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Florisbad se fees ’n treffer! 

Linde-nuus 
Waar was jy? Jy het iets groots gemis as jy nie by 

Florisbad se fees was nie! 

  Oor die naweek van 20 tot 22 September het amper ’n 

honderd Lindes en Linde-verwantes van oor die hele 

land vir die dertiende Linde-fees by Florisbad saam-

getrek. Almal het saamgestem dat dit ’n heerlike fees 

was wat familie- en vriendebande weer heg gesmee het. 
 

Iets vir almal op die program 
 

Die program het ’n groot verskeidenheid doenighede 

ingehou. Vrydagaand is vuurgemaak en lekker gebraai. 

Natuurlik het almal mekaar leer ken en heerlik gekuier. 

Saterdag was volgepak met interessante moontlikhede. 

Mens kon selfs die nabygeleë soutmyn besoek. Vir die 

kinders (en daar was sommer baie van hulle!) was daar 

swem en ’n springkasteel en genoeg ruimte om al hulle 

energie uit te baljaar. 

  Saterdagmiddag was daar wors op die kole. Daarna is 

die gebruiklike verslagvergadering gehou en na foto’s 

van vorige Linde-feeste gekyk. Die aand het Basie en 

Jurie Linde met hulle helpers gesorg vir die spitbraai: 

sommer twee skape geskenk deur Fred en Sumara Linde 

van Dealesville. Lekkerder kan dit nie! 
 

Goeie vordering met Linde-familiesake 
 

By die verslagvergadering is mooi groei gerapporteer, 

veral ten opsigte van die volgende dinge: 

1. Die Linde-fonds het oor die afgelope vier jaar met 

78.5% gegroei tot R28,869. Die voorsitter het gepleit 

dat nog twintig persone as nuwe lewenslede elk 

R750.00 bydra sodat die fonds genoeg rente kan 

oplewer om deurgaans die lopende koste te dek. 

2. Die aantal persone in die Linde-register het sedert 

die publikasie van die twee boeke in 1980 en 1984 

met 117% toegeneem en staan nou op 3,607 persone. 

3. Die Lindes se webwerf, www.Lindebond.co.za, trek 

heelwat belangstelling en is ’n groot sukses. 

4. Die Lindes se Facebook-blad lok veral die insette 

van die jongmense en help om goeie kontakte te bou. 

5. Daar is tans 48 lewenslede en 34 erelede. 

6. Die Linde-Nuus verskyn minstens drie keer per jaar 

en word tans aan 128 posadresse en 210 epos-adresse 

uitgestuur en gretig deur almal gelees. 
 

Saam in die erediens 
 

Sondagoggend het die hele groep vir die erediens 

saamgekom. Ons het saam gesels oor die twee beelde 

wat in Psalm 23 gebruik word: die Here is ons Herder en 

die Here is ons Gasheer. Veral die sang het by almal 

byval gevind. Daarna was daar ’n groot midontbyt met 

genoeg eetgoed vir ’n weermag. Na baie gesels en kuier 

moes ons groet en elkeen ons eie koers kies.  
 

’n Reëlingskomitee soos min 
 

Om so ’n geslaagde Linde-fees te reël, vra baie tyd en 

harde werk. Daarom was daar groot dank en waardering 

vir elkeen wat onder leiding van Basie en Elize Linde en 

Annatjie en Petrus Fourie die fees gereël het. Julle 

Vrystaters mag maar feeste reël. Doen so voort! 

Daar is lekker gekuier rondom die spitbraai by die fees. 

Basie Linde (regs agter) en sy broer Jurie (regs voor) 

het die leiding geneem en die heerlikste skaapvleis  

opgetower wat almal baie geniet het. 

 

Geseënde Kersfees! 
 

Aan al die lesers van Linde-Nuus: Mag julle 
vanjaar baie seën met Kersfees ontvang.  

En mag die boodskap van die verlossing in 
Jesus Christus dwarsdeur die nuwe jaar in 

elkeen van ons se lewe sentraal staan! 



