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JOU STASIE POTJIEKOSKOMPETISIE
JOU STASIE se Potjiekoskompetisie kon
weer plaasvind nadat
ons dit weens Covid
maatreëls moes afstel
verlede jaar.
Dit was dus met groot
geesdrif dat ons
Saterdag, 20 November
2021, al vroegoggend
begin het met die
opstel van tafels, klank
en vele ander dinge wat
voorberei moes word.

Al die nodige elemente
om dit ‘n heerlike dag
te maak was daar. Die
weer was perfek, lekker
musiek, aangename
mense wat deelgeneem
het, goeie organisasie,
vrolike atmosfeer en

goeie interaksie tussen
deelnemers en ons as
JOU STASIE personeel.
Die stalletjies was mooi
opgemaak, vure het
gebrand en almal het
hulself goed ingewurm
en hul potjies gekook.
Die standaard van die
potjiekos vanjaar was
besonders hoog. Dit
was ‘n baie moeilike
keuse. Daar was ‘n
vispotjie, spinasie en
kerrie potjie, skenkel en
eishbein potjie en vele
ander. Alle potjies het
omtrent geurig gelyk en
geruik. Ons wil almal
hartlik bedank vir jul
bydrae om van die dag
‘n sukses te maak.

KERSFEES
2021

GESEȄNDE KERSFEES AAN AL al
ONS LUISTERAARS EN
OMROEPERS

Ons maak volgende jaar
weer so.
(Doppies)

BEOORDELAARS

Jackie, ons
hoop jy het
jou verOns wil ook graag vir
jaarsdag
saam met Nashou Paarl en
ons geniet. Weskus hartlik bedank

wat as medeborg van die
Potjiekos Kompetisie
Die Beoordelaars, Karl,
opgetree het.
Alana en Jackie moes
behoorlik bontstaan
om al die potjies te
TOLLIES MEAT
beoordeel. Dit was ‘n
MARKET se potjie en
baie moeilike taak om
tjoppies op die kole lyk
die wenners aan te
sommer baie lekker.
’n Kleurvolle Kontra
wys. Ons wil graag aan
Signs se stalletjie.
die drie beoordelaars,
Die manne
ondersteun deur Jou
van die
Stasie se eie Gerrit
SPRINGBezuidenhout, baie
BOK-span
dankie sê vir hul groot
se spanbydrae tot die sukses
gees was
So het KONTRA SIGNS se
van die dag. Jul het jul
aansteeklik. Hul het
wenpotjie gelyk in die
uitstekend van jul taak
ook hul kookkuns ten begin stadium, al klaar
FPE PLUMBING is noual
gekwyt.
(Doppies)
toon gestel.
lekker geurig.
’n instelling by Jou Stasie.

Hier is ons Jou Stasie POTJIEKOSKOMPETISIE wenners en bestes vir 2021. BAIE GELUK aan jul almal!

1. Kontra Signs

2. Tollies Meat Market,
Brackenfell

3. PPG Properties

4. Tollies Meat Market,
Kraaifontein

JOU STASIE KOERANT

WAAR JY SAAK MAAK
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JOU STASIE HULP

Leandri
Dankie aan elke skenker!
Julle is eenvoudig
Ons het 'n skenking van ongelooflik. Sonder
kospakkies en tien sakke mense soos julle kan ons
vir Mammas en Babas
nie doen wat ons doen
ontvang. Ons het ook 'n nie.
skenking van Therese,
een van ons luisteraars,
gekry met baba vessies
en pragtige kopbande vir
die dogtertjies.

HULP-span!
Ons het ongelooflike
luisteraars & mense in
die gemeenskap wat
groot harte het!

