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Wil jy graag 'n bydrae lewer tot Towerlantern se nuusbrief?  
Kontak ons gerus vir meer inligting hieroor! Towerlantern behou die reg voor om 
sekere artikels / foto's nie te plaas nie. Menings uitgespreek in artikels is dié van 
die skrywers, en nie van Towerlantern self nie. Ons ontvang ook advertensies, 

doen gerus navraag.

By Towerlantern is die onderwerp komposisie die eerste ding wat ons ons 
studente leer. Soms sal studente wonder oor so ’n beginpunt (“ons het dan 
gekom om meer van ons kameras te leer”). Gou leer studente egter dat jy nie 
’n goeie foto kan neem, of ’n mooi skildery kan waardeer, as jy nie die basiese 
beginsels van komposisie ken nie. 

En gou leer studente ook dat die onderwerp komposisie weer baie sub-
onderwerpe het wat kan deurgaan as verskillende fotogenres. Ons dink aan 
algemene komposisiesake soos kleure, lyne en teksture. Om nie eers te praat 
van kontraste en simmetrieë nie. 

Wees met jou fotografie steeds aan die front (soos die voorbladfoto se titel 
sê, wel in ’n ander verband). Watter genre jy ook al kies, jou keuse is reg en 
jy hou daarvan. Bestudeer steeds die groot  verskeidenheid fotogenres – al 
sou sommige jou selfs ’n frons op jou frons (Latyn vir voorkop) 
gee. Ons wil in hierdie uitgawe meer sê oor lyne as fotogenre. 
In verdere uitgawes sal ons terugkom op verwante genres. 

2022 se foto-uitstalling
Towerlantern beplan om DV 
hierdie jaar weer ’n foto-uitstalling 
aan te bied. Jy word nou reeds 
uitgenooi om hieraan deel te 
neem. Detail sal later verskaf 
word.

Al wat jy nou al hoef te begin 
doen is om ’n vouer te skep, 
genoem MY UITSTALFOTO’S. 
Plaas dan elke maand jou beste 
foto’s in dié vouer. Wanneer die 
uitstalling later in die jaar kom, 
hoef jy jou nie vaal te skrik nie. Al 
wat jy dan doen, is om te gaan kyk 
wat jy in MY UITSTALFOTO’S 
het. Maklik, né?
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voorbladfoto
Towerlantern se studente word ook geleer om so veel as moontlik van ’n driepoot 
gebruik te maak by die neem van foto’s. Waarskynlik dink sommige aanvanklik 
ook anders (“hoe belaglik, ek kan my kamera stewig vashou”). Gelukkig besef 
studente wel gou die voordeel van ’n driepoot.  

Maar ongelukkig word ’n persoon met ’n driepoot (selfs sonder ’n duur kamera) 
deesdae baie gou raakgesien as ’n spioen, ’n paparazzo of soortgelyke skurk. 

Die voorbladfoto is by die Kaapstadse Waterfront geneem. Toe ek die groot wiel 
sien, het ek dadelik die fotomoontlikhede gesien. Soos gebruiklik het ek my 
driepoot opgestel, die kamera gemonteer, die instellings gedoen en gefokusseer. 
Nadat ek drie of vier foto’s geneem het, is ’n beampte skielik by my wat wil weet 
wat ek doen. Dit word vir my gesê ek mag nie foto’s neem nie. Na ’n rukkie se 
geredekawel het sy vinnig weggestap. Ek het dit geïnterpreteer as dat sy iemand 
van ’n hoër rang gaan roep om my te verwyder. Ek het toe maar vinnig my goedjies 
opgepak, my hoed van my kop afgehaal, ‘n ander kleur masker oor my gesig 
gesit en tussen die massa mense verdwyn. Waardeer dus asseblief hierdie foto 
(gelukkig in fokus en ek nie in die tronk nie).

Let op dat die fokale lengte (23 mm) ’n baie wye beeld gee (ek was baie naby aan 
die onderwerp, en die foto is nog gesny ook). Die sluiterspoed is vinnig (1/800 
sekonde) omdat die foto helder oordag geneem is. Die lensopening is groot (f5) 
vir ’n vinnige sluiterspoed, hoewel die wiel stilgestaan het toe die foto geneem is.

Toe ek wegstap, merk ek op hoe baie mense met selfone die wiel wel afneem. 

