 

doen) en die besoeker van Brasilië gegee.  Daar is 

ook verskeie dames by die vergadering. Voorsitter 

doen ŉ beroep op almal om met mekaar kennis te 

maak. 

Houtwerkuitstalling  

Afgelope uitstalling was ŉ reuse sukses, met ŉ 

besoekersgetal van oor die 500. 

Anton bedank: 

• Die persone wat draaiwerk gebring het, en 

noem dat hulle uit verskeie oorde 

komplimente ontvang het vir die hoë 

kwaliteit en standaard werk wat ten toon 

gestel is. 

• Komitee en Willie de Wet wat die leiding 

geneem het met alles. 

• Francois en sy vrou vir verversings 

voorsien. 

• Al die lede wat gehelp het  voor en na die 

uitstalling.  

• Die beoordelaars en Lionsklub. 

 

Steyn Grove, Andrew Bourke, en Leon Wolmarans 

word op toepaslike wyse geluk gewens met die 

trofees wat hulle verower het.   

Publisiteit was fantasties en baie navrae is ontvang. 

Melding word gemaak van lys met tweedehandse 

goedere te koop by Don. 

Denis Lock  

Denis gee ŉ kort maar baie interessante inleiding 

oor hoe hy 55jr gelede begin het, en hoe sy werk en 

gereedskap deur die jare ontwikkel het. Denis toon 

ook van die projekte en uitdagings wat hy die 

afgelope jare gemaak het. ŉ Kort aanbieding toon 

waartoe ŉ router werklik in staat is.  Interessante 

metodes van werk word ook aan die groep gewys. 

Kursusse wat deur Denis aangebied word: 

1. How to make the jig for sliding dovetail. 

2. Pattern making 

3. Using a dovetail. 

4. Mortise and tenon joints 

5. Special cutters( lock mitre) 

 

Dennis verduidelik die belangrikheid daarvan dat ŉ 

mens kennis moet hê oor die natuurlike eienskappe 

van hout (veral kennis oor defekte in hout) om duur 

foute en barste te voorkom.  

Denis.lock@worldonline.co.za 

011-616 6576 

R250 – R300 min 15% for association members. 

Steve Galinos 

Steve bied ŉ uiters interessante aanbieding aan oor 

pewterwerk. 

Al die gereedskap en bybehore wat benodig word, 

word volledig behandel. ŉ Tydjie word ook 

gespandeer om die formule van regte verhouding in 

ontwerp te verduidelik.  

Hy sluit af met ‘n demonstrasie van hoe pewter en 

hout gekombineer kan word wat almal se 

verbeelding aangegryp het.  

The next meeting, on 26 November, at the 

University of Pretoria, will be on protected trees. 

We should all be aware of which indigeonous trees 

are involved and how we should set about to use 

trees or wood that becomes available.  The turners 

may be the group with the biggest interest in this 

regard. 

 BOEKBESPREKING  

TITEL :  Natuur-lik !  

OUTEUR : Erik Holm 

ISBN : 978-0-9802599-2-6  PRYS : R80-75 

(Sagteband)  

Dis 'n dunnerige boekie (A5-grootte) hoewel dit uit 

45 hoofstukke bestaan. Elke hoofstuk is net 2 
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bladsye lank, maar  pittig, vol inligting en het 'n 

lynskets deur die outeur self, om iets van die 

inhoud uit te beeld.  Hoofstuk 1 (Een van die 

mindere entomoloë) begin met 'n selfportret - 'n 

tipe CV - van sy belangstellings, hoogtepunte en 

laagtepunte. Die boek se titel sê ook iets van die 

inhoud, naamlik dat dit oor die NATUUR handel, 

en ons ken die outeur as natuurkundige en 

onderhoudende spreker - hy het tydens een 

maandvergadering vir ons kom vertel hoe hy ou 

ossewaens restoureer.  

'n Treffende samevatting oor die inhoud van die 

boek verskyn op die agterblad en is sprekend van 

die outeur, sy menings en sy styl.  Dit lui:  

"Deur 'n bioloog se oë lyk die mensdom se doen en 

late nogal vreemd - soms ontstellend, meesal 

snaaks, maar dikwels wel bewonderenswaardig. 

