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Jurie Linde: rugby-sensasie 

Linde-nuus 
’n Paar maande gelede het ons aange-
kondig dat ’n heel nuwe stam van die 
Lindes ontdek is - die Rietfonteiners. 
En nou het een van hulle die rugby-
wêreld op die punte van hulle stoele. 
 

Buitesenter in Cravenweek 
 

  Sy naam is Jurie Linde. Hy is in Gr 
11 in Afrikaans Hoër in Pretoria. Hy 
is as buitesenter gekies vir die Blou 
Bulle se skolespan vir die Craven-
week. In die eerste wedstryd het Jurie 
’n pragtige drie gedruk en sy span 
gehelp om met 47-27 teen die Weste-
like Provinsie te wen.  
  Die Bulle het tot die eindstryd deur-
gedring. Op die laaste dag van die 
Craven-week moes hulle die finaal 
teen die span van die Leeus speel. 
Jurie het weer self ’n skitterende drie 
gedruk en nog ’n drie vir een van sy 
spanmaats aangevoor. Die Bulle het 
met 47-0 gewen. 
 

SA skolegroep 
 

Na afloop van die week is daar nie 
soos gewoonlik ’n SA skolespan 
gekies nie. Daar is ’n groep van 50 
hoë presteerders aangewys wat ’n 
paar weke later aan proefwedstryde 
sou deelneem. Jurie en 14 van sy 
Bulle-spanmaats is in daardie groep 
opgeneem. 
  Ná die proewe is ’n groep van 28 
spelers aangewys wat in Augustus 
internasionaal teen Engeland, Wallis 
en Frankryk se onder 18-spanne 
speel. Jurie is ook saam met nege 
ander Bul-spelers hiervoor gekies. 
 

Internasionale wedstryde 
 

Die eerste wedstryd, waarin Jurie nie 
gespeel het nie, het die SA span op 
10 Augustus in Wellington met 17-7 

teen Frankryk gewen.  
  In die tweede wedstryd op 14 
Augustus op George teen Wallis 
het Jurie as buitesenter sy deel 
gedoen om die SA span met 24-16 
te laat wen. Die agterlyn het goed 
aan die gang gekom en albei die 
vleuels en Jurie se sentermaat het 
drieë gedruk. 
  Die derde wedstryd was op 18 
Augustus in Bellville teen die span 
van Engeland. Die SA span het die 
wedstryd met 37-26 gewen. Jurie 
was vir hierdie geleentheid nie in 
die beginspan nie. 
 

Nederig bly, goeie bestuur 
 

’n Mens hoef maar net na Jurie se 
Facebook-blad te gaan om te besef 
hoe groot hierdie prestasie vir ’n Gr 
11-leerling is. Sy ouers, Jurie en 

Caroline Linde en sy ouer sussie 
Anel en baie vriende en spanmaats 
loop oor van trots en lof vir Jurie.  
En ’n segsman van die SA Skole-
rugby skryf vir hom: “As jy nederig 
bly en goed bestuur word, gaan jy 
nog sekerlik Springbok word.” 
  Wat ’n prestasie om reeds in jou Gr 
11-jaar jou land op die rugbyveld te 
verteenwoordig. Daar is min spelers 
wat in hierdie geselskap kan saam-
gesels. Dit lyk na die vroeë begin 
van ’n suksesvolle en roemryke 
rugbyloopbaan. 
  Baie geluk, Jurie! Die hele Linde-
bond is trots op jou en hou jou vor-
dering met arendsoë dop. Sterkte! 
  Ons as Lindes kan gerus op Face-
book met Jurie kontak maak en hom 
van ons waardering en ondersteu-
ning verseker. Laat hy van jou hoor! 

Jurie Linde in sy ligblou-trui plant die bal agter die WP se doellyn. 
Foto: Carl Fourie/Gallo 
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Het jy al die nuwe 
Linde-register? 
Die Linde-register bevat tans beson-
derhede oor meer as 3,600 persone. 
As jy wil weet waar jy in die groter 
geheel van die familie inpas, is dit 
presies wat jy moet hê. 
 As jy ’n epos-adres het en die 

Linde-register wil hê, vra dit aan 
by hansusan@mweb.co.za. Dis 
gratis en verniet. 

 As jy dit op papier wil ontvang, 
bestel dit teen R100.00 elk. Dis 
eintlik ook gratis en verniet, die 
bedrag dek net die werklike 
drukkoste en posgeld. 

Gebruik sommer die ingeslote 
koevert om jou bestelling te pos. 
 

