
   

Hester skryf: “Ons het 
so baie aanklank 
gevind by Jou Stasie 
dat ons besluit het om 
ons waardering en 
ondersteuning aan 
julle te bewys.  

Die ander dames is 
Karin, Annene Heidi, 
Ronel, Helouise, Ansa 
en Dottie (nie op foto).  

Ek het die ontwerp  
gedoen en Alta, wat 

saam Tiana-Leigh van 
die "Lung Foundation" 
werksaam is, het die 
drukwerk  
gedoen.”  
Dit is vir ons 
baie spesiaal 
dat ons by 
Jou Stasie 

sulke getroue       
ondersteuners het. 
Julle maak dat ons   
omroepers spesiaal 
voel en maak al die 
harde werk die moeite 
werd. Julle is die rede 
hoekom ons agter die 
mikrofoon inskuif. 
Baie dankie dames!  

1ste 2de 

3de 

FANTASTIESE ONDERSTEUNERS 

HULP  se bedrywighede 

Nuwe projekte 

Wat is nuut by JOU STASIE? 

Peugeot/Citroën se nuwe voorkoms 

   Besoekers by ons ateljee 

Kompetisie wenners 

Verjaarsdae 

Belangrike dae in Julie 

Meneer Gold Wing 

Om ‘n nuwe omroeper te wees 

3de 

So skryf Sorita, “Baie 
geluk, Rooies! Dankie 
vir wie jy is! Jy is 'n 
ongelooflike leier. 
Sonder jou visie, sou nie 
een van ons wees waar 

ons nou is nie. Jy is die 
dryfveer en die spil 
waarom alles draai by 
Jou Stasie! Jy het ons 
geleer dat jy oor iets 
kan droom EN dat jy jou 
droom 'n waarheid kan 
maak! Ons het hom 
gevra wat sy wens is vir 
sy verjaarsdag. Sy          
antwoord, "Mense moet 
gaan kyk hoe dinge lyk 
op die Jou Stasie se    
webblad en sommer 
baie likes op FB!" 
Gaan druk daai       

knoppie! Besoek ons        
webblad! Kyk hoe lyk 
ons terwyl ons uitsaai!“ 
Ondersteuners en     
personeel het hul bes    
gedoen om die          
verjaarsdag vir hom 
spesiaal te maak. Om 50 
te word is immers ‘n 
groot voorreg en ‘n 
groot mylpaal in enige 
mens se lewe. Die     
partytjie het nie net by 
die ateljee gestop nie.  
Die wat by Rooies in die 
ateljee ‘n draai gaan 

maak het is vergas met 
droëwors, koek en    
ander lekkernye.  
Rooies, ons wens jou ‘n 

heerlike en mooi nuwe 
lewensjaar toe. Doen 

asseblief so voort met 
waarmee jy besig is, 
want jy maak ‘n verskil 
in mense se harte en 
lewens.  
Rooies het as volg 
dankie gesê:  “Ons is 
soos ‘n familie hier by 
Jou Stasie. Julle besef 
nie watse amazing   
mense julle is nie. 
Vandag was die mees 
spesiaalste dag in my 
lewe.”                
 
Dankie Rooies! 

JOU KOERANT 

JOU KOERANT SE 
GROOT NUUS 

 

Die Suid-Afrikaanse    
Gulde vir Motor          
Joernaliste is die mees                   
gesaggewende             
organisasie vir die       
motorbedryf in           
Suid-Afrika. Dit is deel 
van hul funksie om elke 
jaar Suid-Afrika se Motor 
van die jaar te kies. Die 
Gulde se huidige       
voorsitter is ons eie     
omroeper,                    
Dirk Gallowitz, wat elke 
Maandagaand op Jou 
Stasie sy motor program 
aanbied. Sy program is 
dan ook huidiglik een 
van die  gewildstes op 
Jou Stasie. Dirk en die 
Gulde het hul eie    
maandelikse koerant. Die 
groot nuus is dat 80 000 
elektroniese kopieë in 
pdf formaat van hierdie 
“JOU  KOERANT” saam 
met die Gulde se 
koerant , “ULTIMATE 
DRIVE”, versprei gaan 
word, regoor Suid-Afrika.  

