
Verjaarsdag wense 

Om te dink ons is aan die einde van 
die jaar 2021.  Daar was weereens 
soveel dinge wat gebeur het die af-
gelope jaar, en moet jy jou afvra – 
wat het my vanjaar laat aanhou en 
uithou?  HOOP.   

Hoop is niks anders as ‘n ver-
lengstuk van ons geloof nie.  Martin 
Luther het geskryf: Alles wat in 
hierdie wêreld gedoen word, wat die 
moeite werd is, word in hoop ge-
doen. 

Daarom was Benedictus van Nursia 
se lewensreël: Die belangrikste van 
alles is om nooit, nooit hoop te ver-
loor nie.  Hoop is om die melodie 
oor die toekoms te hoor.  En geloof 
is om nou reeds op die maat daar-
van te dans.  

Dietrich Bonhoeffer wat vanweë sy 
Christenskap in ‘n Nazikamp was, 
het die volgende geskryf: Hoop 
groei op die pad van swaarkry wat 
geduldig geloop word. 

Dit is Paulus wat in Rom 5:5 skryf: 
...en die hoop beskaam nie, want 
God het Sy liefde in ons harte 
uitgestort wat Hy aan ons gegee 
het. 

Elke Kersfees kom bevestig God Sy 
belofte van hoop aan ons.  ‘n 
Kerstyd, waar ons Sy koms na die 
aarde kan vier.  ‘n Vreugde tyd, ‘n 
tyd waar ons kan besef hoe lief Hy 
vir ons is, en wat Hy alles vir ons 
gee.  En dan het ons altyd rede tot 
hoop, en kan ons met ‘n 
toekomsverwagting leef. 

Mag hierdie kersfees vir jou die 
goeie tyding van groot blydskap en 
hoop wees. 

Geseënde kersfees en voorspoedige 
2022. 

Aloma 
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M 34  Rip en Anschen Wyma 

“Ons twee is al 43 jaar getroud en 
het in Pretoria en Durban gewoon.  
Ons is eintlik maar Pretorianers.  
Ek was meganiese ingenieur en 
Anschen kleuterskool 
onderwyseres.  Ons het 2 dogters 
en een kleindogter.  Ek hou van 
draf, 4x4 en modelvliegtuigies en 
Anschen van kruissteekwerk en 
lees.  Dit is nou vir ons ‘n voorreg 
om hier te mag woon vanaf 21 April 
2021.” 
 

A410  Poppy Kitching 

Sy het op 1 September 2021 in Hu-
is Herfsblaar ingetrek.  Sy was in 
haar jonger dae ’n verpleegkundige 
van beroep. 
Poppie het 1 seun, 1 dogter en 1 
kleinkind. 

B 304  Petro Goosen 

Sy het op 12 September 2021 in 
Huis Herfsblaar ingetrek. 
Sy het een dogter en twee klein-
kinders.  Petro het troukoeke 
gebak en versier.  Sy kan ook 
naaldwerk doen en brei  ook graag. 
 

A505  Louis en Anna Mulder 

Hulle het die 3de September 2021 
in Huis Herfsblaar ingetrek. 
Anna is in D214 en Louis kan dus 
baie tyd saam met haar spandeer.  
Louis was ‘n ontwikkelingsinge-
nieur by die Ford maatskappy.  
Hulle het 2 seuns en 2 kleinkind-
ers. 

(Ons innige meegevoel met die 
afsterwe van Anna op 22 Oktober 
2021 ) 

CG01 Marina Wentzel  

Marina het saam met haar man in 
die sorgeenheid gewoon. Na sy 
afsterwe vroeer die jaar het Marina 
in ‘n woonstel ingetrek.  Sy was ‘n 
hoërskool onderwyseres.  Hulle het 
4 kinders - 2 seuns en 2 dogters.  
Daar is 7 kleinkinders.   
Sy hou van brei, lees en blok-
kiesraaisels invul. 
 

A 508  Laura Vorster 

Sy het op 1 Augustus 2021 in Huis 
Herfsblaar ingetrek.  Laura het by 
Transnet se data afdeling vir 25 
jaar gewerk.  Sy het 2 seuns - een 
bly in Australië en een is besig om 
na Nederland te verhuis.  Sy het 4 
kleinkinders.   
Sy doen lintborduurwerk, decou-
page en hekel en brei graag. 

Chris Cronjé het gedink:         

 een is één .... tog so alleen! 

 Maar een plus een is  

 ‘n paar ... nié meer alleen! 

En Cupido vang die boodskap op en 
begin pyle skiet en daar kom Chris en 

Noeline by mekaar uit.  Augustus nooi 
Chris se kinders hom saam op hulle 
Namakwaland blommetoer en die 
nuwe verhoudng vang vinnig spoed. Chris wil saam 
gaan op die toer en wil die ander persoon in sy lewe 
saamneem.  Opeens moet groot besluite geneem 
word, die vertrekdatum is naby en die tweetjies wil 
saamgaan.  So word die troue wat in bespreking was 
vir later in die jaar ‘n skieklik troue.  Alles word blitsig 
gereël en een Vrydagaand staan hulle voor die pas-

En nog twee Blare trou (skielik) 

Nuwe Intrekkers 
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Ken mekaar… 

toor en beloof ewig trou aan mekaar in die teen-
woordigheid van kinders wat mekaar nou vir die 
eerste keer ontmoet.   

Die volgende oggend vertrek hulle saam met die 
kinders Namakwaland toe in ‘n bussie met die woorde 
“Just Married” op die agterruit.  Ek wonder hoe het 
verbygaande motoriste besluit wie van die vier pare in 
die bussie is die bruidspaar?   

Dis duidelik 2021 is die jaar van verrassingshuwelike.  
Eers Gerrit en Dina en nou hierdie twee.  Chris en No-
eline het boonop gesorg vir twee éérstes vir Huis 
Herfsblaar: dit is die eerste keer (so ver ons weet) dat 
twee inwoners baie vinnig moés trou en ook die 
eerste keer dat twee pasgetroudes ses kinders 

saamneem op hulle wittebrood. 

Lucia Truter 

Chris en Noeline se weergawe van gebeure 

Al ooit gehoor van ‘n MOET troue op die ouderdom van plus minus 80 jaar? 

Ons het beplan om so teen die begin van Desember 2021 af te haak, maar toe Chris ge-
nooi word om in Namakwaland te gaan vakansie hou saam met sy kinders, is ‘n slaap-
kamer vir hom bespreek.  Toe hy vir my, sy offisiële nooi wil saamnooi, kom daar vele 
voorwaardes van sy kinders se kant daarmee saam - ons kan in dieselfde kamer slaap, 
elkeen op sy eie katel, en met die deur die heelnag oop. 

Maar daarvoor het karnallie Chris glad nie kans gesien nie en met baie op sy knieë gesmeek stem ek in om voor 
die toer te trou.  Die grootste probleem was - die toer begin Saterdag en dit was reeds Donderdag.  Met 2 predi-
kant-skoonseuns was daar egter nie ‘n probleem om die troue vinnig te reël nie.  So gebeur die blitstroue toe 
Vrydagaand met ons 25-stuks nageslag as getuies. 

Saterdagoggend arriveer die kombi waarin ons en ses kinders gaan “wittebrood” hou. Agter op die ruit het ie-
mand in groot wit letters “Just Married” geskryf.  

Die vakansie was ‘n groot sukses en ons het baie pret beleef.  Ons beveel ‘n vinnige troue, en dat jou kinders 
saam met wittebrood gaan en jou al die pad bederf, aan. 

Chris en Noeline Cronjé  



Suster Ellie en  

Suster Geraldine  
 

Ek besluit om hierdie twee dames 
met wie elkeen van ons dikwels te 
doen het, van naderby te leer ken 
en word vriendelik in die spreek-
kamer ontvang.  So tussen die 
hulpverlening aan inwoners wat 
inkom, kry ons ‘n gesprek 
ingepas. 

Ek kom agter hulle vriendelikheid 
borrel uit hulle harte want voor my 
is twee gelukkige persone wat 
vreugde vind in hulle werk.  Hulle 
geniet dit om die inwoners en al 
hulle kwaaltjies te leer ken, asook 
waar elkeen woon en dis mos lek-
ker om net heeldag besig te bly.  
Hulle beaam ook dat die versorg-
ing van ouer mense en om later te 
sien hoe mense weer gesond 
word en terugkeer na hulle nor-
male lewe, vir hulle die bevre-
diging gee wat elke mens in hulle 
beroep soek.  Hulle samewerking 
met dokters, apteekpersoneel, 
maatskaplike werkers en verpleeg
-personeel op verskillende vlakke 
is uitstekend.  Volgens hulle is die 
span gesondheidswerkers by   
Huis Herfsblaar ‘n fenomenale 
gemotiveerde span.  Natuurlik 
maak die mooi gesindheid vanaf 

Ons kuier by: 

die inwoners dit ook vir hulle mak-
lik om goeie diens te lewer. 

Sr. Geraldine Cronjé het in No-
vember 2020 by ons aangesluit.  
Sy is die dogter van Gerald en 
Antoinette Herbst wat in E1 woon. 
Dit is vir haar lekker om haar 
ouers gereeld te kan sien.  Voor 
Huis Herfsblaar het sy gewerk as 
aflossuster by dokters en klinieke. 
Ongelukkig moes sy onlangs ‘n 
swaar pad loop met haar man se 
siekte en afsterwe.  Ons wil haar 
graag hiermee verseker van ons 
innige meegevoel.   

