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Hartbeeshoek en 
Drie Berge 

 
 

Met groot afwagting is uitgesien na die naweek, nie net omdat dit ‘n lekker 
langnaweek is nie, maar ook omdat dit die hoogtepunt van elke streek se 
jaarprogram is.  Die seniors het natuurlik weer uitgehaak en sommer die 
voorafgaande paar dae by Hartbeeshoek gekamp.  Die algemene gevoel was dat dit 
weereens ‘n uiters suksesvolle senior burger kamp was – nie net omdat die oord 
aan verwagtinge voldoen het nie – maar die seniors maak van elke kamp ‘n 
belewenis.  Daar is baie gespog met hul handwerk – skinkborde wat nuwe baadjies 
gekry het tydens die kamp.  Daaroor sal 
meer besonderhede in die Rietstok verskaf 
word. 
 
Vanaf Donderdagoggend het die 
kampterrein by Drie Berge begin volloop, is 
daar oor-en-weer gegroet en gekuier en 
bespiegel oor die kouefront wat die 
naweek gaan tande wys.  Boekevat is die 
aand waargeneem deur die seniors in 
besonder Fanie Venter.  Vrydag het dan 
ook koud en nat begin en daar is van die geleentheid 
gebruik gemaak om lekker laat te slaap.  Genadiglik het 
die reën en koue redelik gou gewyk 
en die flukses en fikses het gou 
stapskoene aangetrek om van die 
talle voetslaanpaaie aan te durf en 
die kinders het met visvang en 
fietsry hulself die heel dag besig 
gehou.  Die res van die dag is 
gesellig deurgebring.  Die jeug het, 
onder leiding van Wayne en Denise, 
die Boekevat waargeneem en 
daarna is ‘n vleisie by ‘n buurman 
gebraai.  

5 – 11 Augustus 2013 
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Saterdag is die jaarvergadering se 
amptelike opening waargeneem deur die 
seniors en gee Jake Erasmus ‘n 
treffende boodskap tydens boekevat.  
Tjaart Klaasen het die tema van die 
vergadering oorgedra naamlik -  
 
 
 

Realityd en ‘Wat is ‘n Senior Burger‘? 
 
Marili Klaasen het namens die jeug die lede ingelig 
wat die definisie van ‘n senior burger is en dit is met 
groot pret ontvang (ek glo menige verlang terug na 
daardie vervloeë dae van onskuld en eenvoud).  (Hierdie 
voorlesing is ingesluit aan die einde van die artikel.)  
En dan is met heimweë melding gemaak van geliefde 
lede wat ons deur die dood afgestaan het – naamlik 
baie onlangs Joan Reitz – Desember 2012.  Die 
Rietvallei lede is verwelkom met ‘n spesiale 
verwelkoming aan lede wat voorheen op die bestuur 
en NUB gedien het.    Tjaart het Martin Rix (Gebiedsvoorsitter) se boodskap 
voorgelees met ‘n spesiale verwysing na en gelukwensing met die Horison 
Sorgsentrum gemeenskapsprojek.  Verskeie sake is voorgestel en gesekondeer 
en die nuwe bestuur is voorgehou, toekennings is oorhandig en na die bedankings 
gedoen is deur Daan het Klaus Lübbert namens die seniors afgesluit met gebed.  

Na die vergadering is daar 
heerlik gekuier om die tafels 
met eet- en drinkgoed, baie 
aantreklik voorberei deur die 
jeug.  Marili en jou helpers – 
dit was ‘n groot sukses, baie 
dankie.  Vir die res van die 
middag is daar lekker gekuier 
en teen vyfuur is die vure 
aangesteek vir die gesament-
like braai.  Steve Kleynhans 
het die aandgebed gedoen en 
die pap en sous en slaaie het 
almal heerlik laat smul. 
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Sondag is die diens waargeneem deur 
Jacques wat vir ons met sang en sy 
besondere boodskap laat stil raak het 
terwyl die jongeres ook bymekaar 
gekom het vir DisCo.  Aangesien al die 
formaliteite van toekennings en dies 
meer gedurende die AJV gedoen is 
het Tjaart (met die hulp van sy tolk) 
vir Hennie en Lucille bedank vir hul 
harde werk en toewyding as 
bestuurderslede en wat nou albei ‘n 
ruskans neem.  Vir almal wat bygedra het tot nog ‘n suksesvolle naweek en AJV, ‘n 
groot dankie tot ons volgende kamp by Dube, 13 – 15 September 2013.  

