
 
 

 

 

Die Landsdiens het in die 

afgelope kwartaal puik prestasies 

opgelewer. 

 

Ek wil elke klubleier bedank vir 

die harde werk wat deur die 

Landsdieners in samewerking met 

volwassenes gedoen is. 

 

Uitreike en projekte is met groot 

liefde deur die gemeenskap 

aanvaar en ontvang.  Die liefde vir 

die medemens is sterk uitgedra, 

veral by die huise vir bejaardes, 

gestemdes en 

minderbevoorregtes. 

 

Rommelveldtogte, 

tuinbouprojekte en monument 

bewaring was ook aan die orde 

van die dag wat die liefde vir 

arbeid baie goed uitgedra het. 

Ons doen egter ‘n beroep op 

Landsdieners om ‘n groot poging 

aan te wend om nog 

Landsdieners te werf en soveel as 

moontlik blootstelling en 

bewusmaking van Landsdiens ten 

toon te stel. 

Baie sterkte vir elke klub vir die 

res van die jaar. 

Noord-Kaap Landsdiens 
UITGAWE 

03 

AUGUSTUS 
2016 STREEKSNUUS 

 

Voorsitter  Ada Rheeder 

Ondervoorsitter Martha Meintjies 

Tesourier  Deon Marias 

Sekretaresse Carienie Scholtz 

084 840 2511 of 0827774779 

noord-kaap@landsdiens.co.za 

Ons sien uit na… 

Erfenisdag 

Boys High nooi al die NK-klubs vir 

hul Erfenisdag vieringe. 

 

Baie dankie – ons is seker dit sal 

baie lekker wees. 

Nuwe termyn met nuwe 
besture… 

Baie geluk aan al die nuwe 

bestuursgroepe van al die 

Landsdiensklubs.  

 

Ons hoop en vertrou dat julle ‘n 

groot sukses sal maak van al die 

projekte en aktiwiteite wat julle 

gaan aanpak.  

 

NASIONAAL 2016 

Dankie vir almal se harde werk vir 

die voorbereiding van die 

Nasionale kampe.   

Sterkte met die laaste paar 

reëlings en voorbereiding. 

Boomplantdag 

Elke klub hou vanjaar sy eie 

boomplantdag aksies. 

 

 

In die uitgawe 

Voorsittersbrief bl.1 

Streekskamp bl.1 

Hoogtepunte bl.2-3 

Ons sien uit na…bl.4 

 

  

IN DIE NOORD-KAAP 
STREEKSKAMP EN TOEKENNINGS 

 

Die Noord-Kaap is bekend vir sy koue winters en baie 

warm somers – maar ons het dit gemaak – ‘n baie 

suksesvolle WINTER streekskamp langs die Vaalrivier 

by Warrenton Kultuuroord. 

Ons het ‘n uitstappie na ‘n wildsplaas, Waaihoek, 

gehad (foto). Baie interessante feite oor wild en die 

natuur is gedeel tesame met ‘n staproete in die veld 

tussen die wild. 

Taksidermie praatjie, so uit die hartjie van die 

Vrystaat deur tannie Lize Fourie, van  Vrystaat 

Landsdiens, was baie leersaam en die Landsdieners 

het dit baie geniet. 

Kamptaak het ons voortgesit met die uitroei van 

indringerplante by die kampterrein se ingang – ons 

skud solank ons vere reg vir die Nasionale kamp! 

“Minute-2-win-it” uitdagings was uitstekend en die 

klokkespel-handvaardigheid het baie belangstelling 

geniet.  

Die heerlike Noord-Kaap sonnetjie het die 

boeresport-rondomtalie die regte kollig gegee wat 

dit verdien.  

Nog vele ander aktiwiteite het gemaak dat die warm 

Landsdiensbloed in ons lede se are hulle warm en 

gelukkig gehad het regdeur die kamp!! 

Tannie Martha en tannie Mercia se Goue Protea 

toekenning is oorhandig asook die volgende leerders 

se Springboktoekennings: 

Annika Loots 
Bronnwyn van Tonder 
Carel Meintjes 
Monique Sinden 
Robyn Harker 
Chantelle Masuret 
 
Ons lede wat gekies is vir Nasionale kampe is ook 

aangewys. Hier volg die verskeie Nasionale kampleiers: 

Lerskool:  Keagan Smith & Anja Viljoen 
Gr. 8 & 9: Tlotlo Riet & Desiree Meintjies 
Gr.10-12: Hambri v d Ryst & Bronnwyn v Tonder 
 

Dit is met groot verwagting dat ons gereed maak vir 

die Nasionale kamp 2016 by Warrenton (Gr. 10-12) en 

in Parys (Laerskool).  
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Y-CAP kompetsie 

Die D.S. Jacobs Landsdiensklub 

se Gr.10  Landsdieners het vir 

die kompetisie ingeskryf.  Die 

tema natuurlik… HERWINNING!   

In die Frances Baard-distrik het 

hul EERSTE geeindig en 

Provinsiaal het hul VIERDE 

geëindig. 

Dit is voorwaar ‘n prestasie om 

op trots te wees! 

 

 

 

 

 

Noord-Kaap Landsdiens het hulself 
besig gehou met take en aktiwiteite 

wat al vier liefdes uitbeeld 
Hoewel die nuwe termyn 

eers in Julie begin het, was 

ons klubs al baie aktief en 

betrokke in die 

gemeenskap. 

Hier is van die aktiwiteite: 

• Ouetehuis besoeke – 

verskeie klubs het 

ouetehuise besoek en 

hul tyd, liefde en 

geskenkies uitgedeel. 

• HTS besoek aan 

Shalante 

Nasorgsentrum vir 

gestremdes – om 

bietjie meer te leer, te 

verstaan en 

aanvaarding te wys 

tesame met liefde vir 

alle medemense. 

• Bloedskenk – Boys High 

werk saam met die 

skool se Noodhulp-

span en kry 49 

eenhede vir die 

bloedbank. 

• Reach for a dream – 

Delwers bemark Reach 

for a dream by hul 

skool en samel R 3640 

in vir die organisasie. 

 

• Tuinwerk – Adamantia 

begin na die winter 

onkruid uithaal en 

kompos inspit. Hul 

plant spinasie, 

wortels, tamaties en 

groenboontjies vir die 

somer. 

• Grondskilderye – 

verskeie klubs beeld 

Landsdiens uit deur 

pragtige 

grondskilderye by hul 

skole. 

• Kruiepotte – 

Adamantia skuur 

potte af, verf dit oor 

en plant vir die lente 

vars kruie wat gebruik 

kan word in die skool 

se hotelskool. 

• Nasionaal-“banners” – 

die laerskole in 

Kimberley begin 

solank aan die 

“banners” verf vir 

Nasionaal. 

• Herwinning – Projek 

loop steeds volstoom. 

Adamantia het al 

R470 ingesamel! 

…en nog vele meer!!! 

FOTOBLAD 
 

Baie geluk aan Laerskool 

Daniëlskuil en Hoërskool 

Adamantia wat afsonderlik 

aktiefste klub gewen het, 

asook Laerskool Eureka en HTS 

Kimberley wat weggestap het 

met die toekenning vir die 

beste vordering. 

 

 

 

 