Erik Holm is een van die min wetenskaplikes wat 

nie bang is om ook vanuit 'n ander hoek na die 

mens te kyk nie. Gelukkig het hy 'n humorsin, en is 

hy darem ook nog liewer vir mense as vir sy hond.  

In hierdie boek gee die skrywer sy mening oor die 

ekologiese krisis en beveel aan dat ons ons hele 

wêreldbeskouing verander, nie net ons tegnologie 

nie. Dit beteken ons ou volkie se pionierstalente 

kom weer in aanvraag. Hy glo ook parasiete is van 

groot nut vir die mensdom, want dink net hoe 

hierdie haglik oorbevolkte planeetjie nou al sou 

gelyk het sonder malaria.  

Het u geweet vegetariërs is in werklikheid 

plantmoordenaars? Hulle is erger as vleiseters, 

want hulle pik op die mees weerlose lewende 

wesens wat nie eers kan skree of weghol nie. En 

diereregte-aktiviste is ongelukkig en onvrolik. 

Hulle het in der waarheid net een doel, en dis om 

ander mense ewe ongelukkig te maak. En hulle het 

geld. Soos die ikone van televisie-prediking weet 

hulle hoe om hulle bydraes uit naïewe ou tannies se 

sakke te rokkel.  

Die boek is ’n samevatting van rubrieke wat die 

afgelope vier jaar in Beeld verskyn het en waarin 

Erik die ooreenkomste tussen die mens en 

dierewesens (soos onder meer kakkerlakke en 

miere) bepeins, en vir ons uiters vreemde begrip 

van die natuur lag.  Hierdie boek sal die leser laat 

dink, nadink en lag omdat Erik Holm se blik op die 

lewe ander verrassende fasette daarvan belig." 

Lou Coetzer  

 

KNOETSE (BURRS)  

Met 'n onlangse besoek aan die Nasionale 

Krugerwildtuin, het ek weer onder die indruk 

gekom van die breek- en ander skade deur olifante 

aan baie van die bome. Dis  veral die stamme van 

sekere spesies soos maroela (Sclerocarya birrea) 

en knoppiesdoring (Acacia nigrescens) wat 

deurloop en opvallende littekens het. Die olifante 

poog om stroke bas vol tanniene af te skeur wat vir 

hulle spysvertering nodig is. Die skade en littekens 

(foto 1) was ook meer opvallend omdat die veld 

droog en die meeste bome tans sonder blare is.   

Foto 1: Olifantbesering aan die stam van 'n knoppiesdoring 

(Acacia nigrescens). Die kambium (en fellogeen) het reeds 

begin verdeel om 'n nuwe laag bas oor die wond te vorm.   

Sommige van die littekens op die stamme herstel 

tot redelik naby aan die vlak en tekstuur van die 

natuurlike bas, maar ander vergroot en groei in die 

vorm van 'n verdikking (knop) wat baie opvallend 

is (foto 2).  
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Foto 2: Knoetse van verskillende groottes aan ‘n 

maroelaboom  (Sclerocarya birrea).  Sommiges ontstaan 

waar sytakke afgebreek is. 

Hierdie verdikkings noem ons knoetse (burrs) en 

sommige van hulle kan besonder groot word en 

neem ook baie jare om tot so 'n grootte te groei 

(foto 3).  

Die hout van knoetse (burrs) is lankal aan 

houtwerkers bekend en is gesog omdat hulle grein 

sulke besondere en mooi patrone vorm. Hierdie 

hout word dan uitgesonder en deur fynproewers in 

baie spesiale artikels gebruik. Dink aan die baie 

bekende spikkel-esdoring (bird's eye maple). 

Hierdie hout is dan ook baie duurder as die ander 

hout afkomstig van die res van so 'n stam. Talle van 

ons lede het al pragtige draaistukke gemaak van 

hout afkomstig van sulke knoetse (foto 4).  

 

Foto 3:  'n Reuse knoets teen die stam van 'n 

jakkalsbessie (Diospyros mespiliformis)  

 

Foto 4: Twee mooi bakke uit knoetsmateriaal gedraai. 

