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Ons is besig om te beplan vir die jaar se Droom 2012, en 45 ander dorpe Droom 
saam met ons op verlede jaar se sukses. 
Die publieke bewustheid ten opsigte van die projek is ongelooflik met meer as ‘n 
duisend “hits” per week op die Droom web tuiste SADOGOOD. 
Ons skop af op die 26ste om 19H00 in Happy Valley se Gemeenskap saal. Die 
voorlegging word saam met die Polisie gedoen. 
Intussen vind ons eerste volwaardige sakekamer vergadering plaas om 18 Julie 
2012 18:30 (Outdoor arena se lodge). 
 
1. 

 
 
Skool parkeer terein  Ons het almal al weer vergeet hoe dit daar by die parkeer terein gelyk het. Die ou 
bloekom bome het plek gemaak vir ‘n netjiese gegruisde parkeer terein afgerond met  agt nuwe skadu bome.  
Die slootjie wat plek, plek ingeval het is vervang met ‘n ondergrondse pyp. Dankie aan almal wat ‘n hand in 
die saak gehad het. Dit gee die skool regtig ‘n goeie vertoon aan ons gaste. Die spreekwoordelike “first 
impression” 
 
 
 

2. 

       
 

Plaas skool Boesmansrivier  Die skool het verlede jaar met hul boomplantery begin en nou het die skool ook 
‘n nuwe baadjie aangetrek. Nuwe tuine, geverfde skoolkamers en ‘n klomp trotse onderwysers, ouers en 
kinders. Ons as Bonnievale is baie trots op wat julle vermag het, hou so aan. Dankie aan die wat hulle 
ondersteun het tot dusver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. 

   
 
 
Bonnievale skoen projek   Die groep innoveerders het 6000 onpaar skoene by ‘n skoen vervaardiger gaan haal 
en twintig mense het 2 dae lank pare uit dit probeer maak. Met onpaar en al het ons jonge leerders warm 
voete as hulle skool toe stap. ‘n Puik voorbeeld van waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg. Dankie aan almal wat ‘n 
hand ”skoen” in dit gehad het. 
 

4. 

 
 
 
Ingang na Chris van Zyl saal  Net verlede jaar was dit die gesig wat jou sou begroet as jy as toeris die dorp 
sou inkom. Die ingang gaan nou oor in sy finale fase en die volgende gaan gedoen word. 
 
Kompos                Reeds aangery deur die munisipaleit – dankie 
Neil Rademeyer   Gaan vir ons dek riet bossies bring om te plant. 
Glenn Slingers     Gaan vir ons ‘n paar klippe reël as ‘n vertoon. 
Kanollie en Jan    Laai more die verf af waarmee ons die randstene gaan verf. 
Rolbalklub Gaan die gezanias wat nog oor is op die rolbalklub daar verplant saam met gedeeltes  pienk   

wilde vy. 
    Dirk Steyn           Die munisipaliteit wag net vir die krans aalwyne op Ashton om klaar te blom dan gaan                                            

hy ‘n hele vrag hier kom aflaai wat ons dan kan plant  - Dankie 
    Polisie  Die lede onder korrektiewe toesig gaan ingespan word om die honderde plantjies te plant – 

Dankie 
    Gemeenskap      Ons gaan Woendag middag tussen 14H00  en 17 H00 die ingang opknap, enige een  wat ‘n 

los tyd het of ‘n werker vir daardie paar uur kan afknyp is welkom. Ons wil dit graag klaar hê 
vir die naweek se Rolbal Classic en volgende week se groot skool sport dag. 

 

5. 
    Padlangs            Talle eienaars aangrensend tot ons paaie het reeds laat weet dat hul vanjaar verder gaan met     

die aanplant van die boom lanings. Laat maar solank weet indien julle ook nog soek. Ons sal 
dit op die jaar se beplanning sit. 

6. 
Rolbal klub          Ons Rolbal klub hou eersdaags ‘n groot Sanlam dag en Sanlam skenk R 3 000- 00 se bome 

aan die klub om uit te deel aan die gemeenskap. Die bome gaan hoofsaaklik in die Uitsig 
woonbuurt geplant word. 

  Die klub se rose is ook vandag gesnoei en die snylinge is almal vir Beatric geneem om in 
Happy Valley te plant – Dankie  Eeden Coetzee 

? 


