
                          

  
 
 
2016 WESKUS JAARKALENDER MET TEMA “SOUT VAN MY AARDE” 
 
Laerskoolleerders vanuit die Weskus Distrik word hartlik genooi om kunswerke te maak 
vir 'n 2016 Weskus-jaarkalender. Die tema “SOUT VAN MY AARDE” handel rondom die 
unieke kultuur en natuurerfenis van die Weskus area. Nie net het die Weskusstreek een 
van die wêreld se rykste fossielrekords nie, maar spog ons streek,met een van die mees 
diverse en rykste natuurerfenisse in die wêreld. 
  
Die Weskus landskap pryk met bykans 482 inheemse plantsoorte sowel as 'n 
ongelooflike hoeveelheid voëls en diere. Die Weskus, soos sy mense, is "Annerlik" - 'n 
kosbare en raar stukkie aarde. 
 
Leerders word gevra om hierdie “annerlike paradys uit te beeld deur middel van 
kunswerke. “Kyk na die plantjies, voëls, diere en die mense wat jou omring. Dink aan die 
unieke prentjies wat die Weskus simboliseer soos die gousblomme, suurvytjies, 
magrietjies, flaminke, geelbekke, snoeke, harders, skuite, nette, vissers en vele meer”. 
Skep ’n kunswerk wat hierdie ‘annerlike” paradys wat ons ons tuiste noem, uitbeeld. 
 
 
Vereistes vir deelname: 

 Ouderdom 6 – 13 jaar; 

 Kunswerke moet 2 - dimensioneel wees (bv. 'n tekening of skildery); 

 Geen fotografiese stukke word aanvaar nie; 

 Daar is geen beperkings op die mediums (bv.oliepastel of verf) waarin die   
         tekening of skildery uitgevoer word nie. Multi-media stukke is ook  
         aanvaarbaar; 

 Grootte (geen werke groter as A2 sal aanvaar word nie); 

 Slegs oorspronklike werke sal aanvaar word (leerders mag nie direkte   
         kopies maak van bestaande kunswerke of gepubliseerde fotos nie); 

 Aangehegte inskrywing moet op die agterkant van elke werk geplak word. 

 Alle inskrywingsvorms moet deur ’n Kommissaris van ede beëedig word. 
 

 
 
 

Rig alle korrespondensie aan: 
Address all correspondence to: 
 
MUNISIPALE BESTUURDER/ 
MUNICIPAL MANAGER              
 

Navrae/Enquiries :  
Verw.Nr./Ref. No.: 

WESKUS DISTRIKSMUNISIPALITEIT 
WEST COAST DISTRICT MUNICIPALITY 

Posbus / P O Box 242 
MOORREESBURG, 7310 

 

Telefoon/Phone (022) 433 8400 
Faks/Fax Nr. 086 6926 113 

 
E-Mail Adres/Address : 

westcoastdm@wcdm.co.za 
P Cornett 
15/14/16 

08 September 2015 



Sluitingsdatum vir inskrywings is 29 Oktober 2015. Inskrywingsvorms is as volg 
beskikbaar 

 By die kantore van elke laerskool binne die Weskus 

 Vanaf Maandae tot Donderdae by Weskus Distriksmunisipaliteit tydens    
         kantoorure 7H45 - 16H30 en Vrydae 7h45 - 15h15 

 Op die webtuiste van Weskus Distriksmunisipaliteit www.westcoastdm.co.za  
         onder document / forms. 

 
Vir enige verdere navrae is u welkom om tydens bovermelde kantoor-ure te skakel 
met Patrick Cornett by 022 433 8400 / 073 998 5753 of via e-pos by 
pcornett@wcdm.co.za.  
 
 
Vriendelike groete. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
Munisipale Bestuurder 
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