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Die Dankfees en Bybelse-ete was ‘n wonderlike ervaring en die KVV dames het hul goed van hul taak
gekwyt. Ons gaste het hulself geklee in klere vanuit
die Bybelse tyd en van Abraham en Sara tot Eli en sy vrou was daar.
Onder die bekwame leiding van Alecia het die VV (Vonkelvroue) die heerlikste spyskaart voorberei en het die agt gasvrouens en hul helpers die kos met
trots bedien.
Die saal was gepas versier en ons span koordansers kon met gemak tussen die tafels en om
die ‘put’ dans. Baie dankie aan almal se harde
werk en vir die goeie gees waarin alles plaasgevind het.
Ons maak sommer gou weer so, want ons voete het gou uitgerus en ons
harte is vol dankbaarheid vir soveel welwillendheid en seëninge!

Kwinkslae uit die Skrif
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Gedagte vir die maand: Kort voor die verkiesing bid ons nog vir ons leiers.
Liewe vriende hier by Die Oog, bid ons as kinders van die Here nog vir ons leiers? U sien die Bybel bevat
baie opdragte dat ons vir ons leiers moet bid.
Of dit nouNasionale
Plaaslike
Sekulêre en of
Godsdienstige leiers is
Paulus skryf vir ons in 1 Tim. 2:1-4 (“bid vir die wat regeer”) Paulus sê :- In die eerste plek vermaan ek dan
dat “smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat
hoog geplaas is, sodat ons `n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. – Want dit is goed
en aangenaam voor “God ons verlosser”.--- wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. (aov) Ons sien ook in Jer. 29:7 sê die Here vir Sy volk – En soek die vrede van die stad waarheen
ek julle in ballingskap weg gevoer het, “en bid daarvoor tot die Here,” want in die vrede daarvan sal julle
vrede hê. (aov).
Ons hier by Die Oog soek ook vrede en liefde van mekaar, gaan ons saam bid vir ons land en leiers van ons
land. U en ek moet net dit besef gesag kom van God af.
Rom. 13:1&2 sê ) Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is; want daar is geen
mag behalwe van God, en die wat daar is, is deur God ingestel. 2) Sodat hy wat hom teen die mag versit, die
instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, (aov)
Sal ons tog gaan seker maak dat ons nie skuldig staan voor God omdat ons nie gehoorsaam is nie.
Gebed is baie belangrik- 1 Tim2:2 bid vir persone in gesagsposisies, regerings amptenare van alle vlakke, vir
ons pastore, predikers, ouderlinge, skoolhoofde, bestuursrade, werkgewers en diesulkes.
Al hierdie hooggeplaastes het `n invloed op ons lewensomstandighede, ons gesinne, ons kerke, ons werk,
ons stede en ons land.
Ons moet bid dat hierdie hooggeplaastes in gesag die wil van God gehoorsaam, dan is dit makliker om `n
rustige en stil lewe te leef.
Jak. 3:1 (aov) waarsku! Moenie baie leermeesters wees nie “my broeders” omdat julle weet dat ons `n groter
oordeel sal ontvang.
U en ek moet bid dat as hulle nie vir Jesus ken nie, moet ons vir hulle bekering bid. Ons moet nog steeds bid
dat God vir hulle die pad sal wys. Dat hulle raadgewers wat hulle bystaan ook vir Jesus sal ken, en u en ek
moet vir God vra om hulle volgens Sy wil te gebruik.
Ag sal u en ek onsself verootmoedig en neerbuig voor `n lewende God vir hierdie verkiesing wat voorlê, sodat
ons `n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God.
Baie dankie vir u saambid.
Groete in Christus.
Jan Lange

Trustee Bedrywighede
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Hiermee die kernpunte waarmee die Trusteeraad tans betrek is:
1. Die Landgoedbestuurder is pas aangestel. Hy is Mnr Allen Hughes. Allen het wye ondervinding in al
die fasette van die bestuur waarvoor ons hom by Die Oog sal nodig hê. Hy en sy vrou Hermien is ten
volle tweetalig en is duidelik hartlike mens-mense.
2. n Werksessie is met die Ontwikkelaars en kontrakteurs gehou waarop verskeie probleemareas bespreek is. ‘n Direkte kanaal is nou oopgemaak tussen Nic Wolmarans, wat die Ontwikkelingsportefeuljebestuur, Dries Du Preez en die konstrakteurs om die strukturele probleme waarmee eienaars te
doen het, aan te spreek.
3. Kwotasies word ingewag betreffende die etes en opgradering van die kombuis.
4. Die Nasorgsentrum is in die proses om geregistreer te word en planne word opgetrek om die gebou
op te gradeer tot verswakte sorg status.
5. Die rioolprobleem word aangespreek en ‘n deskundige is ingeroep om bystand te verleen.
6. Die stoomketel wat steenkool gebruik is deur die Departement van Omgewingsake en Lugbesoedeling besoek en mag gesluit word. ‘n Projek is van stapel gestuur om ‘n alternatief vir die swembadverhitting te vind.
7. Die finansiële komitee sal binne die volgende week met die ondersoek na ‘n geskikte heffingsmodel
begin.
8. Die vullisgat kry tans aandag en vordering met die bestuur daarvan sal later gegee word.
Bogenoemde aspekte, met die uitsondering van punt 1 is deurlopend van aard en sal hopelik teen einde
Mei afgehandel wees.
Gedurende Mei sal aandag aan die volgende aspekte gegee word:
‘n Werksessie sal met die Ontwikkelaar gehou word om die probleme op Die Oog te bespreek.
Die bestuurs- en gedragsreëls sal gefinaliseer word vir goedkeuring op die AJV wat vir einde Junie/Julie
beplan word.
Sien asseblief die begrotings variansie vir die periode Maart tot einde April 2014 op bladsye 4 en 5 .