Die grote aan die regterkant is deur Leon 

Langenhoven, met voetstuk en al uit een knoets 

gedraai, en is van gewone haakdoring (Acacia caffra) 

afkomstig.  

Twee interessanthede staan hier voorop:  die naam 

vir hierdie knoetse en die oorsprong van die 

knoetse aan die stamme.  

Knoetse (knoppe) word in die Plantkundewoorde-

boek van die Vaktaalburo met bur (burr) vertaal, 

terwyl dit in die Shorter Oxford English Dictionary 

burrs genoem en as "round swellings on a tree" 

beskryf word. In Amerikaanse Engels word egter 

verwys na burls (large, rounded outgrowths on 

the trunk or branch of a tree).  In 

Houtwerkterme van die Dept van Nasionale 

Opvoeding (1980) word beide spelwyses vir Engels 

gebruik, maar in die Engels-Afrikaanse Tegniese 

Woordeboek van Terblanche (1985) word slegs 

burr erken.  In Amerikaanse geskrifte word na 

hierdie spelling as 'n "common misspelling" 

verwys. In Afrikaans is ons ook geneig om sommer 

net van burrs te praat. Dit lyk egter vir my of bur, 

burr en burl al drie in Engels aanvaarbaar is en net 

van jou voorkeur afhang.   

Die oorsprong van die knoetse is tweërlei van aard. 

Die eerste is soos reeds hierbo genoem, as gevolg 

van beserings. Dit kan dus enige tipe fisiese 

besering van watter aard ook al aan die boom se 

stam wees. Ek weet van 'n pragtige knoets aan 'n 

knoppiesdoring (Acacia nigrescens) op die kampus 

van Tukkies wat deur die gereelde stamp van 'n 

motorbuffer teen die boom veroorsaak is.  

Die tweede oorsaak is vanweë die inwerking van 

mikroörganismes (fungi, bakterieë,  virusse) en 

insekte. Dit is soortgelyk aan die galle (galls) wat 

op die blare van sommige bome soos wildemispel 

(Wild medlar) (Vangueria infausta), die stingels 

van blinkblaar-wag-'n-bietjie (Buffalo thorn) 

(Ziziphus mucronata) asook by die geswolle 

dorings van die basterhaak-en-steek (False 

umbrella thorn) (Acacia luederitzii) voorkom. Die 

galweefsel se meristeme groei as gevolg van die 

inwerking van ensieme of mikroörganismes 

afkomstig uit die speeksel van insekte wat sap uit 

die blare of stingels suig. Hierdie blaargalle is nie 

blywend by bladwisselende bome nie, maar op die 

stam is hulle permanent en groei stadig maar seker 

soos die stam dikker word.  

Die hoof oorsprong van knoetse is dus meesal 

binne die stam geleë by die kambium wat beskadig 
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is. Die kambium is 'n laag verdelende weefsel 

(meristeem) wat tussen die lewende binne-bas 

(sekondêre floëem plus felloderm) en die xileem 

(houtweefsel) van die stingel geleë is. Sodra die 

kambium redelik herstel het, poog dit om weer 

sekondêre xileem na binne en sekondêre floëem na 

buite te produseer saam met die res van die 

kambium. Dit gebeur egter nie omdat hierdie 

kambiumselle beskadig is, mikroskopies abnormaal 

vertoon, en aan ongewone sekondêre selle 

oorsprong gee. Hierdie groei staan as anomale 

diktegroei bekend en die gevolg daarvan is 

soortgelyk aan 'n litteken, soos 'n operasiemerk, op 

jou vel.  Die beskadigde dermisselle kan nie meer 

normaal lykende selle soos voorheen produseer nie. 

Die litteken is dus blywend al vervel mens op 

daardie plek. By 'n moesie (mole) op jou vel kom 

dieselfde tipe abnormale groei as in 'n knoets voor.  

