
BRONBERG SATELLIET GESTIG  
NKWE: 2-3 OKTOBER 2010 

Met groot afwagting trek ons saam by NKWE oor die Satelliet Streek wat in wording gaan word.  
Wat sal die naam van die nuwe satelliet wees en daar ontstaan die Satelliet streek “BRONBERG”  
groot spot dat dit met ’n “n” en nie met ’n “m” gespel word nie.   

Jurie wys voorbeelde van ’n “kenteken of wapen” en almal raak opgewonde oor die vooruitsig om 
hierdie “baba” van die grond af te kry.  Twee voorbeelde word gekies en Jurie onderneem om die 
koste wat dit sal wees om 1 van die 2 die lig te sien.  Julle moet maar nog bietjie wag om die mooi 
ontwerpe te sien.   

Onder die helpende hande van Dagbestuurslede, Jurie en Kittie Dreyer, Fanie en Berta Jordaan, 
André en Juliana Knoetze saam met Chris en Ansie Delport, wat vir ons die Vrydagmiddag kom 
kuier het en natuurlik die Gebiedvoorsitter van Jakaranda, Pieter en Johanna van Biljon, sien die 
mense wat saam kamp daarna uit om aan die werk te spring en lede te werf.   

Maar eers moet ’n Reëlingskomitee saamgestel word wat die “wa” bietjie verder kan vat, Roelf en 
Antoinet Strydom is die Sameroepers-paar van die Satelliet Streek Bronberg, hulle helpende 
hande is, Lea Langenhoven (Sekretaris), Johan Breedt (Penningmeester) en addisionele lede wat 
baie ywerig is om aan die werk te spring is Connie en Lelanie Krüger.   

Altesaam is daar 15 woonwaens, die Bronkhorstspruiters, is totaal 5 woonwaens, Dagbestuur (3 
woonwaens), Gebiedvoorsitter van Jakaranda (1 woonwa), 1 nuwe gesin (Albert en Susan de 
Vries).  Die res is lede van streek Mooifontein.   

Dagbestuur het vir ons heerlike hamburgers voorsien die Vrydagaand en Roelf Strydom het vir ons 
die Boekevat die Vrydagaand waargeneem.  Lea Langenhoven het Saterdagoggend die 
vergadering geopen met Boekevat en daarna het Jurie Dreyer die vergadering gelei.   

Saterdagaand het ons ’n lekker gesamentlike braai geniet en natuurlik het Johanna van Biljon die 
heerlikste groente dis voorgesit, lekker pap en sous is deur Kittie voorsien nie te praat van al die 
lekker vleis reuke van die braai af nie.   

Sondagoggend het Jurie vir ons die Boekevat en afsluiting waargeneem waarna daar opgepak en 
huiswaarts gekeer is.   

Dankie, aan almal wat die naweek saam gekuier, koppe gekrap het.  Dankie, aan al die 
Dagbestuurslede wat dit vir ons so baie aangenaam gemaak het.  

Groete  

Lea Langenhoven 

 

 

 

 

 



Gebied Jakaranda se voorsitterspaar en lede 
van Dagbestuur het die naweek saam gekuier 

Daar was heerlik rondom die vuur gekuier en 
gelag! 

 

 

 

 

Bo:  Almal gereed vir die afsluiting van die naweek   

 

 

Regs bo: Roelf Strydom die sameroeper van die satelliet streek 


