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Charlene:
Lees binne!

Dames tee
Meneer SA
Uitreik na ons boere
HULP se bedrywighede
Wat is nuut by
JOU STASIE?
Peugeot/Citroën
Besoekers in ateljee
Verjaarsdae
Belangrike dae in
September
Tegniese dinge en die
omroeper
iEXPO kantoor

JOU STASIE SE DAMESTEE
verras, want amper
vyftig dames (van hulle
Saterdag, 31 Julie 2021, het hul mans saam
was 'n dag vol pret, lag gebring) het elkeen 'n
en omgee. Ons vroulike handsak gebring! Ons
omroepers het 'n paar het deur die loop van
van hul vriendinne
die dag gespot dat ons
genooi vir ete en vir die so ‘n bietjie moet gaan
"Handsak vir HULP"
"shop" met die mooi
projek. Ons het by die
handsakke.
Boeretroos restaurant
ontmoet. Hul "toegang"
was 'n ou handsak met
5 items daarbinne wat
vir minder bevoorregte
dames geskenk kan
word.
Sorita was die
Ons was aangenaam
"seremonie monster"
en Pastoor Mary-Anne
het die geleentheid
geopen met skriflesing
en gebed. Sy het

gepraat oor Augustus
wat Vrouemaand is en
dat ons 'n volmaakte
skepsel van God is.
Esmé, oftewel Rooikop,
het vir ons vertel van
haar lewe. Ons dames is
nie 'n boom nie - ons is
nie geplant nie! Ons is
in beheer van ons
toekoms!
Charlene, wat baie
opgewonde was oor
haar "gender reveal"
partytjie, het steeds tyd
gemaak om deel te

platvorm gebruik om ’n
positiewe verskil te
2de
3de
Ons het die voorreg
maak in ons land; en
gehad om twee mooi
natuurlik het hul ook
mans by JOU STASIE te
gesels oor die Mnr Suidontvang. Gewoonlik
Afrika kompetisie.
3de
praat ons mos eerder
JOU STASIE wens graag
van mooi dames.
vir Steph, as een van die
Heinrich Grabler
Mnr Suid-Afrika van
finaliste, baie voor2019, Heinrich Gabler,
spoed toe. “Steph, ons
en kandidaat Mnr Suid- die ateljee kom kuier.
gaan vir jou stem!”
Afrika 2021, Steph
Hulle het gepraat oor
Ons wil graag vir
Jansen van Vuuren, het hul drome, christenskap Marianna dankie sê vir
by Ruan en Minette in
en hoe hul die Mnr SA haar groot aandeel wat

wees van die dag!
Daar was nie net erns
die hele dag lank nie!
Ons het speletjies
gespeel soos Handsak
Bingo - ’n lys van vyftien
items is gegee en die
dame wat tien van die
items het, moes Bingo
roep!
Ons het vir elke dame 'n
stukkie skoon papier
gegee en gevra hulle
moet iets maak daarvan
- die dames was baie
kreatief.

Die bes geklede dames
is aangewys.
Die Jou Stasie Hulp
Vroueoggend was n
GROOT sukses.
‘n Spesiale dankie aan
elke dame wat deel was
van die dag!
Baie mooi Jou Stasie
dames - julle is almal
wenners.
(Sorita & ander)

dankie dat julle ons
daaraan herinner het
dat ons almal ‘n verskil
kan maak in ons
pragtige land en sy
mense.
(Doppies)

TWEE MOOI MANS

1ste

Steph Jansen van Vuuren

die kuier van die twee
mooi manne moontlik
gemaak het.
Heinrich en Steph,

Marianna
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WAAR JY SAAK MAAK

JOU STASIE HULP

Oor foto van Charlene
op voorblad:
Sy het met haar Jou
Stasie baadjie by ‘n
ander radiostasie
ingestap - trots en
braaf. Mooi so
Charlene.

te erken hy het HULP
nodig.

HULP-SPAN, is mooi
voorbeelde van sulke
mense met mooi harte.
Hul was weer baie
projek gebring. Baie
bedrywig die afgelope dankie dat julle dit
maand.
moontlik maak om
ander te help.
Dinge raak nie makliker
nie en Sorita was laas
week aan die wikkel
met nog kospakkies se
uitdeel.

Dankie aan Team
Groenewald Harcourts
Daar is baie mense wat Dunn vir nog ‘n
skenking vir HULP.
van die oortuiging is
Dankie Jacques, jy bly
dat ‘n mooi hart ‘n
groot verskil in mense maar ‘n yster…
se lewens kan maak.
Tersius en sy vroulief
Een pakkie is aan 'n
Sorita en Charlene, ons het kos vir ons HULP
enkel Pa gegee wat
finansieël swaar trek.
Hy het met groot
dankbaarheid sy
kospakkie ontvang. Dit
is moeilik vir 'n man om
Handsakke vir HULP

ONS GAAN VICTORIA-WES TOE
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aanvoelbaar met die
konvooi se aankoms in
Victoria-Wes. Lede van
die gemeenskap en die
boere het ons ingewag.
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van Kaapstad.
Die mense was baie
opgewonde oor die
klere en die kindertjies
was nog meer
opgewonde oor die
speelgoed!

