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Suidwes-Lindes trek saam 

Linde-nuus 
Die Suidwes-Lindes vra elke 
keer met ’n Linde-fees dat ons 
die fees ’n keer in Namibië 
moet hou. Hulle wil ook deel in 
die vreugde! Onlangs het hulle 
hulle eie klein Linde-saamtrek 
gehou. Ella (Linde) Lamprecht 
vertel: 
Elke jaar met Kersfees probeer 
ons soveel as moontlik familie 
bymekaar kry. Hierdie keer 
was ons drie kinders van Kosie 
en Betsie Linde (Ella, Hanlie 
en Jannie) almal bymekaar.  
Jannie van Niekerk (seun van 
Kosie se suster Tersia) en sy 
vrou Mariaan bly ook hier in 
Outjo en was outomaties deel 
van die familiebyeenkoms.  
Tannie Pienie Steenkamp 
(oudste suster van Kosie) woon 
tans in Kleinmond. Sy het 

bietjie kom kuier en dit was 
heerlik om haar ook hier te 
kon hê.   
Die foto is geneem op Kers-
dag toe ons heerlik skaap op 
die spit gebraai het op my 
broer Jannie se plaas Pieters-
burg, sewe km buite Outjo. 
Dit is asemrowend mooi daar. 
Jannie en Mimi bly tans in 
Swakopmund en verhuur die 
plaas aan iemand wat dit as 
oornaggeriewe uitverhuur.  
Ons het baie lekker geëet aan 

Seun se skapie met al die 
nodige slaaie en knoffelbrood.  
Vir nagereg het ons tuis-
gemaakte roomys en ’n 
jellieverrassing gehad. Ons het 
eintlik die hele naweek heerlik 
saamgekuier en hou mooi 
herinneringe oor. My moeder 
Betsie Linde het op 28 Desem-
ber 81 jaar oud geword. 
Wat ’n heerlike saamwees! Hoe 
lyk dit: watter ander Linde-
familiegroepe kan hulle dit 
nadoen? 

Voor vlnr:  Betsie Linde (Blom), Kosie Linde,  Pienie Steenkamp 
(Linde). Middel vlnr:  Seun Kesslau,  Hanlie Kesslau (Linde),  Arthur 
Rinquest,  Johan Lamprecht,  Jurgen Linde,  Jannie Linde,  Jaco 
Linde,  Willem Linde. Agter vlnr:  Chantel Rinquest (Kesslau), Ella 
Lamprecht (Linde),  Karin Lamprecht,  Mariaan van Niekerk met 
Hannes in haar arms,  Mimi Linde (Van Heerden),  Marlene van 
Niekerk,  Jannie van Niekerk (seun van Kosie se suster Tersia van 
Niekerk, wat nie daar was nie). 



Nico Linde van Cromwell, 
Nieu-Seeland is sekerlik die 
Linde met die meeste Lindes 
as Facebook-vriende. Hy is 
uit die Kareeklowers van die 
Vrystaatse Lindes. 
Hy was onlangs vir sewe 
weke in Antarktika om 
helikopter-ondersteuning te 
gee vir Antarctica NZ. Hulle 
was meeste van die tyd in 

In die vorige nuusbrief het ons vertel van Lalla Mills (uit die 
Suidwes-Lindes) wat op 26 ’n ernstige beroerte gehad het. Haar 
ouma, Lalla Thirion van Windhoek, laat weet dat sy stadig vor-
dering maak, maar dis ’n lang pad na herstel. Sy was ’n maand 
in elk van twee hospitale waar sy spraak-, arbeids- en fisio-
terapie gekry het. Daarna het sy twee maande by haar ouma 
gebly en nou woon sy in haar ma, Corné Mills, se woonstel. Sy 
kan al dinge vir haarself doen, maar sy moes leer om alles met 
haar linkerhand te doen. Spraak bly ook ’n uitdaging. Sy kan al 
stadig rondbeweeg en almal is dankbaar dat daar goeie vorde-
ring is. Ons wens vir julle sterkte toe, en ons bid dat die Here 
vir Lalla volkome herstel sal gee. 

Nico Linde in Antarktika 

Lalla Mills se lang pad van herstel 

Scott Base, wat die Nieu-
Seelandse basis is. Die weer 
was vir hom heel nuut. Aan 
die begin was dit ’n 
gemiddeld van minus 30 
grade! Die son het ook elke 
dag 24 uur geskyn. Na 
Kersfees was die weer baie 
beter op minus 5 tot 9 grade 
deur die dag. 
Goed gedoen, Nico! 

Kyk net hoe blitsvinnig is die 
Lindes se kommunikasie deur 
Facebook. Jannie en Mimi 
Linde (Suidwesters) lees van 
Nico se besoek aan Antarktika, 
besef dat hulle binnekort deur 
Cromwell in Nieu-Seeland 
gaan ry, vra kontakgegewens 
aan – en binne ure kuier hulle 
as Lindes heerlik saam. 
Daar is natuurlik ’n rede 
waarom Jannie en Mimi Linde 
daardie tyd in Nieu-Seeland 
getoer het. Hulle seun Jurgen 
was lid van die onder 19-

krieketspan van Namibië wat 
daar aan die Wêreldbeker-
toernooi deelgeneem het. Dit 
was al die tweede keer dat hy 
daardie span in ’n wêreld-
bekerkompetisie gehaal het. 
In 2016 het hy as sestienjarige 
ook deelgeneem en toe het 
Namibië almal verras deur 
buitengewoon goed te vaar. 
Vanjaar het hulle minder goed 
gedoen, maar darem hulle 
groepwedstryd teen Kenia 
gewen, onder andere as 
gevolg van ’n stewige kolf-

beurt van Jurgen self. Mooi 
gedoen, Jurgen! Ons is baie 
trots op jou. 