Hulp aan BADISA
DANKIE aan elkeen wat
al 'n blikkie, 'n strikkie, 'n
boodskap of 'n fiets
geskenk het! JULLE maak
saak! (Sorita & Leandri)
Indien jy 'n donasie wil
maak, WhatsApp ons:

Baie dankie aan Amanda
082 287 0587
van der Westhuizen vir al
haar hulp! Jy word opreg Saam kan ons ‘n verskil
waardeer deur die hele maak.

GESEȄNDE
Hoe skryf 'n mens oor
Kersfees as daar so baie is
om te kan skryf?
Kersfees beteken mos
maar verskillende dinge
vir verskillende mense...
Die winkels is sierlik
getooi en vrolike musiek
bring heimweë.
Aansteeklike gelag word
oral gehoor. Dit klink soos
‘n Engele koor op aarde.
Kerstyd is bitter en
Kerstyd is soet.
Kerstyd bring glimlagte,
maar kerstyd bring ook
trane. Party mense sê dit
is ‘n geldmaak storie.
Ander weer soek
sorgvuldig liefdes geskenke uit vir hulle geliefdes.
Wat ek wel weet is dat
Kersfees dra die mooiste
boodskap van HOOP vir

KERSFEES

ieder en elk in 2021.
Kersfees bring die
mooiste storie van die
Koning van konings wat in
’n krip gebore was en aan
’n kruishout vasgeslaan
was en al ons sondes op
Hom geneem het en
op gevaar het na die
Hemel, waar Hy vir ons
wag vir die wederkoms.
So hoe jy ookal Kersfees
ervaar; ek bid dat hierdie
Kersfees vir jou ‘n nuwe
boodskap van hoop sal
bring. ‘n Boodskap van
hoop, ‘n boodskap van
liefde en ‘n boodskap van
die grootste geskenk wat
jy kan kry. Die ewige
Lewe wat net Jesus
Christus jou kan gee. Mag
hierdie Kersfees jou en
jou familie, geliefdes en

vriende nader aan
mekaar bring en mag dit
gevul wees met God se
vreugde.

Die maand van
November is deesdae
ook bekend as
“Movember” maand.
Die beweging het sy
ontstaan in 1999 in
Australië gehad. Die
Movember
beweging gaan alles
oor die bewusmaking
van die emosionele
en fisiese gesondheid
van mans, met die
klem op prostaatkanker en depressie.
Die bekende sanger,
Jakkie Louw het in ’n
onlangse radio
onderhoud met
Ruan en Minette
aangekondig dat hy
graag die snorre van
Jou Stasie se mans in
sy nuwe liedjie, “Wie
nie snor nie score
nie” se video wil gebruik. Die Jou Stasie

In volgende
uitgawe...

Sal ons herkenbaar
wees? Kom ons kyk.
Hier is ‘n uitdaging vir
jou. Wie se snorre is
dit op die fotos?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Die name
kan jy vind
op bladsy vier van die
JOU KOERANT.
(Doppies)
10

WAT IS NUUT

Binnekort maak ons
die Jou Stasie App
bekend waar jy die
hele radiostasie in
die palm van jou
hand het.
Ons kompetisies,
webtuiste, radio,
(Pastoor Mary-Ann Prins- iExpo, Facebook,
HULP, ensovoorts is
loo.)
dan als op een plek
Jy kan luister na Marybeskikbaar vir jou.
Anne elke Sondagoggend:
IN DIE KOLLIG.
09:00-11:00

mans het uitgespring
en elkeen het ‘n kort
video gemaak van hul
snorre en dit is deur
Ruan aan hom
gestuur.
Nou moet ons en
julle uitkyk vir sy
nuwe video oor die
liedjie.

