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Redaksioneel... 2015 is goed op dreef... 
 
Baie dankie vir elkeen wat vir ons artikels en bydraes stuur vir die Maliewales en dis so lekker om met elke 
uitgawes ons lede te leer ken en te sien die interessante vroue wat ons organisasie maak in wat dit is. 
 
Hierdie jaar is al sterk op dreef en meeste is op ‘n draf-stappie. Ek hoop elkeen sal hierdie jaar tyd maak vir 
jou persoonlike ontwikkeling en deelname. Leer iets nuuts maak, pak nuwe projekte aan en leer nuwe 
vaardighede aan. 
 
Wees ook die verskil wat jy in die wêreld wil sien. 

 

Skakelgroete Eunanza Farrell 

Malieveld Skakelbeampte 2 

 
 BYDRAE DEUR EUNANZA FARRELL ~ FINESSE 

 

Erfeniswenke vir jou huis en die kebuis 
DEUR niël stemmet  
 
Almal van ons ken boereraad en wenke wat in die loop van ons lewe oorgedra is en in elke ou resepteboekie 
wat sy sout werd was, kon jy lees van die raad wat van grootmoeder-na-ouma-na-ma, en van ma-na-ma-se-
kind oorvertel is. Daar was raad vir alles en die raad is uitgespreek met ‘n t. 
 
My oupa Koot het my vertel hoekom ‘n huis ‘n solder had en hoe dit ‘n huis afkoel, hy het my opgevat langs 
die huis met die skuifel-groen- houtrap, altyd met sy hoed op sy kop tot bo in die dak wat die ou mense in ‘n 
A vorm gebou het. Daar was twee deure : een aan die een kant en een aan die ander kant – die lug kon dus 
deurtrek en die warmlug uitvat. Oupa het ook geglo in nat goiingsakke wat in die februarie-hitte van die 
somer op die houtvloer van die solder gegooi is. Toe ons die huis hier by die see bou het ons al die vensters 
so gebou dat hulle oor mekaar kan trek, dus is die huis altyd koel in die somer.  
 
Tante pikkie het my geleer dat die beste manier om ‘n kristalkandelaar skoon te kry is om hom te laat afhaal 
een maal per jaar , hom dan buite op die wasgoeddraad te hang en hom sorgvuldig met sunlightseep water 
te was, jy kan ook spirituswater gebruik, asook asyn of suurlemoenwater of ‘n paar druppels ammoniak. Sy 
het my ook geleer dat die beste manier om kristal skoon te maak is om jou flesse met nat koerantpapier te 
stop tot hulle keelvol is en dit dan uit te spoel in kookwater. 
 
Vir wit linne vertel Agnes van Ashbeys dat sy alle kolle uitkry deur die kol in te vryf met sunlight seep, die 
servette dan in die son te laat lê tot die son sy werk gedoen het en daarna die servette te was. Jy kan ook 
koeksoda meng met asyn en dit dan in die vlekke vryf, laat lê dit oop in die son, tot die son hom droog gebak 
het, voor jy dit was. 
 
Om vlieë weg te hou het die ou mense hulle se ruite met koerantpapier gewas waarop hulle ‘n paar druppels 
ammoniak gegooi het. Ons het altyd vars basiliekruid in lê must se vensters gesit – vlieë hou niks van die reuk 
nie, ook nie van mentakkies nie. Jy kan ook bakkies asyn neersit en jou gloeilampe met kasterolie opvryf, dan 
sal vlieg-se-kind nie daar gaan sit en mis nie. 
 
Moet nie die vismotgifballetjie vergeet nie, ons pak dit altyd tussen die winterkomberse en klere, g’n kriek 
of vismot sal dan gate kou in jou wintergoed nie en jy sal sommer weer jou ouma verlang oor ek haar steeds 
herken aan die reuk van die wit balletjies. 
 
Ons maak politoer vir ons meubels deur olyweolie te meng met suurlemoensap, dit verwyder die vetterigheid 
en voed die meubels. Jy kan ook byewas met ‘n bietjie terpentyn meng vir ‘n eie olie. Om jou leermeubels te 



4 

 

voed : vryf dit in met volroommelk en as jy vir die een skrik vryf die meubels in met petroliumjellie, laat staan 
hom oornag en vryf hom blink die volgende dag 
 
Tante Pikkie het haar koper skoon gemaak met suurlemoen wat sy om die helfte gesny het, dit dan in sout 
gedoop het en die koper ordentlik  gevryf het.  
 
Muskiete hou niks van laventel nie, smeer jou bene met laventelolie saans as jy buite braai en plaas ‘n bakkie 
laventelolie langs jou bed – jy sal sommer ‘n baba-se-slaap-slaap, omdat laventel moedernatuur se eie 
geliefkoosde ontspanninggeur is. Voor jy die slaap gaan slaap vat ‘n lang warm bad in water waarin jy 
roosmarynblare en twee koppies engelsesout gegooi het – jy sal voel of jy op ‘n ver vakansie was na die nag-
se-rus. 
 