 

           Fotobeeld: Hartbeeshoek  
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....en DrieBerge 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Links ontvang Wim en Margriet vd Berg hul 
Algemene 275 saamtrekplaatjie van Georgina de 
Wagenaar en bo oorhandig Georgina aan Hans en 
Erna Koekemoer hul Streek 80 saamtrekplaatjie. 

Regs oorhandig Fanie Jacobs aan Willem en Sonja de 
Jongh hul plaatjie vir 100% kampbywoning.  Die 
Bestuur het as kampkommandante opgetree en 
links onder oorhandig Linda van Vuuren die plaatjies. 

Links onder:  Annatjie Maritz verwelkom die nuwe lede, Piet en Elmarie le Roux (links) en 
Linda van Vuuren (ou/nuwe lid) middel namens Rietvallei.   
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Rietvallei Erkenningsplaatjies word aan elke lid oorhandig wat op een of ander 
manier bygedra het tot die Gemeenskapsprojek te Horison Sorgsentrum.   
Afwesiges se plaatjies sal by ‘n latere geleentheid oorhandig word.   
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Wat is ‘n Senior Burger? 
 

Opgedra aan al Rietvallei se Senior Burgers 
 

Definisie - Dis Die Lewe se Goue Kandelare 
 

‘n Senior burger is iemand wat gebore is en grootliks gelewe het voordat die pil, 
televisie, gevriesde kos, kredietkaarte en bolpuntpenne uitgevind is. Hulle het 
geweet dat “time sharing” beteken om saam te wees. Daar was nie rekenaars 
nie en ‘n “chip” was ‘n stukkie hout, “hardware” was gereedskap en “software” 
het nie bestaan nie of was iets heel anders.  “Beatles” was lastige besies of 
goggas en “Rolling Stones” was los klippe wat in die pad gelê het van diegene 
wat met dapper en stapper oor die weg moes kom. 
 
Senior burgers was ook daar voor “pantihose”, “drip-dry”-klere, 
skottelgoedwassers, tuimeldroërs, elektriese komberse, mikrogolfoonde en 
weggooibare babadoeke uitgevind is.  Hul het toe nog nie geweet van video’s, 
“Batman”, sigaretaanstekers en Jeeps nie – wat nog te sê van kitskoffie, pizza 
en Kentucky Fried Chicken!  

Wayne, Reinier en Corne het onder Hennie se wakende oog 
gesorg dat die vure hoog brand en later is saamgekuier om 
die heerlike aandete. 
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In hulle jongdae was dit ook mode om te rook, maar “grass” moes gereeld 
gesny word, met die hand en nie fancy masjiene nie, en “pot” was iets wat jy 
gebruik het om jou kos in gaar te maak. “Joint” was deel van jou skelet. ‘n “Gay” 
ou was iemand wat altyd vrolik en gelukkig was en “aids” was dinge soos kieries, 
rolstoele en gehoorapparate.  
 
Daardie dae het mense eers getrou en toe kinders gekry en self grootgemaak. 
Verder, as sy op 'n skaal staan, kan sy nie die syfertjies lees nie, dus weet sy nie 
hoeveel sy weeg nie, dus word sy nooit swaarder nie, dus hoef sy nie te worry 
oor vet word nie. In die somer kan sy nie die muskiete hoor nie, d us bestaan 
hulle nie vir haar nie, of hulle haar nou byt of nie. 
 
