
Kerssangdiens
Ons is reeds in die tweede laaste maand van die 
jaar, wat beteken dat Kersfees klaar weer om die 
draai is.

Maak gerus ‘n nota van dieMaak gerus ‘n nota van dieKerssangdiens wat op 6 
Desember plaasvind. Dit gaan ’n pragtige en 
feestelike aand vol mooi musiek wees, met 
optredes deur verskeie plaaslike musikante. Sien 
jou daar, en onthou jou Kersoffer-koevertjie.

Gemeentemenings
Het jy ‘n gedagte wat jy wil deel oor die kerk?  
Terugvoer oor die basaar of ander 
kerkgebeurtenis, miskien, of hoe jy daaroor voel 
dat ons uiteindelik weer in die kerkgebou kan 
erediens hou? 

Stuur vir ons ‘n paar sinne en dan publiseer ons Stuur vir ons ‘n paar sinne en dan publiseer ons 
dalk jou mening in ons kwartaallikse publikasie, 
Die Kloktoring, se Gemeentemenings-afdeling!

Maak ‘n 
nota 
hiervan:

Al hierdie opwindende gebeure is maar nog net in 
die oggend! Saterdagmiddag om 12:00 word die 
wenners van die Dolfynfees-lootjies bepaal deur   
valskermspringers wat op ‘n uitgemerkte gedeelte 
van die veld sal land. Indien jy ‘n kaartjie gekoop 
het by ‘n Laerskool Hartenbosleerder, kan jy dalk 
die wenner van hierdie gesogte kontantprys wees.

Hierna sal Unic Sekuriteit ‘n hondevertoning Hierna sal Unic Sekuriteit ‘n hondevertoning 
aanbied, rondom dieselfde tyd wat die 
potjiekoskompetisie begin. Kort hierna, om 14:00, 
word die Biertent oopgemaak. Dan is dit 
konserttyd! Daar is van 15:00 tot 17:00 ‘n 
kindervertoning, en om 18:00 begin die 
hoogtepunt: optredes deur Jan Rhaap, Dirk van 
der der Westhuizen en Fatman!

Die Dolfynfees is oop vir die hele gemeenskap van 
Hartenbos en beloof om ‘n groot feesdag te wees. 
Ingang is gratis. Maak seker jy loop nie hierdie 
opwindende dag mis nie!

kinderspeelpark, ‘n motoruitstalling en verskeie 
stalletjies. Daar sal die oggend Kleikaperjolle 
plaasvind, waartydens die Graad plaasvind, waartydens die Graad R-leerders 
skeppings met klei gaan maak. Die bekende 
plaaslike visuele kunstenaar, Rut, sal om 10:00 die 
wenners van die inkleurkompetisie in die Feestent 
aankondig - ’n kompetisie waarvoor sy self die 
inkleurprentjie geskep het!

VVerder sal daar ook boeresport wees waaraan die 
res van die skool se leerders gaan deelneem, en 
ook ‘n gholf “chipping” kompetisie. Die plaaslike 
brandweer sal oudergewoonte ‘n demonstrasie 
op die rugbyveld kom doen. Nog ‘n groot 
gebeurtenis wat plaasvind, is die bekendstelling 
van die skool se eie resepteboek in die Feestent. 
Vanaf 09:00 sal twintig disse uit hierdie nuwe Vanaf 09:00 sal twintig disse uit hierdie nuwe 
publikasie voorberei word deur die skoolmammas 
wat die resepte verskaf het, sodat feesgangers die 
geleentheid sal hê om sommige resepte te proe 
nog voordat hulle die boek koop. 

 

Met die Gemeentefees nog vars in die 
gemeenskap se geheue, begin almal van ons al 
hoe meer die stof van maande se “lockdown” 
afskud. Ja, daar is inderdaad nóg ‘n fees wat jy 
hierdie naweek kan bywoon by Laerskool 
Hartenbos: die Dolfynfees!

Hierdie gebeurtenis was voorheen bekend as die Hierdie gebeurtenis was voorheen bekend as die 
plaaslike skool se jaarlikse Beesloop. Hierdie jaar is 
die eerste jaar wat die Dolfynkontrei, soos 
Laerskool Hartenbos bekend staan, hierdie fees 
die “Dolfynfees” herdoop het en hulle beplan om 
die hele naweek lank fees te vier. Op Vrydag, 6 
November, is die aandmark van 16:00 tot 20:00 
oop terwyl daar ook touchies en netbalwedstryde oop terwyl daar ook touchies en netbalwedstryde 
sal wees om te kyk. Verder is daar ‘n bring-en- 
braai wat ook vanaf 16:00 plaasvind - die perfekte 
manier om ‘n goeie naweek af te skop!

Saterdag gebeur al die groot dinge. Die Teetuin en 
Feeskombuis sal tot 14:00 oop wees, asook ‘n 

Laerskool Hartenbos hou 
Dolfynfees
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