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PANDEMIEPOETS
(ww)

   

Alles skoonmaak wat
reeds skoongemaak is

weens ’n gebrek aan iets
beter om te doen.

My huis blink behoorlik, want ek

pandemiepoets omtrent alles 

elke tweede dag.

Karien van Huyssteen-Kleynscheldt



GRENDELGENOOT &
KORONAKAMERAAD
(s.nw)

Mede-ingeperkte

Ek kon nie vir ’n beter grendelgenoot/

koronakameraad gevra het tydens 

die inperking nie.

Karien van Huyssteen-Kleynscheldt



PESNES
(s.nw)

Die wyse waarop jy jou
tuiste/omgewing inrig en bewoon

tydens die staat van inperking.

Ons pesnes is so ingerig dat 

elkeen alleentyd in sy/haar eie 

hoekie kan kry indien nodig.

Mynhardt Krüger



PANDEMIEPLOERT
(s.nw)

Iemand wat knaend
teksboodskappe stuur oor enigiets

pandemieverwant.

Daar sal altyd die een of ander

pandemieploert wees wat sonder ophou

boodskappe in swak smaak oor die

pandemie rondstuur.

Lizl Scheepers



ERFDRAFFIE
(s.nw)

   

Ons kan nie “parkrun” nie, so ons
het elke Saterdag ons erfdraffie

 al om die huis.

Omdat ons nie park toe gaan vir ons

weeklikse drafsessie nie, het ons

erfdraffie om die huis nou ’n 

instelling geword.

Wiekus van der Merwe



TWAKGEMAK
(s.nw)

   

Jy het 'n voldoende hoeveelheid
sigarette om inperking mee te

oorleef.

Ek het gesorg vir twakgemak tydens

inperking deur baie minder te rook,

sodat my voorraad kan hou.

Charlotte Capri



KETELBLAASGERAAS
(s.nw)

   

Die vrees om die ketel
aan te skakel, want dan

wil almal koffie hê.

Ek is lus vir koffie, maar is bang die

ketelblaasgeraas veroorsaak dat ek vir

almal moet maak.

- Alecia van Zyl



"COVIDAG"
(s.nw)

   

Wanneer jy nie weet watter
dag van die week dit is nie,
want jy is elke dag by die

huis.

Watter dag is dit vandag? 

Dit is "Covidag".

- Alecia van Zyl



SLOTGESLOTE
(bw)

   

Alles is toegesluit sonder 
die moontlikheid om dit 

oop te maak.

Die sakeonderneming is

slotgeslote.

- Diana Gouws Pieterse



KOMBUISTUIS
(bw)

   

’n Mens spandeer so baie
tyd in die kombuis, jy voel

sommer tuis.

Ek is nou so baie in die

kombuis, ek voel sommer

kombuistuis.

- Diana Gouws Pieterse



DEGIEROL
(ww)

   

Almal bak elke dag.

Ek gaan vandag weer 

bietjie degierol.

- Diana Gouws Pieterse



GRENDELGRIEP
(s.nw)

   

'n Afrikaanse woord vir
"cabin fever".

- Adriaan Norman

Ons het almal grendelgriep

want ons is moeg vir die

isolasie.



Bly liewer ver van my af, 

want indien jy binne my

skopafstand inbeweeg, 

kan ek jou dalk net raakskop!

SKOPAFSTAND
(s.nw)

   

'n Veilige afstand.

- Jos Cloete



COVIDNIERS
(s.nw)

   

Kruideniersware wat tydens

paniekkope opgegaar word.

Die mense het heelwat covidniers,

soos toiletpapier en melk, voor

die inperking opgegaar.

- Eduan Goosen



“COVID-SKIM”
(s.nw)

   

’n Draer van die koronavirus

wat geen simptome toon nie,

maar tog aansteeklik is. 

- Alinda Goosen

'n Mens moet maar ligloop vir al

die covid-skimme sodat jy nie

aansteek nie



CORONASKIM
(s.nw)

   

Al die gemaskerdes.

- Hanli-Mari Olivier

Almal lyk soos coronaskimme met

hul gesigsmaskers aan.