BESOEKER

Hou gerus ons sosiale
media platvorms dop
vir meer inligting!!!
(Rooies)
Die pragtige Leah het
kom kuier by Jou
Stasie. 'n Mense
mens en plat op die
aarde. Ons bedank
jou vir jou tydjie wat
jy afgestaan het vir
ons.
(Rooies)

JOU STASIE KOERANT

WAAR JY SAAK MAAK

DANKBETUIGING AAN ONS LUISTERAARS
Leandri het op
Facebook hierdie
mooi dankbetuiging
teenoor ons
luisteraars geplaas en
daarmee sommer ook
namens alle
omroepers gepraat:
“Dankie vir elkeen van
van jul se lekker saam
gesels.... Dit was 'n
heerlike kuier saam
met julle. Hou daai
wekker gestel en die

koffie reg, sodat ons
weer lekker kan gesels.” Dankie Leandri.
Danksy ons JOU
STASIE luisteraars
was dit moontlik om
van 2021 ‘n groot
sukses te maak. Ons
gaan die jaar, 2022,
met nuwe ywer en
entoesiasme aanpak.
Wie kom almal saam
met ons?
(Leandri & Doppies)

DIE JAAR 2021
Nog ‘n jaar, maar wat
‘n ongelooflike jaar
vol uitdagings was dit
nie, maar danksy ‘n
ongelooflike span het
ons groot hoogtes
bereik.
Jou Stasie se groot
doel was nog altyd om
terug te gee aan die
gemeenskap, en
daarom is een van ons
nuwe projekte, HULP,
begin in Januarie.
Sorita het die projek
onder haar vlerk
geneem en vinnig was
daar ‘n paar dames
aanboord onder haar
leiding. Wat ‘n groot
sukses en daarvoor
wil ons kliphard skree,
“Well done.” Soveel
mense was gehelp en
soveel honger mae is
gevul.
Nog een van ons groot
drome was om ons
kantore groter te
maak. Met die hulp
van een van ons borge
het dit ook
gerealiseer.
Ons ateljee was gebou
en die hele stelsel is
opgegradeer, waaroor

ons baie trots is.
Die beste van als was
die span. Wat ‘n
ongelooflike klomp
mense saam. Wat min
mense weet is dat
almal dit vir die liefde
van die saak doen.
Sonder hulle kan daar
nie ‘n radiostasie
wees nie. Die gees
tussen spanlede is
hoog. Met so ‘n span
kan jy nie verkeerd
gaan nie.
2022 is ‘n nuwe jaar
met nuwe uitdagings.
Ons gaan definitief
nuwe dinge doen wat
Jou Stasie nog meer
gewild en groter gaan
maak.
Ek wil dankie sê aan
elke omroeper,
luisteraar, borg en
adverteerder met wie
se hulp hierdie droom
vir ons bewaarheid is.
Ek wens almal ‘n
geseënde Kersfees toe
en een ongelooflike
2022. Veilig reis,
lekker rus en kuier
lekker saam met jou
geliefdes. Liefde GB
(Rooies Grobbelaar)

VERLOWING
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KENNISGEWING

Die volgende JOU
KOERANT sal einde
Januarie 2022 weer
verskyn.
Ons wil hiermee graag
vir jul almal hartlik
bedank vir jul
FC het ‘n draai gaan
Die ring is aan die vinger. maak in Bloemfontein vir ondersteuning en vir die
Baie geluk aan Adriaan
motorsport en het daar nuuswaardige dinge wat
en Esmé met jul verlodie JOU STASIE KOERANT
een van ons luisteraars
wing. Ons wens vir julle ontmoet.
moontlik gemaak het.
is baie geluk en liefde op Nolla is een van ons
Ons wens jul almal ’n
jul pad saam in die lewe. getroue luisteraars wat heerlike fees- en
daagliks lekker saam met vakansie seisoen toe wat
EEN JAAR DIENS
ons kuier. Dankie Nolla. nou voorlê. (Doppies)

THE BOBCAT
en is nou so gedoop. Die
mooi storie agter die
naam, uit 1982, is met
luisteraars op
Motorcycle Madness
(Maandae om 13:00)
gedeel.
Rooies het toestemming
gegee vir die gebruik van
die JOU STASIE logo. Dit
word met trots gedra.