Een van die beste somerwenke om die koskaste miervry te hou, is om om sand te meng met ‘n bietjie 
paraffien en dit dan onder die pote van die kas te sit. Ek onthou ook babapoeier, rooipeper of koeksoda al 
waar die miere se paadjie loop. Jy kan ook die area was met warm asynwater. Een van die snaakste wenke 
wat ek raakgelees het is om korente in kasterolie te kook en in die pad van die miere te sit – genade! 
 
As jy sukkel met kokkerotte sit bakkies koeksoda uit, dit is ‘n kokkerot se moses, hy sluk hom en dit laat swel 
sy maag en dan is hy dooie kokkerot. 
 
As jy sukkel om ‘n taai etiket van ‘n glasbottel af te kry smeer die plakker met brasso of kookolie. 
 
Ek is so lief vir diere en bad hulle graag, die beste wasmiddel is jou aartappel-se-afkook-water. 
 
As jy ‘n kind wil kry om op te hou om sy naels te byt smeer sy naels met bitteralwyn en ‘n vy se melk is ‘n 
vraatjie se doodsteek. Die beste ding om ‘n wingerdgriep hok te slaan is ryp piesangs fyn te maak en saam 
met melk en heuning te klits tot ‘n heerlike melkskommel, en eet met jou opstaantyd ‘n bord met bakeiers 
en spek, en voor jy gaan slaap ‘n glas soetsuiker koeldrank, baie water en twee hoofpynpille. 
 
Koswenke 
Een van my beste koswenke kom van Bix Visser van Upington. Sy het altyd vir my gesê : Niel as jy reg wil kook 
moet jy altyd ‘n knippie sout gooi by jou soetgoed en by jou soutkos altyd ‘n knippie suiker. As jy eierwitte 
wil makliker styf he, gooi ‘n knippie sout by. As jy lewer het wat taai is , week hom vir 4 ure in suurlemoensap. 
As jy vleis wil sagmaak gooi papaja of vars pynappelsap oor. As jy uitgebraaide vet wil vars hou kan jy ‘n paar 
naeltjies daarin sit na dit dit koud geword het. 
 
Beskuit bly langer vars as jy suiker strooi onder in die koekblik. Ons wat by die see bly gooi ‘n paar ryskorrels 
saam met die sout in die potte, dit hou die seeklam uit die sout ‘n droe ertjiepit in jou peperpotte.  Asyn en 
suiker by uie smoor dit mooi goudbruin. 
 
As jy ‘n vleispatei bak, smeer jou deeg met mayonaise in stede van geklopte eiers, mayonaise is ‘n uitstekende 
smeermiddel vir oondbakvleis, sorg dat jou vleis droog is en vryf in met mayonaise , daarna kan jy hom looi 
met jou ander geurgoed. Die goue reël is dat jou vleis by kamertempratuur moet wees voor jy dit gaarmaak. 
Ek was ook nie skaapvleis af nie, sy geurigheid is beter as jy hom net so gaarmaak. Die beste temprature vir 
oondbak is as volg : skaap/lam/bees/vark alles op 140C – hoender en vis op 200C. 
 
As jy aartappels kook gooi altyd ‘n stuk suurlemoen by, dit hou die aartappels wit en die pot skoon, ek kook 
blomkool, spruitkool, gewone kool alles saam met suurlemoen. As jy uie in slaai  gebruik , sny die uie, gooi 
kookwater oor , laat staan vir so 2 minute, gooi die kookwater af, gooi in kouewater en siedaar jou uie smaak 
soos tuisgetrekte uie. As jy uie skil en jouse oe brand , kou ‘n stukkie bruinbroodkorsie, die het ai eva nog vir 
my geleer. En om die uie se reuk uit jouse hande te kry was jou hande met suurlemoensap. 
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As jy suurroom wil maak, gooi so ‘n eetlepel karringmelk by en laat staan oornag buite die koelkas, of ‘n 
japtrapraad is suurlemoensap wat jy deurroer tot hy sy regte suur het. As jy te veel sout in jou bredie het, 
gooi ‘n rou aartappel in en hy trek die sout uit, jy kan ook bruinsuiker probeer. 
 
Laat lê ‘n suurlemoen en lemoen in warm water voor jy hom uitdruk of rol hom met die palm van jou hand 
– jy sal voel hoe die sap begin loskom binne-in. As jy bredie kook, gooi ‘n groot klont koue botter by net voor 
jy hom bedien, roer deur en sit voor – heerlik. Rys smaak ook lekkerder as jy hom stoom met ‘n stukkie 
suurlemoenskil en ‘n rafel vars rasperneut. 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR MACHEL VAN COLLER ~ ONDERBERG 
 

‘n Pragtige gebed om die nuwe jaar mee te begin en elke dag aan vas te hou. 