Salomon Joubert
Voorsitter

Bladsy 4

Bladsy 5

Aan die Woord
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Ons houding elke dag teenoor ons eie daaglikse veroudering, staan direk in
verhouding tot die wyse waarop ek en jy ons eie veroudering sien (dws hoe
ons oor ons eie ouderdom voel). Neem 'n voorbeeld. Navorsers bevind dat
optimistiese persone sewe-en-'n-half jaar langer leef as persone wat amper
daagliks of depressief, angstig, of pessimisties lewe.
Nadat kultuur en ras, en geslag, of sosio-ekonomiese omstandighede in ag geneem was, het ene dr
Becca Levi, 'n Sosioloog by Yale universiteit, tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n pertinente en
duidelike korrelasie bestaan tussen 'n persoon se eie houding oor veroudering (maw oor sy/ haar eie
ouderdom), en die uitkoms van 'n langer lewe (dus meer lewensjare).
Ene Thomas Hanna, 'n Amerikaner, het ook 'n stuk geskryf oor die potensiële uitkoms van persone se
verwagting oor hulle veroudering. Hanna is van mening dat 'n persoon se ingesteldheid teenoor veroudering net so uitwerk as wat jou verwagting aanvanklik daaromtrent gewees het. Jou eie besluit speel
homself dus net uit. Die vraag bly dus: is jou glas water halfvol, of sien jy dit eerder as halfleeg?
Deur bv elke dag die ergste te bly verwag, stel jy jouself daarop in (maw jy versterk deurentyd jou eie
verwagting) om gereed te bly om teen jou verwagte daaglikse aanslag teenstand te kan bied. Jy kondisioneer so jouself (jou liggaam en jou gees), om outomaties weerstand te wil bied. Jou kanse om na 'n
beter ingesteldheid toe te kan verander, ontneem jy so jouself. Jou besluit oor jou ergste verwagting
knie-halter dus jou vermoë om jouself te kan help. Maar hierdie pennie het gelukkig ook 'n ander kant,
wat egter 'n heeltemal teenoorgestelde denkwyse en besluit vra. Dit vra van jou om die feit te aanvaar
dat die waterglas (werklik) halfvol is ! Die sleutel is dus jou positiewe verwagting!
Ene Thomas Hanna sluit sy betoog af deur na alle ouer persone toe uit te roep: WEES TROTS OP JOU
EIE OUDERDOM! Volgens ene Hans Selye (nog 'n slimme), verslyt die menslike liggaam soos motorkar
bande, of soos die tapyt op jou vloer en hou dit die langste, indien dit alles gelykmatig afloop !

Groentetuin Nuus
Ons groot groententuin begin nou mooi vorm aanneem. Die grond is gelyk gestoot en ons is op die punt
om die pale te plant en die heining te span wat ons apies en bokke gaan uithou. Die volgende stap gaan
beplanning van die die besproeing en beddings wees, wat binne die volgende maand behoort plaas te
vind.
Op hierdie stadium vra ons vrywillige inwoners wat graag betrokke wil raak om na vore te kom, of u nou
kundig is of nie, ons het koppe nodig om die beplanning en reëlings van die grond af te kry. Inwoners
sal slegs die ligter werk behartig en daar sal hulp wees met die swaar hande arbeid. Kom gee
vir my jou naam asseblief!
Groetnis

Diere Maniere
Njala ooitjie met ‘n yster aan haar poot
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Diere Maniere is hierdie maand terug met ‘n ongelooflike interessante storie uit ons eie agterplaas.