Indien jy 'n donasie wil
maak, skakel ons, stuur
Ons het vir Hannelie, 'n asseblief 'n WhatsApp
weduwee, ook 'n
na 082 287 0587 of
kospakkie geneem en
epos ons. Saam kan ons
sy was baie dankbaar! ‘n verskil maak.
Sy kan nie werk nie as
hulp@joustasie.net.
gevolg van 'n hart
kondisie en haar seun
verdien baie min.

Nog 'n suksesvolle
uitreik deur HULP was
na Mesco, geleë aan
die buitewyke van die
Noordelike voorstede

dig. Ons wil graag aan
hulle twee dankie sê vir
hulle inisiatiewe en
bereidwilligheid om
hierdie uitreik suksesvol
Vragte vol kos, water en te maak.
ander verrassings vir
mens en dier is onder
JOU STASIE en SA
sommige gevalle al 10
ons boere verdeel.
WATER WARRIORS het jaar duur.
Baie mense besef nie
weer hande gevat en ‘n Dit was ‘n groot gewoel hoeveel swaar fisiese
uitreik na die boere
om alle verskillende
werk saamgaan met so
gehou. Hierdie keer was skenkings en die mense ‘n uitreik nie. Dit is baie
dit na Victoria-Wes.
betrokke te organiseer. uitputtend van aard.
Saterdag oggend, 21
Die opgewondenheid
Jou Stasie is deur Sorita ‘n Hartlike dank gaan
Augustus 2021, het die vir die uitreik was
en Peter verteenwoor- uit na almal wat hiervan
konvooi, bestaande uit
deel was. Daar heers
vele voertuie, met hul
groot dankbaarheid vir
harte vol hoop die pad
die suksesvolle uitreik
gevat. Dit is algemeen
na ons boere.
bekend dat daar steeds
Die SA Water Warriors
dele van ons land is wat
is reeds weer besig met
vasgevang is in ’n
die beplanning van hul
ernstige droogte wat in
volgende uitreik.

Nola was een van twee
luisteraars wat reg
geraai dat Rooies en
Sorita elkeen ‘n JOU
STASIE bottel in hul
hande gehad het,
afgelewer deur ACT
LOGISTICS.
Luister gerus Dinsdag
oggende na JOU STASIE
OPSKOP om 09:00 met
Peter, waar Tina
Connoway in ateljee
kom kuier.

Sy hou ons altyd op
hoogte van die SA
Water Warriors se doen
en late.
Maak asseblief kontak
met JOU STASIE se
Sorita indien jy
betrokke wil raak. Dit
sal baie waardeer word.
(Doppies)
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AGTER DIE SKERMS

Dirk

WAAR JY SAAK MAAK

POTJIEKOS KOMPETISIE

Dit beloof om ‘n
heerlike pretvolle dag
te wees. Kom kyk, kuier
saam en neem deel
Maak seker jy mis dit
nie.
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KUIERGASTE

Sonja, who travels
Africa solo on her
motorcycle and has
done 13600km's in 3
months, visited Shante
in the studio.

1ste:
1ste:
5de:
6de:
8ste:
13de
14de
24ste:
25ste:
28ste:
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SPESIALE DAE IN SEPTEMBER 3
Dis Heerlike lente! Die winter is verby!
Plant ‘n boom dag.
Dag van liefdadigheid
Marius Swanepoel verjaar.
Francois Lombaard verjaar.
Mary-Anne Prinsloo verjaar.
Ernie Bernando verjaar.
Erfenis dag/Braaidag.Publieke vakansiedag
Doppies verjaar.
Michael Jonker verjaar.

Aan almal wat verjaar, HARTLIK GELUK. Ons hoop
jul het ‘n heerlike en spesiale geboortedag
herdenking!

WAT IS NUUT:
Sorita

Jonathan

Geskenkie aan ons
dames met Vrouedag

So doen ons dit...

Mosbrood
bederfie,
vars uit die
oond.

JOU STASIE
FACEBOOK
Om Jou Stasie se
Facebook bladsy te
besoek is soos om ‘n
”lucky packet“ oop te
maak.” Jy weet daar is
iets in, maar jy weet
net nie wat nie.
Netso is daar altyd ‘n
verrassing of twee as
jy die JOU STASIE
FACEBOOK bladsy
besoek. Dit wissel van
informasie oor
programme, HULP se
doen en late,
omroepers wat
lewendig uitsaai, ‘n
oulike video of
grappie, informasie
van waarde, nuwe
verwikkelinge, nuus en
nog vele ander dinge.
Baie mense, wanneer
hul in die oggend
opstaan, sal eers gou
gaan kyk wat is in die
“lucky packet”
vanoggend.
Ek is een van hulle.

Mitch Robinson and
Shante keeping you
updated on what's
happening on our local
race track.