 
Hemelse Vader, hierdie jaar wil ek graag elke dag nader aan U kom – ek wil meer tyd vir U inruim en U 
raadpleeg voor ek enigiets aanpak. 
Dankie vir die versekering dat U elke dag van hierdie jaar by my sal wees. 
Ek loof U dat U vir my ‘n voorspoedige lewe beplan en ‘n spesiale visie vir my lewe het. 
Leer my hoe belangrik elke dag is, help my om die tyd tot my beskikking reg te gebruik en elke geleentheid 
wat na my kant toe kom aan te gryp. 
Ek wil my hoop aan U vasknoop en my werk net vir U doen. 
Ek kies om in U te glo. 
Hoe goed is U dat U onderneem om my dag vir dag te dra. 
Maak dit vir my moontlik om te lewe soos U vra, om heilig te wees, bereid om te bly glo, ook al kry ek geen 
sigbare bewys vir my geloof nie. 
Ek wil atyf vashou aan hierdie geloof en die geloofswedloop so hardloop dat die hemelse prys eendag myne 
sal wees. 
Ook al sou my verwagtinge nie realiseer nie, weet ek seker dat U my sal help as dit nodig word. 
Ek bely my volkome afhanklikheid van U Here, daarom wil ek op U bly wag, wegbly van die verkeerde dinge 
en al my vrese by U aflaai. 
My hart smag na U teenwoordigheid – bly hierdie jaar digby my. 
Amen    
 

® 
 

 BYDRAE DEUR MARINA VAN EEDEN ~ SCHOEMANSKLOOF 
 

Ontmoet Schoemanskloof se nuwe Voorsitster 
 
Santie Smith is gebore op 20 Desember in die jaar van die Republiek babas.  Gebore en 
getoë in Valhalla in Pretoria.  Sy herinner haar aan wonderlike kinderjare. 
 
Santie het haar skool loopbaan begin by Valhalla Laerskool en afgsluit by die Hoërskool 
Voortrekkerhoogte. 
 
Na  skool het sy by die Poskantoor se Hoofkantoor 
as Datakodeerder begin werk.  Na 8 maande in die 

grootmenswêreld ontmoet sy die man van haar lewe, Gerald, en is 'n jaar 
later met hom getroud.   
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Na 5 jaar se getroude lewe verhuis hulle na Waterval Boven waar hulle tot 2009 gebly het.  Die wonderlikste 
Santie met Gerald, aanbod het na hulle kant toe gekom haar sielsgenoot en hulle verhuis na Heysbrook 
Country Lodge in Waterval Onder, waar Gerald die bestuurder is. 
 

Uit die huwelik is 3 dogters gebore en baie jare later word die gesin 
vergroot met 3 wonderlike skoonseuns.  Santie en Gerald is tans die trotse 
grootouers van 7 kleinkinders. 
 
Sy is ryklik geseënd en in September sal hulle 34 jaar getroud wees.  
 
Foto Links 
Mariaan, (jongste), Santie, Sonette  en regs Elmarie (oudste)  
 

Waarom het jy by VLU aangesluit? 
 
Het so deur die jare van die VLU gehoor, want my Moeder is lid van die VLU al vir 35 jaar en so deur my 
vriendinne is ek geprikkel om ook aan te sluit.  Ek is vir geen oomblik spyt dat ek ooit aangesluit het nie.  Het 
reeds so baie geleer en geniet daai een maal 'n maand afspraak. 
 
Hierdie jaar is ek verkies as Voorsitster van Schoemankloof tak.  Hoop al ons taklede het vertroue in my vir 
my 2 jaar amp.  Met die ondersteuning van almal glo ek, ek sal 'n sukses daarvan maak. 
 
Haar leuse is:  Leef die lewe voluit elke dag en ons dank die Here vir Sy wonderlike Genade. 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR RIKA HUMAN ~ FLAMBOYANT 
 

Van Toeka se Tyd 
 
70 JAAR GELEDE  -  NUUSBROKKIES UIT DIE LANDBOUWEEKBLAD 9, 23 EN 30 AUGUSTUS 1944. 
 
o Die Dept van Landbou het begin met die bestryding van die alge-gifplant.  ‘n Kordon 

onkruidinspekteurs, gewapen met vragmotors, skuite, blou vitrioel, ens. loop die riviere  en damme 
deur, terwyl ‘n aantal inspekteurs die waters in die Drakensberg ondersoek. 

o “Die beheerstelsel is ‘n monopolistiese stelsel wat gebruik word vir ‘n spesiale doel wat vreemd is 
aan die doeltreffendheid van die bemarkingsmasjinerie.  Dit is daarop bereken om deur die mark die 
juiste weergawe van die ware verhouding tussen aanbod en die vraag in die binne- sowel as in die 
buiteland te ondermyn.”  Prof.  S.H. Frankel, Universiteit van die Witwatersrand. 