Het jy al ’n soort gelyke 
ervaring beleef? Stuur as-
seblief jou vertelling vir 
ons. Ook saam met ’n foto 
– al is dié selfs uit fokus 
weens die haas waarmee 
dit geneem is.

jy ook?
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Uit Towerlantern Fotografie se geskiedenis

LESERSGESKENK

Towerlantern
April 2022

Vyf jaar na die aanbied van die eerste fotografieklas aan die 
einde van 2007 is daar gevoel dat die tyd ryp is om te begin 
dink aan ’n foto-uitstalling van Towerlantern se studente. Op 
21-22 Augustus 2012, op 4 maande na 10 jaar gelede, is 
daar so ’n uitstalling gehou. Die destydse uitnodiging na die 
geleentheid vertel die hele verhaal.

Om Towerlantern se 15 jarige bestaansjaar te herdenk, 
het ons in April drie aanbiedings van ons eerstevlak-
aanlynkursus vir ’n gesins-, familie- of vriendepaar:
•	 Eerste inskrywing:  

R500 vir die paar (werklike koste R2000). 
•	 Tweede inskrywing:  

R750 vir die paar (werklike koste R2000). 
•	 Derde inskrywing:  

R1000 vir die paar (werklike koste R2000).

Die aanbod geld inskrywinggewys, net vir April en 
moet teen 30 April 2022 begin. Doen navraag 
by johan@towerlantern.co.za vir die inligting- en 
registrasievorm.
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Uit Towerlantern Fotografie se geskiedenis

Die uitstalling het plaasgevind by 
die Kleinbos Venue van Annemarie 
Coetzee. Die uitnodigingsfoto 
toon ’n Namibiese toneel naby die 
dorpie Aus met die bekende berg 
Dikke Willem in die agtergrond.    
Aangesien baie fotograwe dees-
dae net staat maak op elektroniese 
weergawes van hul foto’s, was dit 
’n belewenis vir die ongeveer 50 
studente om hul werke uitgedruk, 
gemonteer en gehang te sien. 
Sedert 2012 is daar jaarliks in 
Augustus/September ’n uitstalling 
van Towerlantern se studente. Van 
2013 tot 2018 was dit by die Blou 
Galery van Jean Lampen. In 2019 
was dit by die Potchefstroomse 
openbare museum en in 2020 en 
2021 aanlyn weens die inperking.
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Uit Towerlantern Fotografie se geskiedenis

By uitstallings word dikwels van uitstallers verwag om ’n titel 
vir hul foto’s te gee. Vir party is dit maklik, vir ander gee dit 
die bewerasie. Kykers weet ook nie altyd hoe om titels te 
hanteer nie. Daarom is daar in die verlede meermale by 
openingsgeleenthede aan kykers verduidelik hoe hulle titels 
moet verstaan.

Vir lesers se belang gee ons die besprekingstema van die 
eerste Towerlantern-uitstalling se openingsaand hier weer. 
 
Al die foto’s in hierdie uitstalling is getiteld (en geen een het die 
onbehaaglike titel “ongetiteld” nie). Titels kan op verskillende 
vlakke ’n rol speel: 
•	 Dit kan bloot op ’n beskrywende vlak wees, byvoorbeeld 

“Garub-stasie”.
•	 Dit kan verder op ’n dieper vlak, maar steeds redelik direk, 

wees, byvoorbeeld “woud-impressie”.

•	 Dit kan op ’n woordspel-vlak wees, byvoorbeeld “grasie” as 
beskrywing van ’n enkele gekrulde grasspriet in die veld.

•	 Dit kan op ’n sleutel-vlak wees, waar die titel van die foto ’n 
sleutel is tot die verstaan van die foto, byvoorbeeld “laatherfs” 
by ’n foto van ’n lappie uitfokus kakiebosse.

Laasgenoemde sleutel-vlak geld ook van meer sake as net 
fotografie. Die digter NP van Wyk Louw het byvoorbeeld die 
volgende oor gedigte opgemerk (en pluis maar self die lekker 
woordspeling uit): Slotte is dikwels meer sleutels as slotte. 

Hoe ook al, die uitgestalde werke se titels is van toepassing op 
verskillende vlakke.

Dus: Moenie ’n foto bolangs beoordeel nie. Vra jouself af wat 
die fotograaf wil sê. En dit kan dalk net wees dat die fotograaf 
jou as kyker met sy titel by sy foto wil betrek.