Hy is ‘n voorbeeld van ’n

grypkoper, want hy is bang

die winkels raak leeg.

"GRYPKOPER"
(s.nw)

   

Iemand wat in paniek voedsel

opberg, paniekaankope doen

en produkte opberg.

- Ben van Tonder



"BINNEBLY"
(b.nw)

   

Die warm gevoel in jou hart

omdat jy in jou huis kan bly.

Ek voel binnebly omdat ek 

veilig in my huis is.

- Edie Bosman



"SOFAJOGA"
(s.nw)

   

Die oefening wat jy op jou

rusbank doen.

Sofajoga is ook oefening, want

soms sit ek en trek my bene op en

soms strek ek my weer uit op die

rusbank.

- Edie Bosman



"PLOETERPAKKIE"
(s.nw)

   

Die gemaklike klere wat jy

slegs by die huis gedurende

inperking kan dra.

Ek is op my gemaklikste in my

ploeterpakkie wat bestaan uit

plakkies, ’n kortbroek en 

’n T-hemp.

- Edie Bosman



"DAGDIMENSIE"
(s.nw)

   

Die toestand waaraan jy ly as

jy nie meer weet watter dag

van die week dit is nie.

Ek ly aan dagdimensie, want ek 

kan nie onthou watter

dag van die week dit is nie.

- Edie Bosman



KLIKAKTIVIS
(s.nw)

   

Die stoepsitters wat tuisbly 

en klik op diegene wat nie 

tuisbly nie.

Mev Poggendyk is Putsonderwater se

klikaktivis, want elke geleentheid wat sy

kry, verklik sy diegene wat volgens haar

die inperkingsreëls verontagsaam.

- Truia Sutherland



"GRENDELKOORS"
(s.nw)

   
Die geïrriteerde, gefrustreerde 

gevoel van isolasie en

inperking tydens afsondering; 

’n gevoel van alleenheid 

en ingehoktheid.

Na drie weke van inperking, het ek nou

behoorlik grendelkoors en moet ek net

uit die huis uit kom.

- Sanet van Tonder



TUINHOLLER
(s.nw)

   

Iemand wat in sy tuin oefen

tydens die inperking.

Hy is ’n tuinholler en het reeds ’n

maraton in sy tuin gehardloop.

- Belinda Tomlay



KOESHOES
(s.nw)

Wanneer mens koes as daar

gehoes word.

Ek koes deesdae wanneer iemand 

so 'n koeshoes gee.

- Charmaine Grobler



SLOTSITUASIE-
INSPIRASIE
(s.nw)

Inspirasie vir enige iets nuuts,

bv. 'n resep, handwerk, of

selfs 'n nuutskepping.

Die inperking het my nou nuwe

slotsituasie-inspirasie gegee om 'n nuwe

stokperdjie aan te pak.

- Johett Oberholster



INPERKBESERK
(b.nw)

Almal is so bietjie gek van 

die inperking.

Hy is vandag skoon inperkbeserk

en het besluit om boom te klim.

- Elsa du Plessis van Rooyen



ROOKHORRIES
(b.nw)

Wanneer jou sigarette op is.

Ek kry rookhorries, want my

sigarette is op.

- Elsa du Plessis van Rooyen



KORONAMOUNA
(s.nw)

Iemand wat tydens

inperking heeldag sy lot

bekla.

Hy kla so baie, ek kan nie meer na

sy koronamouna luister nie.

- Jamien van Heerden



SLAKKIETWAKKIE
(s.nw)

Daardie laaste sigaret wat

jy tydens inperking rook.

Die is my laaste slakkietwakkie,

dus rook ek hom maar stadig.

- Jamien van Heerden



KWARANTYNWYN
(s.nw)

Tuisgemaakte

pynappelbier.

Skink vir jou van die

kwarantynwyn. 

Die pynappel kom sterk uit.

- Jamien van Heerden



ISOLASIESPASIE
(s.nw)

As jy in Afrikaans “social

distancing” (sosiale

afstand) toepas.

Ons hou maar almal by 

ons 1,5 m isolasiespasie.

