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STERK SOOS LAAGHOUT EN NIE ENKELE BALK

G

Dr Rupert het dít oor die land en
die gemeenskap gesê… ”In SuidAfrika kan jy nie daarvan ontsnap
dat jy jou broer se hoeder is nie;
ons kan nie slaap as ons behoeftige
bure nie eet nie. Ons is 'n
mikrokosmos van die wêreld se
Ja, vertel hy, ek moet hulle maar probleem om in harmonie saam te
leef.”
dophou en net om seker te maak,
bel ek so af en toe “net om te
Die bakhand storie nou die dag
verneem hoe dit gaan?”. Die
het hierdie week weer die klippie
manne kan werk, vertel hy, moet
gaan kyk net om seker te maak dat in my skoen aangeraak.
alles reg is.
Ry met die motor in
Langmarkstraat af en geen
So gesels al die ouer geslagte
onder mekaar en dan laat val hulle voertuig hou by die padreëls nie –
daar is mos nie 'n robot
tussenin dat hulle trots is op hul
nie en geen voertuig hou
nageslag.
stil by die stopstraattekens nie. Jy kyk verniet
Dr Anton Rupert het gesê “laat
waar die
ons die verlede as 'n springplank
verkeersinspekteurs is!
na die toekoms gebruik en nie as
Dat daar nog nie
'n leunstoel nie.”
ongelukke plaasgevind
het by die dwarspaaie nie
Jare gelede het Dr Rupert die
is net die liewe Heer se
wysheid gereeld geadverteer met
genade. Daar word nie
sy Rembrandt advertensies in
eers meer stadiger gery
skooljaarblaaie – “Wie nie in
wanneer die voertuie die
wonderwerke glo nie, is nie 'n
kruisings nader nie – ag
realis nie”. Om jou drome
almal weet Heilbron het
werklikheid te maak moet jy 'n
nie verkeersinspekteurs
praktiese dromer wees, 'n
nie?
realistiese optimis.
esels verlede naweek met
ouboet Jan – weet mos die
ouer garde loop paaie wat
die jonger manne nog moet loop en
hulle weet niks en wil ook nie
luister nie!

Nog 'n maat - wat al tot ruste
gelê is – het vertel dat Dr Rupert
aandele in sy tabakfabriek aan sy
oorlede vader wou verkoop toe die
onderneming nog in sy kinderjare
was. Die Rembrandt sigarette het
pas op die mark gekom en hulle
wou graag die kafees betrokke kry
om te belê met die gedagte dat
Rembrandt daardeur voorkeur sou
geniet.
Oom Kosie het nie geval vir die
storie nie en jare later sy
misnoeë uitgespreek oor sy besluit
om nie daar te belê nie!
Daardie jare was al die
Afrikaanse ondernemings met
langtande bejeën.

Dalk moet daar meer
skadubome in
Langmarkstraat geplant
word.
Dan word daar gekla
dat Heilbron nie
genoegsame inkomste
het om die straatligte te
herstel nie.
Sien die bome om die
Langdam en die ou
fontein, vroeër jare
Heilbron se waterbron,
word afgekap – nou ja
die “lockdown” sal
seker sy tol eis.
Kundiges oor die

herstel van die land se ekonomie
in en na die grendeltydperk het
gesê die belangrikste item en
eerste op jou agenda is bemarking
– om jou produk en jou
onderneming bekend te stel!
Heilbron sit met die Langdam en
karavaanpark op sy drumpel –
daar is nie een dorp van die Rand
tot in Durban of Qwaqwa wat so 'n
pragtige waterparadys op sy
voorstoep het nie. Stel dit net
bekend aan al die motoriste wat
weekliks langs die dam verby reis.
Time Gentlemen –
Tom Watson