‘n Ruk gelede het Valerie Els van Eenheid 171 gerapporteer dat daar ‘n erg kruppel
njala-ooi, met ‘n opgeskote lam, by haar voerplek kom kos soek het. Na ondersoek is vasgestel dat
daar ‘n ysterpyp aan haar poot vas was. Dit het toe al oor die hoef geskuif en was dit duidelik dat
dit nie maklik afgehaal sou kon word nie. Gelukkig was die poot nie beseer nie maar het die ooi wel
baie ongerief verduur.
Njalas lyk mak en is baie verdraagsaam om mense tot baie naby toe te laat, maar ook net tot ‘n punt! Hulle is
egter baie sensitiewe diere en ontwikkel maklik komplikasies, wat tot hulle dood kan lei, as hulle hardhandig
behandel word.
In belang van die ooi is toe besluit om Dr. Pierre Bester, ‘n hoogs ervare wildvee-arts, te nader om te help
met die probleem. Hy het toe op Werkersdag opgedaag om die nodige te doen. Danksy Kobus van der
Merwe is die ooi vinnig opgespoor en kon sy gepyl word. Dit was ‘n wonderlike ondervinding met die nuwerwetse tegnologie. Die voorste helfte van die pyl het die gebruiklike weerhaaknaald gehad en die voorste
kamer vir die verdowingsmiddel. Die agterste helfte was vir my heel nuut: dit het ‘n flikkerende LED liggie
bevat wat handig te pas kan kom om ‘n dier in die nag op te spoor terwyl dit ook ‘n klein radiosender bevat,
met die frekwensie op die pyl gedruk. Pierre het die frekwensie op sy ontvangstel ingepons en die ooi gepyl.
Met die trefslag het die ooi ‘n paar tree weggespring en toe dood kalm gaan staan. Vir enkele minute het sy
biejie rondgestaan en toe, toe die muti begin werk, het sy op ‘n drafpas weggespring en deur die spruit gehardloop, buite ons sig. Sy is egter ewe behendig met die ontvangstel gevolg en op die buitewyke van die
kampeer-terrein gevang. Die yster om haar poot, afkomstig van die elektriese koppelings tussen motors en
karavane, is nie sonder moeite nie maar baie behendig deur Pierre verwyder. Daar was gelukkig nie enige
ernstige besering aan die poot nie en na die teenmiddel, en ‘n anti-inflammatoriese middel toegedien is, het
sy ewe kordaat weg getrippel.
Pierre vertel dat dit omtrent die 10de soortgelyke geval met njalas is wat hy behandel het. Wys net dat ‘n
mens nie sorgvuldig genoeg kan wees met die opruiming van afval nie!
Salomon Joubert

Dr. Pierre spoor ons ooitjie op

Die yster word sorgvuldig van
haar pootjie verwyder

Sy is vry van die metaal martelaar

Klub Vlytige Voete

Klub Vlytige Voete

“ Daar vir Mekaar “
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Moet niks in April en Mei misloop nie!
Vir die KVV was Aprilmaand baie geseënd want ons kon die gemeen-

skap met liefde bederf.
Die ander bederfsessie behalwe ons bybelse ete was die aanbied van ‘n ete aan al ons werkers op
die vooraand van werkersdag, 1 Mei. Elzabi en haar groep dames het heerlike kerrie gekook en
sommer in ‘n japtrap die heerlikste ‘Bunny Chows’ voorberei.
Die werkers het dit geniet en groot waardering is uitgespreek
vir hierdie jaarlikse instelling van die KVV. Opregte dank aan
al die helpers met die aanry van die tafels en stoele, die voorbereiding en bediening van die voedsel.
Meimaand is ons lekker sport en kultuurmaand en die KVV het ‘n program saamgestel vir ‘n Kuns en
Tegnologie week van 5-9 Mei. Die Sielskos vind plaas op Woesdag 7 Mei (gaan stem net daarna)
en neem die vorm van ‘n Breingym aan. Kom woon dit by en kry wenke hoe om beter te onthou en
jou brein op ander maniere te stimuleer.
Daar word ook saam met die adminpersoneel ‘n Krieketuitdaagwedstryd vir Saterdag 17 Mei beplan.
Ons ondersteun ook die Andanté koor se aanbieding op 16 Mei.
Die Sielskos Damestee (3Mei) is verskuif na Augustusmaand en aangesien 1 Mei ‘n vakansiedag is
sal daar nie ‘n KVV maandvergadering op Donderdag 1 Mei gehou word nie. Ons volgende vergadering is eers weer op Donderdag 5 Junie. Bestudeer gerus die meegaande program vir die Kuns
en Tegnologie week en maak seker dat jy niks mis nie.
Daar is ook ‘n program op die kennisgewingbord op die stoep beskikbaar.
Hartlike KVV-groete
Mart Buys
Let asseblief ‘n veranderings op die Kuns en Tegnologie program!
Elsie Botha is nie Donderdag beskikbaar nie daarom verskuif die Mosaiek sessies van Donderdag na Maandag 5 Mei om 10h00 tot 11h00. Die Maandag sessie van 14h00 - 15h00
gaan nog voort soos beplan. Die Lintborduur word aangebied deur Yvonne huis 85 073 7930
676 en nie meer by Retha nie. Daar is 'n skildersessie op Dinsdag 6 Mei om 10h00 bygevoeg
wat nou deur Retha E4 083 4585 361 waargeneem sal word. Jammer vir die ongerief.
Mart Buys