- Jamien van Heerden



GRENDELSWENDEL
(s.nw)

‘n Skelmstreek waarmee mense jou

in die tyd probeer vang. 

Soos om handseep te verkoop wat

kamtig alkohol bevat.

Hierdie handseep was nou 'n regte

grendelswendel, want dit bevat glad nie

alkohol nie, al staan dit so op die bottel.

- Aveli Keyser



"AMPERDAMPIE"
(s.nw)

Dit is vir daardie halfgerookte

stompies wat jy nou weer uit die

drom krap om klaar te rook

omdat jy nie jou pakkie genot

mag gaan koop nie.

Ek het al my amperdampies gehou om

later klaar te rook.

- Hendie Grobbelaar



GRENDELGROT
EN PANDEMIEPARK
(s.nwe)

Tydens Covid-19 is jou huis jou

grendelgrot en jou tuin die

pandemiepark.

Ons bly maar meestal in ons

grendelgrot, maar as die weer lekker is,

gaan stap ons in ons pandemiepark.

- Susan de Beer



VINGERDRENTEL
(ww)

Wanneer ’n mens met jou vinger

deur inhoud blaai (“scroll”).

Ek vingerdrentel deur die inhoud op die

internet.

- Deon Visser



ISOLASIESTASIE
(s.nwe)

Waar een persoon 'n ander

vermaak, gesels, videografiese

bosberade voer en besig hou

via elektroniese mediums.

Gedurende afsondering is hulle

mekaar se isolasiestasie. 
 

Ek en my vriendin ontmoet mekaar in

ons isolasiestasie.

- Peter Swart



SMOELSKERM
(s.nw)

‘n Gesigmasker.

Almal dra deesdae vir beskerming  ’n

smoelskerm oor hul neus en mond.

- Andries Botha



ISOLASIE-
KERSIEBLASIE

(s.nw)

Verjaardagviering

tydens grendelstaat.

Ons kon nie mense oornooi vir Krisjan se

verjaarsdag nie; toe het die twee van ons maar ’n

isolasie-kersieblasie gehou.

- Ignet Cilliers Vosloo



GRENDELPENDEL
(ww)

Vinnig apteek of winkel toe

gaan tydens die inperkingstyd

om noodsaaklike kos of

medikasie aan te skaf.

Sy moet môre weer grendelpendel apteek toe,

want haar medisyne is op.

- Surette Wärnich & Melissa-Jane Boshoff



MOETGOED
(s.nw)

Slegs noodsaaklike goedere wat

tydens inperking verkoop mag

word.

Die moetgoed in my kas is meel, eiers en

brood.

- Melissa-Jane Boshoff



KIEMKOKSIE
(s.nw)

Tuisgemaakte doepa in 'n poging

om corona te beveg.

Ek drink elke oggend 'n kiemkoksie om

nie siek te word nie.

- Melissa-Jane Boshoff



PANDEMIEPREMIE
(s.nw)

 Die prys wat die land gaan

betaal vanweë COVID-19.

 Dit is onmoontlik om te bepaal wat die

pandemiepremie die land gaan kos.

- Estelle Steyn



KWARANTYNLYN
(s.nw)

Die lyne wat by winkels getrek

word om afstand tussen kliënte

te beheer.

Hou jy jou afstand in die winkel deur op

die kwarantynlyn te staan?

- Estelle Steyn



KWARANTYN-
FILISTYN

(s.nw)

Iemand wat die reëls en

regulasies van die inperking

oortree en minag.

So ’n kwarantynfilistyn behoort beboet te

word.

- Nanette Botha



ROOKSPOOK
(s.nw)

Iemand wat tydens inperking

skelm sigarette verkoop.

Die winkeleienaar is ’n rookspook,

want hy verkoop steeds skelm

sigarette.

-Hester Buys



SPIEËLSKOK
(s.nw)

Die emosie wat jy ervaar elke

keer wanneer jy jouself in die

spieël sien en jou

grimering lankal op is.

Ek vermy die spieël, want my spieëlskok

wanneer ek my grimeerlose gesig 

sien, raak nou te erg.

- Riette Hugo



BUREBRAAI
(s.nw)

 Wanneer bure weerskante van

die heining 'n braai hou en oor

die heining gesels.

