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'n Dekade vir "Klub 11"
• Laurette Naude
'n Dekade gelede het die gedagte by vriendinne ontstaan om sosiaal saam te verkeer.
Die laaste Dinsdag van elke maand het by
almal byval gevind, tydens etensuur 13:00 14:00, aangesien daar nog werkende dames
was.
Aangesien Desember 'n besige maand vir
almal is, sluit ons November af met ons kersete wat die hoogtepunt van die jaar is. Aan die
begin van die jaar is daar 'n trekking wie gasvrou is watter maand. Die gasvrou se taak is
om die vergaderplek te kies. Uitnodigings
word dan vroegtydig deur haar uitgestuur,
waarop elkeen moet antwoord. Die lede stel
die etegeld vas aan die begin van die jaar. Die
gasvrou ontvang die gesamentlike bydraes
van die lede. Ons stel ons ten doel om gesellig
saam te verkeer en deel lief en leed met
mekaar. Dit is vir elkeen van die lede 'n
hoogtepunt van die maand en daar word baie
gelag tydens ons samesyn! Omdat ons 11 lede
is, het ons onsself die naam Klub 11 toegedig.
Van die 11 lede is ses lede reeds vanaf 2010
saam. Vyf lede het intussen verhuis of weens
werkstye onttrek waar daar weer ander bygekom het. Een lid het ons in die 10 jaar ontval,
naamlik Bets Heydenreich. Ons eer haar
nagedagtenis.
Die afgelope Dinsdag het ons behoorlik
verjaarsdag gevier by Monti-Bello Gastehuis.
Ons bede is dat ons nog van krag tot krag sal
gaan.

Op die foto voor vl: Petro Meintjes, Judy Kemp,
Angelique Scheepers, Laurette Naude. Agter vl: Alida
Els, Quarta Pretorius, Wendy Roos, Ellen Marais, Rina
Groenewald, Magdaleen van Rensburg. Afwesig: Rosa
Botes.

SUDOKU Each grid is made up of nine columns by
nine rows. This grid is then divided into groups of nine boxes
giving a total of nine blocks. Each of these nine blocks must
have the numbers 1 to 9 placed in them, but here is the catch
- no row and no column can have any number repeated so
your job is to place the numbers in the boxes without repetition in the rows and columns.

Briewe aan:

Redakteur

Die volgende skrywe is ontvang van Ebeth
Müller van Huis Bron-van-Heil gerig aan die
redakteur.
Op navrae van Helene Howell van Huis
Bron-van-Heil, geskrywe aan die redakteur in
die Heilbron Herald, 18 Januarie 2019. Die
tannie in die rystoel wat die mooi notaboekies
uitgedeel het aan die inwoners van Huis
Bron-van-Heil is Gerda Naudé van
Vanderbijlpark. Sy is die suster van Sally en
niggie van Ebeth Müller.
Die volgende skrywe is ontvang van Ebeth
Müller van Huis Bron-van-Heil gerig aan die
redakteur.
Indien u die skrywer Joseph Renison van die
gedig ken kontak my asseblief.
TAGTIG VAN IETS
In tagtig sekondes, ure en dae kan veel
gebeur - Nog op jou voete, aan die gesels, dan
skielik mense wat treur. Skaars in die graf
toegegooi; die grafsteen nog nie voltooi.
Grawe maar weer oop ou maat, die tweede
soek ook die rusplek in grond en rooi! Die
eerste dag sien ek my pa, die ou grysaard wat
ween - Ma se graf geblom, gekrans; uit sy
bors 'n rou snik en kreun. Tagtig dae later dan
volg hy haar - sy glimlag in vrede sal ek nooit
vergeet! Kan 'n engel asem haal? Dis my
beurt om: “My ou pa, sy ou pa,” en Amen
daarop te kreet. Ek is half in lewe en half in
dood - stilte eensaamheid aleen. Leeg! Bly
maar leeg want, in tagtig sekondes van iets is
dit dalk ek, of weer 'n ander een!
Geskryf deur: Joseph Renison