Mediese Manewales
Ouderdomsvlekke
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Hulle moes eintlik sonvlekke geheet het, maar die naam was reeds in gebruik.
Dus is daar volstaan met “ouderdomsvlekke”.
Hierdie bruin vlekke wat tipies in ‘n mens se veertigs of vyftigs oral op die rugkant van jou hande verskyn, is die gevolg van die jare lange regstreekse
blootstelling aan die son se ultravioletstrale wat die kleurproduserende velselle beskadig. Hierdie selle,
genaamd melanosiete, raak dan in hoogste rat en vervaardig te veel kleur.
Jy kan doen wat jy wil om hulle te bleik, die vlekke is dadelik terug sodra jy weer die gedeelte aan die son
blootstel. As jy ouderdomsvlekke wil bleik, gebruik altyd ‘n sonblok met SPF van 15 op jou hande of ander
ontblote dele wanneer hy buitetoe gaan. Beproef dan die volgende alternatiewe rate om die vlekke te verminder of weg te kry.
Aromaterapie: Help dat vlekke vervaag.
Essensiële suurlemoenolie en essensiële bensoȉenolie het bleikvermoëns wat ouderdomsvlekke kan help vertraag. Meng 2-3 druppels van een van die olies met ‘n ander
groente-oliebasis soos amandel en wend die mengsel 2 keer per dag op die plek aan.
Soethout en Glikosuur:
Hoewel dit moeilik mag wees om op te spoor, kan ‘n skoonheidsproduk wat glikolsuur en soethout (liquorice)
ekstrak bevat, ouderdomsvlekke pragtig ligter maak of ook selfs verwyder.
Heuning en Jogurt:
‘n Mengsel van heining en jogurt vorm ‘n natuurlike bleikmiddel wat help om die vlekke
ligter te maak. Voeg 1 teelepel heuning by 1 eetlepel gewone ongegeurde jogurt en meng
deeglik. Smeer die mengsel op jou hande, laat dit droog word en was na 30 minute af.
Doen dit een keer per dag.

Graag wil die Mediese Personeel verdere dienste aan u ons inwoners bekendstel.
Eerstens kan alle bloed wat deur dokters aangevra word deur ons verpleegkundiges getrek word in plaas
daarvan dat u lang afstande hoef te ry. Geen kostes ten opsigte van prosedures word verhaal nie, slegs
kostes deur die Laboratorium aan mediese fondse. Indien geen mediese fonds beskikbaar is nie, sal die instansie direk van u die uitstaande bedrag vereffen.
Tweedens, alle spuite en naalde, onder andere insulien naalde, moet na die versorgingsentrum gebring word
vir vernietiging deur ‘n gespesialiseerde proses. Oop naalde en spuite bring ‘n ontsaglike mediese- en omgewingsrisiko mee.
Ons waardeer die samewerking. Voel vry om enige mediese sake met die Verpleegkundiges te bespreek.
Ons Inwoners is uniek en spesiaal vir ons.
Ons bedank graag vir Alta Combrink en Paul van der Merwe vir hul vrygewigheid met die wonderlike
skenkings aan die sentrum. Ons sal die toerusting tot goeie gebruik aanwend.
Let asseblief dat nood medikasie wat in die dienssentrum aangehou word sal slegs op toestemming
van ‘n geneeshere toegedien word! Medikasie moet kontant betaal word.
Gesondheidsgroetnis
Verpleegpersoneel

Belangegroep Bedrywigheid
Besige Bye
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Ons eerste verkoping was ‘n reuse sukses, nie alleen het ons R3,165.00 ingesamel nie,
maar ons geesdrif was aansteeklik en nou kan ons nie wag vir die volgende verkoping
nie. Baie dankie aan almal wat ons verkoping ondersteun het en begin maar solank ‘n
geldjie eenkant sit vir die volgende verkoping wat binnekort gaan wees.
Die registrasie van die Dienssentrum en fasiliteit is in proses. AL die nodige dokumentasie is ingehandig vir
die praktyknommer en die NPO registrasie, nou is dit net geduldig wag. Die volgende stap is nou om die
fasiliteit op te gradeer voordat ons die fasiliteit kan registreer.
Onderhandelinge met maatskaplike ontwikkeling en gesondheid verloop vlot en die volgende mylpaal is
bereik toe toestemming gegee is dat ons voortaan bekend sal staan as Die Oog Aftree Landgoed Dienssentrum en Verswakte Sorg Fasiliteit. Die konstitusie en besigheidsplan is ook goedgekeur deur die Trustees en
die bestuurskomitee van die fasiliteit.
In kort beteken die dienssentrum al die dienste wat reeds gelewer word by Die Oog naamlik primêre dienste,
gesondheidsdienste, maatskaplike werk en sekondêre dienste. Bykomende dienste sal wees tuisversorging,
dagsorg en tydelike sorg. Die verswakte sorg fasiliteit (frail care) is die permanente inwoning van 20 inwoners, wie nie meer tuis versorg kan word nie en dus 24uur toesig en versorging benodig teen ‘n tarief.
U word uitgenooi om met ons dienssentrum personeel te kom gesels indien u enige vrae rondom die sentrum
en fasiliteit het.
Die Besige Bye vorm ook deel van die dienssentrum, Hierdie aksie sal verder ontwikkel word met die loop
van tyd. Ons beplan ‘n ope dag by die Dienssentrum en fasiliteit, hou asseblief die kennisgewingborde dop
vir die datum.
BB Groete
Marita Enslin
(Maatskaplike Werker)