Jannie en Mimi Linde kuier in Nieu-Seeland 



Help asseblief met die Linde-register! 
 

Dit is baie belangrik dat ’n familie se register so na as moontlik op datum gehou word. Dit gaan ook na die SA 
Genealogiese Instituut waar dit vir die nageslag bewaar en vir navorsing beskikbaar gestel word. As jy ’n e-pos 
daaroor ontvang het, doen asseblief moeite om die vrae volledig te beantwoord. Of maak self kontak (gegewens 
op bladsy 4) en gee jou gesin se nuutste gegewens deur. As almal saamwerk, sal ons Lindes baie trots kan wees 
op ’n volledige register wat vir die nageslag groot waarde gaan hê. Baie dankie vir jou hulp!  

Manie en Carmen Linde se spogtroue 

As van ons Lindes op 
Paternoster die gastehuise De 
Linden en Linhof sien, kan 
ons weet daar is ’n begaafde 
Linde aan die stuur. Doret 
Linde is die eienaar van albei 
en besoekers van regoor die 
wêreld gaan daar tuis. 
Doret is uit die Vryburgers 
van die Swellendamse Lindes. 
Sy het op Potchefstroom 
studeer en ’n meestersgraad in 
grafiese ontwerp behaal. Toe 
besef sy die korporatiewe 
wêreld is nie vir haar nie en 
sy het die gasvryheidsbedryf 

Riekies en Louis Linde van 
Bloemfontein laat weet dat hulle 
seun, Johannes Hermanus 
(Manie) Linde op 25 November 
2017 met Carmen Keyser getroud 
is. Op die foto vlnr is Malcolm en 
Jeanette Coetzee (Manie se swaer 
en suster), die stralende bruids-
paar Manie en Carmen, Riekies 
en Louis Linde (Manie se trotse 
ouers) en ’n ewe trotse oupa, 
Manie Linde (84 jaar oud). 

Hulle vorm almal deel van die 
Schanskralers van die Vrystaatse 
Lindes. Baie geluk aan Manie en 
Carmen en die hele familie. Mag 
dit met julle baie goed gaan op 
die pad vorentoe! 

Doret Linde, gasvrou aan die weskus 

betree. Sy geniet dit om haar 
skeppende aanleg te gebruik 
om aan die gastehuise ’n 
besondere atmosfeer te gee. En 
sy hou daarvan om ’n 
positiewe verskil in mense se 
lewe te maak. 
Hou so vol, Doret! Dalk begin 
die Lindes jou drumpels 
deurtrap. 

Donasies altyd welkom 

Jy kan ook bydra om die koste 
van die Lindebond se sake te 
help dra. Betaal jou bydrae in by 
spaarrekening Lindebond by 
Absa Wellington (takkode 
632 005, rekening 
907 140 7193). Laat weet dan 
asseblief vir my dat dit jy is wat 
bygedra het. Kontakgegewens 
verskyn op bl 4. Baie dankie! 
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JC Linde het onlangs die rang 
van kaptein gekry en is nou 
bevelvoerder van ’n Hercules-
vragvliegtuig van Safair. Hy 
wou van skooldae af vlieënier 

Kaptein JC Linde 
word weer pa 

word. Baie geluk, JC! ’n 
Voorspoedige loopbaan vir 
jou! 
JC is die seun van JC Linde 
sr, evangelis by El Shaddai-
bediening in Bahrain en die 
kleinseun van dr Hannes 
Linde, genealoog van die 
Lindes en erepresident van die 
Lindebond tot met sy dood in 
2011. Hulle is uit die 
Pietersdalers van die 
Vrystaatse Lindes. 

Baie geluk aan Jaco en Tracey-Lee Linde met 
die geboorte van hulle dogtertjie Ava-Leigh in 
Januarie vanjaar. Jaco is die jongste kind van 
Jaco en Deirdré Linde van Rustenburg. Hulle 
stam uit die Kareeklowers van die Vrystaatse 
Lindes. Op die foto regs is die trotse ouers Jaco 
en Tracey, en op die ander ’n nog trotser oupa 
Jaco met die kleinding. Dan moet ons ook baie 
geluk sê aan oumagrootjie Stienie Linde. Sy 

neem baie aktief aan die 
Lindes se gesprek op 
sosiale media deel. 
Jaco sr en Deirdré het die 
plaas Zephanjeskraal buite 
Rustenburg onder andere 
ontwikkel as ’n kamp-
terrein vir kerkkampe. 
Hulle bestuur L&S 
Ventilation en Atlantic 
Trailers in Rustenburg. 

Ava-Leigh Linde gebore 

Jaco bedryf ook ’n Christen-motorfietsgroep 
(Unashamed Motorcycle Ministry International) 
wat wil wys dat Christen-wees ’n avontuur kan 
wees en ook die evangelie uitdra. Hulle het ook 
die Uncaged Church gestig. Deirdré behartig die 
finansies by L&S Ventilation en is mede-eienaar 
van Bokamoso Ventilation. Jaco jr is sake-
bestuurder by L&S Ventilation en ook mede-
eienaar van Bokamoso Ventilation. 
Ons glo dat Ava-Leigh vir julle almal baie 
vreugde sal bring! 

JC is getroud met Tersia en 
hulle het ’n dogtertjie Mia. 
Vroeër hierdie jaar is klein 
Joshua Johannes Linde ook 
gebore. Baie geluk! Mag hy vir 
julle baie vreugde bring in die 
jare wat kom. 
Oupa JC in Bahrain is natuurlik 
supertrots op die nuwe 
kleinkind en dra die Here se 
belofte in Jesaja 43:1 aan hom 
op: Ek het jou op jou naam 
geroep, jy is Myne. 
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