 Tydens inperking hou ons gereeld ’n

burebraai en kuier

ons saam maar apart – elkeen in sy eie

tuin.

- Sunita Keyser



DIGI-GIM
(s.nw)

Fiksheidsklasse en

oefeninge wat in hierdie tyd

aanlyn aangebied word.

 Ek oefen elke dag saam met die instrukteur

wat digi-gimklasse aanlyn aanbied.

- Sunita Keyser



GRENDELGROEPIE
(s.nw)

'n Whatsapp-groepie wat elke

dag 'n foto van iets besonders uit

hulle grendeldag

vir mekaar stuur om positief en in

kontak te bly.

Ons grendelgroepie inspireer mekaar

elke dag via Whatsapp.

- Duane en Diana Snyman



COVIDKROEK
(s.nw)

Iemand wat op een of ander

slinkse manier die 

inperkingsreëls verbreek.

Hy is ’n covidkroek, want hy het

vandag weer die inperkingsreëls

oortree.

-Hester Buys



KWARANTREIN
(s.nw)

 Die lang, sosialeafstand-ry buite

'n supermark, waar persone wag

vir handreiniger

en in beperkte getalle in die

winkel toegelaat word.

 Ek moes vandag lank in die kwarantrein

wag om inkopies te doen.

- Alta van Tonder



GANGLOOP
(ww)

Wanneer 'n mens vir oefening in

jou huis se gang op en af loop. 

Ons gangloop in die huis vir oefening.

- Emil van Eeden



WYNAPPEL
(s.nw)

 Die vrug wat Suid-Afrikaners

gebruik om hulle eie alkohol te

maak.

 Liefie, onthou om ’n wynappel te koop!

- Marianne van Renburg



RAMAFOBIE
(s.nw)

Die vrees wat Suid-

Afrikaners het in terme van

verlengde inperking.

 Ek het 'n ramafobie oor vanaand se

toespraak!

- Marianne van Rensburg



MALKOK
(s.nw)

Moeders wat hulle humeure

verloor omdat hulle heeldag

moet kosmaak.

Na drie weke van drie etes per dag kook,

kan ek myself

nou maar seker ’n malkok noem.

- Marianne van Rensburg



HUISJUFFROU
(s.nw)

’n Mamma wat tydens die

inperking moet juffrou speel.

Ek is deesdae ’n huisjuffrou, want ek

tuisskool my kinders.

-Marianne van Rensburg



GRENDELAAR
(s.nw)

Iemand wat tydens die

koronatydperk in die huis

moet bly.

Ons is deesdae almal grendelaars,

want ons moet tuis

bly om die virus te ontduik.

- Marianne van Rensburg



EIERSLUKKER
(s.nw)

Aktiwiteite wat ’n mens

doen wanneer jy verveeld

is.

 Het jy al die eierslukkers op sosiale media

gesien? Almal sluk deesdae eiers, suiker en

alkohol as deel van ’n

sosialemedia-uitdaging. 

- Marianne van Rensburg



BOUDGOUD
(s.nw)

Toiletpapier
tydens die grendeltydperk.

Toiletpapier is soos boudgoud te

oordeel aan die

hoeveelhede wat gekoop is.

-Marianne van Rensburg



PANDEMIEPROSA
(s.nw)

Prosa en poësie
wat tydens inperking

geskryf word.

Ek skryf pandemieprosa om my

gevoelens tydens inperking te

verwoord.

- Kallie Pauw



PANDEMIE-
POEGAAI

(s.nw)

Siektetoestand
veroorsaak deur spanning

oor die virus.

Ons is pandemiepoegaai na hierdie tyd.

- Kallie Pauw



GRENDELGLIPSIES
(s.nw)

Die babas wat gedurende die
inperkingstydperk verwek is.

Kraamsale sal in Desember 2020 en

Januarie 2021 kan getuig hoeveel

grendelglipsies daar was.

- Kallie Pauw



KWARANTYNKANTIEN
(s.nw)

Die kombuis.