Titels – geliefd en gevrees
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By die neem van foto’s is dit belangrik om komposisie-elemente soos lyne, teksture, kleure, ensovoorts, in gedagte te hou of om 
daarvoor op die uitkyk te wees. Soos voorheen genoem is “lyne” as subgenre ons tema in hierdie uitgawe.

Lyne in ’n foto is van die allergrootste belang. Dit lei die kyker se 
oog op ’n sinvolle wyse deur die foto. Ons noem ’n paar spesifieke 
gevalle as voorbeelde:

•	 Leidende lyne: Lyne wat in ’n foto inlei, onder andere diagonale 
lyne, skep ’n sterk aanduiding van diepte. As so ’n lyn na ’n sterk 
fokuspunt toe lei, is dit soveel beter, want dan kan die kyker se oog 
daar tot rus kom.

•	 Driehoeke: Driehoeke speel ’n groot rol in fotografie. Dit word 
dikwels as gevolg van perspektief veroorsaak. Driehoeke met hul 
basis op die onder¬kant van die foto (piramiede) skep stabiliteit; 
driehoeke wat van die kant af inkom (dikwels juis weens perspektief) 
skep weer ’n meer dinamiese gevoel.

•	 Sirkels en S-vorms: Sirkels of gedeeltes van boë speel 'n belangrike 
rol in foto’s om die oog oor die komposisie te laat beweeg. ’n 
S-vorm help ook om die oog na die trefpunt te laat loop.

KOMPOSISIEBOUSTENE: Lyne
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As nog ’n toepassing gesels ons in die besonder oor diagonale lyne. Met diagonale lyne word fisiese of nie-fisiese lyne in foto’s 
bedoel.

•	 Kyk uit vir natuurlike diagonale in elke toneel 
– dit kan struktuur gee aan die foto. 

•	 Kom nader aan die onderwerp en gebruik 
’n wyehoeklens en laer gesigspunt vir sterker 
diagonale, soos by hoë geboue. 

•	 Wees bewus van “beweging” wat deur 
diagonale lyne in aksiefoto’s gegee word. 

•	 Weet dat ’n enkele diagonaal die mees 
dramatiese effek lewer as dit ’n 45 grade 
hoek met die sykant van die foto vorm en 
skynbaar vanuit ’n hoek kom. 

•	 Pas op, by alles, dat diagonale lyne nie die 
oog van die kyker uit die foto lei nie.

•	 Besef dat lyne strak kan wees, soos in die 
foto hierby, maar dat dit met ’n sterk trefpunt 
ook baie treffend kan wees.

Hierdie is enkele situasies. Solank jy net altyd 
bewus bly van lyne, dan het jy die saak al ver 
gewen. Soek oral daarvoor. Die foto's is ’n 
voorbeeld van ’n onderwerp wat nie gesoek is 
nie, dit was net daar. Let op na die minimalistiese 
aard van die foto's.

KOMPOSISIEBOUSTENE: Lyne
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tipe lens

fokuspunt & rowwe fokussering

formaat

sluiterspoed

iso

fyn fokussering

lensopening

vir lyne in komposisie

witbalans

Kamera-instelling: Doen 
die opstelling, komposisie 
en basiese fokussering. Dit 
sal die beste wees om ’n 
driepoot te gebruik. In die lig 
van wat vroeër oor driepote 
gesê is, is dit belangrik om 
te sorg dat jy nie as saboteur 
aangesien word nie!

’n Wyehoeklens, bv. 18-55 mm, sal die beste werk. Kies landskapformaat.

Gebruik ’n lae waarde, 
byvoorbeeld 100. 

Kies ’n gepaste instelling afhangend van die 
ligomstandigheid, byvoorbeeld helder sonlig.

Mik vir die trefpunt in die  toneel, byvoorbeeld 
waar drade by een punt bymekaar kom.

Kies ’n middelwaarde lensopening vir 
’n groter velddiepte, byvoorbeeld f11.

Verstel die sluiterspoed met behulp van 
die liniaal vir die “korrekte” beligting. 

Maak gebruik van die LCD-skerm en sorg 
vir ’n skerp fokussering van die fokuspunt. 