2 

Kry nou jou nuwe 
Linde-register! 
Die Linde-register bevat tans 

besonderhede 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. 

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 632 005), spaar 907 

140 7193. Onthou net om die depo-

sitostrokie 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! 

Derik volg pa Johann op in die bestuur 
Daar is twee Swellendamse en twee 

Vrystaatse Lindes in die bestuur van die 

Lindebond. Met die dood van Johann 

Linde van die Strand het daar ’n 

vakature ontstaan wat tydens die fees 

aangevul moes word. 

  Dit is heel gepas dat Johann se seun 

Derik van Kemptonpark toe in sy pa se 

plek gekies is. Baie welkom, Derik. Ons 

sien daarna uit om met jou saam te 

werk! Derik  is bestuurder van sake-

veerkrag by Firstrand-bank in Johan-

nesburg en met sy ervaring in die sake-

wêreld kan hy ’n groot bydrae lewer. 

  Die bestuur sien vir die nuwe termyn 

só daar uit: Hans Linde van Wellington 

(voorsitter), Annatjie Fourie van Ver-

keerdevlei (ondervoorsitter), Basie 

Linde van Brandfort en Derik Linde 

van Kemptonpark. 
 

Groeteboodskap uit die Suide 
 

By die Lindefees is ’n oorkonde van die 

Swellendamse Lindes aan die Vrysta-

ters oorhandig. Aan die einde lees dit 

soos volg: “Die verskillende Lindefees-

te wat deur die jare gehou is, het daarin 

geslaag om ons as familie bymekaar te 

bring en te hou. Daar is vriendskaps- en 

liefdesbande gesmee wat ons lewe 

verryk. Dit alles werk mee om vir ons 

’n trots en ’n doelgerigtheid te gee om 

Familie op onverwagte plekke 
Hanlie Linde, munisipale bestuurder by die Bergrivier-Munisipaliteit op 

Piketberg, skryf: “Op 9 November woon ek ’n troue by van dierbare huis-

vriende van my van Stellenbosch se dae. Aan my tafel sit familie van 

hulle.Ons gesels te heerlik en kort voor lank vind ons uit ons is familie van 

mekaar. Die wêreld is darem baie klein. Gerhard en Christine Thirion woon 

in Windhoek en het al die pad Stellenbosch toe gekom vir Christine se neef, 

Johan Diener, se troue.” Gerhard se ma, Lalla Thirion, is ’n nooi Linde en is 

die 47ste lewenslid van die Lindebond. Kan jy nou meer? 
 

Op die foto is Christine en Gerhard Thirion en Hanlie Linde te sien. 

Derik Linde, nuwe bestuurslid 

ons Godgegewe roeping in hierdie 

land na te kom. Mag die Lindes in 

die jare wat voorlê, met krag 

vorentoe gaan.” 
 

Sertifikaat van erkenning 
 

Die feesgangers het ook ’n geraam-

de sertifikaat van erkenning aan die 

voorsitter oorhandig om dankie te 

sê vir die werk wat hy in belang van 

die Lindebond doen. 

  Wat kan ek sê? Van my kant af 

ook baie dankie vir almal van julle 

se ondersteuning en liefde. 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Willemien van Bonnievale en haar mense 
Willemien Marais is die middelste van drie dogters 

van Piet (Prokureur) Linde van Bonnievale. Toe dr 

Hannes Linde in die jare tagtig die navorsing oor 

die familie wou begin, het hy met Piet Prokureur as 

verteenwoordiger van die Swellendamse Lindes 

geskakel. As mens in Bonnievale se hoofstraat afry 

(soos jy meermale moes doen toe ’n stuk pad tus-

sen Ashton en Swellendam weggespoel het), sien 

jy nog die bord Linde en Van Niekerk Prokureurs, 

al het Piet al afgetree. 
 

’n Veelsydige gesin 
 

Willemien het in Stellenbosch en Kaapstad 

sekretarieel en toerisme gestudeer en werk tans as 

persoonlike assistent van die uitvoerende burge-

meester van Langeberg-Munisipaliteit. Haar stok-

perdjies is skilder, lees en tuinmaak.  

