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PLANTJIE VERKOPE BY DIE HOëRSKOOL REUNIE – SATERDAG 29 

SEPTEMBER 2012: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na samesprekinge is besluit dat ons 

van die stiggies wat die 

skoolkinders gemaak het vir die 

stiggie projek gaan verkoop om 

groot bome vir die dorp te koop. 

Die verkope was baie suksesvol.  

Irma het R20 geskenk, Tony & 

Nita bailey het R100 geskenk en 

André van Die Dorpshuis het die 

res van die stiggies by ons 

oorgeneem vir R1000.  Ons het in 

totaal R1700 wins gemaak.  

Danksy al die kopers en skenkers 

kan ons nuwe bome aankoop vir 

die dorp.  Ons ondersteun ook 

"local is lekker", dus koop ons net 

in ons eie dorp, nie op ander plekke 

nie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KANSA STAP, BOOMPLANT EN PRETDAG BY OU STASIE – 6 

OKTOBER 2012: 
 

 

Saterdag 6 Oktober 2012 het die dromers saam met CANSA 'n pret dag gehou. Die dag het begin met 'n 

CANSA stap. Mans, vrouens en kinders het by Elca Kaffee bymekaar gekom om in te skryf vir die stap. Die 

doel was nie nét vir die bewusmaking van Kanker en herdenking aan die vroue, mans en kinders wat met die 

siekte saamleef en die wat die stryd verloor het nie. Gedurende die stap het ons weer rommel opgetel in ons 

poging om 'n skoner en gesonder dorp te bou.  Daar het byna 30 kinders deelgeneem aan die optog – dankie 

Suzette Pokpas vir die reël van die kinders.  Ons het omtrent 60 sakke vullis opgetel, net in Andries 

Pretoriusstraat, vanaf Elca, en Stasieweg tot by die Ou Stasie perseel. 

 

   



 
Linda Colyn van Kansa het die 

kaartjies vir die stap verkoop 

terwyl almal gewag het vir die 

wegspring.  Al die deelnemers het 

'n tydskrif en glas met die 

borskanker logo op gekry.  Omdat 

Oktober borskankermaand is, het 

almal iets pienk gedra. 

 

 
 

 

 

Die stappers wag opgewonde om 

weg te spring. 

 

 

 
 

 

 

Kyk hoe oulik help die kinders 

mekaar om die Rommel bymekaar 

te kry. 

 

 

 

 
Uiteindelik bo! 

 

Drie bome is geplant by die Uitkyk punt ter 

herdenking aan die Kanker slagoffers.  Dankie aan die 

sterk manne; Retief, Louis, Ockie, Hennie, Johan, 

Carel ens; vir die plant en toegooi van die bome. 

carel wat boomplant 

 

 

 
Karel van der Merwe wys ons hoe om 'n Wildepruim 

boom te plant. 

 

By die Ou Stasie het ons stalletjies gehad, 'n potjiekos kompetisie, 'fancy dress' vir die kinders en toutrek 

kompitisie met 'n gesellige dans die aand in die Ou Stasie se saal. Die opkoms was nie so goed soos met die 

Lootsing nie, maar ons vertrou die volgende byeenkoms sal weer goed ondersteun word. 

 

 



 
Calitzdorp Toerisme was die algehele wenners in die toutrek kompetisie – niemand het kans gesien om ons aan 

te vat nie, dus bly die uitdaging staan tot volgende keer. 

 

 

Bedankings: 

Ons wil almal bedank wat so gretig was om 'n verskil te maak. 

- Dankie Juanita, Anina, Melinda, Juffrou Hilda, en almal betrokke by CANSA vir die saamwerk 

geleentheid en ondersteuning. 

- Jessica Fuller by Kannaland Munisipaliteit vir die swartsakke. 

- Kannaland Verkeer – die twee gawe here vir hul tyd afgestaan. 

- Micheal en Cheryl van die Ou Stasie vir die gebruik van hul perseel vir die stalletjies en kompetisies. 

- Al ons dromers wie ons altyd ondersteun. 

- Dankie aan al die beoordeelaars van die verskeie kompitisies 

 

As u enige navrae het oor die Droom Projek is u welkom om die Toerisme Kantoor te skakel by (044) 213 

3775. 

 

 

 

KANNALAND BESOEKE 
 

 

 
 



Op 25 Oktober 2012, het Moira Strauss, Jadé Williams en Erina Meiring op hierdie vrolike groep DA 

verteenwoordigers afgekom in Zoar, onderwyl hul op pad was na Ladismith.  Dit was nogal opvallend dat hul 

besig was om rommel op te tel en ons het besluit om te stop, te groet en uit te vind met watter projek hul besig 

is.  Tot ons verbasing is hul doel dieselfde as ons sin en het hul ingestem om ons ook te kom help in Calitzdorp. 

 

Ons sien baie uit daarna om te hoor wat die ander partye gaan doen om 'n verskil te maak in Kannaland. 