Daar is ’n baie groot verskeidenheid 
tonele waarin lyne ’n rol speel. Vir 
toeligting kies ons ’n geval waarin 
lyne die hoofrol speel, byvoorbeeld 
hoogspannings kabels. Sien as voorbeeld 
Foto-idee 1 verderaan. Omdat dié keuse 
’n buitelig en buitelug toneel is, hanteer 
ons dit as ’n landskaptoneel.
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Samevatting van wenke
wenke

vir selfoonfoto's

Ons het die afgelope tyd heelwat wenke in verband met selfoonfoto’s 
gegee in Fotografienuus en op Towerlantern se Facebook-blad. Ons 
meen dat dit ’n goeie idee is om ’n samevatting daarvan te gee:

Sny jou foto’s    Fotografienuus, Januarie 2022
Neem foto’s in landskapformaat Fotografienuus, Februarie 2022
Zoom in     Fotografienuus, Maart 2022
Samevatting van wenke   Fotografienuus, April 2022

Stut die selfoon    Facebookblad, 28 Maart 2022
Horisontale horison   Facebookblad, 16 Maart 2022
Panorama-instelling   Facebookblad, 14 Maart 2022
Sluiterspoed-instelling   Facebookblad, 7 Maart 2022
Witbalans-instelling (kleure)  Facebookblad, 28 Februarie 2022
Zoom-instelling     Facebookblad, 21 Februarie 2022
Ligmeting-instelling   Facebookblad, 7 Februarie 2022
Komposisiewenke   Facebookblad, 1 Februarie 2022

’n Laaste opmerking...
As jy enige probleem het met selfoon-
fotografie, kontak ons gerus. Ons help 
graag – en dit is gratis. As jy meer sou 
wou leer oor selfoonfotografie, stuur dan 
gerus ’n nota na die onderstaande adres 
om meer oor ons selfoonfotografie-
kursus te wete te kom. Dié kursus kos 
R500 en bestaan uit 4 lesings met 
opdragte en evaluering van foto’s.
Kontak ons by johan@towerlantern.co.za 

Vir ouer uitgawes van Fotografienuus, kyk by:
www.towerlantern.co.za/nuusbriewe.html

Vir Towerlantern se Facebookblad, kyk by: 
www.facebook.com/towerlantern
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Witrand-kwartsiet

kom reis saam na dieVredefort-koepel
kom reis saam na dieVredefort-koepel

DEEL 2

– JOHANN NEL –

Die Vredefort-koepel het ontstaan toe ’n 
astrobleem (’n voorwerp baie groter as ’n 

meteoriet) die aarde getref het. Die krater van 
groter as 350 kilometer in deursnee is die 
gevolg van hierdie impaktor wat met ’n 10 tot 
15 kilometer (ongeveer) deursnit die aarde getref 
het. Dit is dus ’n liggaam groter as Tafelberg! Dit 
het die aarde getref teen ’n snelheid van meer as 
10 kilometer per sekonde (of 36 000 kilometer 

Ons het in ons vorige uitgawe ’n artikel gehad oor die Vrede-
fort-koepel. Ons het verduidelik wat ’n wêrelderfenisgebied 
is. Ons het Johann Nel, vriend, en kollega van Towerlantern, 
gevra om vir ons in ’n paar opvolg-artikels iets meer oor 
hierdie gebied te vertel. Behalwe vir die feit dat die Vredefort-

koepel naby Potchefstroom geleë is, is dit ook vir fotograwe ’n omgewing 
met dae se fotopret. Die eerste van die drie artikels het in die Maart-uitgawe 
van Fotografienuus verskyn. Ons gaan verder met hierdie reeks.
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Amerika, Antarktika en Australië 
van Afrika af wegbeweeg. 

Aan die begin van 120 
miljoen jaar gelede het die 
kuslyne begin vorm om aan die 
suidelike kon tinente hul heden-
daag se vorm te gee. Suidelike 
Afrika se kuslyn is 60 miljoen 
jaar gelede gevorm soos ons 
dit vandag ken. 

In die huidige Vredefort-koepel landskap is daar talle bewyse 
gevind wat agtergelaat is om te bevestig dat dit ’n baie groot 
astrobleem was wat 
die aarde getref het.