Brandblussers &
Beroepsveiligheid
Ons doen weer ‘n versoek aan alle eienaars en inwoners om asseblief toe te sien dat die eenheid toegerus
word met ‘n brandblusser.
Blusserkoste beloop R300 en u bestelling kan in die administratiewe kantoor gemaak word, op die strokie gemerk “nuwe blusser bestelvorm”.
‘n Saak wat ons almal na aan die hart lê, is inwoner en personeel veiligheid. Ons vra vrywilligers om ons by
te staan om ‘n beroepsveiligheidprogram (OH&S) in werking te kry, inwoners met ondervinding op hierdie
gebied. Ons het reeds ‘n veiligheidslêer in plek, maar enige addisionele hulp en insette sal waardeer word.
Ons beklemtoon dat vrywilligers hierdie op hul eie tyd sal doen, en nie hoef te voel of hul weer terug is soutmyne toe nie.
Kontak Jackie vir verdere besonderhede oor beide die aspekte.

Salon Sake
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“Slim the Slimline way” — Ons skoonheidsalon bied ‘n nuwe diens aan
Bou jou spiere op en verloor sentimeters sonder om ‘n vinger te verroer!
Bou jou liggaam se spiere op en verloor sentimeters in dieselfde proses. Met sterker liggaamspiere, is ons vaster op ons voete, met beter balans, en is ons fisies sterker om
sodoende makliker deur elke dag se takies te kan kom. Die opbou van jou liggaam se spiere is nie moeitevol of
fisies inspannend met die nuwe behandeling wat nou by Die Oog se Skoonheidsalon aangebied word nie. Jy lê
eenvoudig rustig op 'n bed en ontspan, terwyl die masjien (sonder om 'n geluid te maak) sy werk op jou spiere
doen. Jy lees jou boek, of jy dagdroom net, of jy dut sommer 'n bietjie in !
Die Slimline masjiene
Die maatskappy wat sedert 1964 in bedryf is, het 'n hele reeks SLIMLINE masjiene ontwerp, wat wêreldwyd bemark word. Die SLIMLINE masjiene is medies goedgekeur deur die RSA se "Department of National Health". Dit
is ook met ingeboude veiligheidsmaatreëls toegerus. Nege behandelingsprogramme is beskikbaar.
Eet reg en oefen matig vir ‘n kwaliteit lewe!
Vir goeie resultate met enige SLIMLINE program, kan 'n oordeelkundige diëet gevolg word, en kan saam met
matige fisiese oefeninge gedoen word. Terwyl spiere dus met die behandeling letterlik opgebou word (meting
word gedoen om vordering te kan bepaal), word daar terselfdertyd van ongewenste liggaamlike vette ontslae
geraak. (Daar waai die tjoepie om my lyf ! ) Behandel die middel, die bobene, die magie, die sitvlak, die bolyf, en
heupe, sonder enige moeite of enige inspanning !
Hoe dit werk
Spiere word elektronies gestimuleer dmv 'n baie lae, maar ten volle beheerde stroomspanning wat gebruik word om bepaalde spiere op hul motoriese senupunte te teiken,
sodat die spiere in 'n ritme kan saamtrek (en ontspan), terwyl jy rustig lê, sonder dat jy
'n vinger hoef te verroer. Net soos met fisiese oefeninge, kan jy verwag om na 'n behandeling, 'n bietjie "moeg" te voel. Hoe sterker jou spiere later raak, hoe makliker
word dit. Die SLIMLINE behandeling plaas geen direkte las op jou hart of jou longe of
ander organe nie! Al hoe jy jou hart en longe en ander organe behoorlik kan oefen, is
deur konvensionele fisiese oefening, waar jou mikpunt juis is om jou hartklop vir 'n
bepaalde tydsduur op 'n verhoogde vlak te hou, om daardeur baat uit fisiese oefening te kan kry. Met SLIMLNE
voel jy net hoe jou spiere liggies in 'n bepaalde ritme saamtrek. Elektroniese spierbehandeling word reeds landwyd in hospitale, en deur professionele fisioterapeute, en ook in skoonheidsalonne gebruik.
Die moontlike voordele van spierbou en verslankingbehandeling
Dit kan jou fisieke voorkoms verbeter. Dit kan verswakte spiere opbou. Dit kan liggaamlike spierspanning verlig.
Dit kan ongewensde liggaamlike selluliet verwyder. Dit kan pynlike voete verlig. Dit skakel enige las op die
hart en longe uit, terwyl spierbou en verslanking bewerkstellig word. Dit kan spierverwante probleme verlig.