Sr Ellie is een van daardie handi-
ge mense - sy het al verskillende 
bedrywe beoefen.  Na verpleging 
het sy ‘n juwelierswinkel bedryf tot 
haar kinders dit by haar oorgen-
eem het.  Daarna het sy en haar 
man geboer en daar het sy haar 
onderskei as ‘n pasteitjiebakker 

van formaat.  Sy het 3 kinders 
grootgemaak en is nou ouma van 
8 kleinkinders.  Sy geniet dit om 
nou weer terug te wees by 
verpleging/versorging. 

Omdat hulle bedags so baie en 
ver moet loop, werk hulle met 
croc’s wat dit vergemaklik.  Hulle 
het ook ‘n spesiaal toegeruste 
sakkie wat hulle op elke ronde 
saamneem met al die nodigste 
hulpmiddels sodat hulle dadelik 
kan help met kleiner ongesteld-
hede.  Hulle sluit ons gesprek af 
met: “You must work smarter, not 
harder”. 

Dit is die afgelope tyd vir my 
duidelik uit my onderhoude met 
die verpleegsusters en Neels wat 
Senior Manlike Hulpverpleër is by 
Herfsmed dat daar, danksy mooi 
gesindhede tussen mense, by ons 
aftreeoord ‘n unieke atmosfeer is 
van warm omgee en uitreik na 
mekaar wat dit vir personeel ook 
lekker maak om by ons te werk.  
Kom ons koester hierdie mooi 
gesindheid en wees net elke dag 
lief vir mekaar. 

Lucia Truter 

DANKIE aan ál ons verpleeg– en 
versorgpersoneel, van al ons in-

woners.  
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Wenke vir ouer mense: 

Ouer mense moet met mekaar kommunikeer 
en nie net kuier nie.  Vra vrae, luister aktief, 
kyk aandagtig vas in die ander persoon se oë 
en voer ‘n gesprek.  Ouer mense moet krities 
waarneem en feite onthou om die brein besig 
te hou. 

Aanvaar die ander persoon  vir wat hy is - al is 
hy meer of minder verstandig, of meer of 
minder versteurd of verlam.  Dis ‘n hartseer 
toestand.  Neem dit met empatie waar.  Laat 

hom goed voel in jou teenwoordigheid. 

Ouer  mense  moet  aanhou  dink, redeneer, 
lees, blokkiesraaisels invul en stokperdjies 
beoefen.  Dit hou hulle aandag besig.  Waak 
daarteen om in die verlede te lewe.  Waak 
daarteen om in jouself gekeer te wees. 

Intelligente mense is redelik en meer 
verdraagsaam en wys.  Ware wysheid is die 
soeke na die waarheid.  Dit laat mens groei 
na ‘n volwaardige mens.  Mens moet aanhou 
soek en groei en leer uit jou ervarings.  Mens 

moet diepsinnig dink en dan verstandig 
reageer. 

Mens moet probeer om die geheelbeeld in men-
se waar te neem en te waardeer.  Waak teen 
oorbeklemtoning van sekere swak of 
verswakte eienskappe.  Daar is by elke mens 
en elke saak soveel positief om te waardeer.  
Soek liewer die mens se potensiaal en onder-
steun dit. 

Probeer verhoed dat ouer mense terneergedruk 
word en depressief of neuroties raak.  Een-
voudige bedagsaamheid en meelewendheid 
kan ‘n verskil in hulle lewens maak.  Mens-
waardigheid kan so herwin word. 

Ouer mense moet erns daarvan maak om te 
stap ter wille van hulle bloedsirkulasie.  In 
die natuur is suurstof vir die longe en die 
hele liggaam en ontspanning van alles wat 
jou terneergedruk laat voel.  Vitamien D in 
die sonskyn is jou beste medikasie. 

Dr Loubie  Loubser   

BOUSTENE AAN ONS GELUK IN HUIS HERFSBLAAR 
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Wat Het Gebeur….. 

LENTE SE MOOIHEID! 

In ons!  Om ons! 
Huis Herfsblaar se tuin staan vroegtydig getooi - 
in rooi, wit, pers, oranje, pienk, geel en groen wys 
die natuur haar oordadigheid en baldadigheid. 
Op die 3de September kom wandelende blomme 
by die deure van hul huise en woonplekke uit.  
Vrolikheid en soepelheid lê in spiere - opgewon-
denheid dryf hulle aan. 

Uitbundig geel kom die huisbewoners deur ste-
gies en strate aangestap.  Rooi en wit kom die A-
blok uit - in gelid soos rooi papawers in ‘n land.  
Die groen van die C-blok kom laggend, swaaiend 
en dansend uit - hul lywe lag. Dis lente!  Blok B 
staan uit soos persblou veld vol van sagte len-
teblomme gesaai deur baie jare.  Ons heel 
broosstes, ridderspore en anemone, word 
uitgestoot deur vlinders met goue vlerke.  So bly 
julle is saam met ons hier óp die veld en tussen al 
die mooi. 

Musiek dawer oor ons veld (tuin) - lywe beweeg 
saam in sagte, swaaiende bewegings.  Ds Jan 
open, sê: “Dankie Heer vir mens en veld en blom!” 
In oranje staan mnr Black, gee die dag ‘n hup-
stoot en ‘n stywe ‘geniet dit’ druk. 

Tyd breek aan vir langgeoefende krete en sang!  
Almal sit in afwagting en wag vir hul beurt. Die 
rooies sing hul lied met sagte stemme, geoefend 
en mooi.  Geel kry ‘n onverwagse ongeoefende 
kans en die kreet is daar! Sterk stemme gee ‘n 
“Hiep hiep hoera Somerdae!”  Groen se kreet is 
voorwaar groen, hul harte suiwer, hul opgewon-
denheid tasbaar - al het deur ‘n week se oefening 
die kleur soms verander - ingedagte!  Die blou 
klokke twiet hul lentesang met die sagte klank 
van ‘n trekklavier, innemend en gerusstellend.  
Alles is nog wel. 

Tafels staan getooi in elke kleur - so mooi!!  
Soos Charles H Spurgeon gesê het: Dit is nie hoé-
veel ons het nie, maar hoeveel ons geniet wat ons 
gelukkig maak. 

Gekleurde roetekaarte wys die weg vir ons stap-
tog aan.  Partykeer verniet want as ons aan die 
gang is, stap ons reguit en ferm met een doel voor 
die oë - die einde is in sig! So dankbaar vir ons 
ledemate, vir ons asem en vir krag! 

Ons sing in ons harte: 
Dankie Heer, Dankie Heer, 
ons wil U liefde eer. 
Dankie vir lente 
in ons harte weer. 
 

Die bestuur verdien ‘n blommekroon, so ook 
elke liewe inwoner.  Hierdie uitkoms was goed! 

Sandra van Rooyen 

LENTEDAG . WAT ‘N FEES! 

Sommer vroegmôre op 3 September 2021 by ons 
ontbyt, kon ons al sing uit Lied 464: “Hoe groot is 
U” en daardie lof aan die Skepper is voortgesit 
met die kort boodskap en gebed van Ds Jan daar 
onder die mooi bome tussen die kleurvolle groepe.  
In die pragtige tuin, met die heerlike lentewarmte 
en lewenslustige vrolike inwoners, was dit van die 
begin af duidelik dat die dag net prettig kan wees. 

Huis Herfsblaar se inwoners het dan ook met 
groot entoesiasme deelgeneem aan alles wat die 
oggend gebied het.  Die deelnemers het aan die 
stappery, met die rolstoele vooraan, ‘n olimpiese 
gees geopenbaar. Die pienk kragpilletjies langs die 
pad het, soos dit vir my lyk, duidelik gehelp. 

Ons in Huis Herfsblaar wil net dankie, dankie, 
dankie sê vir die heerlike funksie in ons pragtige 
tuin en die uitdagende pretstap. 
Dankie aan elkeen wat ‘n aandeel aan die organ-
isasie en uitvoering van die lekker oggend gehad 
het.  Dankie aan Linda wat gou, voor sy weer by 
die inentings gaan werk het, foto’s geneem het.  
Dankie aan die Sosiale Komitee onder leiding van 
Chané, met die inspirasie van Aloma en James, 
vir die beplanning en uitvoering daarvan.  Dankie 
aan die Noodhulpspan wat gereed was vir wat 
dalk ook al kan gebeur. 

Baie dankie aan Corrie Kruger en die tuinspan 
wat alles buite reg gekry het en die tuin so versorg 
het om dit ‘n vreugde te maak vir ons om daar te 
kuier.  Dankie vir Marius en sy span wat vir eks-
tra koelte gesorg het.  En julle almal wat sommer 
gou alles weer opgeruim het.  Ons waardeer dit. 

Dankie aan die kombuis vir hulle harde werk 
met voorbereidings om innerlike vreugde te be-
sorg, met die bak van “muffins”, bestel van vrug-
tesap en om koffie gereed te hê ... en hulle het so 
mooi gelyk!  Terwyl ons buite kerjakker het, was 
hulle ook alweer besig om vir ons die lekker ete en 
vrugteslaai en roomys voor te berei.  Dankie! 

‘n Spesiale dankie aan die gangleiers en die in-
woners wat so heerlik saamgewerk het en ‘n lek-
ker spangees aangewakker het in die verskillende 
kleurblokke.  Ons het sommer lekker gees hier in 
ons plek. 

Die opgewekte en vrolike musiek het ook ‘n 
groot aandeel gehad aan die sukses van die dag.  
Dankie Louis! 
Ons was veral bly dat so baie van ons versorg-
ingmense en hulle helpers saam kon stap en kui-
er.  Dit was vir ons baie spesiaal. 
 

Ons kan maar net uitroep:  Herfsblaar bo! 