Dit is seker so dat terwyl ons jonk is, ons blind is vir die onsierlike kant van die 
lewe. Ons weet lewensgevaarlike siektes, gesinsmoord, honger, armoede en dies 
meer bestaan, maar ons hou dit buite met ons jeug en harde musiek. Ons wag 
maar gedwee (dalk nes ons ouers) vir die trok in die verte om met die tyd saam 
onvergenoeg oor ons te ry. Onskuld is tog net onskuld totdat dit jou laat wakker 
skrik met 'n pyl deur die ribbe in 'n kaal gestroopte huis. 

Dis belangrik vir die waardigheid van ons samelewing dat ons diegene wat die 
laaste kwart van ons lewensduur hier op aarde verteenwoordig nie wegsteek en 
probeer vergeet nie, maar vooropstel. Dis nie gesond om vertel te word dat jou 
vryheid eindig wanneer jy 30 en getroud is en dat jy dan vir 35 jaar werk om jou 
huis (en kinders) af te betaal en dan iewers in 'n aftree-oord moet gaan 
bakstene tel en rose snoei totdat jou pit deur die Groot Hand gesmoor word nie. 
Ons word almal naby aan die dood gebore, want ons weet nie wanneer ons gaan 
sterf nie. Jy kan 5 dae oud wees, of 50 jaar, of 105. Die wete daarvan behoort 
ons mekaar te alle tye met respek te laat behandel.  

Dis die Realiteit 

As jy in ag neem hoe die wêreld verander het, dan is ons senior burgers ‘n klompie 
geharde mense wat goed gebrei is deur die lewe! Ons waardeer jul want jul het 
afterall bygedra tot die ontwerp van baie van daardie goeters soos “drip-dry”-
klere skottelgoedwassers, tuimeldroërs, elektriese komberse, mikrogolfoonde, 
weggooibare babadoeke, sigaretaanstekers, Jeeps en woonwaens (Hans) asook 
kitskoffie. 
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Realityd 
 
Almal - Verbeel jou dat jy die volgende prys gewen het.. 
Elke oggend word R 86,400.00 in jou persoonlike bankrekening gedeponeer. 
Maar die speletjie het reëls ook. 
 
Eerste Reël  
Alles wat jy nie in die dag spandeer het nie word teruggevat, jy mag ook nie 
net geld oordra in ander rekeninge nie. Jy moet dit net spandeer!  
Tweede reël 
Die speletjie kan enige oomblik gestop word sonder 'n waarskuwing. Dan is dit 
verby! Jy kan nie net 'n nuwe rekening oopmaak nie en die geld stop. 
 
Wat sou jy persoonlik doen? 

 Sal jy alles koop vir jouself en almal wat vir jou saak maak? 

 Sal jy selfs ook seker vir mense wat jy nie ken nie, koop want jy kan 
onmoontlik soveel   geld op 'n dag op op jouself spandeer? 

Die speletjie is eintlik waar, die naam is REALITEIT. 
Elkeen van ons besit so 'n bankrekening, ons sien dit net nie.  
Die rekening se naam  TYD.  Elke oggend as jy wakker word is daar reeds 86 
400 sekondes in jou  rekening gedeponeer. 
'n Gawe van die Lewe. 
Sodra jy gaan slaap verloor jy, word alles wat jy nie gebruik het nie - ja 
teruggevat.   Dis verlore, vir altyd! 
Gister is verby – sal nooit weer hier wees nie. Die rekening kan gesluit word 
enige oomblik en sonder waarskuwing! 
So wat gaan jy doen met jou 86 400 sekondes? 
Is dit nie dalk meer werd as dieselfde bedrag in Rand nie?  
 
Geniet elke sekonde van jou lewe, want: 

- Pasop!, Tyd snel baie vinniger verby as wat ons dink.  
- En die realiteit is, die speletjie kan enige oomblik gestop word sonder 'n 
waarskuwing.. 

Dank Jesus vir elke oomblik wat jy het, want dit is net deur Sy Genade!!!  
Jer.29:12 “Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede 
verhoor.” 

 