Ons kwarantynkantien by die huis

bedien drie etes per dag.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPAROOL
(s.nw)

Wanneer
die inperkingsreëls verslap word

en mens kan gaan stap.

As die COVID-19-regulasies verslap

word, sal ons hopelik op

pandemieparool geplaas word om

bietjie buite ons erwe en huise te

beweeg en te stap.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPINOTAGE
(s.nw)

Wyn wat in 2020 gemaak is.

Hierdie pandemiepinotage is

 tydens die inperkingstydperk in 2020

gebottel.

-Kallie Pauw 



PANDEMIEPROVIAND
(s.nw)

Kruideniersware
tydens inperking.

My vrou gaan tweeweekliks dorp toe om ons

pandemieproviand aan te vul.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPELOTON
(s.nw)

Eenheid in die
weermag/polisie wat die
strate patrolleer om orde

te handhaaf.

Die pandemiepeloton van die

weermag het vandag talle

mense huis toe gejaag.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPOTJIE
(s.nw)

’n Potjie gemaak met wat jy in die
spens het.

Die potjie is gemaak met alles wat oor

was in die spens.

- Kallie Pauw



KWARANTYNKOEK
(s.nw)

Koek waarvoor jy nie al die

bestanddele het nie.

Ek moes improviseer om die

kwarantynkoek te bak en

moes my eie bruismeel maak.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPANIEK/
PANDEMIEPANDEMONIUM

(s.nw)

Paniek en pandemonium wat tans

in ons eie lewens en ook in

winkelsentrums heers.

Pandemiepandemonium het uitgebreek

toe die inperking aangekondig is.

- Kallie Pauw



PANDEMIEPARANOIA
(s.nw)

Om buitengewoon bang te

wees om aan te steek.

Haar pandemieparanoia het

veroorsaak dat sy alles wat voorkom

ontsmet, want sy is bang om aan te

steek.

-Kallie Pauw 



KWARANTYNKERK
(s.nw)

Virtuele

kerkbyeenkoms.

Ons hou elke Sondag kwarantynkerk 

voor die rekenaar.

- Kallie Pauw



KWARANTYNKOK
(s.nw)

Uit noodsaak of verveling

ontpop baie mense as

bedrewe kokke.

Sy het ontpop as ’n ware

kwarantynkok en tower die

heerlikste geregte op.

- Kallie Pauw



COVID-VOETE
(s.nw)

As jy te bang is om uit die huis uit

te gaan met die vrees dat iemand

op jou gaan nies.

Ek kry behoorlik covid-voete as ek by

die huis moet uitgaan.

- Afrikaans.com



KWARANTYNWYN
(s.nw)

'n Vloeistof-versnapering wat jou

help om nie van jou kop af te

raak nie.

My kwarantynwyn raak min en dit is al

wat my deesdae kalm hou.

- Kallie Pauw



STOEPSEER
(bw)

Dit wat jy ervaar as jy

fiksheidsoefeninge op jou stoep

probeer doen.

Ek is nou stoepseer na my oefensessie

op die sementstoep.

- Afrikaans.com



COVID-KYK
(s.nw)

Daardie empatiese kyk wat jy

kry van medekluisenaars

wanneer julle oogkontak maak.

Daardie covid-kyk wat hy my in die winkel

gegee het, het my weereens laat besef ons

is almal in dieselfde bootjie.

- Afrikaans.com



VERCOVID
(s.nw)

Die verwarring en paranoia wat jy

ervaar wanneer jy nie kan besluit of

jou simptome die van ’n verkoue of

die covid-virus is nie. 

Ek is nie seker of ek ’n gewone verkoue het

en of dit dalk ’n vercovid is nie.

- Afrikaans.com



GRENSGRAPPE
(s.nw)

Die Covid-19-grappies wat almal
wat jy ken op WhatsApp en

Facebook sirkuleer en waarvoor jy
lag, maar nie moet lag nie.

Die grensgrappe oor die koronavirus

is eintlik in swak smaak, maar dit laat

’n mens darem lag.

- Afrikaans.com



CEËRS
(s.nw)

Ons almal wat die C-tyd
deurmaak. 

Diegene wat in 2020 deel was van die

koronapandemie staan bekend as Ceërs.