Barbara Strydom 
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‘n Vinnige bederfie 

Op 03 September 2021 het 130 Sorgeenheid in-
woners ‘n soet verrassing met ‘n mooi briefie 
ontvang wat ‘n permanente glimlag op hul gesigte 
gelaat het.  

Hoërskool Oos-Moot het as deel van ‘n 
liefdadigheidsprojek sjokolade ingesamel en ‘n 
briefie geskryf om aan die inwoners uit te deel, 
maar as gevolg van COVID-19 regulasies kon ons 
nie almal in die sale toelaat nie. Die leerlinge het 
‘n paar inwoners onder in die kliniek se ingang-
sportaal ontmoet en van die sjokolade uitgedeel. 
Met toestemming van die saalsusters het ek en 
Ina Delport die ander sjokolade gaan uitdeel in 
die sale en die waardering was ongelooflik.  
Een van die briefies het gelees, “Die definisie van 
‘n Ouma is warm liefde toegedraai in kreukelpa-
pier” en dit is te kosbaar! Ek het my ouma 6 jaar 
terug verloor en die briefie het my dadelik aan 
haar herinner en hoe lief sy was vir ‘n soet 
dingetjie.  

Dit laat mens stop en die klein goed waardeer. 
Vir my is ‘n sjokolade nie ‘n spesiale geskenk nie 
want ek eet so baie sjokolade (dalk te veel) maar 
vir meeste van die inwoners wat ons besoek het, 
was dit die beste deel van hulle week.  
Dit is met ‘n hart vol dankbaarheid dat ons 
dankie sê vir Hoërskool Oos-Moot dat hulle 
uitgereik het en ons inwoners bietjie bederf het.  

Chané Smuts 

Mannedag stel ‘n nuwe standaard vir HUIS HERFSBLAAR 

Alle dames wat in Huis Herfsblaar woon sal moet kennis neem dat ‘n nuwe standaard in ons woning op-
gestel is – die streep is getrek en die uitdaging is op die tafel! 
 

Die saak staan so: hier in ons geledere woon daar tans 70 manne wat in staat is om ‘n funksie in die tuin 
by te woon. Inderdaad word hulle toe almal genooi na die mannedag-vieringe in ons pragtige lentetuin op 
15 Oktober 2021.  En siedaar!! 60 manne daag op.  
 

Daar mag moontlik ‘n paar faktore wees wat bygedra het tot hierdie uitsonderlike prestasie. 
Eerstens kan dit die belofte wees dat daar ‘n gebraaide rib-burger bedien gaan word (en was daai burger 
nie smaaklik nie!)  
Tweedens was dit dalk nuuskierigheid om te sien hoe lyk en te hoor hoe klink die groep genaamd Stresos, 
wat die vermaak verskaf het (en het die groep nie die aller-lekkerste wysies gespeel en liedjies gesing nie. 
Ek weet van ‘n paar manne wie se stywe rumatiektone vir ‘n rukkie sommer lekker losgekom het.)  
Derdens was daar natuurlik die gerugte, soos afgekondig in die eetsaal, van ‘n moontlike ontkleedans, 
maar daarvan het ongelukkig, of dalk gelukkig, net mooi dadels gekom. (Ek verstaan die dame kon weens 
beurtkrag nie betyds hier wees nie). 
 

Gelukkig vir ons was die groepie waardige dames van ons huis, soos altyd, vroeg reeds op hulle poste om 
alle voorbereidings te tref en te sorg dat alles tydens die funksie vlot en liplek-lekker verloop. Baie dankie, 
julle is die beste! 

Lappies Labuschagne 

‘n Lente lied word gebore 

Elbie het by my en Annie se koffiedrinktyd 
ingewals gekom met die nuus van die voorgenome 
Lentedagvieringe terwyl sy “Dis heerlike lente” 
geneurie het.  Sy het gevra dat almal asb aan 
voorstelle moet dink vir ons blok se liedjie. 

Die ratte hierbo in my kop het onmiddellik 
begin draai en later die aand het ek my poging 
onderdeur haar deur gestoot vir voorlegging aan 
die groep om gebytel, gebou of verwerp te word. 

Elbie was blykbaar ingenome met die vinnige 
samewerking en entoesiasme.  Sy het dadelik met 
die musiekkoördinasie begin.  Twee woorde is 
verbeter om by die ritme te pas en ‘Voila’- ‘n 
liedjie is gebore. 
 

“Ons vier weer ons Lente 
Met inentings op dreef. 
Ons smag weer na normale 
Maniere van leef. 
Hola drieooo ha... Hola drieooo  2x 
 

Huis Herfsblaar ons swewe 
Van vreugde en bied 
Ons dankie-sê-gebede 
Vir al jul ongerief. 
Hola drieooo ha… Hola drieooo  2x 

Agatha Erasmus 



Fees der feeste vir ons 90 jariges 

Wanneer mens 90 word is niks méér van pas as ‘n 

glansryke okkasie nie.  En so wás dit ook 20 Oktober 

2021- aards, glansryk en manjifiek georkestreer- vir 

JOU uitgepak om te geniet. 

Die beste wat die aarde kan bied- neute, druiwe, wyn, 

kase wat Nederland sou laat bloos.  Vye droog en 

vars, aarbeie blink, groot en soet.  ‘n Vet ou koning uit 

die middeleeue sou wát wou gee vir so ‘n 

feestelikheid. 

Ons 90 jariges sit daar- Chris Coetzer die sanger van 

die geleentheid het nie eintlik geweet wie die ere-

gaste is nie.  Hy moes soek om hulle tussen die ge-

wone gaste uit te ken om spesiaal vir hulle te kon 

sing.  Hulle lyk so goed want hulle is in die droogte en 

runderpes jaar gebore en moes hard werk om bo uit 

te kom.  Mens kan trots wees om hierdie dag saam 
met hulle te kon vier. 

Heildronke is ingestel deur James, Ds Jan en Chris 

Coetzer.  Hande is geklap en voete gestamp, want 
hierdie mense verdien ‘n reuse applous! 

Dit is interessant om te weet dat bekendes soos Des-

mond Tutu, Arthur Chaskalson (vorige president van 
die konstitusionele hof) en Basil de Oliviera, uitmun-

tende krieketspeler, ook in hierdie besondere jaar 

(1931) gebore is. 

Dankie Here dat U altyd daar was deur lig en donker 

tye. 

Dankie aan James en die personeel van Huis 
Herfsblaar wat die funksie moontlik gemaak het: Sus-

ters en voorsitters van komitees vir julle aandeel in 

hierdie ongelooflike dag. 

AVBOB, een van ons borge, verdien ook spesiale ver-

melding. 

Ons salueer julle almal en ook elke 90 jarige in die 
groep! 

Sandra van Rooyen 

80 & 90ste Verjaarsdagvieringe 

bl 6 Herfsgenoot 

Tagtigers se bederf 

‘n Vriend het vertel dat sy bejaarde stapmaat elke 

oggend na hulle  stap gesê het: ”Well old chap, enjoy 

the rest of your BONUS day”.  Om tagtig te word is ’n 

voorreg, genade, seën en ware BONUS.  Veral as jy 

in Huis Herfsblaar is op 20 Oktober 2021.  Dis ‘n 

wonderlike voorreg en onvergeetlik om so’n 

hoogtepunt saam met 27 ander bevoorregtes te kan 

vier. 

Met die instap in die Van den Bergsaal raak mens 

sommer kortasem van opgewondenheid as jy die 

mooi versierde en gedekte tafels sien, die versiering 

by die verhoog en dan vang jou oog die aantreklike 

man met die rooi ferweel baadjie met ‘n mikrofoon in 

sy hand... 

Mnr James Black verwys in sy verwelkoming na 

enkele merkers wat rondom 1941 gebeur het 

(afgesien van die 27 geboortes!), soos ander 

bekendes se geboorte, trefferliedjies, begin van die 

treinspoor-netwerk, oorlog, ensomeer. 

Die bonus-item van die middag was die wonderlike 

sang en musiek van die hoogsbegaafde en 

vermaaklike kunstenaar, Chris Coetzer.  Hy het 

polslae, bloeddruk en asemhaling opgejaag met sy 
sang en musiek.  Trouens, sy aksieliedjies, wat die 

partytjiegangers betrek het, het nie net die litte 

losgemaak nie, maar pyne, kwale en geite sommer 

laat verdwyn.  Catch a falling star was ’n groot treffer 

vir saamdoen en sing. 

Sy opbouende en bemoedigende Christelike 

opmerkings tussen die liedjies was onvergeetlik.  

Almal is aangemoedig om die lewe elke dag te geniet 

en voluit te leef.  Ons het die lewe verniet by die Here 

gekry om te geniet.  Die Here IS en ons moet elke dag 

vir Hom en mekaar lewe.  Verder kom die Here ons 

haal vir sy bruilofsfees, as sy bruid, nie vir sy 

begrafnis nie. 

Al die tagtigers sê dankie aan die bestuurder, sy 

bestuur en personeel en elkeen wat gehelp het vir die 

uitsonderlike bederf met so ’n puik partytjie.                 

’n Spesiale dank aan AVBOB wat ’n groot deel vn die 

funksie geborg het. 

Louis Dressel 

Negentigjariges hou partytjie 

Ons het gehoor daar gaan vanjaar partytjie gehou word vir die negentigjariges, 

En sowaar hier kry ek die allermooiste uitnodigingskaartjie na die partytjie! 

As bonus mag ons nog twee gaste ook nooi, dus nooi ek my dogter en kleindogter.  

Die saal het pragtig gelyk toe ons daar instap, met mooi en heerlike eetgoedjies op die tafels. 

