
2012 het verby gesnel en ons sien uit na die vakansie, kersfees, bietjie afpak 
en rus.   Hiermee saam kyk ons terug op die opwindentste jaar tot hede vir 
Groenkloof Aftreeoorde, want ons lank verwagte, splinternuwe Groenkloof 
George aftreeoord het hierdie jaar ‘n werklikheid geword.  Bouwerk van die eerste 
huise en die paaie is goed aan die gang en ons verwag die eerste intrekkers om 
hulle huise in Februarie 2013 te okkupeer.

Ons moedig u aan om vroegtydig u erf te kom kies terwyl daar nou nog verskeie 
opsies is om u spesifieke behoefte aan te spreek.
 
Besoek ook gerus ons webwerf vir meer inligting by www.groenkloof.net

Geseënde kerstyd en voorspoedige 2013,   Jan Pienaar 
Direkteur: Groenkloof Ontwikkelings (Edms) Bpk

Na ‘n lang proses van goedkeurings is die eerste huise nou reeds 90% voltooi en 
sal die eerste intrekkers Februarie 2013 hulle huise okkupeer.  Die toegangspaaie 
na die oord is ook al ver gevorder en behoort teen einde Januarie 2013 voltooi te 
wees.  U sal hierdie toegangspad opmerk as u vanaf die Tuinroete Winkelsentrum 
na George ry en regs draai by die eerste stel verkeersligte.   

Groenkloof George sal uiteindelik 195 families huisves in ‘n sonnige 
Noordfront oord met pragtige berg uitsigte.  Die oord sal ook oor ‘n moderne 

gesondheindsentrum beskik met ‘n uitbreiding vir verswakte bejaardes.

Die oord gaan ook beskik oor ‘n afsonderlike gemeenskapsfasiliteit wat voorsiening sal maak vir persone wat houtwerk, 
metaalwerk, naaldwerk of ander stokperdjies wil beoefen.  Die geriewe sal ook ruimte voorsien vir kerkdienste, 
biblioteek, kaartspeel, bidure, gesondheidsoefeninge en ander groepsaktiwiteite.

In vandag se moeilike finansieële tye is ons opgewonde om te bevestig dat huise in die oord elk toegerus sal word 
met ‘n watertenk wat watergebruik sal verminder en son verhitte warmwater toestelle wat elektrisiteit sal bespaar.  

Hierdie landgoed in George is spesifiek vir die individu met die behoeftes vir 
spasie sowel as die gemoedsrus wat ‘n aftreeoord bied.  Hierdie landgoed is 
aangrensend aan die Groenkloof George aftreeoord en het gebruiksregte tov die 
siekeboeg, restaurant en gemeenskapsfasiliteite.  

Erwe wissel tussen 500m² en 1000m².  Daar is spesifieke argitektoniese riglyne 
waarbinne die koper die vryheid kry om ‘n groter huis te ontwerp en te bou.  
‘n Koper kan kies uit verskeie opsies van plot en plan ontwerpe of kan self sy 

voorkeur argitek en boukontrakteur aanstel indien dit verkies word.  Kontak ons gerus vir bouplanne, beskikbaarheid 
en meer besonderhede.

Die voltooide oord van ongeveer 118 huise en 49 bystand woonstelle gaan van 
krag tot krag.  Ons beskou hierdie oord as kern gesond en as ontwikkelaar kyk 
ons veral na die volgende areas as ons dit be-oordeel:

•	 Die	bestuur	van	die	oord	is	passievol,	het	deernis	vir	die	inwoners	maar		
 is sterk en ferm waar nodig.  Die oord is geseën met leiers wat sonder  
 eie agenda’s die beste soek vir die oord.

•	 Die	oord	is	finansieël	gesond,	ten	spyte	van	‘n	lae	heffing	van	R457	per	huis	met	2	inwoners.

•	 Die	siekeboeg	is	modern	en	pasiënte	is	tevrede.	Moontlike	probleme	word	aangespreek	en		opgelos.

Alhoewel die eienaars in die oord ‘n 20% afslag kry op siekeboeg tariewe, het die Huiseienaarsvereniging hierdie 
jaar die moontlikheid ondersoek om aan Groenkloof Grootbrakriver eienaars ‘n subsidie te gee indien hulle in die 
siekeboeg opgeneem word.  Ons as ontwikkelaar is baie trots op hierdie deernis inisiatief vanaf die inwoners.

Die bystandwoonstelle en versorgingsfasiliteit is tans vol, maar dit verander oornag, so kontak ons gerus vir 
beskikbaarheid en tariewe.

Groenkloof	Reebok	Aftreeoord	vorder	mooi	en	die	oord	is	reeds	70%	voltooi.		Die	
gemeenskapsentrum is hierdie jaar voltooi en die kliniek is reeds in bedryf.  Die 
tuine	kom	mooi	aan	en	Groenkloof	Reebok	het	gedurende	die	jaar	ontpop	as	‘n	
volwaardige aftreeoord met sy eie karakter.
 
Die oord front Noord en het pragtige uitsigte oor landelike gebiede.  Die oord 
is	geleë	in	die	matige	Mosselbaai	klimaat	en	die	seeluggie	koel	die	omgewing	
heerlik af op warm dae.  Kom besoek ons spoedig voor die aftreoord uitverkoop 
is. 

Om in ‘n aftreeoord te koop is ‘n belegging in jou toekoms.  Paar wenke voor jy 
koop:

1.  Gaan ondervind die oord, deur daar te gaan eet en met soveel moontlik  
 mense te praat om ‘n gevoel te kry van wat die mense wat daar bly dink  
 van hulle tuiste.  

2.		 Maak	seker	u	verstaan	presies	die	koopkontrak,	grondwet	en	huisreëls	van
  ‘n oord aangesien aftreeoorde meestal veelvuldige kontrakte wat die reëlings uispel met die ontwikkelaar, die
 huiseienaarsvereniging, mede eienaars, besoekers, troeteldiere, ens.

3.  Verstaan die geskiedenis van heffings en siekeboeg koste voor u koop.  Wat is ingesluit en wat nie.

4.		 Maak	seker	u	verstaan	wat	u	koop,	is	dit	eie	titel,	deeltitel	of	lewensreg.

GROENKLOOF	VARS	NUUS

GROENKLOOF	GEORGE	–	HUISE	IN	AANBOU!

GROENKLOOFRIF	–	RUIMTE,	RUIMTE	EN	GEMOEDSRUS

GROENKLOOF	GROOT	BRAKRIVIER

GROENKLOOF	REEBOK	–	REEDS	70%	UITVERKOOP

WENKE	WANNEER	U	IN	‘N	AFTREEOORD	KOOP

GEORGE 

nou in aanbou!!