Ons nuwe duo, Ruan en
Minette, is elke
weeksdag op die lug om
11:00 met LATWAAI.

BAIE GELUK DEON.
Ons hoop jou 60ste
verjaarsdag was ‘n
heerlike dag.

ADVERTENSIES
Frank Heunis, Michelle
Brand, Alonso Pickard
Welkom aan Colin &
en Nicola Pederson het
Henk as nuwe
Land of Hope
saam met FC gekuier in
omroepers by Jou Stasie.
die ateljee.
Hulle is Vrydagaande op
Ons sê ook welkom aan die lug met LAATAAND
aan FC Nieuwoudt as
KUIERS om 21:00.
nuwe omroeper by Jou
iEXPO
Stasie. Hy sal gereeld
Maandae saam met Dirk
die motorsport program
aanbied, sowel as
Vrydagaande se
Die groot nuus is dat
Versoektyd om 18:00.
IEXPO se kantoor trek

Jaqueline Roets het op
Vatipad kom kuier.

na Jou Stasie toe. Dit is
reeds wyd bekend dat
ons die iEXPO platform
gebruik vir ons JOU TV.
Met iEXPO kan enige
besigheid of persoon ‘n
virtuele profiie skep. Ons
wil graag vir Adriaan
sterkte toewens met die
nuwe geleentheid.

Elsabe Smith is nuut by
Jou Stasie en sal die
Advertensie afdeling
behartig. Ons advertensie pakkette is
bekostigbaar en bied
uitstekende waarde vir
jou geld.
Maak gerus kontak met
haar om te adverteer:

083 629 9962
www.joustasie.net
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The latest Peugeot 208
is Europe's Car of the
Year for 2020.
The 2021 Peugeot 208
has a slick touch-screen
interface. Depending on
lighting and traffic
conditions, the system
will also automatically
switch between high
and low beam
headlights.
Standard-fit hill start
assist prevents the 208
from rolling on a hill
when the brake pedal is
released.
The new Peugeot 208 is
a highly underrated
product. The standard
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lights, and automatic
headlights with a
follow-me-home
function. The top-spec
GT model has full LED
headlights with Smart
beam assist and three
additional 'claw-marks'
inside the headlamp
lens.
THE NEW PEUGEOT 208
Discover the all-new
PEUGEOT 208’s strong
personality from the
specification list is
of its strongest suits,
very first glimpse. The
extensive and it's one of and it's the light
low figure, long bonnet
the safest and trendiest signature that really
and sensual curves hint
new B-segment
captures the imaginaat its sporty seductive
hatchbacks
tion. All models get LED spirit, and the bright
your money daytime running lamps, and original body
can buy.
side indicators in the
colours further enhance
The 208's
door mirrors, the rear
its irresistibility! Its
design is one 'claw-effect' full LED
assertive character is

further underlined by
the Black Diamond roof,
gloss black wheel
arches and gloss
window surround and
diamond cut alloy
wheels with inserts.
The new Peugeot is
definitely worth a look.
(Doppies)
(Source: Autotrader)
Contact:
Rudolph Burger
021 9107272
0733444877
rudolphb@mekor.co.za

DIE OMROEPER EN DIE TEGNIESE KANT VAN UITSAAI

Die kennismaking
met die tegniese
deel van om ‘n
omroeper te wees
kan in die begin
nogal itimiderend
wees. Van agter
die mikrofoon is
hier voor jou ’n
see van knoppies
en TV-skerms. Die
skerm links is waar
die WhatsApp

boodskappe,
Facebook LIVE en
iEXPO te sien is.
Regs is daar vier
TV beelde wat
almal verskillende
funksies het. Op
een kan ons sien
wat presies op die
radio gebeur, soos
die musiek, stings
en advertensies
wat volgende aan

die beurt gaan
kom. Daarvolgens
kan ons ons
program beplan.
Verder regs en
agter ons is die
skerms waarop
advertensies wys.
Regs bo teen die
muur is daar die
TV-beeld waar ons
tussen die verskillende kameras kan
oorskakel en
sodoende dus op
“JOU TV” te sien
kan wees.
Die ateljee is nie
die plek om
selfbewus of
skaam te wees nie.

Maar, ons word
mooi opgelei. In
die begin knaag
die senuwees ‘n
bietjie.
Daar is altyd die
bekommernis dat
ons ’n verkeerde
knoppie gaan
druk. Elke keer
wat ons uitsaai
leer ons iets nuuts.
Mettertyd kry ons
die nodige
selfvertroue en
begin om tuis te
voel met al die
kontroles en
skerms rondom
ons. Die gesoute
omroepers sing en

dans sommer
saam met die
musiek terwyl
kameras en
tegniese toestelle
die beeld en klank
stuur na kykers en
luisteraars en so
kuier ons lekker
saam met mekaar.
Die ateljee word
jou tuiste en
bondgenoot vir die
rukkie wat ons
uitsaai. Elke keer
sien ons uit daarna
om met JOU
STASIE se
luisteraars te
gesels.
(Doppies)

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.