Selfs net uit die 
foto’s hierby kan 
gesien word watter 
fotogeleenthede 
daar in die Koepel 
is. Ons reis verder 
deur die Koepel 
in die volgende 
uitgawe van Foto-
grafienuus.

kom reis saam na dieVredefort-koepelper uur). Hierdie impak het sowat 2023 miljoen jaar gelede 
plaasgevind (hierteenoor is die ouderdom van die aarde sowat 
4 500 miljoen jaar). Toe was daar nog geen atmosfeer, dier, 
plant of mens soos ons dit vandag ken nie. 

Vandag, meer as 2 000 miljoen jaar later, het die landskap 
totaal verander. Na die impakgebeurtenis het daar ongeveer   
1 700 miljoen jaar verbygegaan voordat die volgende geologiese 
rekord agtergelaat is. ’n Suidelike landmassa, Gondwanaland, 
die superkontinent, is gevorm oor die hedendaagse suidpool. 
Dit is met masiewe groot kontinentale ysgletsers bedek. Daarna 
het nog twee belangrike gebeurtenisse plaasgevind wat die 
veranderinge in die huidige Vredefort-landskap agtergelaat het.

Ongeveer 250 miljoen jaar gelede was die Vredefort-
koepel bedek met ’n geweldige dik laag kontinentale ysdek van 
gemiddeld 500 meter dik. Hierdie tydperk, met sy ysgletsers, 
staan bekend as die Dwyka-ystydperk.

Die groot opbreek van Gondwanaland het ongeveer 150 
miljoen jaar gelede aangebreek en so het die kontinente Suid-

Versteende reëndruppels

Moddervloeiings in karoolae  
ten suide van die koepel

Dwyka-tilliet
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lesers
van ons

Die storiefoto
Jaco Kruger

Katalogusfoto’s is afbeeldings van handelsvoorwerpe, ge-
woonlik vergesel deur prys en beskrywing. Die doel van 
katalogusfoto’s bepaal hul aard. Storiefoto’s se doel en aard 
is daarenteen heel anders. Die eenvoudige definisie van ’n 
storie is dat dit ’n proses en nie bloot ’n voorwerp voorstel nie. 
Kortom, dit verbeeld gebeurtenisse wat die leser/kyker na die 
storiewêreld lok. 

Werklike wêrelde integreer met storie- of verbeeldings-
wêrelde. Ons lewe “in die plek van” (Engels: vicariously) 
storiekarakters, nie net in fiksie nie, maar ook in stories oor die 
alledaagse bestaan. Mense beheer en rig hul lewens deur middel 
van hierdie geïntegreerde wêrelde: ons is Homo symbolicus 

asook Homo narrans 
(simboliese, verhalende 
mens). 

Storiefoto’s is boeiend 
omdat hulle verby die 
banale streef na insig oor 
menslike ervaring. Hulle 
is verrassend, stem ons 
tot nadenke en ontroer 
ons emosioneel. Ons 

wonder wat karakters in storiefoto’s dink en voel.  
Storiefoto’s hoef nie mense direk of selfs enigsins te betrek 

nie. Hulle kan tonele sonder mense uitbeeld en steeds hul 
implisiete teenwoordigheid suggereer. Verder kan storiefoto’s 
ook diere en die natuur betrek. 

Interessante gebeure verseker nie goeie stories nie: 
Storiefoto’s is ook onderworpe aan standaard tegniese 
vereistes en bepaalde stylnorme. Hulle word effektief (maar nie 
met dieselfde doel nie) in kleur asook swart-en-wit uitgebeeld. 

Baie fotograwe deel hul benadering tot storiefoto’s. Kyk 
byvoorbeeld na die kort artikel deur Matt Peters getitel “Caption 
optional: how a single photo can tell a story”. 
www.meetcortex.com/blog/how-a-single-photo-can-tell-a-story
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OP INTERNET GESIEN
Dis altyd interessant om na internasionale fotografiekompetisies te 
kyk, want so gaan mens op reis sonder om jou huis te verlaat! 

Die foto hierby is in Hanoi, Vietnam, geneem deur Thanh Nguyen 
Phuc. Die kleurvolle foto met sy sterk komposisie van lyne vang 
dadelik die oog. Hy skryf:

“A hundred years ago there were just 36 streets and now there 
are many more, but the street culture remains strong in Hanoi. 
There are lots of shops in the main streets but people in the 
old streets prefer to get serviced by mobile street vendors. I 
spent a weekend following street vendors and found that they 
were walking or riding their bikes all day. Here is one of my 
favorite moments.”