  Sy is getroud met Abraham Marais. Hy is reken-

meester by Parmalat op Bonnievale en boer deel-

tyds op Bruintjiesrivier by Drew, onder andere met 

Angus-beeste. Die gesin is lief vir die natuur en 

kamp graag in ons nasionale parke. 
 

Twee staatmaker-seuns 
 

Willemien en Abraham het twee seuns. Lohan is 

rekenmeester by Van Loveren-wynkelder en hy 

studeer verder by Unisa. Hy is lief vir visvang en 

jag. Emelius het aan Boland-Landbouskool sy ma-

triek gemaak en studeer tans B Agric by Elsenburg. 

Hy presteer in sport, veral rugby en tennis en hy is 

lief vir perde en die plaaslewe. 
 

Die foto’s vertel die verhaal 
 

Op die boonste foto sit Willemien by haar twee 

seuns Lohan en Emelius. Trotse ma, dit kan mens 

sommer sien! 

  Direk daar onder spog Piet Prokureur met drie 

van sy vier kleinseuns. Regs sit Pieter Loubser, die 

seun van Willemien se oudste suster Henriëtte. Sy 

is bibliotekaris by die Universiteit van Stellenbosch 

en ’n skryfster van formaat. Sy skryf kortverhale, 

jeugverhale en tydskrifartikels. Sy is getroud met 

Nick Loubser van Stellenbosch wat as landmeter 

die praktyk bedryf wat sy oupa Bob Loubser 

(springbok-rugbyspeler) gestig het. 

  Op die derde foto is Emelius by sy perde. Mens 

kan sommer op sy gesig sien hoeveel plesier die 

diere vir hom verskaf. 

  Onder links poseer Willemien by Abraham in die 

Kgalagadi-park waar hulle graag kamp en die natu-

ur geniet. 

  Onder regs staan Lohan met ’n reuse vis (lyk soos 

’n kabeljou) wat hy by Breëriviermond gevang het. 

Ongelukkig het ’n tierhaai die vis beetgekry en 

Lohan kon net die kop en die stert huis toe neem. 

(Hierdie foto het ’n tyd gelede in Weg verskyn.) 

Moet mens nou sê Geluk! Of Simpatie? 
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Sulet Linde, aspirant-skrywer 

Mari-Oni Linde hou telling 
 

Mari-Oni, dogter van Derik en Mari-

na Linde van Kemptonpark, hou al 

kriekettelling vandat sy 10 is. Sy het 

eers vir haar broer Erich se span in 

die laerskool telling gehou en het in 

Gr 6 al by provinsiale en internasio-

nale eendagwedstryde telling gehou. 

  Sy het by UP sportwetenskap stu-

deer met tellinghou as prakties - die 

eerste student met dié sportkeuse in 

die kursus se geskiedenis. Sy het vir 

die Titans telling gehou en in die 

bestuur van die tellinghouers gedien 

en jong tellinghouers opgelei. 

  Etlike internasionale toernooie vir 

mans en vroue, T20’s, eendagreekse 

en toetsreekse het op skool en uni-

versiteit vir goeie sakgeld gesorg. 

Vandag het sy al vir elke krieketspe-

lende land in die wêreld telling 

gehou. Jy is ’n voorslag, Mari-Oni! 

Ons is trots op jou. Doen so voort! 

van Fouriesburg uit Leeuwrivier 

(Swellendam) se Lindes. Jan het ’n 

paar maande gelede afgetree en Fou-

riesburg toe getrek, maar hy gaan nou 

terug Namibië toe om weer predikant 

te wees tot hy oor twee jaar aftree. 

  Dit is die derde skoondogter wat 

Hannetjie in vyf jaar moes afgee, 

want haar jonger seun Linde se vrou 

Petro is in 2010 ook aan kanker 

oorlede. Ons meegevoel met die hele 

familie oor al hulle hartseer. 

