
 

 

 

 

Stilbaai Toerisme Nuusbrief – Maart 2021 

Na aanleiding van die afgelope “familievergadering” is ons hier by Stilbaai Toerismeburo, 

saam met die res van Suid-Afrika dankbaar dat die president besluit het om die land op vlak 1 

te hou. Ons sien uit na die besoekers vir Paasnaweek. Alhoewel die meeste van ons 

akkommodasie-eenhede reeds volbespreek was, was daar tog twyfel by sommiges oor wat 

die aankondiging gaan inhou. Ons vertrou dat die paar vakansiegangers wat nog getwyfel het 

nou oortuig is om Stilbaai toe te kom. 

Dit beteken nie dat ons die waaksaamheid moet verslap nie en versoek ons almal, Stilbaaiers 

sowel as die besoekers, om net soos in die verlede al die Covid protokols streng na te kom 

om Stilbaai en ons omgewing veilig te hou. Heelwat aktiwiteite is beplan vir die naweek en 

ons versoek u om dit te ondersteun en veral om die besoekers in te lig rakende al die 

aktiwiteite. Hiermee vind 'n geleentheidskalender van aktiwiteite wat plaasvind in en om 

Stilbaai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palings se tuiste nou veilig! 

Riversdal Toyota het in 

hierdie maand vir ons ‘n nuwe 

omheining laat oprig om die 

palings te beskerm weens 

toenemende otteraktiwiteit 

op die perseel. Die nuwe 

heining het ongeveer R20 000 

gekos en hulle het vir alles 

gesorg. Baie dankie Henk van 

Riversdal Toyota, julle het ons ongelooflik baie gehelp. Ander fontein-nuus is dat ons ook ‘n 

klein paling (Elwer) ryker geword. Die nuwe paling is opgemerk Woensdag die 31ste Maart 

2021 deur een van die kinders wat die palingvoer bygewoon het. Nuwe palings maak ons 

altyd opgewonde! 

 

 

Welkom Rochalle! 

Rochalle Minnaar het ook by ons 

aangesluit in Maart as assistent-

toerismebeampte. Sy  studeer deeltyds 

vir 'n graad in Toerismebestuur en sy is 

klaar 'n groot aanwins vir ons kantoor 

en die dorp.  Kom sê vir hallo by die 

Buro 

 

Toerisme-tuin kry baie nodige hulp 

Denise Barnes en George het die tuin by die Toerismeburo behoorlik vasgevat. Ons tuine lyk 

nou weer spoggerig na hulle “groen vingers” daar deur is. Baie dankie Denise en George vir 

julle vrywillige werk hier by ons so voor die Paasnaweek.  



 

 

 

Stilbaai groet inspirerende sakevrou Liesel Kasselman van Kasselshoop 

Kaas 
 

Liesel is op 7 Maart 2021 oorlede na 
‘n lang stryd met Covid-19. Sy het 
altyd geglimlag en gestraal van 
liefde en  vreugde. Die verlies van 
Liesel is enorm vir ons gemeenskap 
en  elkeen wat haar geken het sal 
haar beslis vir altyd onthou. Ons 
innige meegevoel  aan Kassie 
Kasselman, Liesel se twee seuns, 
haar familie, Kasselshoop-personeel 
en elkeen wat haar geken het. 

 
 

 

 

Hiermee wens ons almal ‘n besonderse Geseënde Paasfees toe. 

 

 

 