Die opbou van spiere op hierdie wyse, kan die eerste stap wees voordat daar weer met fisiese oefeninge
voortgegaan word. Voor- en na-operatiewe spieropbou en spierversterking kan geskied rondom al die liggaam se beenen arm en heupbeen skarnierpunte. Dit kan alles bydra tot die verbetering van jou daaglikse
fisieke lewenskwaliteit.
PROMOSIE—BEHANDELING teen VERLAAGDE PROMOSIE PRYS: Die EERSTE 10 ingeskrewe kliënte vir
MEIMAAND kwalifiseer vir enigeen van die 8 SLIMLINE behandelingspakkette vir Spierversterking en Verslanking by Die Oog se Skoonheidsalon teen 'n SPESIALE PROMOSIE TARIEF ! Dit beteken dat al 10 die
betrokke behandelingsessies, van enige van die beskikbare 8 Programme, teen die voordelige promosie
pakketprys van R350 bekom kan word. (Dit beteken 'n besparing van R100 op die gewone pakketprys van
R450). Spierversterking en Verslanking s o n d e r enige inspanning !
SLIMLINE BEHANDELING: NAVRAE oor die onderskeie SLIMLINE behandelings kan gedoen word by Martie de Beer, by Die Oog se Skoonheidsalon. Selfoonno : 083 569 4518.

Fiksheidspret
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Daar is twee, nee drie dinge wat saamgaan: SPIERVERSTERKING, VERBETERDE
BALANS EN OUER PERSONE !
Oefen of “smelt” weg
Demograwe beweer eerstens, dat die oor-vyf-en-sestigjaar-ouderdomsgroep, die vinnigste groeiende ouderdomsgroep in alle gemeenskappe word. Volgens ene Douglas S. Brooks, 'n fisioloog wat op liggaamlike oefening fokus, is die mees belangrike ding wat ouer persone vir hulleself kan doen, om hulle liggaamlike
spiere deur oefening te versterk. (Sonder enige oefening "smelt" ons ouer persone se spiere met die
verloop van tyd sommer net geleidelik weg !)
Oefening kan lewensveranderend wees
Die betekenis van spierversterking vir die liggaam van middeljarige en ouer persone, kan in terme van lewenskwaliteit, lewensveranderend wees (na die positiewe kant toe). Dit maak jou fisies meer in staat om jou
dagtakies makliker te kan hanteer. Ene Miriam Nelson, en ander navorsers by die Amerikaanse Tufts Universiteit, het gedemonstreer hoedanig spierversterkings-oefening persone in die ouer gemeenskappe liggaamlik "sterker" en ook "jonger" gemaak het. Maak dus die kopskuif, indien jy "jonger" wil voel, en
sterker wil wees !
Om te kan “tiekie” draai
Die volgende belangrike oefen-doelwit (naas spierversterking), is oefeninge wat ten doel het om gekontroleerde liggaamlike balans by ouer persone te kan verbeter tot op 'n vlak waar dit nie meer 'n probleem
is nie. Dit word beweer dat been-frakture wat die gevolg is van persone wat fisies geval het, soms die leidende oorsaak is van vroeë afsterwe van persone, wat sewentig jaar en ouer is . Dit word verder beweer,
dat ongeveer 20 % van hierdie ouderdomsgroep wat geval en 'n heup gebreek het, binne die eerste jaar
daarna kan sterf. Ons moet dus ons balans regkry en reg hou ! Alle oefeninge, waar daar met (groot
"Pilatus") balle gewerk word, asook oefeninge wat mense se sin vir liggaamlike balans oefen en opskerp is
baie belangrik. Dit stel die ge-oefende ouer persoon in staat om 'n blits-sekonde besluit (en die nodige
teen-beweging) te kan maak, sodat die persoon 'n gevaarlike posisionele wanbalans blitsvinnig kan
korrigeer. Sodoende kan 'n ouer persoon self keer om nie sommer net te val en seer te kry nie, of iets nog
erger dalk gebeur nie. Sluit aan by 'n lokale oefengroep waar jy gemaklik by sal wees !
Slotwoord vir ouer persone
Matig oefeninge waartydens spierversterking plaasvind, beteken dat liggaamlike ratsheid ontwikkel word,
wat die ge-oefende ouer persoon se vermoë en koordinasie en balans kan verbeter, sodat daar veiliger in
normale omgewings beweeg en opgetree kan word. Ouer persone behoort dus gereeld te oefen, sodat
al die basiese liggaamspiere versterk kan word. Alle oefening om 'n ouer persoon se balans te verbeter, is
soos om noodsaaklike "assuransie" uit te neem, sodat jy jou eie balans kan herwin en behou, tydens al
daardie geleenthede wanneer die risiko om te val, die hoogste is. Dis wanneer jy jou
"assuransie" die nodigste het !
Fiksheidsgroete
Martie de Beer

