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JOU STASIE sprei sy
vlerke. Hierdie keer
gaan ons renbaan toe.
Dit is met groot

Nuwe baadjies

JOU STASIE OP KILLARNEY RENBAAN
opgewondenheid dat
ons hierdie nuwe
verwikkeling,
uit ons eie geledere, by JOU
STASIE
verwelkom.

motorfietse in JOU
STASIE se kleure logo
opgetof. Dankie aan
KONTRA SIGNS.

aandag en troon uit bo
ander motorfietse op
die baan.
Ons sien daarna uit om
saam met hulle by
Jou Stasie raak nou
alhoemeer betrokke by Killarney renbaan te
gaan kuier.
gemeenskaps
JOU STASIE in aktiwiteite, en dan soos Hiermee het Jou Stasie
samewerking
in hierdie geval ook met nog ‘n groot stap verder
geneem om ons
met RED
motorfiets renne op
teenwoordigheid in ons
BEARD RIDING Killarney renbaan.
ACADEMY het Die motorfietse, soos u gemeenskap en in die
radio wêreld te
vyf blinknuwe kan sien, trek baie
vergroot.

JOU STASIE SE NUWE BAADJIES
hoog geag.
Die nuwe baadjies het
die samehorigheid wat
reeds bestaan verder
versterk.

1ste

2de

Renier
Hier by JOU STASIE het
3de
alle personeel met trots
hierdie baie netjiese en
mooi nuwe JOU STASIE
baadjies ontvang.
Die waarde van
spanwerk en om deel te
wees van die span word

Dit alles dra daartoe by
dat daar ‘n algemene
gevoel bestaan dat ons
3de
van waarde
is en dat
ons iewers behoort. In
hierdie geval is dit JOU
STASIE.
Soveel te meer is die
nuwe baadjies dan ‘n
wyse om dankbaar te
wees vir die voorreg om
deel van die JOU STASIE
span te wees en waar
personeel beloon word
vir die sukses verhaal

tot nou toe.
Ons wil graag ons
opregte dankbetuiging
toon aan Marco van
SPITFIRE MULTIMEDIA

Michael

vir die mooi gebaar om
hierdie baadjies vir ons
te borg.
In Michael se woorde:
“Vir langer as wat ek
kan onthou het ek die
voorreg om geborg te
word deur hierdie
maatskappy. Marco
Reinke van Spitfire
Multimedia is die tipe
mens met wie jy 'n lang
pad wil stap!”
Ons is toenemend
opgewondende oor die
toekoms van Jou Stasie
en oor alles wat nog
beplan word en gaan
kom.
Hou gerus jou oor op
die grond en hou mooi
dop wat alles op ons

Maar… Dit is nie al nie!
Daar is nog groot nuus
oppad! Hou gerus
hierdie spasie dop in die
volgende uitgawe.
(Doppies)

sosiale platvorms
aangaan. By Jou Stasie
gebeur dinge vinnig.
Daar is geen meer keer
aan ons nie… (Doppies)

Sorita

Minette Dirk

Jan-Willem
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HULP
Die sopflesse en brood
het huis gekry!

“Ons kinders kry ook
swaar!” sê Juffrou
Emily. Baie dankie
Juffrou Emily vir wat jy
en Bellville Noord
Laerskool doen vir julle
kinders in nood en in
julle gemeenskap!
Mag dié brode
vermeerder en mag die
sop vele mense se mae
volmaak!

Die volgende vyftien
flesse en die dertig
brode het gekom!
Karin, jy en jou vriende
is ongelooflik! Dertig
gesinne het ’n vol maag
gehad.

Nog ‘n skenking is
ontvang van Morees
van Klawer Hotel. Baie
dankie, julle maak ‘n
groot verskil in baie
mense se lewens.

'n luisteraar. Sy het al
haar wol opgebruik om
vir vroeg gebore babas
mussies te brei.

