
  Droom  
 

   Dinge begin roer ! 

 Bome word vervang met  drie Mahogany bome en tuin 

 

  
Die hotel is in volle gang met sy metamorfose en is besig om terug te keer na sy vorige glorie. 
 

  
            Rolbal baan se beafruit bome besig om afgesaak te word (Wictor Herbet ). Word vervang met Paperbark bome 
 

  
Amore en Theuns aan die planne maak op Ladysmith saam met Tisha Steyn 
 
 

 
Slaghuis vervang lelike teer met mooi pavers 
 
 



 
 
 
 

 
Bonnievale kelder kap bosse uit en plant aalwyne in mooi ry ek kyk hoe lyk dit nou! ( Mooi Henk) 
 
 

 
Bonnievale kelder maak stuk pad voor hulle ook skoon en daar is ook al intussen aalwyne geplant 
 
Buildsave (Niel) is besig om verf bymekaar te maak vir ons plakkerskamp. 
 
Kanollie Beukes het ook alreeds goed begin woel in die bo dorp. 
 
Pypies vir die bome is ook alreeds afgelaai (Dankie Hein Groenewald) 
 
Indien julle fotos stuur sorg dat dit kleiner is as  75KB ander raak die nuusbrief te groot vir party se Internet 
toegang. 
 
Die finale koste van die bome en rekening nommer waarin die betaling gedoen moet word sal Maandag aan alle 
deelnemers duergegee word. 

 
 
Droom bekendstelling 22 Junie              ���� Baie suksesvol met 120 mense teenwoordig 

Bo dorp vergadering    ���� Was baie goed verteenwoordig met goeie plan 

Langverwaght onder vergadering  ���� Positief en die meeste is in op lengte van pad 

Drew vergadering     ���� Lekker gewyn met lekker idees  

Parmalat vergadering    ���� Goeie voorlegging met groot deelname 

Boesmans rivier vergadering   ���� Paar keer vergadermooi planne vir gemeenskap 

Robertson pad vergadering              ���� Goed voorgelê met goeie betrokkenheid 

Munisipaliteit voorlegging   ���� Als ingegooi en gehoop vir die beste 

Langverwaght bo vergadering   ���� Die pad gery en sommer daar vergader 

Streekdienste raad vergadering   ���� Goeie ondersteuning gekry gaan skoon maak 

Bonnievale onderdorp vergadering  ���� Weer gewyn met lekker impak planne 

RSG deelname bevestiging   ���� Rsg het laat weet hulle is in op projek 

Bonnievale wes vergadering                           ���� Baie goeie terugvoering met gemeenskap wat self 

die wiel gaan draai 
Droom plant insameling van skool kinders ���� 100% 

Kwela       ���� Het die naweek ontmoet sien die naweek weer 

Munisipaliteit goedkeuring en befondsing ���� Munisipaliteit keur projek befondsing goed! 

Gazette betrokke     ���� Win inligting in vir artikel 

Vorder voor fotos in    ���� Kort nog net ‘n paar 

Droom wynveiling  Karens on main opening ���� Awsum met R18000 ingesamel vir skool 
 

Terugvoerings aand met plante   ���� Ons is hier vanaand met sop en verkoek 

Opstel van databasis met boom getalle en take ���� Moet Maandag klaar wees 

Finaliseer kaart en lê voor aan Munisipaliteit     ���� Lê plan voor aan  Mun. 



Lê kaart voor aan Provinsie paaie       � Lê plan voor aan  Mun. 

Lê besigheids plan voor aan moontlike borg      ���� Wag vir terugvoering 

Kwotasies inwin van boom plantasie       ����  Laaste kwotasie kom vandag in 

Vrywarings vorm van munisipaliteit om             ����  Forms sal die week aan almal uitgestuur  
gate te grawe op privaat grond    word om in te vul 

Munisipaliteit se grawe                          ����  Gereël begin volgende week in bo dorp 

Maak mooi en plant                                              ���� Van die mense het reeds al begin wegtrek 

Rsg dekking          ����  Begin dekking 1 September 
Na fotos 
Bonnanza RSG op resultate 
 
Besigheids plan vir droom SA  
 

 

 
 
 
 
 
        