Boekwurm Bydrae
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Ons glo al die inwoners van Oog is dankbaar vir ons biblioteek met sy groot verskeidenheid boeke. Ons wil vriendelik versoek dat die boeke en tydskrifte netjies gelaat word
wanneer u dit gebruik het. Die boeke word alles alfabeties gerangskik en die nie-fiksie
boeke ook numeries. Ons wil dit graag in hierdie volgordes op die rakke los, om dit vir
almal makliker te maak om die biblioteek te gebruik. Dankie vir die samewerking!!
Ons het hierdie maand weer baie boekskenkings ontvang. Baie dankie vir almal!
Ons noem net ‘n paar van hulle:
ENGELSE FIKSIE
Ons het ses goeie boeke deur die skryfster ROSAMINDE PILCHER wat ‘n baie bekende
skryfster is. “CHOCOLAT” deur JOANNE HARRIS. Hierdie boek is ook verfilm, en handel oor ‘n
vreemdeling wat ‘n sjokolade boetiek in ‘n Franse dorpie reg oorkant die kerk oopmaak. Daar is
allerhande skinderstories oor die dame, en sy kom in konflik met die kerk en die gemeenskap
kies kant vir en teen die sjokoladewinkel. Hierdie ongewone verhaal is interessant en ‘n plesier
om te lees.
Ons het ook nou 3 boeke deur SANTA MONTEFIORE naamlik “THE AFFAIR”, “THE FORGETME-NOT SONATA” en “SEA OF LOST LOVE”, “THE AFFAIR” handel oor ‘n getroude vrou met
kinders wat in Londen woonagtig is, maar dan ‘n langafstand vriendskap met ‘n Suid-Afrikaanse
man via internet aanknoop. Lees self wat gebeur wanneer hierdie vriendskap versoekinge meebring.
NIE - FIKSIE
“SONDER JOU” deur HESTER HEESE. Bemoedigende verse van eensaamheid, waardering,
vertwyfeling en naberou na enige dierbare se dood. “PERSONAL MISSIONARY PARTNERSHIPS” deur STEVEN LOOTS Hierdie boek wys dat ons as Christene nie in die sendingveldhoef te werk om die Evangelie uit te dra nie, tog kan ons ‘n groot verskil aan mense se lewens maak deur ons gebede en die skenk van Bybels.
Ons het ‘n geweldige groot verskeidenheid nuwe godsdienstige boeke ingekry wat u almal
kan besigtig by Nie-Fiksienommer 248.4 op die rakke.
Wie stel belang in teddiebere maak asook teddiebeerklere? Die klere kan ook vir poppe gebruik word. ‘n Paar
spogboeke oor teddiebere, asook kerspitborduurwerk en kwiltwerk beskikbaar vir handwerkbelangstellendes.
Jan Barnard het ‘n geweldige groot verskeidenheid verseboeke (ongeveer 200!) van oud tot moderne digters
en het aangebied dat hy sy boeke beskikbaar sal stel vir enige een wat daarin mag belangstel. U kan hom
kontak en met hom reël.
Hope ander boeke vir ure van lees genot!
Groete,
Sarie Smit, Henda Potgieter en Linda Terblanché

Koor Kapperjolle
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ANDANTÉ-KOOR HOU MUSIEKAAND - 16 Mei 2014
Die volgende nuusvrystelling gaan eersdaags in Die Pos koerant verskyn:
Die Oog Aftree Landgoed het sy eie koor met die mooi naam, ANDANTÉ, gestig
en dit staan onderleiding van een van die inwoners, Elize Duncan.
Die Oog is geleë sowat 11km buitekant Naboomspruit op die Minerale Bronpad. Hierdie koor het reeds die
afgelope jaar by verskeie geleenthede opgetree in onder meer Potgietersrus en Naboomspruit. Die besluit is
toe geneem om ook 'n eie konsert te hou in die vorm van 'n musiekaand. Dit vind plaas op Vrydag, 16 Mei
2014 om 18:00 in die Olienhoutsaal by Die Oog Aftree Landgoed.
Die deurlopende tema vir die musiekaand is DIE LIEFDE. Benewens die ANDANTÉ-koor se optredes is daar
ook 'n dames kwartet wat die liefde in verskeie fasette sal besing, soliste wat die tema verder sal ontgin en 'n
pianis wat die aller beste van die liefde sal oordra. Die liedjies en melodieë is bekend en immergroen en u
sal noot vir noot saamgebind en begelei word op die wieke van ‘n verduidelikende teks.
Kom geniet hierdie aand saam met ons. Bring jou familie en vriende en geniet 'n koppie tee en ‘n verversing
agterna saam met die inwoners van Die Oog. Kaartjies beloop R20 per persoon. Veilige en genoeg parkering
beskikbaar.
Slegs 350 sitplekke is beskikbaar. Die inwoners van Die Oog kan kaartjies by Leonora koop,0823792758.
Diégene buitekant Die Oog word aangeraai om so gou moontlik te bespreek. Skakel Elize Duncan by
0829031461. Sy sal ook reël vir 'n toegangspermit.
Elize Duncan
Inwoners — U ondersteuning vir ons koor word hoog op prys gestel.