Na Ds Jan met gebed geopen het, het die sanger Chris Coetzer vir ons gesing en ons ver-
maak met handeklap en voetestampliedjies en  sodoende almal gou in ‘n vrolike luim gekry. 

Ons sê baie dankie vir almal in Huis Herfsblaar wat so ‘n onvergeetlike en lekker verjaardag vir ons gereël het, 
asook vir AVBOB wat ‘n groot deel van die funksie geborg het.  

Sarie du Toit   



bl 7 Uitgawe 4 

HERFSBLAARKOOR EN COVID 19 

Alhoewel die getal koorlede klein maar konstant bly, 
streef Ria en die koorlede daarna om die standaard 
van hul koorsang so hoog moontlik te hou.  Daarvoor 
is natuurlik nodig die liefde vir koorsang, getroue 
bywoning en gekonsentreerde dissipline van beide 
dirigent en koorlede. 

Die jaar 2021 het as gevolg van Covid 19 baie eise 
ten opsigte van bywoning gestel.  Omdat inwoners 
toegelaat was om vir hul geliefdes te gaan kuier, maar 
met hul terugkeer agt dae in isolasie was, het dit be-
teken dat daar meer as die gewone afwesighede was.  
Dit het meegebring dat die tempo van vordering sta-
diger was.  Danksy toegewyde koorlede, kon ons eg-
ter in Junie ‘n geslaagde winterkonsert aanbied en 
vertrou ons om op 19 November ons jaareindprogram 
aan te bied. 

Ons rig ‘n hartlike uitnodiging aan al die inwoners, 
dames en mans, om in 2022 Woensdagmiddae van 
15.00 tot 16.30 op te offer en by die koor aan te sluit. 

SOLI DEO GLORIA (Aan God al die eer) 

Ria Nel  

 KOORKRAMPE 

As die koor vir julle optree en alles verloop glad en 
julle geniet die musiek, moenie dink dit het sonder 
pyne gebeur nie.  Teen die tyd dat ons optree, het 
ons Hoofdame ons al goed afgestof en gepoleer.  
Haar standaarde is hoog, dissipline sterk.  Jy leer 
om elke kolleltjie of teken op die bladsy te gehoor-
saam.  Tot sy by Herfsblaar kom bly het, het ons 
hoofdame wêreldklas kore afgerig en van hierdie 
klomp gryskoppe met swak heupe en krom skouers 
gaan sy ‘n éérsteklas koor maak, buig of bárs.  
Laasgenoemde gebeur nou as ons daardie ge-
wraakte rusteken nie omkring het sodat ons kan on-
thou om daar stil te bly nie.  En waag dit om ‘n 
piepgeluid te maak as jy moes stilgebly het!  Sy kýk 
vir jou.  “Het jy nie die rusteken omkring nie??”  
Gróót sonde en die skuldige probeer klein word in 
die stoel.  “En ‘ie’ en ‘a’ word met ‘n ronde mond 
gesing, nie plát nie.  En moenie jou kop beweeg as 
jy ‘gggg’ sê nie.  Dit moet natuurlik kom.  En let op 
‘d’, ‘t’, en ‘k’ aan die einde van sinne. Artikuleer!!” 

“Hou julle lêers op dieselfde hoogte.  Ek het spesi-
aal die wit stoele met die leunings aangevra om julle 
te help.  Sit régop, sitvlak stewig op die stoele, jou 
ribbekas en longe oop sodat die klank kan uitkom.  
Voete moet voor baie netjies teen me-
kaar staan en so blý.  En jy met jou 
bene oormekaar, sit reg!  Manne, ek 
soek volume by julle.  Onthou, julle is 
net twee.”  Siestog, hulle is net tweet-
jies teen ‘n oormag van soprane en al-
te ... en hulle is so waardevol. Moet 
hulle tog nie kwaad maak nie, prewel 
ons ongehoord.  

Ons begin oefen maar gou is iets nie na 
Dame se sin nie.  “Moenie die note 
staccato sing nie - nee, dis lig en dartel-
end”.  Sy beduie met ‘n stralende gesig 
en haar hand soos ‘n ballerina hoe 

‘dartelend’ lyk.  “Jý wat tydhou met jou voete, hou 
hulle stil!  Wie sing nou alweer ‘halleloeja’?  Hoeveel 
keer moet ek nog sê dis halle- l- ú- ú- ja”.  En 
moenie dink jy gaan wegkom met ‘n vals noot nie. 
Hierdie gesoute koordame hoor hom van vér af 
aankom.  
Daar is baie musiekstukke en ons oorvol geheues 
wil nie meer al die woorde onthou nie.  Nou kyk ons 
te veel af op ons lêers om die woorde, rustekens, 
invalle en uitvalle en om al daardie slagysters raak 
te sien.  Hoofdame kry so warm - ons moet deure 
oopgooi anders máák sy dit nie. Sy het nie geweet 
koorafrigting kan so uitputtend wees nie. “Julle moét 
vir my kyk want ek wys vir julle.” Dis nou die invalle 
en uitvalle.  O aarde, ons verloor die noot.  Sy kyk 
ons een vir een deur en sê:  “Dis oor julle nie vir mý 
kýk nie.  Manne, sing alleen” ‘n Sopraantjie sing 
ingedagte saam.  Ons dame k-y-k vir haar.  “Ek sal 
jou laat solo sing as jy wil”  “Alte, nou sing julle”  
Hulle slaag die toets en nou sing die soprane.  Nee, 
nie goed genoeg nie.  “Een van julle het dit nog reg 
nie.”  Ons doen dit paar keer oor totdat almal op die 
noot is want perfeksie is die maatstaf hier. 

Nou is ons by ‘n belangrike deel.  Dame wys ge-
voelvol vir die manne met haar arm van onder af 
boontoe, hoe die noot moet g- r- o- e- i.  Sy toets 
hulle.  “Sien julle wat ek wys?”  ‘n Dapper een ant-
woord.  “Lyk soos gee pad voor!”  Almal lag.  Die lug 
is vrolik. Ons hoofdame is ook uitgeboul.  Sy sê vir 
een van die koorlede: “Jy moet hierdie dinge 
neerskryf!”  

Vir ‘n rukkie is die spanning gebreek, dan val ons 
weer in.en so word ons vir ure gevorm tot volwaardi-
ge koorlede, breine wat gestagneer het weer op-
gekikker en ons gaan ‘dartelend’ deur baie oefenure 
tot die dag van optrede wanneer ons met ons wit en 
swart klere en rooi serpie glad geolie optree.  Niks 
wat in hierdie lewe die moeite werd is, kom sonder 
inspanning en harde werk nie.  

(Suutjies uitgelek…) 

LAG EN JOU LYF LAG SAAM 

Lag verlaag bloeddruk.  Dis byna so doeltreffend 
soos musiekterapie. 
‘n Franse chirurg het in die veertiende eeu humor 
gebruik om mense se aandag af te lei terwyl hulle 
onder die mes was en ook tydens hulle hersteltyd. 
Dit maak maer!  Dis genoeg om jou heeldag te laat 
giggel want dit verbrand kilojoules. 

Lag lekker uit jou maag en dit kan jou hart- 
en asemhalingspoed en suurstofverbruik 
verhoog. 
Oefen jou lagspiere - dit laat jou 
“immuniteitsoldate” hulle spiere bult. 
 

En vir nou!  
Kalmeer jou gees, 
Vervang vrees met regte feite. 
Was jou hande. 

 
Geneem uit Sarie van Maart 2020 

Bygedra deur Barbara Strydom 



AKTIWITEITE 

Van den Bergsaal:   

Brug Dinsdae 13:30 

Bybelstudie Donderdae 09:15 

Gebedsgeleentheid Vrydae 07:15 

Kanasta Vrydae Vanaf 13:00 

Koor Woensdae 15:00 

Musiekpotpourri 2de Maandag van maand 14:30 

Rummikub Maandae 09:00 

Trimgim Dinsdae 09:00 

Vrolike Vriende Vrydae (sien kalender) 09:30 

Terapeutiese Inkleurgroep Maandae Vanaf 13:30 

Herfsblaar lofsang Sondae 16:30 

     

Aktiwiteitelokaal:   

Woel en Werskaf Woensdae 09:00 

Terapeutiese Inkleurgroep 2de maandag van maand Vanaf 13:30 

Olieverfskilderklasse Vrydae 14:00 

    

Eetsaal D2:   

Gewyde sang Woensdae 08:30 

     

Eetsaal E1:     

Inkleur terapie- Sorgeenheid Dinsdae 09:00 
    

Snoekerkamer:   

Dinsdae   10:00 
Snoeker  

Woensdae 09:00 
      

Ander:     

Biblioteek Dinsdae & Vrydae 09:30-11:00 

Leeskamer 
Maandae 09:00–11:00 

Woensdae 15:00–17:00 

Kroukie Maandae, Woensdae & Vrydae 15:00-17:00 

      

Ander:     

Absa bank Dinsdae (soos afgekondig) 09:00-10:00 

Groente & vrugte verkoping Donderdae 10:30–11:00 

Snoepie Maandag-Vrydag 09:00–11:00 



 Kalender vir Desember, Januarie en Februarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

D/S- Diens sentrum  V/V- Vrolike vriende 

Die program is onderhewig aan verandering. 
Hou die kennisgewingborde dop vir plakkate en inligting oor gebeure. 