Doppies het Peter en
Bennie se voorbeeld
gevolg en ook sy
motorfiets ‘n naam
gegee. Met die hulp van
Shante en Motorcycle
Madness se luisteraars is
Doppies se motorfiets se
Land of Hope
VERJAARSDAG
naam nou “The Bobcat”
23 Desember 2021:
Gerrit Bezuidenhout
Aan hom en almal wat
ook verjaar, HARTLIK
GELUK. Ons hoop jul het
‘n heerlike en ‘n spesiale
OP NASIONALE TV
verjaarsdag.
Sy hou egter niks van die
ONS NEEM AFSKEID
TV-foto nie, daarom ook
hierdie mooi foto van
Dit is met ‘n groot spyt
haar. Mooi so Leoné!
dat ons afskeid moet
neem van Jonathan,
Marius en Kokkie. Jul
bydrae tot die sukses van
JOU STASIE was
Jou Stasie se pragtige
waardeer en van baie
omroeper, Leoné, het
waarde.
ons almal verras met
Ons beste wense
haar kort verskyning op
vergesel jul op jul pad
KYKNET se, “Wie word ‘n
vorentoe!
miljoenêr?”
Leandri Wilders,
aanbieder van Ritmekas
& Inspirasie op Saterdae,
is noual ’n jaar by die
Jou Stasie span. Wat ‘n
voorreg om haar
aanboord te hê.

JOU STASIE KOERANT

WAAR JY SAAK MAAK

Jesaja 41:10. “Vrees
nie, want Ek is met
jou; wees nie bevrees
nie, want Ek is jou
God; Ek sal jou versterk, Ek sal jou help.”
2021 is byna verby.
2022 is op hande. Die
toekoms is vreemd en
onbekend. Niks is seker
nie. Ons bekommer
ons oor wat vir ons
wag in 2022.
Wees nie bevrees nie.
Fokus op God. Hy sal
jou versterk en help.
Mag God ons bewaar,
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BUITE UITSENDINGS

NUWEJAARSWENSE

2022
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toevou en omring met
Sy beskerming.
Mag God ons seën in
2022. Mag Christus
eerste wees hierdie
Christusfees. Rus
lekker. Wees veilig. Ry
versigtig en kom veilig
terug.
(Johann)

Jy kan luister na
Johann elke
Sondag oggend:

OGGENDKRUIS.
07:00-09:00

Q4 Stikland het
Saterdag 6 November
2021, in heerlike
sonkynweer, ‘n
markdag aangebied.
Jou Stasie was daar.

4

1st November was a
day of Netball and fun
at Bellville Netball Club.

They said: “We would
like to take a moment
and give a HUGE THANK
YOU to Bart Saayman
from TRIANGLE CONUitstallers het gratis hul SULTING and Rooies
from JOU STASIE RADIO
produkte uitgestel.
for sponsoring this great
event.”

Daar was ietsie van alles
soos eetgoed, klere,
Thank you to all the
geskenke en vele unieke players, parents,
handgemaakte goedere. officials and spectators.
(Doppies)
(Rooies)

OMROEPERS’ PARE

Leoné & Peter
Hier by JOU STASIE is
daar ‘n bepaalde resep
wat huidiglik met groot
sukses gevolg word.
Deur die loop van die
jaar is verskeie reeds
suksesvolle programme
se dinamika verbeter
deurdat daar ‘n ekstra
aanbieder aangesluit

het. As voorbeelde
hiervan noem ons vir
Ruan en Minette, Die
Manne, Shante en
Doppies, Esmė en Dirk
en Peter en Leoni.
Die gesoute Rooies en
Sorita is steeds daar.
Ons kan dit selfs uitbrei
na ander gebiede soos
Sorita en Charleen met

Ruan & Minette

die HULP-PROJEK.
Hul is ‘n kombinasie van
verskillende
persoonlikhede, soos
byvoorbeeld ouer en
jonger, man en dame,
vinnig en stadig,
lewenslustig en geinhibeerd, spontaan en
terughoudend en lag en
huil. Wanneer sulke
twee uiteenlopende
persone bymekaar kom
en agter die mikrofoon
inskuif, dan kom daar ’n
sprankel vorendag en
iets opwindend,
positief en iets vrolik
begin gebeur.