o Byna 400 skilpaaie is onlangs deur mnr. Frank Wilke van Aberdeen na Johannesburg gestuur.  Mnr 
Wilke sê die skilpaaie is bestem as troeteldiere vir inwoners van woonstelle omdat baie van hulle nie 
honde of katte mag aanhou nie.  (Frank  het destyds ‘n private dieretuin by Aberdeen gehad en was 
later eienaar van Pagel-sirkus) 

o Die ledetal van die Vrouelandbou-unie van die Vrystaat staan tans op 2653.  Dit is ‘n daling van 211 
in die afgelope jaar.  Vier takke het ontbind. 

o By Petrus Steyn in die Vrystaat is luise in koring vanjaar baie erg.  Die besmette koring word eers bruin 
en dan geelbleek.  Baie boere het al vee in die koringland gejaag. 

o Die onkruide kankerroos, boetebos en Skotse dissel is selfs ‘n groter gevaar as gronderosie en gaan 
groot dele van Transvaal verwoes, het afgevaardigdes op die kongres van die Transvaalse Landbou-
unie gesê. 

 
® 
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 BYDRAE DEUR RINA POTGIETER 
 

Geniet VLU 2015 met lewensvreugde! 

 
Lewensvreugde is ‘n innerlike kwaliteit wat aansteeklik is en soos die geur van parfuum 
versprei.  Daar is vreugde is kleure, in geure, in teksture, smake en geluide. Vreugdes 
hoef jou nie geld te kos nie. Jy kan elke dag vreugdes bymekaarmaak, jy kan elke dag 
kies om ‘n vreugdemens te wees, jy kan elke dag vreugde uitdeel. Moenie die vreugde 
wat in die klein dingetjies van die lewe is, miskyk nie. Leef met vreugde, droom met 
vreugde en doen met vreugde! Jy alleen kan toelaat dat ander mense die vreugde in jou 
steel. Mag 2015 vir elkeen ‘n vreugdejaar wees waarin jy vreugde gaan skep en uitdeel 
aan jou VLU vriendinne sodat Malieveldstreek ‘n lieflike vreugdegeur sal versprei! 
 
Rina Potgieter 
Presidente en trotse lid van Malieveldstreek 

® 
 

 BYDRAE DEUR SUZETTE MYERS ~ QUERIDA 
 

Querida lid wys waarmee sy haar 
besig hou. 
 
Die Bambuu Lakeside Lodge in die Hazyview 
omgewing is net die plek om jou batterye te 
herlaai as die gejaag in jou lewe te veel word.  Elize 
Eybers, lid van die Querida tak is die eienares van 
hierdie asemrowende plek. 
 
‘n Paar van die taklede het vir Elize gaan kuier en 
gaan kyk waarmee sy haar elke dag besig hou.  
Alhoewel dit nog vroeg in die jaar is, het ons 

sommer nou al besluit dat dit die ideale 
plek vir ons jaareindfunksie is! 
 
Die Lodge is regs langs ‘n groot private 
dam gebou en die uitsig vanuit elke 
vertrek is prentjiemooi. Waterlelies en 
‘n  keurige versorgde tuin voltooi die 
prentjie. 
 
Elize se doel met die Lodge was om 
rustigheid en kalmte te skep.  Dit het sy 
reggekry met stylvolle dekor en 
kunswerke.  Die kamers is luuks en smaakvol ingerig. 
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Sy sê dat dit vir haar belangrik is om haar gaste te 
bederf en daarom berei sy self die etes voor. 
 
Hier kan jy in een van die vele gemakstoele sit en lees 
of met iets koels in die hand by die swembad ontspan. 

Nadat óns baie lekker koek en koffie gehad het, het 
ons besluit om sommer gou weer vir haar te gaan 
kuier. 
 
 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR SUZETTE MYERS ~ QUERIDA 
 

Wenke 
 
Die heerlike lui-lekker somervakansie is verby en ons jaag al weer om van punt A tot by punt B te kom. 
 
Hier is ‘n paar wenke om die lewe so effens makliker en geriefliker te maak! 

 Skep een of twee lepels roomys in die Nutella - botteltjie net so voor hy heeltemal leeg is. Dit verseker 
dat daar nie ‘n krieseltjie vermors word nie. (Wie in die gesin die voorreg gaan kry, moet julle maar self 
uitwerk!) 

 Gebruik  plastiese broodsakkiebinders om koorde van elektriese toestelle om dit  te merk.  Glip die 
bindertjies om die koord en merk dit met ‘n permanente pen. 

 So is dit duidelik watter koord by watter toestel pas. 