In Linde-Nuus 52 van September 

2011 het ons kennis gemaak met Jan 

en Annatjie du Plessis. Hulle was die 

pastoriepaar van die Gereformeerde 

kerke van Tsumeb en Grootfontein. 

  Annatjie is onlangs oorlede na ’n 

lang stryd teen kanker. Ons voel saam 

met Jan en sy familie hartseer, veral 

omdat sy eerste vrou Annette vyf jaar 

gelede dieselfde pad moes loop.  

  Jan is die oudste seun van Hannetjie 

du Plessis, die dogter van Hans Linde 

Sulet Linde van Pretoria sê sy is ’n ware 

Linde in murg en been, die dogter van 

Louis en Estelle Linde. Louis is profes-

sor in ingenieurswese aan UP. Hulle is 

Schanskralers uit die Vrystaatse Lindes. 
 

Honneurs in skryfwerk 
 

Sulet het verlede jaar haar honneurs in 

vertaling en professionele skryfwerk 

voltooi en sy is baie lief vir skryf en 

lees. Sy het veral ’n groot waardering vir 

die skryfwerk van Engela Linde. Toe ek 

haar vertel dat Engela se man Kobie, 

self die skrywer van ’n aantal boeke, 

ook ’n Schanskraler is en dat haar oupa 

’n eie neef van Kobie is, was sy in die 

wolke. Sy nooi ons uit om haar blog te 

lees by dada4nonsense.wordpress.com.  
 

Wat van ’n fees in Pretoria? 
 

Sulet vra ook waarom die Lindefeeste 

net in die Vrystaat en Wes-Kaap gehou 

word. Nee, Sulet, daar was al feeste in 

Potchefstroom en naby Brits. Maar die 

feeste word deesdae gehou waar die 

meeste Lindes saamgetrek is. Sulet Linde van Pretoria 

Annatjie van Jan du Plessis oorlede 

Annatjie du Plessis 

Linde-nuus uit verskillende rigtings 
Hartseer en vreugde 
 

Helena Smit, dogter van Jan en Het-

ta Linde van Bloemfontein, werk by 

die kerkargief in Bloemfontein. Dit 

is sy wat al baie gehelp het om 

nuwe inligting vir die Linde-register 

te versamel. Sy sê sy geniet nog 

elke oomblik van haar werk. 

  Die afgelope jaar was vir hulle 

goed en sleg, vertel Helena. Haar 

ma Hetta is skielik op 22 Julie 

oorlede. En hulle eerste kleindogter 

is op 7 Augustus op haar pa se ver-

jaarsdag gebore, net soos haar ma 

nog voorspel het. Meegevoel, Hele-

na, en baie geluk! 
 

Susan Ferreira nou 93 
 

Barbara Palmer laat weet dat haar 

ma, Susan Ferreira op 8 Augustus 

93 geword het. Sy woon in Huis 

Lettie Theron in Hermanus. Hoewel 

haar gesondheid nog goed is, is haar 

geheue glad nie meer goed nie. 

Susan is die dogter van Bappie 

Linde uit die Voorrechtsvleiers. 
 

Nog twee negentigjariges 
 

Vroeër vanjaar het Dirkie Linde 

(ma van Elsie en Annatjie Fourie 

en Aldi Lombard, Pietersdalers) 

negentig jaar oud geword. Dirkie 

was by die fees op Florisbad, en 

mens sou dink dat sy pas 75 ge-

word het, so hups en helder is sy. 

Baie geluk, Dirkie! Seën vorentoe. 

  In Junie het Orgelina Linde (ma 

van Frik, KG en Gawie Linde, 

Frankforters) ook negentig jaar oud 

geword. Op die webwerf Linde-

bond Suid-Afrika het ’n foto van 

haar by haar drie seuns tydens die 

viering in Limpopo verskyn. En sy 

lyk ook of sy nog ver van negentig 

jaar is. Baie geluk, Orgelina! Mag 

daar baie vreugde vir jou voorlê. 