Al hierdie is ‘n baie groot 
en nuwe ontwikkeling vir 
Jou Stasie. Die          
blootstelling is enorm 
van aard en toon groot 
potensiaal om Jou Stasie 
net nog groter en beter 
te maak. Die                 
opgewondenheid oor 
hierdie nuwe               
verwikkeling is merkbaar 
te bespeur onder almal. 
Dankie aan Dirk en    
Rooies wat hierdie goeie 
nuus moontlik gemaak 
het. Klik op die volgende   
skakel vir meer inligting 
oor die Motor Gulde. 
 

South African Guild of Mo-
toring Journalists or SAGMJ  

 

Suid-Afrika gaan nou  
behoorlik notisie neem 
van Jou Stasie se    
ondersteuners,            
omroepers, lekker 
musiek en programme. 

JULIE 2021  

DIE 
GROOT  

50 

http://www.sagmj.co.za/
http://www.sagmj.co.za/
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Die Jou Stasie HULP-
span het dié maand nie 
stil gesit nie! Charlene 
het in Kraaifontein vir        
Beverley ’n kospakkie 
geneem. Sy het 
longkanker en kry baie 
swaar. Dit het vir haar 
‘n bietjie verligting   
gebring!  

Dirk Gallowitz, van Jou 
Stasie, het ‘n            
spoggerige nuwe 
toetsmotor gekry en 
ons het besluit om hom 
Weskus toe te stuur 
met 'n vrag klere en kos 
- alles geskenk deur ons 
luisteraars. 
Die toetskar was tjok 
en blok vol gepak. Hy 
het dit gaan aflaai in 
Saldanha, waar dit deur 
Tertia en haar span  

versprei is onder die 
mense van Saldanha, 
waar die nood baie 
hoog is.  
Sorita het ook vir 'n 
gesin 'n kospakkie gaan 
aflaai in Ruyterwacht. 
Daar was selfs 'n paar 
spesiale pakkies met 
speelgoed en lekkers 
vir die kinders! Dit was 
geskenk deur die kleine 
Isobel wat slegs 1½ jaar 
oud is!  
Pakkies is ook afgelaai 
in Delft.  

Soms hoef jy nie geld of 
kos te gee nie. 'n Hand 
wat uitreik om iemand 
oor die pad te help sit 
ook 'n glimlag op 
daardie persoon se 

gesig. Het jy 
al gesien hoe 
'n senior 
burger      
sukkel om 
oor die pad 
te stap, maar 
jy stop nie omdat jy te 
haastig is? Hoe goed 
het Charlene Erasmus 
nie gevoel toe sy sien 
dié Tannie sukkel om 
oor 'n 4-rigting stop te 
kom en niemand help 
haar nie! Charlene het 
gestop, haar oor die 
pad gehelp en sommer 
op die koop toe ook 'n 
kospakkie vir haar 
gegee!  

Dankie Charlene dat jy 
so ’n mooi voorbeeld is 
vir ons almal!  
‘n Familie wat in ‘n 
Wendy huis bly, in 'n       
agterplaas, het ook ‘n 
pakkie ontvang. Die 
dame het verlede 
maand 'n groot breuk 
operasie gehad! Ons 
hoop dat sy sommer 
gou-gou beter sal voel!  
Onthou: Jou blikkie, ou 
klere en skoene kan 'n 
groot verskil maak aan 
ander mense! Ons   
projek, “ ’n Blikkie vir ‘n 
drukkie,” is nog sterk 

aan die gang. Ons sal 
blikkieskos en droë kos 
skenkings opreg 
waardeer. 
 

Sien asseblief die 
volgende boodskap na 
aanleiding van die 
vorige uitreik na die 
boere van Laingsburg 
en Moordenaarskaroo:  
“Ons Harte loop oor 
van dankbaarheid oor 
die voer vir ons diere. 
Ons en ons werksmense 
is so dankbaar vir die 
lekker kos en al die 
bederfies wat hul nie 
kan bekostig nie.   
Ons vroue se harte loop 
oor vir daardie heerlike 
bederf sakkie! Ons voel 
so geseënd. Baie 
dankie.“ 
(Bothma's van 
Sandkraal en 
Boonstevlei. Die 
werkers Klaas en Trui, 
Stefaans en Maria, 
Henry en Cristolene) 
Dankbetuigings soos 
hierdie is vir ons ‘n riem 
onder die hart. Dit 
maak alles die moeite 
werd. 
Jy mag dalk nie die 
wêreld op jou eie kan 
verander nie, maar jy 
kan iemand se wêreld 
verander!                                    
Jou Stasie gaan voort 

om die SA Water     
Warriors te ondersteun 
in hul poging om ons 
boere te help. Ons  
boere word steeds 
swaar geslaan deur die 
voortdurende droogtes. 