ook nog 'n paar ander
goedjies gekry en dit
deurgevat na hulle toe.
Ek kan nie aan julle
beskryf hoe verbaas
hulle was nie. Sy het
net die heel tyd gesê
dat sy alles kan laat rek
en dat dit so baie vir
hulle beteken!
Sy het vir haar man die
koffie en suiker gewys
wat geskenk is, maar
was nog nie bewus van
die 3 liter melk nie.
Haar 13-jarige het
uitgekom en vir haar
gesê: “Mamma! KYK!”
Nog nooit het ek
iemand sien knak oor
melk nie. My hart is in
stukke.
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gekontak. Hulle het
dringend 'n groter pot
nodig vir hul sop
kombuis. Ek kon dalk
nie 'n groter een kry
Die mussies is aan
nie, maar hulle het nog
Hannah’s Place of
een bygekry! Hulle het
Dankie aan ACT
Safety geskenk. Gaan
ook speelgoed ontvang
Logistics Pty Ltd wat
loer gerus na hul
vir hul crèche wat
die pakkies vir ons
webtuiste om die
afgebrand het en klere
bring.
wonderlike werk wat
vir die baie mense in
hul
doen
te
sien.
nood.
Die foto is
www.hannahsplaceofsafety.org
Sorita: Ek staan
van 'n
verwonderd. Ek was
Sy het op die koop toe
jongman.
nog besig om Women
sommer ook 'n paar
Sy Mamma
for Change se voertuig
kombersies en
is 'n enkelouer en sy
te laai met geskenkte
het reeds twee werke, slaapsokkies vir die
klere en toe stop hier
maar sukkel om kop bo Mammas gebrei.
iemand voor ons deur
water te hou.
Sorita vertel:
en vra of ons ou klere
“Ons mense het hulp
aanvaar. Met ons
nodig. Dit het ek net
duidelike JA! in sy ore,
weer besef. Ek het
laat weet hy, hy is nou
Saterdag gehoor van 'n
terug! En hier kom hy
familie van 4 wat niks
Ons het 'n ongelooflike met 'n paar sakkies
in hul huis gehad het
skenking van klere
klere aangestap.
nie. Die oudste dogter gekry wat vir twee Ma’s Kort daarna kry ek 'n
Op die foto is 'n
van 15, het ophou eet, gegee is.
WhatsApp van 'n dame:
Mamma en haar
want in haar denke is
“Ek het 'n klomp
dogter. Ronel is 'n
daar dan kos vir die
speelgoed. Vat julle dit?
ongelooflike Mamma
ander.”
En klere. Kan julle dit
wat vier kinders met
Ek het toe dadelik vir
kom haal?” 'n Dag
verskeie spesiale
hulle 'n kospakkie
later: “I have 5 bags of
behoeftes versorg.
opgemaak vanaf HULP
clothes, can you pick it
Hulle sukkel al 18 jaar en het my vriende laat
Die
een
het
weens
up?” Ek het albei dames
om geholpe te raak
weet dat ek ongelukkig Covid haar werk verloor se donasies gaan optel!
deur die staat.
nie kan kom kuier nie, en die pa ontvang tans
daar is nood. Hulle het 'n verminderde salaris. BAIE dankie aan Nadia
en Charmaine.
gevra dat ek net iets by Die ander ma en haar
Indien jy 'n donasie wil
hulle moet kom optel. baba is ook gehelp.
maak, skakel ons, stuur
Hulle het 'n sak vol ge- Baie dankie aan
maak met vars brood, Matthew wat hiermee asseblief 'n WhatsApp
na 082 287 0587 of
melk, 2 pakkies vleis uit gehelp het!
e-pos ons asseblief op
hul eie yskas en 'n paar Sorita: “Women for
Ons het die mooiste
ander goed.
hulp@joustasie.net.
Change het my
skenking ontvang van
Saam met dit het ek
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KUIERGASTE

TALENTVOLLE MENSE
Hier by Jou Stasie staan ‘n
mens soms verstom oor die
natuurlike en kunstige talent
van ons omroepers.
Bennie

GESKENK
Danksy Braai-SlaaiPotjie-Lawaai kan ons
nou ons nuwe baadjies
ophang. Dankie aan Piet
Bokbraai Bernado en sy
span vir die geskenk.
Julle is die beste !!!

Die skets van Bennie is
deur sy dogter gedoen.
OPLEIDING
Bennie het al vele mense
beindruk met sy sang en Sorita is hier besig om
Johann Brand op te lei
liedjies uit sy eie pen.
om die regte knoppies
te druk.

John en Penny Burger
het in die Jou Stasie se
ateljee kom kuier saam
met Shante en Doppies.
Penny is die dryfveer
agter die dames biker
ondersteuningsgroep,
BIKER SISTERS in UNITY
SOUTH AFRICA.

Ruan

Ruan het verskeie
verskuilde talente. Hy is
’n mode ontwerper,
haarstileerder en ‘n
grimeer kunstenaar. Op
die foto sien ons sy eie
matriekafskeid klere
wat hy ontwerp het. Die
pakklere en rok was van
"ducktape" gemaak.

SPESIALE DAE VIR AUGUSTUS
8 ste:
9 de:
11 de:
15de:
21ste:

Internasionale dag vir katte.
Vrouedag - Publieke vakansiedag.
Ruan Louw verjaar. Baie geluk!
Ontspan ‘n bietjie dag.
Dag vir bejaardes.

LUISTER NA:

Moenie ons radiostorie,
misloop nie.
Weeksdae: 15:05,
herhaling 11:00 elke
weeksaand en omnibus
elke Sondag oggend net
na 11:00

Daar was heerlik
gekuier saam met
die Gladiator, die
mooie Adira, in
Latwaai.