Suduko (vanaf: sudoku.cba.si) 
#92834 Maklik       #35505 Moeilik 

 

7         

5    4 8 3   

 4 9 6  7   5 

  6   2    

  1   6  8  

        2 

 9   3  4 6  

       5  

6 2    9   1 

       1 7 

    3 2  8  

9 8    5    

      7 4 3 

  2       

1  3 4      

    8     

     7 5  6 

    5 1 2   

Datum Aard van Aktiwiteit/Funksie Wie/Wat/ Waar 

3 Des Kersliedere in die Kerk 09:30  NG Kerk   (D/S) 

10 Des Kersliedere en piekniek 17:00 Tuin    (D/S) 

17 Des Geen Funksie  

24 Des Geen Funksie  

31 Des Geen Funksie  

7 Jan Geen Funksie  

14 Jan Vat 7—Stories en musiek 09:30 v/d Bergsaal  (V/V) 

21 Jan NG Kerk Queenswood, week van gebed  

28 Jan Vrugtefees 09:30 Tuin     (D/S) 

4 Feb Noot vir Noot 09:30 v/d Bergsaal  (V/V) 

11 Feb Valentynsdag 09:30 Tuin   (D/S) 

18Feb Gespreksforum 09:30 v/d Bergsaal  (D/S) 

25 Feb Vlooimark 09:30 Tuin   (D/S) 



DIE MENSLIKE SKELET 

Die menslike skelet bestaan uit 
meer as 200 bene van verskillen-
de vorms en groottes wat ‘n bel-
angrike rol speel om ons gesond-
heid en welstand te handhaaf.  
Bene bied die basiese strukturele 
raamwerk vir ons spiere en stel 
ons in staat om regop te staan en 
rond te beweeg. 

Bene omring en beskerm nood-
saaklike organe teen besering.  
Tande is harde, gespesialiseerde 
bene wat ons in staat stel om ons 
kos te kou en voeding aan ons 
liggaam te verskaf.  Die kleinste 
bene in ons liggaam is dié in ons 
binne-oor wat gehoor moontlik 
maak.  Bene speel ook ‘n 
verskuilde maar ewe belangrike 
rol in die biochemie van ons lig-
gaam omdat dit as ‘n reservoir vir 
kalsium dien, wat noodsaaklik is 
vir behoorlike senuweegeleiding 
en spieraksie. 

 

BEENWEEFSEL 

Been is lewende weefsel en 
bestaan uit gespesialiseerde selle 
(osteosiete) wat afwisselend daa-
rin voorkom en voortdurend been 
verwyder en vervang.  Twee 
soorte beenselle kom voor: oste-
oklaste en osteoblaste. Oste-
oklaste stel kalsium uit been vry 
en osteoblaste bou nuwe been.  
Hierdie normale proses van been-
hermodellering vernuwe ons skel-
et sowat elke sewe jaar. 

Na min of meer 35 jaar word 
meer been ongelukkig verwyder 
as vervang, wat tot ‘n geleidelike 
afname in beendigtheid lei 
namate ons ouer word. Verlies 
van beendigtheid lei dikwels tot ‘n 
toestand wat osteoporose geno-
em word.  Die been raak meer 
poreus, dunner en ligter, wat ons 
risiko verhoog om frakture op te 
doen. veral in die heupe, ruggraat 
en polse.  Osteoporotiese frakture 
kan in enige deel van die skelet 
voorkom, buiten die skedel. 

 

OSTEOPOROSE RAAK MANS 
ÉN VROUE. 

Die vroeë fases van osteoporose 
veroorsaak geen simptome of 

waarskuwingstekens nie. In die 
meeste gevalle weet mense met 
osteoporose nie dat hulle hierdie 
toestand  het voordat hulle ‘n 
fraktuur opdoen nie. Osteoporot-
iese frakture kom toenemend met 
ouderdom voor.  Die voorkoms is 
hoër onder Kaukasiese en Asiat-
iese afkoms, en ook hoër onder 
vrouens as mans.  

Daar is beraam dat een uit twee 
vroue na menopouse ‘n osteopo-
rotiese fraktuur opdoen.  Een uit 
elke drie mans bo 75 jaar sal deur 
die siekte geraak word.  
Aangesien osteoporose feitlik 
geen simptome toon nie, is dit 
belangrik om te verstaan wie ‘n 
groter risiko het. 

OSTEOPENIE 

Anders as osteoporose is osteo-
penie nie ‘n siekte nie, maar 
eerder ‘n toestand van laer as 
gemiddelde beendigtheid. 

Met osteopenie is jou bene dus 
nie so dig soos gewoonlik nie, 
maar dis ook nie so verswak soos 
dit sal wees in die geval van oste-
oporose nie.  Osteopenie kan in 
baie gevalle tot osteoporose lei.  
As jy dus osteopenie het, behoort 
jy stappe te doen om jou bene te 
versterk. 

 

LEEFSTYLAANPASSINGS VIR 
GESONDE BENE  

Aanvullings: 

Kalsiumkarbonaat 

Kalsiumsitraat 

Vitamien D 

Ander voedingstowwe sluit in 
proteïen, magnesium, vitamien 
K en sink. 

Verbruik alkohol matig en hou op 
rook. 

Meer as twee alkoholiese 
drankies per week veroorsaak 
2% beenverlies per jaar.  Niko-
tien lei ook tot 2% jaarlikse 
beenverlies.  As jy alkohol 
oormatig inneem én sigarette 
rook, kan dit saam tot 8% been-
verlies per jaar veroorsaak. 

Gewigdraende oefening. 

Gewigdraende oefeninge help 
omdat dit jou spiere laat druk en 
trek teen jou bene. Hierdie ak-
sie sê vir jou liggaam om nuwe 
beenweefsel te vorm. 

Maak ‘n afspraak met jou dokter.  
Moenie jouself probeer behandel 
nie. 

Gereelde toetsing vir 
beendigtheid. 

Jou dokter sal bepaal hoe 
dikwels jy ‘n beendigtheidstoets 
moet laat doen; moontlik elke 
ses maande of jaarliks. Vir per-
sone met sterk bene is ‘n 
beendigtheidstoets elke drie jaar 
voldoende. 

 

Vervat uit ‘n artikel 
deur Dr Anni Deetlefs 

Uit: Bruis Januarie/Februarie 
2021 

Osteoporose 

RISIKOFAKTORE VIR               
OSTEOPOROSE 

Geneties 
• Vroue meer as mans 
• ‘n Familielid met osteoporose 
• Identiese tweelinge 
• ‘n Klein beenstruktuur 

Voeding 
• Lae kalsiuminname 

• Vitamien D-tekort 

• ‘n Dieet met ‘n hoë sout- en 
diereproteiëninhoud 

• Om ondergewig te wees. 

Leefstyl 
• Hoë alkoholverbruik  

• Rook van sigarette  

• Gebrek aan oefening. 

Hormonaal 
• Menopouse 

• Verlies van menstruele siklus 

• Vetsug 

• Ooraktiewe skildklier 

Medikasie 
• Kortikosteroïde 

• Antikoagulante of 
teenstolmiddels 

• Chroniese litiumterapie 

• Te veel skildklierhormoon 

• Chemoterapie 

• Anti-epileptiese middels 

• Teensure wat fosfate vasbind 

• Sekere waterpille 
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Sowat ‘n miljoen mense word elke maand oor die 
wêreld heen 60 jaar oud.  Die mens se lewensver-
wagting neem wêreldwyd dramaties toe - en die 
groot golf van ouer mense gaan Suid-Afrika van 
2030 tot 2050 tref.  Volgens vooruitskouings gaan 
die aantal 65-plussers binne die volgende 30 jaar 
wêreldwyd van 46 miljoen tot 166 miljoen toeneem! 
 

Waarom leef mense soveel langer ? 

Drie belangrike faktore beinvloed bevolkingsverou-
dering 

1. Laer mortaliteit 

Minder mense sterf jonk en danksy leefstyl-
aanpassings soos gesonde eetgewoontes en 
oefening, asook gevorderde mediese tegnolo-
gie, leef mense langer.  Dis wel belangrik om 
tussen gesonde langslewendheid en 
langslewendheid met allerlei beperkinge te 
onderskei. 

Eersgenoemde is die ideaal - om vir die groot-
ste deel van jou lewe relatief gesond en aktief te 
wees, en tot ‘n betreklik vinnige einde te kom.  
Laasgenoemde gaan meestal met verskeie ge-
lyktydige siektes oor ‘n uitgerekte tydperk 
gepaard.  In die lig van armoede en die toe-
name in leefstylsiektes in Suid-Afrika gaan dit 
ongelukkig die lot van die meeste ouer Suid-
Afrikaners wees. 

2. Laer geboortekoers 

Volgens statistieke het die gemiddelde hoeveel-
heid kinders per vrou oor die laaste 10 jaar 
gedaal. Dis ‘n wêreldwye neiging en al hoe 
minder jonger generasies word dus tot die 
bevolking toegevoeg.  Hierdie kombinasie van 
laer mortaliteit en ‘n laer geboortekoers speel ‘n 
belangrike rol in bevolkingsveroudering. 

Die uitdaging in Suid-Afrika is om vir ‘n 
toenemede aantal ouer mense in ‘n relatief jong 
bevolking te beplan. Plaaslike beleidmakers 
fokus hoofsaaklik op die behoeftes van die 
groot aantal jonger mense. 

3.  Migrasie 

Jonger mense trek om bepaalde redes - ge-
woonlike ekonomies - na ‘n ander omgewing of 
land wat beter moontlikhede bied en laat ouer 
gesins– en familielede agter. Deesdae hoor jy 
toenemend van mense wie se kinders almal in 
die buiteland woon.  

Ook ouer mense migreer dikwels na ‘n 
bepaalde, dikwels plattelandse gebied en ver-
ouder dan op die plek waar hulle aftree. 