In 'n knoets verdeel die kambiumselle in verskeie 

rigtings en verdeel hulle ook teen verskillende 

tempo's maar gewoonlik vinniger as die kambium 

in die gesonde deel van die stam. Dit het 'n 

groterwordende knop tot gevolg met kleiner 

knoppe daarop en word gestimuleer deur die 

vrystelling van 'n oormaat plantgroeistowwe in 

daardie gebied.  Soms neig hierdie kambium om 

ook aan okselknoppe (sekondêre stingelgroeipunte) 

oorsprong te probeer gee.  Dit het dan interessante 

greinkolle of "ogies" in die xileem tot gevolg en is 

ook vervat in die term "birds eye maple".  

Sommige bome leen hulle meer of makliker 

daartoe om knoetse te vorm, en ons sien dit veral 

by sommige Europese bome wat in koel, klam 

toestande groei. Dit lyk asof die knoetse amper 

spontaan by daardie bome ontwikkel en in sekere 

gebiede redelik algemeen voorkom. Die knoetse 

kan meesal sonder beskadiging van die lewende 

stam afgesaag en gebruik word. Die "wond" moet 

dan deeglik met 'n anti-mikrobemiddel (tree seal) 

toegeverf word, maar die stam sal nie tot sy 

oorspronklike glorie herstel nie.  

Lou Coetzer  

 

From the Management 

The contribution from the Management this month 

is only to say a big thank you to each and all who 

made the October 2008 exhibition such a huge 

success.  Not only did those members who put their 

names on the various lists for duty attended on time 

to do their part but many other members voluntarily 

came forward and assisted without being asked.  

Thank  you to everybody. 

En wat ‘n groot sukses was die uitstalling nie!!  Nie 

alleen was daar meer besoekers as verlede jaar nie 

(meer as 500) maar die gehalte van die bydraes was 

ook van hoogstaande gehalte.  Ons het 

komplimente van oral ontvang en ons bure die 

Witwatersrand Houtwerkvereniging het ons veral 

gekomplimenteer met ons uitleg en aanbieding. 

Wat die finansies aanbetref was die hekinkomste so 

goed dat die totale uitgawe vir die uitstalling ons 

minder as R200 gekos het.  Dit lyk ook of die 

uitstallers van Hardware Center en andere ook heel 

tevrede was met hulle blootstelling.  Selfs die 

redakteur van The Home Handyman, wat vir ons 

werklik goeie publisiteit in sy tydskrif gegee het, 

het gesê hy wil graag volgende jaar ook deelneem.   

Na maande van beplanning en harde werk voel die 

Bestuur dat ons suksesvol was en dat ons trots kan 

wees op die Houtwerkvereniging van Pretoria en sy 

lede.  Volgende jaar gaan dit nog beter wees.  Dit is 

ook opmerklik hoe daar skielik meer navrae van die 

algemene publiek ontvang word ook 

houtwerkverwante aangeleenthede. 

The fact that the exhibition created a new interest 

in woodwork is also borne out by the fact that 

during September and October we had more new 

members and visitors than any other meeting 

during the year.  A hearty welcome to our new 

members.  You will soon learn that networking 

with other woodworkers during our meetings has 

more benefits than spending hours with books and 

on the internet trying to get information on any 

woodworking problem. 

Our meeting in November will have a guest 

speaker from the Department of Water Affairs and 

Forestry on protected wood.  Just a brief glance at 

the regulations suggest that most of us are already 

criminals in terms of these regulations.  Come and 

listen and see just how criminal you are. 

Anton Louwrens 

Chairman 
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Turners’ corner 

The last meeting of the turners was mostly 

dedicated to the finalisation of the exhibition.  The 

pieces brought along once again displayed 

remarkable talent and progress from  all our regular 

turners. (Seeing that a  fair amont of these pieces were 

for the exhibition and may have won some of the prizes, 

photos of these will be limited to what we insert in the 

article on the exhibition- Ed.) 

At Smit then proceeded with a demonstration on how he 

turns walking sticks on his patternmakers lathe.  He made 

himself various jigs and gadgets to ensure that he is 

capable of turning many walking stick with the least 

amount of fuss, and at the same time reduce the dust to  a 

minimum.  It remains an  entertaining past time to watch 

people with an abundance of initiaive and  vision at 

work. It is amazing to witness what a bit of lateral 

thinking can achieve! 

 

This is the easy way to turn walking sticks! 