- Afrikaans.com



DIGI-CHATS/
DIGI-KOUSE

(s.nw)

Kletskouse wat digitale geselsies
aanknoop.

Die digi-kouse het daaglikse digi-chats

en gesels land en sand oor die internet

of per selfoon.

- Afrikaans.com



COENERS
(s.n.w)

Soos hoenders in ’n hok.

Ek beskou myself as ’n coener: Iemand wat

soos hoenders in 'n hok vasgekeer is.

- Afrikaans.com



STOEPSTAP
(s.nw)

Wat mense tydens inperking doen
omdat hulle nie aan parkdrawwe
("park runs") kan deelneem nie.

Ons is nou verbied om te gaan draf, of aan

parkdrawwe deel te neem en sal maar moet

tevrede wees met stoepstap.

- Afrikaans.com



MASKERMENSE
(s.nw)

Mense  wat maskers dra.

Oral in die winkel sien ’n mens

maskermense.

- Afrikaans.com



MASKERMANIA
(s.nw)

Daar is nêrens maskers te koop nie
omdat die mense manies ontwikkel

het om maskers aan te skaf.

Sy maskermania het tot gevolg dat hy reeds

20 maskers gekoop het.

- Afrikaans.com



VIRUSSTAD
(s.nw)

Eers Wuhan, maar nou beslis
Italië en Spanje.

Wuhan was die oorspronklike virusstad

tydens die uitbreek van die COVID-19-

pandemie.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



VOETGROET
(s.nw/ww)

Wees tog net versigtig om nie jou
balans te verloor met die een nie!

Hy voetgroet almal, want
handgroet is verbode.

Daar is ’n verbod op handgroet, dus raak

ons met ons voete aanmekaar en noem dit

’n voetgroet.

-Algemene woord wat in die

media gebruik word.



AFSTANDSKEPPING
(s.nw)

 Sosiale distansiëring – jy kuier
saam, maar apart. 

Die beste manier om gesond te bly is deur

afstandskepping.

- Algemene woord wat in die media

gebruik word.



HANDLAPPIE
(s.nw)

 'n Natlappie met ’n verskil – die een
is in alkohol gedoop (en nee, jy kan

nie daaraan suig nie!)

Vee jou hande af met ’n handlappie wat in

alkohol gedoop is.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



HANDJEL
(s.nw)

Een in jou handsak, een in die
motor, talle in die huis – selfgemaak
of gekoop (as jy dit enigsins in die

hande kon kry!).

Niemand gaan meer uit sonder handjel in

die handsak of motor nie, want dit is al manier om jou

hande sonder water skoon te kry. 

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



ELMBOOGGROET
(s.nw/ww)

Hopelik het jy lang arms – anders
gaan die een nie so goed werk met

die 1,5 m-afstandskepping nie. 

Met die verbod op handdruk, is ’n

elmbooggroet die veiligste. Sy elmbooggroet

eerder.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



DRUPPELBESMETTING
(s.nw)

In ons droogtegeteisterde land is dit
nou een druppel wat ons nie naby ons
wil hê nie. Hoes in jou elmboog of in ’n

snesie, man!

Die virus word d.m.v. 

druppelbesmetting oorgedra.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



STORMKOPIES
(s.nw)

Nog nooit sedert voor 1994, het ons mense so
gekoop nie. Wanneer jy in 2055 die laaste rol

toiletpapier gebruik wat jou ma in 2020 gekoop
het, dink dan maar

terug aan die tyd en sommer jou ma ook.

Die mense het in hulle hordes winkel toe

gegaan vir stormkopies omdat hulle bang was

die winkelrakke raak leeg.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



KIEMKOESER
(s.nw)

Elke hoes laat jou koes –
voorsorg is immers beter as

nasorg.

- Algemene woord wat in die media

gebruik word.

Ek is maar liewer 'n kiemkoeser, daarom bly

ek by die huis.



ASIMPTOMATIES
(b.nw)

Aaahhh … ek is oukei – afgesien
daarvan dat ek wel die virus onder

lede het!