 JOU STASIE - WAAR JY SAAK MAAK 

JOU NUWE  
ADVERTEERDERS 

Vir meer info: 
www.joustasie.net 

BAIE WELKOM ALMAL! 

http://www.joustasie.net
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SO MAKLIK SOOS 
DIT... 

Kyk hoe lekker   
kuier een van ons       
luisteraars saam 
met ons. Met ‘n 
glasie wyn, ’n        
rekenaar en Jou 
Stasie kan dit mos 
net lekker wees.  

SPESIALE DAE VIR JULIE 
1 ste:   Internasionale grappie dag. 
3 de:    Komplimenteer jou spieël. 
4 de:    Country musiek dag. 
6 de:    Gee iemand kosbaar ‘n soen. 
7de:  Sjokolade dag. 
11de:  Maak iemand gelukkig. 
14de:  Kaas en macaroni dag. 
18 de:  Ouers se dag. 
30 ste: Dag vir vriendskap. 

 JOU STASIE - WAAR JY SAAK MAAK 

Land of Hope 

 

WAT IS NUUT 
Die nuwe ateljee en JOU 
STASIE se perseel is fraai 
gemaak met bomme en 
blombakke. Dit skep ‘n  
rustige atmosfeer wat    
aanvoelbaar is as jy by die 
kantoor instap.  

Hierby het Jou Stasie 
oorgeskakel na ‘n nuwe  
elektroniese platvorm. Ons 
saai nou 24/7 lewendig uit 
op www.joustasie.net. 
Daar is ‘n sigbare            
opgewondenheid oor al die 
nuwe dinge en gebeure.  
Jou Stasie toon tans ‘n 
sterk opwaartse groei.       

Ons wil  graag ons hartlike 
dank uitspreek teenoor 
Berco Indoor Gardens vir 
hul skenking wat hierdie 
vernuwing moontlik        
gemaak het. 

 

VERJAARSDAG 
 

Die volgende persoon van Jou Stasie se               
personeel verjaar in Julie.   

 

14 Julie: Renier Greeff. 
 

Ons wens vir jou ‘n gelukkige en gesonde nuwe 
lewensjaar toe. 

BAIE GELUK Renier!  LEKKER VERJAAR! 

Rooies het saam met 
die Oppiestoep TV-span 
gekuier. Twee episode vir 
die nuwe reeks is         
opgeneem. Ons sien uit 
daarna om binnekort vir 
Rooies op die kassie te 
sien. Mooi so Rooies, jy 
hou ons naam hoog! 

Baie welkom aan 
Johann Brand. sy 
nuwe program,  
Oggend Kruis,         

is Sondae             
07:00-09:00. 

Jacques Groenewald, van 
HARCOURTS DUNN TEAM 
GROENEWALD, was saam 
met Peter in die ateljee. 

Sy gunsteling liedjie is 
"Huisie by die see" van 
Rooies. Elke Woensdag 
speel Peter dit spesiaal 
vir Jacques. Maar… 

Hierdie keer het Rooies 
dit spesiaal vir hom   lew-
endig in die ateljee kom 
sing! Op die foto sing 
Rooies dit vir Jacques, ’n 
gebaar wat Jacques baie 
geniet en waardeer het.   
Dit was ‘n goeie voor-
beeld van dit waarvoor 
ons staan by JOU STASIE. 
“Waar jy (inderdaad) 

 

WAT IS NUUT? 

Doppies het nou sy eie 
program, Sondagaande 
om 21:00, naamlik:                
      “Storie Liedjies.”  
Skakel gerus in om te 
hoor waaroor dit gaan.  

SOSIALE MEDIA 
 

Gaan maak gerus ‘n draai 
by Jou Stasie se TikTok 
kanaal. Dit is ‘n verdere 
uitbreiding van ons     
teenwoordigheid op vele 
sosiale platvorms. Jy sal 
daar vermaak word met 
allerhande lawwe goed 
en heerlike fotos oor             
Jou Stasie en sy mense. 
Moenie dit misloop nie.  
 