Jóú gegewens op 
datum, asseblief! 
Ek maak kontak met Lindes wie se 
gegewens in die register nie op 
datum is nie. As jy al so van my 
gehoor het of gaan hoor, help my 
asseblief deur so gou moontlik te 
antwoord. Só werk ons almal saam 
om die register op datum te kry! 
 

Onthou asseblief 
die ledegeld! 
Ledegeld is nodig om die nuusbrief 
en ander sake van die Lindebond 
aan die gang te hou.  

 Dit beloop R60.00 per jaar. 

 R100.00 werk vir twee jaar. 

 R180.00 maak vier jaar vol. 

 R750.00 hou lewenslank. 
  As daar ’n geel vel by jou pos-
koevert ingesluit word, is dit jou 
beurt om by te dra. As jy die Linde-
Nuus elektronies ontvang, kan jy 
direk inbetaal by Lindebond, Absa, 
Wellington (tak 334 510), spaar 907 
140 7193. Onthou net om die 
depositostrokie aan my te faks of te 
pos. Anders weet ek nie van wie die 
bydrae gekom het nie. Baie dankie 
vir jou ondersteuning!  
 

Nuus asseblief! 
 

Stuur ook nuus aan. Of laat hoor 
van jou met e-pos. Skryf sommer 
vir my om te vertel hoe dit met julle 
gaan. Ek soek nuus vir die volgende 
uitgawe. En ’n mooi foto, asseblief! 

Krieket in Engeland . . . 

Nog ’n Linde wat oorsee aan sport 
deelneem! Org en Rosandra Linde van 
Bellville se seun GF het van jongs af 
in krieket uitgeblink, en hy was 
vanjaar weer in Engeland. 
  GF het van kleins af baie belang-
gestel in die sport en toe hy in Gr 8 in 
Bellville-Hoërskool kom, het hy vir 
die onder 19-eerstespan gespeel. Hy 
was toe later vir twee jaar self kaptein. 
Hy het die WP verteenwoordig by die 
Coca-Cola Majola-week en was deel 
van die WP Cobra Cubs.  
  Na matriek het hy vir ’n seisoen in 
Engeland gaan speel en met sy terug- 
keer is hy vir die WP-Amateurspan 

gekies. Het ook die Cobra Colts in 
Potchefstroom verteenwoordig en 
is toe gekies vir SA Colts se onder 
23-span. Tans speel hy weer vir ’n 
paar maande in Engeland krieket. 
  Org is van die Frankfortse Lindes 
en hy en sy gesin woon al baie jare 
in Bellville. Rosandra werk by die 
Panorama Medi-Clinic. 
  Baie geluk aan julle as gesin met 
GF se krieketprestasies. Wie weet, 
dalk het ons hier ’n waardevolle 
Protea in aantog! Ons hou hom 
dop. Hy moet net nie soos baie an-
der SA spelers ’n Engelse toets-
speler word nie! 

Van links af staan GF Linde wat tans in Engeland krieket speel (lees hier  
onder), Rosandra en Org Linde en hulle dogter Lerisma, almal van Bellville. 
Org is die seun van George Linde van Bela-Bela (lees vorige nuusbrief). 

 Tee van die Linde-boom 
 

My dogter Santie moes onlangs vir haar 
werk in Duitsland wees . Toe bring sy vir 
my ’n pakkie Linde-tee. Twintig netjiese 
moderne piramide-sakkies. Dit is van die 
Linde-blare gemaak (soos die prent op die 
pakkie aandui) en is ’n tipiese kruie-tee.  
  Nou nie presies my koppie tee nie, maar 
darem baie interessant! 

Twee nuwe Namibiese lewenslede 
Van die laaste nuusbrief af het daar 
twee nuwe lewenslede bygekom. 
Albei van hulle is Leeuwrivierers uit 
die Swellendamse Lindes. 
  Die eerste is Barry en Ena Linde 
van Otavi. Hy stuur ’n “donasie” wat 
selfs meer is as die bedrag wat nodig 
is. Groot dankie, Barry. Dit beteken 
vir die Lindebond geweldig baie! 