 Om water in die warm somermaande langer koud te hou:  Vul leë waterbotteltjies net onder half met 
water.  Vries die water deur die botteltjies plat te laat lê in die vrieskas.  Onthou om die proppie af te 
hou.  Vul met water wanneer jy êrens heen gaan en koue water wil saamvat. 

 Die kreukels kom gou uit ‘n T-hemp as jy dit vir ‘n paar minute saam met ‘n paar blokkies ys in die 
tuimeldroër sit. 

 Pynappelsap verlig keelseer. 

 Maak ooskiet pizza stadig en oor lae hitte in ‘n pan warm.  So bly die kors krakerig. 

 Maak dit makliker om die volgende keer die begin van kleefband te kry deur ‘n plastiese 
broodsakkiebinder daaronder te plaas.  ‘n “Paperclip” sal ook werk. 

 Trek ‘n kous oor die stofsuier se pyp as jy na klein goedjies soos oorringetjies  wat geval het, soek.  So 
hoef jy nie op jou knieë rond te kruip nie. 

 As jy jou selfoon steeds moet aanhou maar die battery is amper pap – skakel dit oor na “airplane 
mode”.   

 Hou ‘n spyker met ‘n wasgoedpennetjie vas as jy êrens een moet inslaan. 
 

® 
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 BYDRAE DEUR ANDRIA HATTINGH ~ FLEUR-DE-LIS 
 

Fleur de Lis hou gesonde’ vergaderings 
 

 
® 

 
 BYDRAE DEUR RINA POTGIETER 

 

Hoe voel ons manne oor die VLU? 

 
Ons hoor soms dat van ons manne nogal baie kritiek kan lewer oor die 
VLU.  Ek dink elkeen van ons het al baie hieroor nagedink. Hoe dink julle 
werk die manne se koppe en die VLU?  
 
Ek dink in die meeste gevalle is hulle in ‘n mate bietjie jaloers op die tyd 
wat ons aan VLU afstaan - hulle voel ons moet dit eerder aan hulle 
spandeer? Wie van ons het nie al ons “VLU hand” oorspeel nie - tot 
laataand (amper deurnag) gewerk aan die plakboek, verslag, 
jaarprogram, sperdatums, of kompetisie artikels?  
 
Sien die manne nie soms die kleinlikhede van die vrou ook in die VLU 

raak nie? Die manne het dan seker rede om soms knorrig te raak? Maar as hulle eers sien wat dit VLU vir ons 
vrouens beteken en hoe dit ons vrouwees aanvul en verryk en eintlik jou hele vrouwees vul,  verander hulle 
houding. Soms moet ons hulle eers “lei” om ‘n VLU man te wees! Moenie dat hy afgeskeep voel nie, (hulle 
voel mos baie gou so) bak twee koeke vir die kompetisie - een vir hom en een vir die VLU! Ons weet mos as 
ons bv eers begin hekel, moet die doilie vanáánd klaar. Ek het so lekker gelag toe my VLU vriendin se man 
sê: “Ek gaan een van die doilies nog op my broeknaat vaswerk en so kantoor toe gaan, dan sal my vrou sien 
die naat is stukkend” - ons kan tog so verlore raak in ons VLU handwerk!  
 
Ons moet dankbaar wees vir ons manne - wie anders help met die brandstof vir al die vergaderings, 
uitstappies en konferensies, wie “toets-proe” die kompetisie eetgoed, wie is soms ‘n klankbord vir situasies, 
wie moedig ons aan om enduit deel te neem, wie is trots op ons - dis ons manne!   
 
Gee jou man elke keer ‘n soen en stywe druk as jy van ‘n VLU geleentheid terugkom en sê vir hom jy waardeer 
dit dat hy jou die geleentheid gun, dat dit weereens vir jou so verrykend en lekker was. Al brom hy in sy 
baard, (ek dink dis maar ‘n manneding?) is hy baie trots op sy VLU vrou! 
 
Enige kommentaar rakende hierdie onderwerp of het jy dalk voorstelle…. Stuur jou bydrae na 
farrell@wol.co.za met die woorde Manne en VLU in die onderwerp blokkie. 
 

® 
 

mailto:farrell@wol.co.za
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 BYDRAE DEUR MARIETTE JOUBERT 
 

Boodskap van Mariette 
 
Liewe Malieveld-vriendinne, 
 
Nuwejaar voel of dit al ‘n ewigheid reeds verby is, verbeel ek my of gaan 
die tyd net al vinniger verby? 
 
Wat my by die punt bring dat ons moet konsentreer om die tyd wat tot 
ons beskikking gestel is oordeelkundig   in te deel sodat DIT wat 
belangrik in ons lewens is die grootste tydgleuf ontvang in ons 
beplanning. So dikwels kyk mens met spyt terug oor tyd wat gemors is 
met onbenullige rusies oor modderspore op skoon vloere en sulke 
belaglikheid. 
 
