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Jan aan die woord……….. 

 
Graag wil ek en Helen julle almal bedank vir julle ondersteuning, gebede, geduld en liefde 

gedurende die jaar, daarsonder kan ons nie ‘n sukses van die organisasie maak nie. Die bes-

tuur is die hartklop van enige organisasie, hoe sterker die hartklop hoe gesonder is die or-

ganisasie. As ek terug kyk het die Olifante ‘n baie sterk hartklop. Daarom is dit maklik om die 

voositterspaar van so ‘n groep te wees.  

Ek was baie gelukkig om so ‘n bekwame en ervare span te hê om die 30ste verjaarsdag 

reëlings te tref. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om die reëlingskommitee en hul 

gades te bedank vir hulle tyd en die opofferings wat hulle gemaak het terwille van die streek. 

Ek weet dit was nie altyd lekker nie, maar sonder om te kla is die take verrig met die nodige 

toewyding en ywer. Dankie dat julle bereid was om dit vir die Olifante en SAWA te doen. Ek 

het nie altyd vir julle dankie gesê vir die opofferings en harde werk nie, maar dit het nie on-

gesiens verby gegaan nie. Die ondersteuning onder mekaar en die getrouheid waarmee julle 

jul pligte uit gevoer het was noemenswaardig. Julle almal het julle baie goed van jul taak 

gekwyt, en ek glo die hele Olifanttrop kan trots wees op julle. Ek dink een en elk verdien ‘n 

klop op die skouer vir die sukses van die verjaarsdag. Van my kant af kan ek vir julle sê dit 

was ‘n baie groot sukses. 

As julle na die foto’s in die spesiale uitgawe van die Trompetter kyk sal julle sien dit was baie 

lekker. Daarom wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om ‘n paar spesiale bedank-

ings te doen. Baie dankie aan almal wat die naweek kom kamp het, ons President, Dagbes-

tuurslede, Gebiedsbestuur, Oud voorsitters, Oud lede, gaste en natuurlik die Olifante. Ser-

angeti oord vir hulle bydra tot die sukses van die funksie. Al die Olifante wat hard gewerk het 

voor en tydens die naweek en die skenkings wat julle gemaak het. Judith baie dankie vir die 

maak van die uitnodigings.  Die Lombard gesin vir die musiek en die neem van foto’s.  

Dankie ook aan ons sermoniemeester (Hennie) wat die funksie Saterdagaand aan die gang 

gehou het.  Dan is daar die borge wat dit moontlik gemaak het vir al die pryse, wat 

gedurende die naweek uitgedeel was. GC Gypsey Witbank, CTM Witbank en Vossie en Han-

natjie vir die wyn, sonder julle sou ons nie so ‘n lekker naweek kon geniet het nie. Dan is daar 

ook borge wat anonien wil bly, baie dankie vir julle ook, julle weet wie julle is. Nogmaals baie 

dankie aan almal vir die sukses van die naweek. 

Dit is ook die laaste uitgawe vir die jaar 2013. Ek en Helen wil van die geleentheid gebruik 

maak om vir almal ‘n baie Geseënde Feesseisoen en Voorspoedige 2014 toe te wens. Die ge-

lukkiges wat ‘n bietjie gaan rus maak die beste daarvan, ry veilig en kom veilig en uitgerus 

terug.  

Daar is van ons lede wat gegaan het vir operasies en ander wat siek is, mag die Here Sy 

genesende hand oor julle almal hou en gee dat julle gou weer gesond sal wees.  Ek hoop 

om julle almal by die volgende kamp te sien. 

Ter afsluiting baie dankie vir die goeie en posi-

tiewe terugvoer wat ons gekry het gaande ons 

verjaarsdag. Al die e-pos en telefoon 

boodskappe word opreg waardeer. Baie dankie. 

 

Olifant groete 

Jan & Helen 



 B L A D S Y  3  S P E S I A L E   U I T G A W E  

Elkeen kry ‘n gaatjie en die kuier begin 

 



 B L A D S Y  4  3 0 S T E  V E R J A A R S D A G  



 B L A D S Y  5  S P E S I A L E   U I T G A W E  

Olifant Hamburgers! 



 B L A D S Y  6  3 0 S T E  V E R J A A R S D A G  

Ontbyt …. 



 

…..  Ontbyt 



 

Lekker man lekker …..  



 

Olifante naweek wenners 

Sportpersoon  -  Hennie Cilliers 
Koekloodjiewenner  -  Judith Cilliers 

Bolliemaker  -  Susan Wilsench 

Olifant van die naweek  - Charlotte Venter 

Verjaarsdagkoek geskenk deur: 

Carel en Marie Fisher 

Snyborde as kersgeskenk oorhandig  aan 

elke gesin teenwoordig 



 

Die OlifantE mag maar  …..  



 

Partytjie hou ...…..  



 
B L A D S Y 1 2  S P E S I A L E   U I T G A W E  

…… EN HOU  ……. 



 
B L A D S Y  1 3  3 0 S T E  V E R J A A R S D A G  





Aan al my getroue lesers ( en enigiemand 

wat dalk terloops hier inval ) : Mag die Kers-

maal perfek uitkom. Mag jy genade kry om 

die familie al hul swakpuntjies te vergewe. 

Mag al die mansmense in jou gesin oorval 

word deur ‘ n vlaag van behulpsaamheid … 

Mag jy vandag en more vrede in oorvloed er-

vaar en nooit vergeet waaroor dit alles eintlik 

gaan nie. 

Ek het vir die man 
wat staan by die poort 

van die nuwe jaar gese, 
"Gee vir my 'n kaart 

sodat ek die jaar 
veilig en seker kan invaar 

en 'n lig om die onbekende 
veilig te betree." 

 
Hy het vir my gese 

dat ek my hand in die van 
die Allerhoogste moet le. 
Dit sal wees veiliger as 'n 

kaart 
en sekerder as 'n bekende 

wee. 
So kan jy die toekoms invaar 

en weet jou Verlosser is daar 