 

Die doel van ons besoek was om Amalienstein, Zoar en Van Wyksdorp betrokke te kry by ons bemarkings 

veldtog vir die groter Kannaland. Die terugvoer was geweldig positief en mense het met lof gepraat van die 

Calitzdorp Toerisme Kantoor en die initiatiewe wat hulle aanpak. 'n Hele paar besighede wil aansluit by ons. 

 

Ons is tans besig om ons Besigheidsplan te hersien sodat ons dit kan voorlê in Ladismith op 31 October 2012 

by die LED vergadering. 

 

 

VORDERING MET PROJEKTE: 
 Begraafplaas:  Irma Kim, Hennie en Ockie en 'n span werkers het die begraafplaas skoongemaak, 

dankie julle. Hulle het 80 Malva stiggies ook geplant. Foto's volg binnekort. 

 Maak van kompos:  Almal wat belangstel kan gaan kyk hoe dit gedoen word in Jeffreysbaai by Johnny 

Perreira van New Plant & Terra Nova.  Skakel vir Hermien by 078 442 0471.  Adres:  11 King Fisher 

circle, Jeffreysbaai.  Hierdie is 'n goeie werkskeppings geleentheid. 

 Seeff tuin:   Melinda se tuin is amper klaar.  Sy het baie moeite gedoen en het reeds haar buitebande 

beplant.  Tannie Dice se tuinier, Martinus, het Melinda gehelp.  Foto's volg binnekort. 

 Lutherse Kerk:  Zelma en Esbe het heeldag in die Lutherse kerk tuin gewerk.  Hul het 'n tuinslang 

benodig, toe skenk Johan Strauss van Anna Sophia's vir hul een wat hy by 'n veiling gekoop het.  Moira 

Strauss het voorgestel dat hulle die gemeente betrokke kry deur hulle te gaan spreek en 'n 

koekverkoping voor te stel buitekant Check-in vir fondsinsameling.  Die fondse kan dan gebruik word 

vir wat hulle benodig.  Die gemeente kan ook help om te spit en plant in die tuin, dit sal die tekort aan 

arbeid probleem oplos.  Zelma en Esbe is ook op soek na blompotte in enige vorm en grootte.  Kontak 

Zelma indien u kan help by:  082 576 5855. 

 Trompoppies: Lynette Faas is sterk aan die oefen met die trompoppie groep van ongeveer 24 meisies. 

Na net vyf oefeninge blyk daar groot potensiaal te wees. Die idee is om 'n groep van so 15 meisies uit 

eindelik te gebruik by verskeie funksies in die dorp. Ons vra groot asseblief vir mense om ons te help 

met donasies vir uniforms en dus meer. 

 

 

NUWE PROJEK VIR ALMAL 
 

Skoendose met persoonlike geskenke in vir Kerstyd aan minderbevoorregte kinders. 

 
Hierdie is 'n gemeenskaps projek vir Calitzdorp, asook 'n kans vir organisasies soos VLV, Boek klubs, GPF, 

ens. om betrokke te raak by die Droom Projek. 

 

(Twee of meer persone kan een boks borg) 

 

 

 



Hoe om 'n skoendoos voor te berei: 
a. Soek 'n leë skoendoos 

b. Versier die skoendoos 

  Draai die skoendoos toe, maar draai die deksel apart toe sodat dit opgelig kan word.  Versier met 

  tekeninge, verf, uitknipsels en plakkers vir 'n unieke "keep sake".  Die dose sal ondersoek word 

  om te kyk of alles in orde is vir die kinders. 

c. Vul die skoendoos met geskenke 

  Alle items moet NUUT en GEPAS wees vir kinders. 

  Die volgende items word benodig: 

 tandepasta en tandeborsel 

 koekie seep en waslap 

 lekkergoed (verkieslik sagte lekkers Bv:  wine gums, sours, ens.) 

 'n Speelding (Bv:  soft toy, tennisbal, finger puppet, yo-yo, boublokkies, trokke en 

karretjies, poppe, ens.  Vir die tieners kan Bv. sonbrille, grimering, spuitgoed – wat in 'n 

ziplock sakkie verseël moet wees, ingesluit word) 

 

OPSIONEEL: 

 opvoedkundige items (Bv:  penne, potlode, skerpmaker, inkleurboek, notaboekie, 

pennesakkie, kryte, lineal, 100-stuk legkaart, sakrekenaar, ens) 

 

d. MOENIE die volgende insluit nie: 

  Sjokolade, blikkies kos, koek, medisyne of vitamines, breekbare kos, speelgoed geweertjies of 

  messe, glas houers, spiëltjies, vloeistof, albasters, skerp voorwerpe, selfone, items wat met 

  batterye werk) 

e. Merk jou skoendoos:  Plak 'n plakker op die doos om aan te dui vir watter ouderdom en geslag dit 

geskik is, en of u opvoedkundige items ingesluit het of nie. 

f. Waarheen om die skoendoos te neem:  Laai jou skoendoos/e af by die Toerisme kantoor in 

Voortrekkerstraat 3 by die Shell Motorhawe voor 7 Desember 2012. 

 

Goeie Nuus: Boplaas het alreeds 13 bokse belowe, dankie vir hulle bereidwilligheid. 