Iewers in hierdie Jou 
Koerant is daar ‘n 
leidraad oor TikTok. Kyk 
of jy dit kan opspoor...  

Kaiings is ’n 
tradisionele 
gereg en   
koningskos 
vir Leandri en 
baie ander 
mense.  

KNIBBELTJIE 

 

PERSOONLIKE 
AANSLAG 

En dit? Moenie ons      
volgende uitgawe mis nie. 

Pieter Roos van Spitbraai 
& Catering het ons in die 
ateljee kom verras met 
heerlike sop. Hy het vir 

ons van  sy eie braaisouse 
gebring as ‘n geskenk.                     

Baie dankie Pieter. 

Mr. Gold Wing, Johan 
Hattingh, het kom kuier in 

die ateljee.  

‘n Ou bekende, Leone 
Mostert is terug op 

Vrydae, saam met Peter in 
Super Opskop. 

Baie dankie en aan Jan,   
Peter en Marilee. Hul is 
nou al twee jaar          
betrokke by Jou Stasie. 
Dit is sommer  
spoggerig.  

http://www.joustasie.net/
https://www.facebook.com/oppiestoep/?__cft__%5b0%5d=AZWsbv0bWlwb16XwWclpFu6ndg-zGKt0ims6pDoJ3IFeA_YG1M8UAxleCowyrBDCB3ltEuKqQlnR837ms1FFectdHp8VqkzBCYQJp8zrVqdxXqnO7J7QfQG2_GHNGIsNq4KZVOE045Aqo2tM1IN28FRR&__tn__=kK*F
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Die bekende 
spreekwoord lui, “Jy is 
net so goed soos jou 
laaste optrede.” Hierdie 
woorde is op vele 
terreine van die lewe 
van toepassing soos 
byvoorbeeld sport, 
politiek en natuurlik 
definitief ook in die 
omroeperswese. As 
omroeper leef jy 
daarmee saam dat jy 
een is van vele ander 
omroepers aan wie se 
maatstaf jy gemeet 
word. Was jou show van 
vandag goed genoeg? 
Hierdie vraag hardloop 
deur ‘n mens se kop. 
Soms weet jy net, my 
show was goed vandag. 
Ander kere is daar 
twyfel in jou gemoed. 
Ons soek die goedkeu- 
ring van iemand dat jy 
goed op die lug was. 
Vrae wat ook deur jou 
kop gaan is of jou stem 

goed genoeg klink oor 
die radio. Praat jy dalk te 
sag, gebruik jy teveel 
uitlandse woorde. 
Verstaan die mense wat 
jy sė. Dink hul baie 
anders as jy. Gaan ek die 
luisteraars se 
goedkeuring wegdra na 
die show. Onlangs was 
dit groot nuus van ‘n 
bekende afrikaanse 
sanger wat besluit het 
om op te hou sing 
weens sy verhoogvrees 
wat hy oor die jare 
ontwikkel het weens 
verskeie kere wat hy 
verwerping deur mense 
ervaar het. Die spanning 
het net te veel geword. 
As dit kom by        
aanvaarding of 
verwerping is daar nie ‘n 
goue middeweg nie. 
‘n Omroeper is in die 
openbare oog, dit kom 

saam met die tipe werk. 
Vir die meeste is dit ‘n 
heerlike en wonderlike 
ervaring. Dit is lekker om 
herken te word en as ’n 
vreemde persoon jou 
dan kom groet. Daar is 
altyd die gewonder 
hoeveel aanhangers het 
ek en is my program 
gewild. Ek wonder of ek 
aanvaar word. Is daar 
darem mense wat na my 
luister. Is ek ‘n 
meningsvormer? Vertel 
luisteraars aan ander 
wat my siening oor 
stand van sake is.    
Daar bestaan ook die 
voortdurende belang-
stelling van vriende en 
familie. Hul wil weet hoe 
het dit gegaan het met 
jou show vandag. Daar 
word na jou verwys as 
die “celebrity” in die 
familie en dit is nog iets 