Kom ons besluit vandag tesame dat ons  2015 met LEWENSVREUGDE 
gaan aanpak. Soos ek vroeër die week op Kyknet gesien het – Ps. 118:24 
-: “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly 
wees.” 
 
Jesus~liefde aan elkeen, 
Mariette 

mailto:m-jaysigns@mweb.co.za
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 BYDRAE DEUR ADRI VAN WYK ~ FLEUR~DE~LIS 
 

Mieliegereg 
 
(bykos vir braai) 
 
1   blik roommielies  
1 koppie  gerasperde kaas 
2 eetlepels  koekmeel 
150ml   melk 
2   eiers 
1 pakkie  kaas & uie skyfies 
 
Voorverhit die oond tot 180 C 
Meng alles behalwe halwe koppie kaas saam in bak waarin jy dit in die 
oond gaan bak. 
Strooi kaas bo-oor. 
Bak by 180 C vir +- 20 minute tot gaar. 
Bedien warm of koud. 
 

® 
 

 BYDRAE INGESTUUR DEUR HANNIE VAN HEERDER ~ LOERIE 
 

Loeries vlieg die wêreld vol.... 
 

BYDRAE DEUR ANGELA MULLER 
 
BRISBANE 
 
Ons kuier by my kinders in Brisbane Australia wat  die warmste Desember in 40 jaar 
beleef het.  Hulle het ‘n acarage (plot) gekoop en ons maak tuin dat die spoeg spat. 

 
Brisbane is baie soos Durban en is op 
dieselfde breedte graad geleë, hul 
plantegroei is ook diesefde……die verskil 
is net daar is geen misdaad of geweld 
nie.  Daar doen elkeen ook sy eie 
huiswerk wat dan die sleurwerkie van 
was en stryk insluit.   
 
Ons kinders het nie kinders nie, hulle is “career orientated”  Hulle 
het wel voëls soos papagaie, lorakiete en koekabara’s. daar is ook 

possims en koala bere wat elke oggend van 5 uur af hul kossies kom soek, daarvoor het hulle ook ‘n aparte 
“budget”  
 
Die Ausies is baie sosiaal en kuier graag, veral met Suid-Afrikaners. 
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BARRA 
 
9 ure se ry vanaf Nelspruit is die mees idiliese plek met die witste 
sand en palmbome net waar jy kyk.  Mense wat weet hoe om te 
kuier en die heerlikste seekosse gaar  maak.  Ons ry sandduine, 
snorkel en lê net lui lekker op die strand.  Ons sien dan ook  see 
perdjies wat ‘n bedreigde spesie is. 
 
Barra is DIE plek vir lekker rus.  Barra is bo!! 

 
BYDRAE DEUR IRIS KüHN 

 
NIGERIA 2014 
 
My man, Vince werk al van 2008 in 
Nigeria en kom net elke derde maand vir 
2 weke “kuier”.   Dit was ‘n baie groot 
aanpassing in die begin maar word 
darem later ‘n bietjie  makliker.  
Wanneer die alleenheid my oorval en 
die verlange te erg word gaan kuier ek 
daar vir ‘n maand of twee. 
 

Hierdie is ‘n uiterste diverse land wat strek van rykdom, olie magnate, erge 
armoede tot terrorisme (Boko Haram)  Hulle is ook hierdie jaar aangewys 
as die vinnigste groeiende ekonomiese land en het sodoende Suid Afrika 
uitgestof. 
 

Kulturele feeste,  
kreatiese brass en 
housneewerk is 
orals in hierdie 
kleurvolle Wes 
Afrika land te sien.  
Ja dis Afrika en 
donker….maar vir my is daar ‘n baie helder sonstraal 
wat daar skyn.  Hy woon op Victoria Eiland  wat deel 
vorm van Lagos wat weer die grootste stad in Afrika 
is met ‘n populasie van 20.5 Miljoen . 
 
Ek wag en bid vir sy veilige terugkeer huis toe sodat 
ons rustig kan “aftree” 
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BYDRAE DEUR HANNIE VAN HEERDEN 
 
SAUDI ARABIA 
 
Maart 2014 gaan kuier ek vir Hennie in Saudi Arabia.  Uit ‘n 
heerlike lugverkoelde lughawe binne in ‘n 40 grade mid-
winter atmosfeer in my “Abaya” toe van kop tot toon. 
 
Dis ‘n land wat bestaan uit woestyn met geen reviere nie 
net oases, en bykans geen groen nie.  Hulle voer ‘n 
nomadiese bestaan , boer met bokke, kamele, en dadels. 
 