Wat kan ouer mense doen om uitsluiting te 
voorkom? 

1. Die regte gesindheid is die sleutel.  Jy moet met 
“houding” verander en nie terugstaan nie. Bly 
voluit betrokke op alle lewensvlakke - sosiaal, 
intellektueel, finansieel, polities en spiritueel.  
Die Wêreldgesondheidsorganisasie noem dit 
aktiewe veroudering. 

2. Gesonde veroudering verwys weer na goeie 
leefstylgewoontes.  Verbeter jou lewensgehalte 
soos jy ouer word deur gesond te eet en so 
funksioneel, beweeglik en fiks moontlik te bly. 

3. Wees ‘n aktivis vir die insluiting van alle genera-
sies op alle vlakke van die samelewing.  Dis 
byvoorbeeld nie nodig om kinders van ouer men-
se te skei nie.  Selfs in die kerk word daar 
dikwels spesiale kinderdienste gehou.  Dis een 
van vele voorbeelde van hou interaksie tussen 
generasies onnodig uitgeskakel word. 

4. Hoewel dit nie altyd maklik is nie, moet ouer 
mense aanpasbaar bly en tred hou met nuwe 
tegnologie.  Moet dit nie beskou as iets wat jou 
vermoëns beperk nie, maar eerder as ‘n geleent-
heid om jou vaardighede te verbeter. 

5. Lewer ‘n positiewe bydrae en moenie net onttrek 
nie. 

 

Hoe word daar teen ouer mense gediskrimineer ? 

Op vele maniere, insluitend aanspreekvorme, 
verwysings en name van instansies wat met ouer 
mense geassosieer word. 

Ons praat al byna 20 jaar lank nie meer van ou 
mense of bejaardes nie, maar eerder van ouer 
mense, ouer bevolkings en ouer inwoners. 

Die Verenigde Nasies, Wêreldgesondheidsorgan-
isasie en Afrika-Unie probeer wegbeweeg van die 
stereotipering van almal bo ‘n bepaalde chronolo-
giese ouderdom. As ons almal van 60 - 100 en 
ouer as “bejaardes” kategoriseer, verontagsaam 
ons die groot diversiteit en ongelyksoortigheid in 
so ‘n groep. 

Selfs die name van sekere geriewe soos aftree-
oorde weerspieël soms stereotipering, soos 
Aandskemering. 

Direkte aanspreekvorme en verkinderliking soos 
“oumatjie”, “oumensies” en “tannietjie” is ook dis-
kriminerend - veral as die aanspreekvorm gebruik 
word teen ‘n ouer persoon wat nie ‘n direkte fami-
lielid is nie. 

 

Vervat uit ‘n artikel deur 
Una Nieuwoudt . 

Uit:  Bruis Januarie/Februarie 
2021. 

Ons leef langer - Dis ‘n feit 
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SEWE STADIUMS IN ‘N VROU SE LEWE 
 

1.Op 20 wil sy romanties wakker word. 
2.Op 30 wil sy getroud wakker word. 
3.Op 40 wil sy ryk wakker word. 
4.Op 50 wil sy suksesvol wakker word. 
5.Op 60 wil sy tevrede wakker word. 
6.Op 70 wil sy gesond word. 
7. Op 80 wil sy assebliéf tog net wakker word 
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Hiermee wil ek ‘n lansie breek vir die 
afdeling Versorging en die mense 
wat daar gehuisves word.  Oor die 
algemeen ondervind ek ‘n 
vooroordeel en afkeur van die ander 
inwoners as jy sê dat jy in Versorging 
is.  Soos Jean Goosen, die skrywer 
van Ons is nie almal só nie, sê ek ook 
dat ons nie almal hier só is nie.  Met 
só bedoel ek mense wat vanweë 
ouderdom of siekte liggaamlik of 
geestelik geknak is, of so verswak 
het, dat hulle nie meer vir hulself 
kan sorg nie. 

Eers wil ek my bekendstel want as 
ons nuut hier inkom, kry ons nie die 
geleentheid daartoe nie.  Ek is Wilma 
Goosen, vernoem na my ouma Wil-
helmina, maar my ma het dit goed 
gedink om die “hel” gedeelte uit my 
naam te laat.  Ook maar goed, want 
ek was getroud met Daniël Goosen 
wat ‘n verskuilde ‘hel’ in sy naam het 
en twee ‘helle’ ontbrand ‘n inferno.  
Na my man se dood is ek direk in 
Versorging opgeneem. 

'n Tipiese dag hier, verloop soos 
volg: 
Vroegoggend om 6h30 klink 'n 
vrolike gelag in die gang op.  Die 
vinkies het aangekom.  Daar word 
oor en weer gegroet asof hulle me-
kaar jare laas gesien het.  Geleidelik 
bedaar dit effens want die tannies 
moet reggemaak word vir ontbyt.  
Die Suster doen haar rondtes om 
môre te sê en te hoor hoe dit gaan. 

Met ontbyt is een van die tannies 
vanoggend darem vreeslik lus vir 
koffie en sy maak nie 'n geheim daar-
van nie.  Kliphard roep sy:  "Koffie, ek 
wil koffie hê."  Die koffie word eers 
na ontbyt bedien en die Suster 
probeer haar kalmeer en verduidelik, 
maar haar 'verstaan' is lankal 
daarmee heen.  Tydens die gebed 
word die versoek weer kliphard her-
haal.  Om dit te demp, hou die Sus-
ter haar mond liggies toe, maar dit 
het net die teenoorgestelde uitwerk-
ing.  "Los my en gaan háál vir my 
koffie", roep sy woedend uit. 

Na ontbyt is dit kalm en rustig.  So 
hier en daar is 'n televisie hoorbaar, 
Tannie Essie sit in haar uitskopstoel, 
die koppie skuins gekantel teen die 

Versorging 

kussing, salig in droomland. ' n 
Sonstraal val op die grys haartjies en 
verander dit in silwer.  Die televisie is 
kliphard aan, langs haar sit 'n 
verpleegster en speel op haar 
selfoon.  Tannie Essie het in die 
verlede verdwaal.  As jy by haar kui-
er, vertel sy jou van haar man wat 
nogal 'n prominente figuur by een 
van die universiteite was, wat 
weggeraak het.  Later is dit haar 
seun en nog later kan jy nie kop of 
stert van die vertelling uitmaak nie.  
Sy het egter nie die gasvryheid van 
die verlede vergeet nie want jy is 
skaars daar of die verpleegster word 
aangesê om tee te maak. 

Tannie Mirrie weer, het in die tyd 
verdwaal, haar hede en verlede loop 
deurmekaar.  In die verlede het sy 'n 
besige sosiale lewe gelei.  En soms so 
teen skemer, klink daar 'n angstige 
geroep uit haar kamer om haar te 
help aantrek want die taxi wag al om 
haar na 'n vergadering te neem. 

Dan was daar die tannie met die 
pop wat sy soos 'n baba saamgedra 
het.  Die pop het 'n paar stelletjies 
klere gehad wat sy aan- en uitgetrek 
het.  Sy het gewoonlik nie saam met 
ons geëet nie maar een middag het 
die verpleegsters haar eetsaal toe 
gebring, die pop toegedraai langs 
haar en haar valstande voor haar op 
die tafel.  En sy verseg om haar tan-
de in te sit.  Daar het naderhand 'n 
kring verpleegsters om haar gestaan 
wat haar probeer ompraat.  Met sty-
fgeperste lippe glimlag sy vir hulle en 
geniet die aandag.  Uit nuuski-
erigheid het ek van 'n naburige tafel 
my nek gerek om die skouspel te 
aanskou.  Sy het ook haar nek gerek 
en vir my gewaai.  Dit het 'n speletjie 
geword, en my nek was naderhand 
seer want sy het aanhou waai. 

Op 'n koue wintersoggend het ek 
wakker geword van rook in my ka-
mer.  Vervaard het ek opgespring om 
die elektriese toebehore uit die 
muurproppe te trek.  In die gang was 
daar egter meer rook as in my kamer 
en ander inwoners het paniekerig 
rondgeloop om die oorsprong van 
die rook op te spoor.  Uiteindelik kry 
Suster Luus die skuldige.  Oom Jan-

nie wou net sy hemp in die mikrogolf 
bietjie warm maak... 

Teen 6 uur is al die tannies gewas 
of gestort en in hul nagklere.  Dan 
raak dit stil in die gang en gaan hulle 
slaap, onbewus van die woelinge en 
spanning in die wêreld. 

Deur die jare het hulle gekom en 
gegaan.  Tydens die laaste Covid-
epidemie het ek lank by die kinders 
gekuier en toe ek terugkom was die 
gang verlate en stil.  'n Paar in-
woners was nie meer daar nie en 'n 
leegheid het in my hart gekruip.  Ek 
het die deur van die kamer oorkant 
my oopgemaak, half in die verwag-
ting dat ek tannie Myra daar sal sien 
sit, maer en bleek met haar arm in 'n 
verband omdat sy weer geval het.  
Sy het dikwels geval en ek moes my-
self altyd inhou om nie vir haar te sê 
dat dit haar verdiende loon was 
omdat sy so vol fiemies was en nie 
haar kos wou eet nie.  Maar die leeg-
heid van die kamer het my teen die 
bors gestuit en ek het gewonder aan 
wie sy in haar laaste oomblikke 
gedink het, die dogter in die Kaap of 
die seun in Kanada. 

Ek sal hul almal mis want elkeen 
het sy plekkie gehad en sy eie ma-
niertjies.  Soms was dit nogal ir-
riterend maar ons het dit maar 
verdra want ons word almal oud en 
weet nie wat vir ons voorlê nie. 