om aan gewoond te 
raak. Dit is soms soos 
om op eiers te loop, baie 
versigtig. Ek wil tog nie 
as ‘n windlawaai en as ‘n 
onvriendelike mens 
bekend staan nie. Baie 
kompenseer deur ekstra 
nederig te wees, sal selfs 
onsself so ‘n bietjie 
afpraat en eerder ons 
eie foute uitwys. 
Op die ou einde is die 
volgende waar: “Wat ‘n 
voorreg is dit nie om 
agter ‘n mikrofoon te 
kan inskuif nie. Daar 
voel ons vry, ons is in 
beheer, dit is my wêreld, 
hier is ek tuis, hier wil 
ons wees, dit is in ons 
bloed en môre is ons 
beslis weer terug saam 
met ons mense wat na 
ons luister. Julle is ons 
vriende. Ons gesels 
vandag net met julle en 
ons is bly julle is hier.           
                          (Doppies) 

 JOU STASIE - WAAR JY SAAK MAAK 

Kontak ons gerus vir meer inligting oor programme, om te adverteer of 

as u sommer net wil gesels met ons.                                                  

Ons is te vinde op die volgende platvorms.  

 

Business is blooming 
and looking up at   
Peugeot/Citroën 
Tyger Valley. The 
modern look       
showroom and the 
front side of the   
dealership received 
lots of positive        
reaction. The brand 

new models on offer 
draws a lot of      
attention and are   
selling rapidly. There 
is a Peugeot/Citroën  
model for everybody. 
Please feel welcome 
to go and have a look. 
Who knows, your car 
might be waiting!  

HE SAID... 
“Who cares about          
perfection? Even the 
moon is not perfect, 
it is full of craters…
And the sea? It's salty 
and dark in the 
depths. The sky?   
Always so infinite. 
The most beautiful 
things are not        
perfect, they are   
special. Every woman 
and every man  
chooses who is  
“special′′ in their life, 
will stop wanting to 
be  perfect. Try to be 
free and live doing 
what you love, not 
wanting to please 
others.” (Bob Marley) 

OM ‘N NUWE OMROEPER TE WEES 

Braai-Slaai-Potjie-Lawaai 
het om dankie te sê vir Jou 
Stasie se getroue      
ondersteuning en omdat 
Rooies 50 jaar oud geraak 
het, 3 varkie-oondjies en 
mes stelle geskenk. Die         
gelukkige wenners was: 
Wilma Miller, Lerina     
Pretorius Wiese & Annelie 
Elloff. Baie geluk! 

PIET BOKBRAAI: 
KOMPETISIETYD 

Weet julle wie dit is? 

JOU MOTORS 

Peugeot/Citroën Tyger Valley 

Happiness is…           
a new  

Citroën/Peugeot! 

Die wenners 
van die        
Vadersdag 
Kompetisie, 
’n ete by  
Café Lemur, 
is met trots geborg deur 
Namibian Clearing    
Agency/NCA.  
Baie geluk aan Craig Hale 
& Lizanette Du Preez.  

https://www.facebook.com/Wilma-Miller-109498277863539/?__cft__%5b0%5d=AZUKtzcZW1VJ1ylWxPNiWlID-Lyt4RSyrU1VyrBHxThB7mfSoL4faOFQ5_sZ7DgpLFxJugm7qA2Js2WUgynJGNO6LubveVngA7XpVMwhBFVu-k1sWeb7CrzpecBJpXHy-GMl3jDc7HlbpPBfOJ7hJZVD&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Namibian-Clearing-Agents-NCA-102970698676573/?__cft__%5b0%5d=AZXo43FLYu4_rXACTQe3NbX_mMi8Mw-Z1UF7dzcT9-ZnQoKXv2ynz5Q2cRIrBrpLNs9NOtXu0qBDtGkkP4-WqBxn5Tpudt2UKaEd4Es6tL1AbPaI25Il49m6unSiv_1jqTth2o1vMakegPgP4kgcHEuc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Namibian-Clearing-Agents-NCA-102970698676573/?__cft__%5b0%5d=AZXo43FLYu4_rXACTQe3NbX_mMi8Mw-Z1UF7dzcT9-ZnQoKXv2ynz5Q2cRIrBrpLNs9NOtXu0qBDtGkkP4-WqBxn5Tpudt2UKaEd4Es6tL1AbPaI25Il49m6unSiv_1jqTth2o1vMakegPgP4kgcHEuc&__tn__=kK-R