Die tradisionele kos is Kapsa (rys en hoender), fatis (plat 
broodjie wat lyk soos pannekoek) met Qahwa (sterk 
arabiese koffie) hul etes word op die grond bedien, daar 
word net matte uitgegooi en die kos word in die middel 
neergesit.  Vrouens in een vertrek en die mans in ander 
vertrek, daar word nie saamgekuier nie.  Sodra die vrouens 
die huis verlaat dra hulle ‘n Abaya met ‘n serp of veil wat hul gesigte bedek. En met die Abaya het ek ook 
geswem. 

 
Ons het besoek afgelê 
by Judas Caves in Al 
Hofuf waar Judas 
Escariot gaan wegkruip 
het nadat hy Jesus 
verraai het.  Dit is nie 
‘n skoon land nie, maar 
‘n ander mooi met al 
die sandduine en 
kamele orals te sien.  Baie veilige land met geen misdaad 
Of owerspel nie, mense word nog swaar gestraf. 
 

BYDRAE DEUR PETRO SYMONS 
 
MADEIRA 
 
Die landjie het my verwagtinge ver oortref. Funchal die 
hoofstad is dig bewoon met huise al teen die berghange,  
Nog nooit soveel kersliggies en versierings gesien nie.  
Omtrent elke huis, straat en brug is oortrek met 
kersversierings. Dit is ‘n pragtige landjie, van suid tot 
noord en oos tot wes is elke duim grond benut met 
terasse wat teen berhange gebou is vir landbou.  Meeste 
landbouers maak hul eie wyn vir gebruik.  Hulle plant ook 
baie aartappels en groente 
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Toerisme is hul belangrikste bron van inkomste en die 
staproetes en  natuur is ‘n groot aantrekkingskrag.  
Poncha (mengeldrankie) met mampoer en heerlike bolos 
de coco (roosterkoeke) met baie knoffel en botter is soos 
brood en melk in S.A. …elke dag orals te kry… 
 
Wat ‘n belewenis was hierdie gasvrye, pragtige en besige 
eiland nie!!  Wens ek kon dit met elkeen wat my ken deel.  
Amper vergeet ek om te se hoe mooi skoon die state en 

strande 
is. 
 
En as jy nog nie uitsondelike vuurwerke gesien het nie, 
oujaar 12H00 in Funchal slaan jou asem weg.  Daar is ten 
minste 3 kabelspore wat jou uitsig berg op nog meer 
besonders maak.  Dan is daar nog  die lughawe wat tot in 
die see gebou is, angswekkende belewenis uit die lug. 
 
Ek sal boeke vol skryf beslis die moeite werd om te besoek. 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR HANNIE VAN HEERDER ~ LOERIE 
 

Ontmoet Hester Cronje.... ‘n trotse “Loerie” 
 
Ek is Hester Cronje, maar vir my vriende en familie is ek Hessie.   Ek het 
grootgeword in Pretoria en is getroud met Pierrie Cronje, ons het 3 
dogters, Liz-Marie en Ane is getroud en  die jongste Chantel is nou 
eerstejaar in Bloemfontein. 
 
Ek geniet enige kreatiewe kuns en skilderwerk.  Ons gesin bring graag 
tyd saam deur, is baie lief vir troeteldiere en ook is ek ‘n trotse “ Loerie” 
 
My stokperdjie het ontwikkel in ‘n voldag werk.   Ek het begin klere 
maak vir my kinders.  Eers Kostuums en fantasieklere,  later het 
Lentebal, matriekafskeid en trourokke  gevolg.  
 
Nog ‘n 
hoogtepunt was 
toe ek deur 

Unisa ‘n kinderbedieningskursus gedoen en met lof 
geslaag het.  So het  die inspirasie  my beetgekry om 
my eie poppekaspoppe te maak en het vir baie jare 
lank poppekaste met ‘n Christelike grondslag gehou vir 
die kerk, skole en verjaarsdagpartytjies. 
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‘n GROOT hoogtepunt was dan ook die kere wat ek aan die Vodacom Durban July kompetisies deelgeneem 
het.  Die eerste keer in 2009 (as student) het ek deurgedring as een van 15 semi-finaliste in die “young 
designers” kompetisie, daarna het albei my volgende ontwerpe verstommend deurgedring na die top 10 in 
die Avant Garde afdeling op die dag van die Durban July wedren, waarvan een ‘n derde plek behaal het.  Dan 
was daar die 2012 Durban July kompetisie met die tema van “recycling, reconstruction, eco-friendly bio-
degradable” maar steeds vleiende mode skeppings.  Een van my ontwerpe het deurgedring na die top 15 
finaliste, waarna die tv verwys het as die “godin van die natuur”  Dit was vir my die grootste voorreg en trots 

om al drie my dogters met elkeen ‘n unieke skepping te kon “aantrek” waar elkeen 
van hulle met hul eie persoonlikheid in eie reg as model kon 
meeding.  Hulle het die publiek se oog gesteel en het verskeie 
kere op tv verskyn. 
 