Wilma Goosen 

DIE DIGTER 

Die digter weet - 

hy sterwe nie. 

In sy gedigte leef hy voort 

want poësie is woord. 

Rym is die soeklig,  

die instrument 

wat woorde en begrippe vind 

en woord vir woord  

tot strofes bind 

sodat jy heeltemal verstom 

staan voor dit wat tot uiting kom - 

en weet - 

Dit is wat vervulling bring  

die skep van iets 

wat vreugde bring. 

Annatjie Weilbach 
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DRIE DINGE IN DIE LEWE 

Kyk net hoe mooi is dit : 3 dinge in die lewe wat nooit 
terugkom wanneer dit verby gegaan het nie.  
Die lewe van drieë: 

Tyd 
Woorde 
Geleenthede 

Drie dinge in die lewe wat jy nooit moet verloor nie: 
Moed 
Hoop 
Humeur 

Drie dinge in die lewe wat die waardevolste is: 
Geloof 
Gebed 
Liefde 

Drie dinge wat ‘n persoon maak: 
Harde werk 
Vindingrykheid 
Verantwoordelikheid 

Drie dinge wat ‘n mens kan vernietig: 
Lusteloosheid 
Trots 
Woede 

Drie dinge in die lewe wat konstant is: 
God 
Veranderinge 
Dood 

Drie wesens wat jou lief het en nooit sal verlaat nie: 
Die Vader 
Die Seun en 
Die Heilige Gees 

Ek het God gevra vir drie dinge: 
Om jou te seën, 
Om jou te lei, 
Om jou altyd te beskerm. 

Moenie net lees nie, deel dit met mense vir wie jy 
omgee. 

Bygedra deur Bebe Pistorius 

DIE SPEKBOOM - DIE BESTE PLANT VIR 

ALMAL 
 

Die beste plant vir mens, dier en natuur! 
 

• Nie vol fiemies nie; dit groei maklik en byna orals. 
• Immergroen, en kan tot 4 meter hoog groei. 
• Mens en dier kan dit eet; olifante kan tot 200 kg  per 

dag daarvan eet, daarom die bynaam Olifantskos. 
• Belangrikste: dit omskep daardie nare koolsuurgas in 

suurstof en is 100 keer beter daarmee as ‘n 
denneboom van dieselfde grootte! 

DUS:  PLANT ‘N SPEKBOOM .  
 

Die spekboom is inheems in hoofsaaklik die oostelike 
somerreënstreke waar dit op klipperige heuwelhange 
voorkom. 
Vanaf die Oos-Kaap, deur KwaZulu-Natal, Swaziland en 
Mpumalanga tot in Limpopo.  Dit word ook aangetref in 
die Klein-Karoo en in die Wes-Kaap. 
 

Digte trosse klein pienk stervormige blommetjies verskyn 
teen die einde van die winter en is in volle blom in die 
lente en vroegsomer.  Die verskillende kultivars van die 
spekboom wat kommersieel gekweek word vir die tuin-
bedryf blom selde, maar hulle gewildheid lê in hulle 
kompakte en spreiende groeiwyses en pragtige loof-
kleur. 

Deur Anna Cilliers   
Uit: Beeld 6 April 2019 

Bygedra deur Jeneke Fehrsen 

DEUR DIE SKREEF TUSSEN MY GORDYNE 

Ek lê een oggend vroeg en kyk na die groot woonstelgebou waarop ek uitkyk vanaf 
die vierde vloer.  Net ‘n klein deeltjie daarvan is sigbaar deur die skreef tussen my 
gordyne.  Daar brand ligte hier en daar en ek weet agter elke venster is daar mense 
met hulle verskillende leefwyses, en ek weet van niemand van hulle enige iets meer as net dit nie. 

Meteens besef ek dat ek net ten dele sien, maar buite my gordyne, as ek hulle net sal ooptrek, lê ‘n hele groot ge-
bou, met baie woonstelle en baie mense, waarvan ek niks weet nie. 

Ons ken ten dele en sien meestal nie die hele prentjie nie, omdat ons die gordyne van ons hart en ons lewe net half-
pad oopskuif.  Dan maak ons ons eie afleidings wat net halfpad waar is en dink ons ken die geheel.  Dis wat die By-
bel ook sê: “Ons ken net ten dele.” 

Hoekom hou ons ons dan so slim en alwetend as ons weet ons ken net ten dele? Ons doen ook nie die moeite om 
die gordyn oop te skuif sodat ons ten volle kan sien en weet nie. Is dit nie juis waar so baie rusies en misverstande 
ontstaan nie? 

Op ons ouderdom het daar al baie nuwe dinge in die wêreld bygekom, dat ons kennis nie meer by alles kan byhou 
nie.  Maar ons hamer steeds op die wysheid van die grysheid. 

Dis tyd om die gordyn oop te skuif en te besef: Haai, ek het nog nooit die volle prentjie gesien nie. 

Ek ken maar net ten dele… 

Marie De Wet 

 

Soos ‘n reënbui in ‘n tyd van droogte, só is 
woorde van aanmoediging vir die moedelose. 
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SKEPPINGSWENS  

Ses dae het Hy geneem 
om alles hier te maak. 
Die lug, die lig, die lewe. 
Hy skep dit so volmaak. 
Hy het gesien dat alles goed was 
volgens skeppingswens 
maar - so lui die legende - 
daar was nog tyd 
en Hy wou iets moois  
maak vir die mens , 
‘n simbool van liefde en trou. 
Hy hou Sy asem op 
en vou eiehandig 
blaar vir blaar 
die roos. 
Op hierdie helder lenteoggend 
bring ek dan vir jou ‘n roos 
vol geur en moredou. 
Ek groet jou sonder woorde. 
Met ‘n sug draai ek om 
want hartseer is stom. 

Annatjie Weilbach  

GELD MAAK ALLES REG! 
‘n Groep immigrante uit Nederland het in die vyftigerjare na 

Suid-Afrika gekom met die doel om hier te kom werk.  Dit 

was hoofsaaklik jong plattelandse mense wat nog baie sterk 

gevestig was in hulle gebruike.  My bron was verloof aan ‘n 

bouer en hy sou mense kom oplei in bouwerk.  Onder die 

groep jongmense was ook ‘n getroude paar met ‘n hele paar 

kinders.  Al was hierdie man baie ryk, het hy nederig gelewe 

en het nie in die samelewing uitgestaan nie. 

 

Toe hulle hier aankom, moes almal bankrekeninge kry want 

hulle sou salarisse verdien.  So vertrek die groep van hulle 

op die eerste afdag dorp toe in hulle beste klere soos hulle 

gewoond was om in hulle tuisdorpe te doen.  Die mans het 

tipiese hoedjies op gehad met ‘n geborduurde onderbaadjie 

oor ‘n hemp en ‘n werksbroek.  Die dames het ook pragtige 

geborduurde voorskote oor hulle lang rokke aangehad maar 

wat die groepie laat uitstaan het, was die houtklompe wat 

hulle aangehad het.  Toe hulle uit die motor klim het die Afri-

ka-mense in stomme verbasing na hulle gekyk - duidelik iets 

wat hulle nog nie gesien het nie.  Ook in die bank het die ver-

baasde personeel opgehou met waarmee hulle besig was - 

en gekyk - en gekyk!  Niemand groet nie, want van waar is 

hierdie mense?  Ook die bankbestuurder lyk bekommerd.  

Wat is dié vreemde groep se intensies?  Hy mompel net ‘n 

half onhoorbare groet en beduie hulle moet sit.  Hy luister na 

hulle versoeke en begin inligting vra.  Toe hy die getroude 

man se profiel bekyk, val hy amper van sy stoel af.  Hierdie 

nederige man voor hom was skatryk en sal ‘n groot bate vir 

sy bank wees. 

 

Dadelik spyt oor sy vooroordeel, bestel hy op die plek vir 

hulle almal tee, koffie en verversings, sorg dat elkeen se 

sake gereël word en toe hulle groet, kry elkeen ‘n warm 

handdruk met ‘n welkomsgroet.  Terug in die motor het die 

groepie lekker gelag daaroor en vandag nog glimlag hierdie 

dame oor wat daardie dag gebeur het.  

 

Hierdie storie het ek gekry by ‘n baie skugtere, te-

ruggetrokke dame wat gevra het dat sy nie geïdentifiseer 

word nie.  Ek is spyt daaroor maar respekteer haar versoek. 

Lucia Truter 

Remember the five rules to be happy: 
 

1. Free your heart from hatred.  Forgive. 
2. Free your mind from worries - don’t worry about anything, but pray about everything. 
3. Live simply and appreciate what you have. 
4. Give more... 
5. Expect less from people but more from God. 

Bydrae deur Agatha Erasmus 

Immer ‘n tekort aan trollies! 

 

Het jy ‘n maatjie met ‘n  waentjie ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyk, ‘n blaar maak altyd ‘n plan 

  Jenneke en Wilma 

Bly weg van negatiewe mense, 
hulle het ‘n probleem vir elke 
oplossing. 

Albert Einstein 



Episode 1 - Pale onderaan ons motor 

 

Dis 1971.  Geld is skaars.  Suid-Afrikaners sal hul nie daardeur 
laat onderkry nie.  Braai is ‘n ‘moet’.  Wanneer jy braai, moét daar 
mos ‘n lapa wees.  Ja, ‘n moét want ons lewe bestaan uit ‘kuier 
en braai’. 