Shanté & Doppies
Dit is dan ook duidelik
dat ons luisteraars
hierdie resep omarm
het en baie daarvan
hou. Die omroepers
bou ‘n spesiale band
met mekaar en alles is
tot voordeel van JOU
STASIE en sy
luisteraars. (Doppies)

Wie se snor is dit?
1.
2.
3.
4.
5.

Bennie
Adriaan
FC
Dirk
Michael

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.

6.
7.
8.
9.
10.

Ruan
Henk
Dan
Doppies
Rooies

JOU STASIE KOERANT

WAAR JY SAAK MAAK
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JOU STASIE EINDJAARFUNKSIE 2021

11 DESEMBER 2021
FOTO: Die Jou Stasie
Span tydens die
eindjaarfunksie.

Die jaar 2021 is nou op
sy rug. Vir JOU STASIE
was dit een ongelooflike mooi en suksesvolle jaar wat verby is.

Dit is dan ook hierdie
tyd van die jaar waar
alles tot ‘n einde kom.
JOU STASIE se
omroepers en personeel het die jaar paslik
afgesluit met ‘n heerlike saamkuier by
Rosendal Gastehuis in
Bellville.

Sorita en haar helpers
het die tuinarea baie
mooi opgetof en die
tafels was netjies
gedek. Ons het lekker
gekuier, baie gesels en

gelag.
Rooies het in sy rede
aan ons die hoogtepunte van die jaar
uitgelig, interessante
statistieke gegee en sy
dank uitgespreek
teenoor almal vir hul
harde en goeie werk.

Rooies het spesiaal
moeite gedoen om oor
elke omroeper iets
unieks te deel. Elke
keer was hy reg in die
kol met sy fyn
waarnemingsvermoë.

Sy positiewe en
humoristiese aanslag
het baie byval gevind
en was waardeer.

Elke lid van die JOU
STASIE span het ‘n
aandenking en ‘n oulike

Baie dankie aan
Rosendal Gastehuis vir
hul gasvryheid,
uitstekende fasiliteite en
heerlike kos. Ons het die
kersgeskenk ontvang.
Daar heers ’n algemene aand baie geniet.
Ons kon smul aan ‘n
opgewondenheid oor
KUIERGASTE
heerlike bord kos soos dit wat voorlê in 2022.
wat vir ons voorberei is JOU STASIE se jaar van
deur Rosendal Gaste2021 het hiermee op ‘n
huis.
gepaste wyse op ‘n
hoogtepunt tot ‘n einde
gekom.

Dit als het bygedra tot
’n ontspanne en
gemoedelike atmosfeer.

Rooies het ons
vriendelik gewaarsku
dat ons ons moet
reghou vir ‘n jaar met
baie nuwe dinge wat op
hande is. Ons sien uit
daarna.

Ons gaan nou weer
begin om ons vere reg
te skud om die nuwe
jaar van 2022 met
nuwe durf aan te pak.
Dankie Rooies, ons is
reg vir 2022. (Doppies)

Die bekende en bekroonde skrywer, Francois
Bloemhof, het saam met
Leandri en Doppies kom
kuier in die ateljee. Dit
was ‘n groot voorreg en
baie om hom by ons in
die ateljee te ontvang.

Ruan en Minette het ‘n
besonderse mooi
onderhoud gehad met
die bekende sanger,
FATMAN.
Vader Kersfees, alias Doppies, en vriende; Kraai,
Chris en Sandy het by Shanté in alteljee kom kuier.