Hoewel sy die virus onder lede gehad het,

was sy asimptomaties en was dit net die

toets wat gewys het sy is aansteeklik.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



ELMBOOGKUG
(s.nw)

Nee, dis nie ’n ander naam vir hoes
nie – dis waar jy jou mond moet hou

wanneer jy hoes. Reg so?

’n Elmboogkug in die waai van 

jou arm is die veiligste.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



HOESSKAAMTE
(s.nw)

Net ingeval iemand dink jy is positief,
hou jy maar liewer daai hoes binne en

maak jou uit die voete – dit
verduidelik natuurlik ook hoekom jou

gesig so rooipers is.

Ek ly skoon aan hoesskaamte en probeer om

nie in die openbaar te hoes nie.

- Algemene woord wat in

die media gebruik word.



HANDDRUKVERBOD
(s.nw)

Persoonlik is ek baie bly oor die verbod. Wie van ons
was nie al die slagoffer van een of

ander oom wat dink hoe stewiger die handdruk hoe
meer van ’n man is jy. Twak!

’n Mens wil nou ook nie voel jy groet ’n slap snoek
nie, maar darem …

Die president het ’n handdrukverbod

ingestel omdat dit een van die maniere is

om die virus oor te dra.

- Algemene woord wat in die media 

gebruik word.



VRAATKOOP
(s.nw)

Om meer te koop van ’n produk as wat

jy nodig het. Aankoop gedryf deur

paniek en vraatsug.

Aan die begin van die inperking was

vraatkoop aan die orde van die dag

omdat baie mense gedink het daar sal nie

genoeg vir almal wees nie.

Lindy Phaal



GRENDELGRAP
(s.nw)

Grappies wat geskep is en

aangestuur word tydens 

die inperking.

Tydens inperking is daar elke dag

een of ander grendelgrap.

Lindy Phaal



TRALIEKUIER
(s.nw)

Dit is al die kuiers waar jy nie

 mag binnetoe gaan nie en 

diegene wat binne is, mag nie 

buitentoe kom nie.

Ons is nou al so uitgehonger vir

kuiergaste dat ons elke

geleentheid aangryp vir ’n traliekuier.

Almari Snyman



HOKKLOK
(s.nw)

Met die aandklokreël 

“lui die hokklok”

om 21:00.

Die hokklok “lui” om 21:00 saans.

Daarna moet ons tuis bly.

Lynette Steynberg



KIEMRIEM
(s.nw)

Ander woord vir ’n masker.

Die verskeidenheid kiemrieme wat

mense oor hul mond en neus dra, 

raak nou interessant.

Stef de Jongh



WERFSWERF
(ww)

As jy nie meer vakansie kan gaan hou

nie, is werfswerf jou enigste uitweg!

Dit is langnaweek, maar weens die

inperking moes ons maar 

tuisbly en werfswerf.

Elfriede Terblanche



BEKJASSIE
(s.nw)

Ander woord vir ’n masker.

Party mense se bekjassies sit gedurig

onder hul neuse.

Corrie Viljoen



KOORSPISTOOL
(s.nw)

Die infrarooi temperatuurmeter wat nou

sonder aanraking by bykans elke plek se

ingang naby jou voorkop gehou word

om jou koors te meet.

Voordat jy by die winkel mag ingaan,

word jou koors eers met ‘n

koorspistool gemeet.

Gerhard Snyman



KOVIDKOMMER
(s.nw)

Die bekommernis rondom 

COVID-19-inperking.

Kovidkommer oor die gevolge van die

inperking veroorsaak baie stres.

Mari Berg



VLAKFLATER(S)
(s.nw)

Oortreding(s) tydens verskillende

vlakke van inperking.

Wees tog versigtig om nie ’n vlakflater

te begaan en beboet te word nie!

Lees liewer die reëls.

Mari Berg



SMOELSTROP
(s.nw)

'n Ander woord vir 'n masker.

My smoelstrop laat my bril

opwasem.

Trudi van Potch



HUISKLUIS
(s.nw)

Ek is nog in my huiskluis

(ingeperk).

Ons is steeds ingeperk in ons

huiskluis en mag net winkel

 toe gaan vir kruideniersware.

Daleen Botha


