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Hartbeeshoek (Seniors) Oktober 2015 
 

'n Paar seniors het die streekskamp by Hartbeeshoek sommer langer gemaak 
en reeds vanaf 18 Oktober 2015 gaan kamp en dit verleng tot 30 Oktober 
2015. 

  
 
 
In die week voor die amptelike kamp is die 
geleentheid  gebruik om by JP's Family Diner 
van Pieter en Magdaleen Viljoen te gaan eet. 
Heerlik onder die koeltebome.  
  
 
 
 
 

Ons het ook heerlike Snow Freeze roomys gaan eet by Lethlabile Mall. Brits Mall is ook 
besoek en daar is ook gekuier by Fanie en Elsette by Dube. 
 
  
Tussendeur is daar lekker gekuier 
geskerts en gelag en het die dames hulle 
besig gehou met die brei van blokkies vir 
die kniekombersprojek. Daar is natuurlik 
ook lekker geëet aan koekies en ander 
lekkernye. 
  
 
Vrydag met die amptelike streekskamp het ons na die Boekevat heerlik gesmul aan 
koeksisters Ons was 13 waens en 1 besoeker oor die naweek. Saterdag is natuurlik na die 
groot rugby tussen SA en NZ gekyk. 

  
 
 
Sondag het Neels verjaar en is hy verras met 'n klein 
verjaardagkoekie met net 1 kersie op. Die kinders moes 
hom help om die kersie dood te blaas.  
 
 
 
 

Met ons erediens lewer Magdaleen vir ons 'n treffende 
boodskap en net daarna is dit heerlik kuier met koek en 
tee/koffie. Traag word daar opgepak en die pad huistoe 
gevat maar 5 seniors bly agter en Jake en Ina Erasmus met 
hul 2 kleinkinders Inebelle en Amie sluit by ons aan. 
Inebelle (6 jr) pak die wol en breinaalde en brei lekker 
saam met die oumas. 
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Die manne hou hulle besig met die oplos van die land se probleme, gesels oor Avbob en 
Sonja Begrafnisdienste en bloedtoetse. Ai Ai Ai. Daar word selfs duidelikheid gegee oor die 
donkie wat in warmwaterstelsels gebruik word want party mense het gedink die donkie loop 
al om die watertenks. Hahaha. 
  
Die voorlaaste aand word 'n gala-aand gehou en dan, na al die warm weer, word die pad 
huistoe aangepak. Die seniors wat nie daar was nie het baie BAIE baie gemis. 
  

Rina de Klerk. 
 

 

HARTBEESHOEK:   23-25 OKTOBER 2015 

Hartbeeshoek het tradisioneel die jong afgetredenes se kampweek geword voor die amptelike 
saamtreknaweek.  By die kongres het ons Sondag vir Mel en Lettie gegroet met hul vertrek 
na Hartbeeshoek waar hul die ander seniors sou ontmoet vir ‘n heerlike week van seks.  Nee 
nee, dis nie wat jul dink nie, dis vir ‘n week van stap, eet, kuier en slaap.  Toe die res van die 
Rietvalleiers teen Vrydagmiddag aansluit het was die seniors almal vergader onder ‘n 
koelteboom en die breinaalde het geklik soos die dames brei vir die kombersieprojek.   
 
Toe almal staangemaak is op hulle onderskeie plekke is vure aangesteek vir ‘n buurmanbraai 
en daarna is die verwelkoming gedoen by die Vrydagaand Boekevat.  Koffie/tee en 
koeksisters was beskikbaar en daar is oor-en-weer gekuier. 
 
Saterdagoggend het die hitte almal maar vroeg uitgejaag, die dapperes het die stapskoene 
aangetrek en hul gebruiklike roete gestap.  Later het almal weer bymekaargekom vir ‘n vroeë 
boekevat ten einde almal in staat te stel om die middag en aand die belangrike 
rugbywedstryde te gaan kyk en is die gasbraaiers en nog wat ook uitgepak vir ‘n 
gesamentlike laat ontbyt.   
 
Saterdagmiddag het sommiges in die woonwaens verdwyn vir ‘n broodnodige slapie – veral 
die wat gelukkig is om ‘n lugreëlaar in die woonwa te hê want dit was uitsonderlik warm en 
ander het kort-kort in die swembad gaan afkoel.  Die televisie in die saal het toe die groot 
trekpleister geword met die Curriebekerfinaal wat plaasgevind het – die klomp was behoorlik 
in twee kampe verdeel en die kwinkslae en kommentaar het ook nie agterweë gebly nie.  
Nouja, aan die einde het die beste? span toe gewen.  Die koeldrank en eetgoed is toe gou gaan 
aanvul vir die groot wedstryd van die Wêreldbekertoernooi waar ons eie Springbokke gespeel 
het.  Teen halftyd was almal so opgewerk en opgewonde want ons span was gerieflik voor en 
die koeldrank is toe sommer aangevul met iets sterker vir die senuwees wat so geknaag het.  
Maar o wee – wat ‘n ramp!  Almal is met lang gesigte en SWAAR  harte terug woonwaens 
toe om vuur aan te steek vir vleisbraai. 
 
Sondag was Oom Neels de Klerk se groot dag want hy het verjaar en was oorval met goeie 
wense en baie soene.  Ons was bevoorreg om saam met ‘n geliefde Oom Neels sy verjaarsdag 
te vier en voor die aanvang van die diens het almal vir hom ‘Laat Heer U seën op hom daal‘ 
gesing.  Magdaleen Viljoen het die Kerkdiens waargeneem en ook haar pa, Mynhardt, betrek.  
Dit was baie spesiaal om te luister na die boodskap uit Psalm 136 wat beklemtoon dat aan Sy 
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liefde is daar geen einde nie.  Hans Koekemoer het na diens die Ere Lidmaatskaptoekenning 
oorhandig aan Mynhardt en Wimpie Marais en ‘n Streek Eretoekenning aan Tjaart en 
Marietjie Klaasen.  Daar was ook besoekers naamlik Johan, Rina en Elaine van Zyl en ‘n 
besoekersplaatjie is aan hulle oorhandig.  Die gebruiklike koek en tee is daarna voorgesit en 
is ‘n laaste kuier ingepas voor almal weer die pad moes vat – behalwe vir ‘n paar seniors wat 
aangedui het dat hulle vir nog ‘n week bespreek het.    
 

Erna Koekemoer  
    

    
 
 
 
 

           
 

Boekevat Saterdag 
Mynhardt Marais ontvang Ere lidmaatskap. 

Vlnr. Oom Neels de Klerk, Wimpie en 
Mynhardt Marais, Tjaart Klaasen 

Tjaart Klaasen ontvang Nasionale 
Meriete toekenning, saam met sy 

vrou Marietjie 

Besoekers Johan en Rina van Zyl 
saam met Hans Koekemoer 