JOU NUWE
ADVERTEERDER

Graeme and Brigette
Campbell, a not so
OORSTROMING
average biking couple,
were in the studio with
Die erge reën het ons
Adriaan
Shante, talking about
ook getref. Renier, ‘n
Hier sien ons vir Adriaan veelsydige man, het die their biking adventures
and places they have
waar hy besig is met een probleem mooi kom
van sy pragtige
regmaak. Dankie Renier! seen the past few years.
kunswerke. Sy werk is te
sien en te koop by “The
Land of Hope
Market in the Barn” oor
naweke.

Ons wil graag vir Peter
Johansen geluk wens
met sy splinternuwe
DOJANG. Om aan te
sluit by PROSPERITY
maak gerus kontak met
hom. Sel: 0839537467
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Uwe Schmidt, with Shante and Doppies, shared
his stories about his
many adventures from
around the world.

Mariana van Rooyen
het nuut by ons
aangesluit en doen
”Love Songs” op
Sondae, 18:00-21:00.

Leone Mostert is terug
by Jou Stasie en kuier
elke Vrydag oggend
saam met Peter
Johansen op
Superopskop om
09:00-11:00 am.

Baie welkom aan ons
nuwe omroeper, Ernie
Die sanggroep KLAWER
Bernardo. Sy program is
het by Ruan kom kuier in Sokkietyd op Saterdae om
ateljee.
20:00-24:00.

Vir meer info:
www.joustasie.net
BAIE WELKOM ALMAL!
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World Endurance
Championship’s Le
Mans Hypercar series
for the 2022 season.

hypercar has a 680 HP
V6 engine, a 2000KW
PEUGEOT LE MANS
electric motor powered
by a 900V battery
HYPERCAR
developed by the
The 9X8 succeeds
French automaker
French automaker in
the Peugeot 905 and
Peugeot recently
collaboration with Saft,
Peugeot 908 that won
debuted its newest 9X8
another French
the Le Mans 24 Hours in
hyper racing car, the
company.
1992, 1993, and 2009.
brand’s latest
The Peugeot 9X8
The new hypercar packs
contender in the FIA
some power and beauty
into its design. It is a
beauty to behold and
In die ateljee hoor
jy hoe lekker word
daar gesels en
uitgesaai. Die
eposse en
WhatsApp
boodskappe kom
deur. Dit word
beantwoord.
Intussen kom die
volgende
omroeper by die
ateljee aan. Dan is
dan ‘n blye
weersiens en
dadelik word sy of
hy hartlik
verwelkom. En so
hoor ‘n mens
iewers word daar
weer gelag. So
saam met die gelag
is ons dadelik
nuuskierig oor
hoekom daar dan
so ’n geskater
word. Dit is ‘n
vrolike besigheid.
Intussen gaan die
uitsendings

seems to be a speed
racer capable of
endurance races.
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NEW CARS

We await Le Man’s
2022 and the World
Endurance Championships series to see the
Peugeot 9X8 in action.
(Article by John Ikoba)

Kontak:Rudolph Burger
021 9107272
0733444877
rudolphb@mekor.co.za

‘n DAG BY JOU STASIE SE ATELJEE
onversteurd voort.
Ek sien hoe die
blikkieskosse,
sakke vol, by ons
kantoor afgelaai
word. Die Hulp-

span staan reg vir
dit. So nou en dan
is daar ‘n krisis,
soms klein en soms
groot. Die tegniese
mense spartel rond
en blitsig word
probleme
uitgesorteer. En
dan as dinge weer
mooiloop dan

begin die lekker
gesels en gelag van
vooraf. Dit is so
aansteeklik. Dit is
darem regtig lekker
om hier in die

ateljee te wees.
Die atmosfeer is
vriendelik
en opgewek. Die
musiek wat
gespeel word
beaam dit.
Hier kom nuwe
kliënte in, maar as
hul daar uitstap is
hulle vriende.

Ons hoor gereeld
oor hoe ‘n
aangename
atmosfeer daar
heers by JOU
STASIE en sy

mense.
Uit die bloute, is
daar weer
opgewondenheid.
Die jongste
luisteraar
statistieke het
sopas uitgekom.
Ons staan nog ’n
keer verbaas en
blymoedig oor die

luisteraars syfers
wat ons sien. En
dan besef ons dat
ons saam met ons
luisteraars tog met
iets spesiaals besig
is.
Ons sien uit om
môre terug te kom
en om ons
luisteraars se harte
bly te maak met
mooi musiek en
positiewe insette.
Dit is natuurlik
waar dat ‘n dag vir
elke omroeper
anders verloop,
maar een ding is
heeldag en aldag
van toepassing by
JOU STASIE en dit
is soos hulle in
Engels sê:
“Never a dull
moment.”
(Doppies)

iExpo het ‘n hele
nuwe virtuele wêreld
oopgemaak vir
besighede waarop hul
kan adverteer.
Dankie aan Adriaan
Lotter wat die Jou
Stasie iEXPO behartig.
Klik op die JOU TV
skakel in webtuiste
www.joustasie.net.
Baie dankie aan
NASHUA PAARL &
WESKUS wat as Jou
Stasie se hoofborg ’n
groot bydrae lewer

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.