Wildskamp
Net ‘n vriendelike kennisgewing aan alle inwoners om in gedagte te hou dat die
wildskamphek SLEGS op VOETGANGER ingestel sal word.
Die gebruik van voertuie in die kamp is nog nie goedgekeur nie, weens verskeie
redes. Trapfietse is welkom! Moet asb nie die hek oop forseer om groter oop te maak om u
voertuig deur te kry nie. Afstandbeheerknoppies is by BG Elektries, in 3de straat skuins oorkant Absa
beskikbaar, vra vir ‘n Centurion Nova (blou) sommer net een knoppie. Ek sal dit by die hek gaan programmeer.
Indien daar inwoners is wat op ‘n vrywilligersbasis betrokke wil raak by die doene en late van die
wildskamp wil ons graag van u weet. Maak asseblief kontak asseblief vir Willem van Deventer.
Indien omgewingsake u na aan die hart lê, nooi Salomon Joubert u uit om ’n Omgewingsbewustheid
sessie die 23ste Mei 2014 om 09:00 in die Olienhoutsaal by te woon wanneer hy ’n omgewingsbewustheid groep op die been wil bring. Ons weet dat hier baie inwoners is wat in omgewingsake belangstel en graag betrokke wil wees.
Ons wildskamp is ‘n eko-wonderwerk op sy eie, en ons moet dit probeer bewaar.

He’s a poet and doesn’t know it…

Bladsy

15

Jan Barnard dig hierdie maand vir ons oor ‘n saak wat baie mense affekteer, hy noem dit “Die Aanval”
Vader, sal U my straf vanaand
as ek rebels, ja opstandig,
nie teen U gemik, maar ten hemele,
my bitter klaaglied tot u rig?
Vir dae nou kon ek agterkom
die jagter begin my inhaal.
Word noukeurig die pynstrik gestel,
doel gerig word die oomblik bepaal.
Ek het probeer ontvlug, soos altyd,
wou net wegkom Meester.
Ook het ek probeer om terug te veg,
morfien gebruik as my teenvoeter.
Het die aanval tog so fel gekom,
witwarm hel het die missiele getref.
In my angs het ek vergeet om te bid,
kon net gillend van pyn my stem verhef.
Volg die pynvlae vinnig op,
liggaam en denke word in twee geskeur.
Het ek snikkend op die einde gewag,
pleitend, nat gesweet sonder verweer.
Geboë later tot die dood toe moeg,
in my mond die mara-smaak.
Skor as ek die Here dank,
Hy het gehelp dat ek dit deurmaak.

Ons het ‘n pos-feëtjie gekry, en haar naam is Elsa Gates van eenheid 191.
Elsa en eggenoot Tony het ’n Khakiklere winkel oorkant die poskantoor oopgemaak, en ons verneem dat dit
baie goed met die winkel gaan .
Vir hierdie rede het Elsa ingestem om op ‘n gereelde basis vir ons pos te gaan haal, waarvoor ons baie dankbaar is.
BAIE DANKIE ELSA EN TONY!!! Dankie vir die moeite met die pos en ons wens julle alle sukses met die
winkel toe. Ons vra dat inwoners die winkel ondersteun en gaan kyk na al die mooi klere wat in die winkel
beskikbaar is.
Jan Barnard van E47 het vir ons ‘n DVD speler met afstandbeheer geskenk! Ons is seker ons gaan hierdie
toestel goed gebruik.
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“Op die Oog af”
BELANGRIK— BESOEKTYE
Ons vra ASSEBLIEF mooi dat u u sake binne ons spreekure kom doen!
Onthou: 08:00 — 09:00
en weer
11:00 — 13:00.
Krag kan enige tyd in die krag aanvraag boksie geplaas word. Dankie
Advertensie-spensie
ONDER NUWE BESTUUR
OLIFANT BOTTELSTOOR

Inwoners Zach en Elsabe Pienaar is die nuwe eienaars van Die Olifant Bottelstoor
by Die Olifant winkelstrum.
Hoekom dorp to ry vir
BESTE PRYSE
VRIENDELIKE DIENS
Besigheids ure
Maandae –Vrydae 08:00—17:00
Saterdae: 08:00—17:00
Kontak Nommer: 082 408 3826

OLIFANT VULSTASIE
Vul jou motortenk langsaan by Gideon en Petro Holtzhausen van die Olifant Vulstasie.

IDEAAL GELEë
Besigheids ure
Maandae –Sondae 07:00—19:00
Gaan ondersteun u mede-inwoners, hulle bring die dorp na u toe!

Familie Restaurant Beste Pryse en Kwaliteit Kos in Naboomspruit!
082 543 7764 / 072 207 2329 (Belinda / Shaun)

Beste Pryse en Kwaliteit Kos in Naboomspruit!
Monster Burgers
Lekkerste Pizza’s
Hoender Schnitzel
Beste Vis en Seekos
Sappige smullekker Steaks
SONDAG BUFFET!!!
Nuwe Besigheids ure:

Vrydae: 10:00 – 22:00
Saterdae: 10:00 -22:00
Sondae: 11:00 – 17:00 ( skakel vir buffet besprekings)
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