  Dan volg Jannie en Annatjie du 
Plessis van Grootfontein, ook in 
Namibië. Hy sê hy weet nie hoe 
lank hy nog gaan lewe nie. Daarom 
betaal hy nou sommer klaar. Ook 
aan julle baie dankie. Nou kan die 
Lindebond sy werk rustig voortsit. 
  Dit help om vir familie te gaan 
kuier. Dan roer hulle tjekboeke! 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Boer trou toe sowaar ’n vrou! 
Met die heel eerste reeks van “Boer 
soek ’n vrou” was Herman Linde 
(Leeuwrivierer van Kliphoogte) een 
van die tien boere. Hy het wel nie 
die finale vyf gehaal nie, maar dit 
was duidelik dat hy “vrou soek”. 
  Daar moes egter nog ’n paar jaar 
verbygaan voordat daardie pot sy 
deksel gekry het. Op 17 Maart 2012 
is hy toe getroud met Annalie de 
Villiers, ’n dieetkundige van Rob-
ertson. Sy kom oorspronklik van 
Stellenbosch af, maar nou word sy 
boervrou in Swellendam. 
  Baie geluk, Herman en Annalie! 
Mag daar vir julle ’n lang en geluk-
kige huwelik voorlê en mag dit vol 
vreugde en voorspoed wees. 
  Herman het sy oupa Herman se 
geskiedkundige huis op die plaas-
werf netjies laat restoureer en dit is 
waar die twee nou woon. Herman is 

Klein Janko Horn  Herman van Kliphoogte (hier bo) se 
ma. Sy kan heerlike boerekos maak. Ek 
wou toe sommer dadelik die boek 
“Boerekos” gaan koop, maar Mareta sê 
hierdie afgelope reeks is nie daarin nie. 
Dié boek kom eers later. 
  Lalla vertel ook dat sy haar pa se 
broer Johan Linde by ’n kerkbasaar 
raakgeloop het. Johan het belowe dat 
hy die Linde-voorgeslag in Namibië vir 
my sou aanstuur. Hy sê toe dat sy ma 
niks meer van die geskiedenis onthou 
nie, maar hy sal tog sy pa se storie 
navors en aanstuur. Ons wag, Johan! 
  Lalla sê sy wil so graag in SA kom 
kuier, maar Sarel wil niks weet nie. 
Hulle het nie eers paspoorte nie. Nee 
wat, Sarel, dis tyd om planne te maak! 
 

Nuus van Linde van Zyl 
Linde van Zyl het ledegeld aangestuur 
en by die bond aangesluit. Baie wel-
kom, Linde. Hy kom uit die Voor-
rechtsvleiers van Swellendam.  
  Die “stamvader” van die Voorrechts-
vleiers was Gerhardus Johannes Her-
manus Linde (Gert, b1c3d1e8). Hy was 
met Susanna Martha Steyn van 
Swellendam getroud. Hulle negende 
kind (of vierde dogter) was Cornelia 
Christina wat met Christiaan Diede-
ricks van Zyl getroud is. Linde van Zyl 
was hulle enigste kind. Hy is in 1933 

gebore en het nou reeds ’n rype 
ouderdom. Hy is getroud met Adri-
ana Johanna Steyn en hulle het 
twee dogters Riana en Linda wat 
albei in Windhoek gebore is.  
  Linde vra hoe ver in die Van Zyl-
stam ons gegewens in die Linde-
register opneem. My antwoord was: 
As jy wil hê dat jou kinders en 
kleinkinders in die Linde-register 
moet wees, stuur dan die gegewens 
aan, en ons sal dit opneem! 
 

Dun straal ledegeld 
Afgesien van die lewenslede is die 
stroompie ledegeld wat inkom, 
maar skraps. Baie dankie aan die 
paar getroues wat gereeld bydra. 
  Mense het al gevra of dit die uit-
gawe regverdig om ’n gefrankeerde 
koevert by elke nuusbrief in te sluit. 
Ja, dit is geregverdig. Daar kom ’n 
hele paar daarvan deur die pos te-
rug. En dit is nie net bedoel vir die 
ledegeld nie. Ek soek ook nuus en 
’n foto vir die nuusbrief. 
  Kyk mooi na daardie leë koevert 
wat saam met jou nuusbrief aan jou 
gestuur word. Hy vra vir jou iets. 
Hy vra dat jy reageer en van jou 
laat hoor. Moenie weggooi of vir 
iets anders gebruik nie! Kry rede 
om hom terug te pos na my toe. 

Lalla en Sarel se nuus 
Lalla (Linde) Thirion van Outjo 
vertel dat die laerskool, waar sy op 
skool was, onlangs 90 jaar oud was. 
Hulle het lekker feesgevier. 
  Sy het dit so geniet om vir Mareta 
Linde van Kliphoogte op die pro-
gram Boerekos te sien. Dis einste 

’n ywerige boer op een van die oudste 
Linde-plase in Swellendam se distrik. 
Sy ma Mareta bedryf die Kliphoogte-
gastehuis langsaan. Moenie daar 
verbyry nie. Dis ’n klompie kilometer 
wes van Swellendam op die Ashton-

pad. Kuier lekker daar! 
  Op die foto verskyn van links die 
ouers van die bruid, Diaan en Su-
san de Villiers van Stellenbosch, 
Annalie, Herman en ma Mareta 
Linde. Vriendelike mense! 