Our last turners’meeting of the year will be on 

Saturday, 22 November, at Francois van Wyk’s 

workshop.The homework for the day is as follows: 

Beginners Intermediate  Advanced 

Natural edged 

vase/ Spice rack 

Pepper mill 

Solitaire board/ 

natural edged 

bowl or vase 

(deeper than 

20mm) 

Clock stand/ 

festive finial/ 

Christmas 

decorations 

 

Meubelmakers 

Oktobermaand se byeenkoms was vir oulaas by 

Andreas gehou waar hy en Brian vir ons 

gedemonstreer het hoe om hout te buig deur dit 

eers met stoom te verhit.  Baie dankie vir die 

lewendige demonstrasie en lekker versnapperinge. 

Sover my kennis strek word die tegniek nie wyd 

gebruik onder lede van ons vereniging nie.  Tog 

maak die tegniek deure oop vir baie interressante 

ontwerpe.  Om die rede gaan ek meer breedvoerig 

terugvoer gee oor ons afgelope byeenkoms. 

Om die hout te verhit is ’n digte houer nodig 

waarin die hout geplaas word, ’n stofie en ’n pot vir 

die water.  In Figuur 1 kan die toerusting gesien 

word.  Die water word in die pot verhit en die 

stoom word dan met ’n pyp na die houer met hout 

gelei.  Die houer moet teen ’n gradient geplaas 

word sodat die gekondenseerde water kan afloop en 

deur ’n gaatjie dreineer, wat in die geval in die 

verfblik opgevang word. 

Figuur 1: Toerusting  

Nadat die hout verhit is, in die geval na ongeveer 

30 minute word die hout uitgehaal en om die gids 

gebuig.  Die gids moet stewig wees en baie klampe 

is nodig.  Die hout koel vinnig af, daarom moet die 

gids reeds stewig vas wees, die klampe moet reg 

wees (gestel en geplaas) en verkieslik moet ’n 

helper teenwoordig wees.  Die hout word uit die 

houer verwyder en vinnig aan die gids geklamp 

(Figuur 2).   
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Figuur 2: Die hout word aan die gids vasgeklamp 

 

Daarna word die hout gelos om af te koel en in die 

proses set die hout in sy nuwe vorm.  Sodra die 

hout afgekoel is word dit uit die gids verwyder – en 

dan vir die verassing!.  Figuur 3 toon hoedat die 

radius van elke plank anders as die radius van die 

gids is.  Die hout se interne veerkragtigheid gaan 

nie verlore nie en daarom moet daarvoor 

voorsiening gemaak word in die gids.  Ongelukkig 

het elke plank sy eie nukke en daarom sal die 

uiteindelike radius van elke plank uniek wees. 

Na baie frustrasies, moeite, vinnig werk en 

deursettings vemoeë is daar ’n eind resultaat.  Die 

laaste foto (Figuur 4) toon Andreas waar hy by die 

blad staan wat hy met behulp van die tegniek 

gemaak het.  Veels geluk Andreas! 

Die laaste byeenkoms van hierdie jaar word op 

8 November 2008 by Leon Wolmerans gehou 

(Richmondstraat 754, Erasmuskloof).  Ons begin 

om 09:00 die oggend en beplan om teen 11:00 af te 

sluit.  Tydens die byeenkoms gaan ons na 

betragting hou oor die jaar se aktiwiteite en ons 

program vir volgende jaar beplan.  Ons gaan ook ’n 

show & tell sessie hê.  Elkeen word daarom 

versoek om iets kleins te bring (item wat gemaak 

is, gids, gereedskapstuk, ens) en dan ’n ietsie 

daaroor te vertel. 

Danie Venter 

 

 

 

 

Figuur 3: Die radius van die planke na afkoeling 

 

 

Figuur 4: Andreas met die tafelblad wat hy 

gemaak het 

(Dit is jammer dat ons moet verneem dat Andreas ons 

gaan verlaat om vir 4/5 jaar in die buiteland deur te 

bring.  Ons vertrou egter dat hy aan die einde van die toer 

weer met ons in verbinding sal tree- Redakteur) 
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Uitstalling 

Die voorsitter het in sy verslag reeds melding 

gemaak van van  ons uitstalling se sukses.  Dit is oor 

die algemeen die gevoel dat al die persone wat 

deelgeneem, en bygewoon het, die dag geniet het.  