Pasgetroud - huis gebou - lapa kort.  ‘n Boer maak ‘n plan.  Nood 
leer bid.  Geld is min.  Ons kort vyf teerpale om die lapa se 
dakkie op te rig. 

Saterdagoggend ry ons na die naaste hardeware winkel, seker 
nog met ‘n Afrikaanse naam soos “Laubschers”.  Koop die vyf 
pale.  O wee, die bestelling is te klein vir aflewering.  Ek is nogal 
teleurgesteld in Laubschers.  Daardie dae was ons mos goed vir 
mekaar. 

My kop werk in vyfde rat.  Kyk na ons Corona 1500 motortjie, kyk 
na die pale.  Ek neem die pale, lê hulle langs mekaar op die 
grond neer.  Ry met my motor bo-oor sodat die pale eweredig in 
die middel lê - gelyke lengte steek voor en agter uit vir balans 
sodat die motortjie nie ‘n bollemakiesie maak nie.  Voor en agter 
word pale aan die buffers vasgemaak met toue, dik en sterk.  So, 
nou hang vyf pale onder die motor. 

Ons kies agterpaaie.  Teen skilpadspoed kom ons uiteindelik tuis.   
Bure en straatbewoners kom uit hul huise - is dit dalk die nuutste 
skepping om die spoedgrens te oorskry?  Nee, ‘n Corona 1500 
wat hom soos ‘n vragmotor gedra. 

‘n Boer maak mos A L T Y D ‘n plan.  Ons het nie nodig om te sê 
dat ons vir jare en jare onder die teerpale ons vleisie gebraai het 
nie. 

Johnny en Rina Joubert 

(Dankie vir jul storie.  Stuur nog soortgelyke lekker stories na 
Sandra van Rooyen, M11, vir plasing in die toekoms .)  

Toe ons Jonk was… 
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Die mense wat “mooi” oud word, is hulle wat vroeg in hulle lewe al besluit het om altyd 
“in oefening” te bly: Fisies, sosiaal, intellektueel en emosioneel.  Eric Pheiffer 

WAT ‘N VRAAG! 
 

1. Van watter dier sal ‘n mens die meeste kere in die Bybel lees ? 
2. Waarvoor staan die HB op ‘n potlood ? 
3. Watter land het die laagste internasionale lughawe ? 
4. Watter naam word deur 4 boeke in die Nuwe Testament gedeel ? 
5. Wat bestudeer ‘n entomoloog, ‘n etnoloog en ‘n etimoloog ? 
 
Antwoorde: 
1. Daar is amper 400 verwysings na skape in die Bybel.  Die Ou Testament praat 155 keer van ‘n skaap en 

153 keer van ‘n lam, en in die Nuwe Testament lees ons 45 keer van ‘n skaap en 35 keer van ‘n lam. (Die 
Bybel praat ook 176 keer van ‘n leeu en 166 keer van ‘n os). 

2. Die H staan vir ‘hard’ en die B staan vir ‘black’. (Hoe meer H’s, hoe harder; hoe meer B’s hoe swarter.) 
3. Schipol (in Nederland) se lughawe lê 4,5m onder seevlak.  Dis die laagste internasionale lughawe.  Die 

laagste aanloopbaan ter wêreld is El Lisan aan die oostelike oewer van die Dooie See, sowat 360m onder 
seevlak. 

4. Dit is die naam Johannes.  Daar is een Evangelie  en drie briewe, l Johannes, II Johannes, en III Johannes. 
5. ‘n Entomoloog bestudeer insekte, ‘n etnoloog is ‘n volkekundige, ‘n etimoloog bestudeer die herkoms van 

woorde. 
(Uit: Wat ‘n Vraag! deur Dawid van Lill) 

MY LAASTE REIS 
Die jare het verbygevlieg. 
ag Vader, is dit waar? 
Ek was net gister nog ‘n kind 
wat uitsien na “verjaar”! 
 

My kinderlewe was so goed, 
ek was met min tevree. 
Ouers het my streng opgevoed, 
geleer van God se weë. 
 

Toe kom die tyd van keuse maak ... 
die regte lewensmaat. 
Weereens besef ek: “Heer, ek moet 
dit in U Hande laat.” 
 

Na baie jare van geluk 
nie meer saam, ek alleen. 
‘n Harde slag, maar kinders lief 
verstaan dit as ek ween. 
 

Aan almal wat steeds saam oud word, 
met liefd’ word jul bejeën. 
Mag onse God jul elke dag 
tesaam troetel en seën. 
 

Net een ding moet ons nooit vergeet 
al word ons oud en grys, 
daar’s soveel om U voor te dank 
op hierdie laaste reis.   

Barbara du Toit 



Suster Louisa Groenewald, 
Hoofverpleegkundige by Nagdiens, het 
onlangs ‘n spesiale toekenning ontvang 
vir 30 jaar diens.  Elke inwoner van Hu-
is Herfsblaar het seker in hierdie perio-
de een of ander nag haar met haar 
flitsie gesien as sy kom kyk of alles nog 
reg is.  En sommer die hele terrein vol.  
Nie ‘n bang haar op haar kop nie want 
sy sê al die spoke wat dalk nog hier mag dwaal ken haar al 
goed.  Sy het oor die jare baie spesiale mense ontmoet en 
weer gegroet. 

Wat die werk by Huis Herfsblaar baie lekker maak en wat haar 
hier wil laat bly so lank as wat dit moontlik is, is die lekker 
werksverhouding tussen die verpleegsusters.  Dit maak werk 
aangenaam.  Sy het al op 65 jaar afgetree maar werk se-
dertdien op kontrakbasis, hopelik vir nog ‘n paar jaar. 

Sy het baie kursusse bygewoon in haar lewe maar tydens 
haar diploma in gemeenskapsgesondheid het sy gespesial-
iseer in geriatrie wat haar help om bejaardes, veral diegene 
wat verswak is, te verstaan en te versorg.   
 

Neels Marais, het selfs ‘n langer 
dienstydperk van 35 jaar by 
Herfsmed.  Hy is die senior 
verpleeghulp in die kliniek.  Hy het 
in September 1986 vanaf 1 Militêre 
hospitaal hierheen gekom en was 
nog nie een dag spyt nie.  Dit is vir 
hom baie lekker om ouer mense te 
versorg, te sien hoe hulle beter 
word en is saam met hulle bly as hulle weer gesond kan 
uitstap om hulle lewens voort te sit.  Aan die ander kant het hy 
al baie geliefde pasiënte gegroet as hulle “huis toe gaan”, wat 
baie swaar was.  Hy put soveel bevrediging uit sy werk hier by 
Herfsmed dat hy graag so lank as wat sy gesondheid dit toe-
laat, hier sal wil diens lewer. 

Neels sê graag baie dankie aan die Bestuur van Huis 
Herfsblaar wat hom die geleentheid gebied het om in hierdie 
akker te kan werk. 

LANGDIENSTOEKENNINGS 

Webbweg 1244 
Queenswood 0186 
Tel: 012-333 4445 

ds1@huisherfsblaar.co.za 

Baie dankie aan almal vir  u baie goeie en bruikbare bydraes. 

Ons versoek, ter wille van spasie, dat u die bydraes beperk tot 

300 woorde.  
 

Die Herfsgenoot is ook elektronies beskikbaar.  Indien u dit 

per e-pos wil ontvang, laat asseblief u e-pos besonderhede by 

die Dienssentrum 
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Die volgende persone het ook langdienssertifikate 
ontvang. 

September: 
Eric Manone – 5 jaar  
Onicah Babedi – 20 jaar  
Joyce Lekoma – 10 jaar  
Winnie Mokoka – 10 jaar  

November: 
Martha Mfisa – 10 jaar  
Rosina Lekgetho – 10 jaar  
Connie Makgoba – 10 jaar  
Malebo Molema – 5 jaar  
Louisa Nkosi – 10 jaar  

Baie dankie vir julle toegewyde diens.  

d a n k i e ! ! 

Huis Herfsblaar het ‘n klankman (of is dit ‘n 
musiekman?) by name LOUIS ZIETSMAN. 

Louis sorg op só ‘n bekwame en betroubare wyse, 
waar aangewese, vir gepaste musiek by ons funk-
sies, samekomste en aktiwiteite. 

Louis en MC Viljoen reël en organiseer Vrolike 
Vriende se jaarprogram wat deel vorm van die 
Dienssentrum se funksies en aktiwiteite op ‘n 
Vrydag.  Wyle Bossie Boshoff was ook aktief be-
trokke by die opstel van die Vrolike Vriende pro-
gram. 

Louis is ook altyd gereed om sprekers en kun-
stenaars by te staan met die opstel van toerusting 
vir hulle optredes en verdere hulpverlening, indien 
nodig. 

Louis, Huis Herfsblaar se inwoners sê baie dankie 
vir die groot en onmisbare bydrae wat jy maak tot 
die sukses van ons funksies. 

Ons sê dankie vir ons biblioteek! 

In moeilike tye, seker soos destyds in 1918, wat nie 

een van ons gelukkig beleef het nie, was boeke ons 

troos. 

Daarom sê ons dankie vir Alida Krüger vir die 

higiëniese hantering van boeke en mense wat dit 

vir ons, wat alleen mense was, moontlik gemaak 

het om ‘n skoon boek in ons hande te kon hou. Dit 

was ons metgesel in baie donker dae. 

Dankie Alida vir jou tyd en harde werk -”jy het ons 

lewens gered - ‘n boek was ons geselskap!” 

Met waardering 
Al die dankbare lesers 

People don’t have a strong intuitive sense of 
how much bigger 1 billion is than 1 million. 

1 Million seconds is about 11 days 

1 Billion seconds is about 31.5 years. 