Lees meer oor die Sony World Photography Awards hier:
https://mymodernmet.com/national-winners-sony-world-
photography-awards-2022/ 

Inspirasie is die groot ding as dit kom by kuns, of in ons geval fotografie. 
Inspirasie is nie iets wat jou gaan oorval nie. Dit is wérk. Neem iets so 
eenvoudig soos vorms en lyne, en dink aan ’n oorspronklike komposisie 
daarmee.

Ons staan verstom oor hierdie foto’s van Lin Yung Cheng, waar ’n vierkant, 
sirkel en driehoek die inspirasie was. 

Bron: https://www.flickr.com/photos/3cm/
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Waikiki Beach, Honolulu, Hawaii, VSA



gaan op reis
saam met Towerlantern

Gaan op reis na die verste plek op aarde. Jy kan wel vra: “Ver van waar?”, soos die een karakter 
in die fliek Fiddler on the roof vir die ander vra. Dít, nadat die antwoord “Madagaskar” gegee is.

’n Makliker vraag om te beantwoord (wel met behulp van Google), is “Wat is die verste 
stad van my stad af?”. Op dié vraag, met Johannesburg as beginpunt, kry jy die antwoord 
“Honolulu”. Terloops, die punt direk aan die ander kant van die aarde as ’n gegewe beginpunt, 
staan bekend as die antipode (ook teëvoeter genoem) van die plek. Die kaart hierby (bo), uit ’n 
ou skoolatlas, wys die teëvoeters van Nieu-Zeeland. (Die pienk is Nieu-Zeeland. Die geel is 
gedeeltes van Europa en Afrika – kyk na die onderste omgedraaide foto en herken die geel as 
gedeeltes van Europa en Afrika).

Terug by Honolulu. Dié is die hoofstad van die eiland-deelstaat Hawaii. Let op na die woord 
“deelstaat”. Hoewel Hawaii ‘n reeks eilande is, is dit inderwaarheid een van die 50 deelstate van 
die Verenigde State van Amerika (VSA).

As jy na prente van Hawaii op internet kyk, sien jy byna altyd die see op die foto. Dit kan 
seker ook nie anders nie, want Hawaii bestaan uit 137 vulkaniese eilande, met 8 hoofeilande. 
Honolulu is op een van dié eilande, met die naam Oahu.

As jy belangstel om na Honolulu te reis, bespreek betyds jou vliegtuigkaartjie. Onthou twee 
dinge: 

Eerste saak: Moenie vergeet van Waikiki Beach by Honolulu nie. Hierdie strand is een van die 
mees bekende strande ter wêreld. Sedert 2001 word gratis rolprentvertonings op ’n 10-meter-
grootte skerm aangebied. Die trefwoord hiervoor is “Sunset on the beach”.

Tweede saak: Die kaartjie gaan duur wees – jy reis immers na die verste plek op aarde 
(gesien vanaf Suid-Afrika). Bly jy in Europa of die Amerikas, gaan dit dalk nader wees. Waar 
ook al, oorweeg dit wel wel om na jou teëvoeter toe te reis!
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foto-idees Idee 1: Ry binne of buite jou dorp of stad: Maak hoogspanningspale en -drade jou onderwerpe.

Potchefstroom-distrikTowerlantern Fotografie
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foto-idees Idee 2: Loop op straat: Soek tonele wat hoofsaaklik net uit reguit lyne bestaan. 

Sypaadjie-patrone, Potchefstroom



foto-idees Idee 3: Gaan op reis: Soek landskappe met sirkels, S-vorms of enige ander meetkundige vorms.

Rooibergpas, Wes-KaapTowerlantern Fotografie
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foto-idees Idee 4: Gaan op ’n staptoer – deur jou huis. Soek na simmetrieë opgebou deur lyne. 

Bramasole gasteplaas,  
Magoebaskloof, LimpopoTowerlantern Fotografie
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foto-idees Idee 5: Beweeg jou kamera en skep lyne waar daar nie lyne is nie. 

Impressie – Swartvlei, Sedgefield, Wes-KaapTowerlantern Fotografie
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Almal is welkom om hul ad-
ver ten sies aan Towerlantern 
te stuur vir plasing in die 
nuus brief. Daar is geen koste 
aan verbonde nie. Die re-
dak sie behou die reg voor 
om te besluit of advertensies 
geplaas word.

adverteer
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