All the work on the exhibition was of a very high 

standard.  Those members who had stalls to sell their 

items were mostly satisfied with the amount of items 

sold. 

The item adjuged the best on show was the cabinet  

by Steyn Grove. 

The best turned item was a vase turned by Andrew 

Bourke. 

The ”Aanhouer wen ” trophy was earned by Leon 

Wolmarans. 

Behalwe al die bogenoemde groot trofeë, was daar 

baie sertifikate uitgedeel aan diegene wat al die ander  

pragtige items  uitgestal  het. Ten einde effens rekord 

te hou van ons lede se prestasies, word die volgende 

fotos ingesluit. 

 

Steyns cabinet 

 
Willie Marneweck’s desk    

 

 

Some of Carel van Rensburg’s furniture  

    

 

         
A very nice pen by Dries du Toit  

     

 

  
A good example of Jack Munting’s skill with resins in 

turned pieces    
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The results of ”Project Plank” (I hope Vlooi will be glad to 

see that his brain child still produces worthwhile items!

     

 

 
Lou Coetzer se halsnoer van plant ivoor   

    

 

     
’n  Kinderstoeltjie deur Keith Jones  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  
Ons  borge  se  uitstalling.  Sonder hulle sal ons ’n groot 

trekpleister kwyt wees!   

     

    

 

 
Rheinald maak speelgoed.  Die draaiers se werkery het 

heelwat lewendige belangstelling uitgelok   

 

’n Voorstel     

Met die oog op die inhoudelike van die komende 

vergadering, en met al die skrywes en praatjies oor 

die vernietiging van die natuur (en daarmee saam 

die reenwoude van die wêrekd), het ek begin 

wonder of ons nie ook iets hieraan moet begin doen 

nie.  Volgens alle aanduidings lyk dit of hout al 

skaarser gaan raak.  Dit is in elk geval reeds besig 

om so onbekostigbaar duur te raak dat ‘n mens nie 

meer seker is of  jy met jou tydverdryf sal kan 

volhou nie.  Volgens my mening moet ons almal 

begin om planne te maak hoe om houtwerk op die 

mees ekonomiese en besparende wyse te kan doen.  

Ek wil ‘n beroep op al ons lede maak om hul 

gedagtes te laat gaan oor bydraes wat ons kan maak 

om hierdie saak aan te spreek.  ‘n Paar 

moontlikhede is; 
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• Plaasvervangers vir soliede hout.    

Spaander bord met ‘n veneer laag kan ‘n 

groot hoeveelheid soliede hout bespaar, en 

dus ook help om bome te beskerm.  Ons 

dink te maklik dat “my klein bydrae sal 

nie ‘n verskil maak nie” 

• Gebruik van minder eksotiese hout.  

Hiermee word bedoel dat ons meer 

gebruik moet maak van meer beskikbare 

en makliker vervangbare hout.  Deur die 

materiaal te kleur ens kan ons moontlik 

daartoe bydra dat die drukop bedreigde 

spesies verlig kan word. 

• Die aanplant van bome.  Ons kan 

moontlik op ons eie, of saam met ander 

organisasies, boomplantgeleenthede reel 

waar bome geplant kan word om dit wat 

ons gebruik (het), te vervang.   So ‘n 

poging is iets waarvan ons nie die resultaat 

sal sien nie, maar baie ver in die toekoms 

mag die nageslag dalk dankbaar wees vir 

dit wat ons gedoen het. 

• Die bewusmaking van die noodsaaklik-

hied van bewaring.  Ons kan ook hier ‘n 

klein bydrae lewer wat moontlik kan 

uitbrei tot iets groots, veral as ons kan 

saamwerk met ander organisasies en 

agentskappe. 

• Betrokkenheid van die bestuur.  Ons 

kan moontlik sulke pogings in die 

jaarprogram hanteer.  Moontlik kan ons 

tydens die November- vergadering by die 

spreker verdere idees kry tov dit waarby 

ons betrokke kan raak. 
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