
Citrusdal DROOM   
                                                                                                                            Mooier Skoner Groener 

NUUSBRIEF (11) 
Dis tyd vir vere regskud na ons winterrus...  tyd vir uitspring en dinge doen.                                          

Die veld is pragtig met  blommetjies  oral vol in die blom! Dis seker die mooiste tyd van die jaar in 

ons Vallei. KOM ONS SIT DIE ORANJE LAPPE WEER OP EN WEES VROLIK – DIS BLOMSEISOEN! 

  

MOOIER                                                                                                                                                

Citrusdal Dromers het groen vingers… 

             
Onthou julle nog hoe het Paul de Villiers se sypaadjie gelyk? Kyk hoe blom ons aalwyne nou (na net 6 maande)!                         

Saam met die vetplante groei die vuilgoed egter ook. Sien iemand kans om te help uittrek asseblief?     



   

                                            
Niewoudt Spray se nuwe, netjiese aansig en plaviesel             Munisipaliteit teer parkeerplekke buite Citrusal 

Rollermeule – gaan kyk hoe mooi blom hul tuintjies om die palmbome - dankie                                                                                                                              

SKONER 

Die aantal voete deur ons dorp is duisende gedurende pluktyd. Die plastiekdromme wat geskenk en 

oral uitgesit is, help baie (alhoewel baie al verdwyn het!)                                                                           

Die uitdaging is egter om mense op te voed en aan te steek om vullisdromme te gebruik. Stel elkeen 

asb ‘n voorbeeld. Jy hoef nie sakke vol vullis op te tel nie, maar buk en tel daardie een groot stuk 

rommel voor jou voete op en gooi dit in ‘n drom. Mense sien dit raak, so maak ons rommelstrooiers 

skaam.                                                                                                                                                            

Hierdie nuusbriewe bereik nie ons hele gemeenskap nie. Versprei asseblief die woord, stel ‘n 

voorbeeld. Hou ons dorp skoon. 

GROENER      

 Ons het aansoek gedoen vir ‘n skenking van inheemse bome by Weskus Distriksmunisipaliteit. 

Eenhonderd (100) bome is aan Citrusdal toegeken. Hiermee kennis aan skole in ons vallei, 

gemeenskapsorganisasies, kerke, om my te skakel met die getal bome wat julle wil aanplant.      

Dis gratis.  Besighede  in Citrusdal wat verantwoordelikheid sal aanvaar vir die boom wat hy op die 

sypaadjie wil plant, kan ook aansoek doen. Skakel my, Mariet, teen Vrydag 23 Augustus met  julle 

getalle.                                                                                                                                                                  

Ons sal ‘n plan maak om die bome op Citrusdal te kry uit Moorreesburg. Indien enige Dromer wil 

aanbied om dit hierheen te vervoer, sal ons dit baie waardeer. Sien hieronder hoe mooi lyk verlede 

jaar se aanplanting by Laerskool Olifantsvallei. 

 



                             
Bome in 2012 geplant                                                              en kyk hoe lyk hulle nou!!!    

Gert en tannie Julia gaan van krag tot krag! Ek weet nie wie almal plantjies aandra nie, maar dankie. 

Die klipwerk lyk so mooi. Gaan ry gerus bult op in Mullerstraat en kyk links. Ons is trots op sulke 

dromers.  Die nuutste aanplanting is ‘n Olienhoutboom op die hoek waar mens afdraai na Cederberg 

Akademie. Dankie ook aan Hanlie vir die aandra van Bokbaaivygies – dis reeds geplant.                                                                                                                                                           

                                 
Vroeër                                                           en NOU (gaan kyk hoe blom dit!) 

DANKIE:   

 Tana, vir die gras wat jy self sny in die parkie langs jou huis    

 GHS Pakstoor 2, vir die gereelde skoonmaak rondom ons dorpsnaam teen die koppie! Dit lyk 

pragtig.  
 GHS vir die klippies se strooi rondom die Karrobbome op julle sypaadjie                                                                                                                                                                                                                              

 

 



DOENDINGE:                                                                                                    

*Tel asb die rommel op voor jou eie deur/erf/besigheid (en sommer jou buurman s’n ook)                                                                                                                                          

*Maak seker dat die afvoerslootjie tussen die randsteen en teerpad skoon en oop is by jou eiendom 

(anders verspoel die  winterwater die padoppervlak verder)                                                                 

*Kom met voorstelle vir ‘skoonmaak-projekte’. Dink in terme van ‘n straatprojek of dalk ‘n 

skoolprojek. Ons het almal se hulp hier nodig. Die alternatief is ‘n rommelbesaaide dorp.   

* Deel jou oortollige saailinge met ander mense - vriende, werkers, bure. 

Onthou , dis blommetyd! Kom ons sit die oranje lappe weer op en kleur die dorp ORANJE!                                                                 

 
KONTAKPERSONE 
Mariet Smit             0827349467 
Nella-Mari Venter   0829270504 
Salome Benade     0827850472 

 

                                                                                                               


