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Nuusbrief/Newsletter
Brief van ons voorsitter:Rudolf Fourie
Voorspoed vir 2017 ons hoop al ons Landsdienslede het ‘n
geseënde jaar, met baie aktiwiteite en kampe.
Dankie vir jul betrokkenheid in 2016 en aan elke
Vrystaat volwasselid vir die uiters suksesvolle Nasionalekamp
wat julle gereël het. Julle is regte staatmakers.
Ek as voorsitter van Vrystaat Landsdiens is vreeslik opgewonde 
met die jaar wat voorlê, met die vooruitsig van 2 nuwe
laerskoolklubs wat gestig gaan word die jaar.
1 Klub is in Bothaville en die ander 1 in Ladybrand.
Die Loerieklub is ook besig om mooi vordering te toon, 
dankie vir die volwassenes wat daar hulle insette lewer om
die klub op te bou en dit vir die kinders lekker te maak.
Met die nuus in hierdie brief sal julle sien dat ons al vroeg 
die jaar bedrywig is met aktiwiteite en kampe.
Sterkte en geniet 2017 saam met ons.

                                                       Brief van die Sekretaresse
                                                       Graag wil ek my voorstel as nuwe sekretaresse. Ek is 'n             
                                                       onderwyseres by Jim Fouche Pri Primêr en is leier van ons GrR      
                                                       maats. Dit is vir my 'n groot voorreg om deel te wees van die span. 
                                                       Ek weet ons gaan 'n sukses van hierdie jaar maak en sien uit daarna   
                                                       om saam met julle te werk
                                                       Groete Tanja Smit



   Belangrike inligting.

Baie welkom aan die nuwe laerskoolklubs wat gestig is in Ladybrand en 
Bothaville.
Provinsialekamp is 29 September 2017 – 2 Oktober 2017.
Soetdoring klubkamp is 5- 7 Mei 2017.
Maluti klubkamp is 17 – 19 Maart 2017.

Klubaktiwiteite en kampe
Op 31 Januarie 2017 het die Swerwers gebak en brou. 

Die Loeries het hierdie jaar 'n goeie begin gehad. Daar is sover baie 
hoërskoollede wat belangstel .Daar word elke Vrydagaand aktiwiteite 
aangebied vir die Loeries.  Dankie vir al die volwassenes wat help met die 
Loeries.



Die Swerwers en Loeries het 18 Februarie 2017 gekamp by
 Halden House,Bloemfontein. 

         Die kinders het deur 'n hindernisbaan beweeg en nog vele meer. Hulle het dit
         vreeslik geniet.   

Maluti en Laerskoolklub het hul opedag gevier op 28 Januarie 2017 by
Little Rock.



18 Februarie 2017 het hulle liefde vir hul medemens gevier deur kolwyntjies
vir die plaaslike bejaarde tehuis te neem om Valentynsdag te vier.

 24 Februarie 2017 het hulle handvaardigheid gedoen. 

10 Maart word daar 'n dans maraton gehou waar kinders, ingedeel in spanne,
vir 12 ure  lank gaan dans.



Laaste maar nie die minste nie stel ek julle graag voor aan ons nuwe mascot
en ons strokiesprent wat in ons nuusbrief 'n verskyning gaan maak.