Sy volle name is Jacobus Wynand 
Horn, maar hulle noem hom Janko. 
Sy pa is Braam Horn wat by Medi-
Clinic op Stellenbosch werk, en sy 
ma is Elna (Linde), ’n onderwyseres. 
Hy is op 16 Januarie 2012 gebore as 
die enigste boetie van drie sussies, 
Elizna, Marna en Melindie. Baie 
geluk aan julle hele gesin. Mag 
Janko net groot vreugde bring. 
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Hanlie Linde se wêreldtoer . . . 

. . . en ons volle 50 VSA-state   

Hanlie Linde (Leeuwrivierer) se kontrak as direkteur van 

maatskaplike ontwikkeling by die munisipaliteit van Stel-

lenbosch het in Februarie vanjaar verstryk. Sy wou al baie 

jare rondom die wêreld toer, en toe pak sy dit aan. 

  Eers was sy in Phuket, Thailand saam met haar ouer sus 

Corné. Op die foto geniet sy ’n pynappeldrankie op die 

strand. Voetmasserings, nagmarkte, rare kos, Phi Phi-

eiland: alles deel van ’n fantastiese besoek. Daarna toer sy 

verder alleen na Kuala Lumpur, die hoofstad van Maleisië, 

waar die wêreld se hoogste gebou is, maar haar selfoon 

gesteel word. Daarna Singapoer, die grootste, mooiste en 

skoonste stad wat sy nog beleef het. “As ek dit geweet het, 

het ek beplan om meer as vier dae hier te kuier.”  

  Om na Singapoer in Vietnam se Hanoi aan te kom, is ’n 

kultuurskok duisend. Dis chaos! Almal toet en ry net waar 

hulle wil. Die verblyf is goedkoop en die kos gangbaar. 

Die mense dra almal rondawelhoedjies en ry met fietstaxi’s 

rond. Daarna volg die pragtige Halong Bay, die wêrelder-

fenisgebied met die hoë rotspunte wat uit die see steek. 

Hanlie gaan op ’n boottoer deur die baai. 

  Daarna volg Hong Kong in China. Daar kuier sy by 

’n skoolkennis en sy gesin. Pragtige stad met baie lig-

gies, groot geboue en die tiende grootste lughawe ter 

wêreld. Toe is dit Beijing en ’n fietstoer saam met ’n 

vriendin in die pragtige Guilin-vallei. In Japan maak 

Hanlie ’n draai by Tokoyama, die historiese Kyoto, 

Hirosjima en Tokyo. Sy bly oor by ’n Afrikaanse gesin 

wat daar sendingwerk doen. Op die foto links word sy 

in ’n tradisionele Japanse kimono geklee. 

  Oor Japan en sy hipermoderne opset en ekonomie sê 

Hanlie: “As die Amerikaners weet wat in Japan aan die 

gebeur is, slaap hulle nooit in die nag nie!” 

  Haar laaste besoek was aan die VSA: Seattle, ’n mu-

nisipale kongres in Portland, Oregon, ’n toer deur Ore-

gon, ’n bootvaart van Seattle af Alaska toe, ’n toer na 

die Rockies in Montana en ’n kuier saam met vriende 

in San Francisco. So eindig ’n wêreldtoer van ’n volle 

drie maande. Lees haar storie en kyk haar foto’s by 

www.dieavonturevanhanlie.blogspot.com.  

Toe ons hoor dat Hanlie, ons vierde dogter, beplan om Ore-

gon en Alaska te besoek, lui daar ’n klokkie. Susan en ek het 

oor 25 jaar met tien besoeke die voorreg gehad om 48 van 

die 50 VSA-state te besoek. Dit was net Oregon en Alaska 

wat op ons kluitklaplysie kortgekom het! 

  Ons reël toe dadelik om in Seattle by Hanlie aan te sluit en 

ons het die hele toer deur die VSA (behalwe San Francisco) 

saam met haar beleef. Die luukse bootvaart van Seattle af na 

Ketchikan, Juneau en Skagway in Alaska was loshande die 

hoogtepunt. En Seattle is self ’n pragtige stad! 

  Toe ons in Ketchikan voet aan wal sit, oorhandig Hanlie 

aan ons ’n sertifikaat wat bevestig dat ons al 50 state van die 

VSA besoek het, ewe “geteken” deur pres Barack Obama 

self. Regs is Susan en ek met die geraamde sertifikaat! 
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