 My kinders het ook ‘n passie vir perdry en daarom het ek 
betrokke geraak met die maak van sakke vir al die perdeborsels 
ens.  Ek het ook vir die provinsie en skole spanne die nodige 
perdry klere gemaak vir die perde sowel as die ruiter om hul as 
span te kon uitken as hul in kompetisies meeding. 
 
My seining in die lewe is om  alles wat mens aanpak, behoorlik te doen, dankbaar 

en voluit te leef en nederig te bly, want alles wat ons is is net genade. Glo in jouself, gebruik en ontwikkel jou 
Godgegewe talente.  “think out of the box – the sky is the limit – if jou can dream it, you can achieve it” 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR MARIETTE JOUBERT 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

*Pas die vrugte van die Gees in die regte spasies in! 
*En as ons hierdie in ons huise toepas, is die stryd na verantwoordbaarheid reeds half gewonne. 
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 BYDRAE DEUR MARIETTE JOUBERT 
 

Verantwoordbaarheid Begin Tuis 

 
‘n Mens behoort met groot omsigtigheid en die uiterste verantwoordelikheidsin, met ons jongmense om te 
gaan. In ‘n wêreld waarin tegnologie die modewoord en –daad geword het, word ons kinders verswelg deur 
knoppies en liggies en goetertjies wat blink. Al die nuutste wonders het egter een, onheilspellende gevaar in 
gemeen: dit kan nie intermenslike kontak vervang nie. 
 
Ten spyte van blink oë wat na skermpies staar, en van opgewonde stemme wat die lof van die nuutste “Apps” 
besing, vereensaam kinders omdat al daardie glinsterende goed, nie deernis en empatie in oë kan wys nie. 
Dit kan nie ‘n drukkie van troos of sommer net van liefde, gee nie. Kinders lees al hoe minder, en luister al 
hoe minder na die radio. Hulle raak afgestomp en verbeeldingloos, want die skerm verskaf onmiddellik die 
beelde, die prentjies word vir hul gevorm. Waar kinders noodgedwonge bymekaar is (soos by die skool), 
draai gesprekke oorwegend om die wonder van tegnologie. Gesonde kompetisie op die sportveld of selfs in 
die klas, word vervang met ‘n tipe siek kompetisie van wie het die nuutste en duurste tegnologiese uitvindsel. 
Hoe duurder die kontrak per maand, hoe hoër die aansien. Skaars asemskep-tydjies word deur die selfoon 
in beslag geneem – dis deesdae selfs nie snaaks om ‘n jongmens in die kerk met ‘n selfoon in die hand, te 
sien nie. 
 
Wat het dit alles met die prys van eiers te make? Op die lang duur verbeur ons kinders waardevolle 
geleenthede om sosiale vaardighede aan te leer. Hulle raak selfgesentreerd en meer gesteld op ‘selfies’ wat 
op die netwerk versprei word, as op die besef dat ander om hulle, raakgesien en gehelp wil word.  
 
Mag die Allerhoogste ons, die volwassenes, leiding gee en bystaan, sodat ons die basiese, grondliggende 
waardes van omgee, medemenslikheid en liefde vir mekaar, weer by ons kinders kan vaslê. In baie gevalle 
het Facebook die nuwe Bybel geword, want die kind glo alles wat daar gesê en gewys word en sal ure daaraan 
bestee, terwyl die Skepper met afskeeptyd tevrede moet wees. 
 
Alles is beslis nie verlore nie! Vryheid van keuse, soos deur die grondwet vervat, bring net ‘n nuwe dimensie 
mee – een van groot omsigtigheid en deurlopende waaksaamheid. God is liefde, en Hy het ons almal eerste 
liefgehad. Dit is in die glans van hierdie liefde, wat ons die goeie stryd moet stry. Kom ons wys aan ons kinders 
dat tyd vir mekaar en tyd wat ons saam aan die Here afstaan, deur geen tegnologiese wonder vervang kan 
word nie. 
 
Kobus de Wet - Nellies Klub 1000 
 

® 
 

Lelies maak harte vir Valentydsdag 
 
Daar is hard gewoel en gewerskaf tydens die eerste vergadering van die 
Vlamlelies. Nadat al die verslae gelees is, het die jaarprogram aan die beurt gekom en dit is  mooi deurgewerk 
. Opgewondenheid het geheers oor die nuwe streek-breiprojek vir Solidariteit, asook al die vergaderings wat 
voorlê. Almal het ook saamgesels en besluit hoe die tema vir Mpumalanga en Malieveld uitgeleef gaan word. 
Dit is so lekker om al die dames betrokke te kry, en almal se insette te kry in al die projekte en te weet almal 
is gelukkig oor al die besluite. By die Vlamlelies besluit ons almal saam oor alles, sodat almal gelukkig kan 
wees. Daarna was daar eers tee en koffie gedrink en koek geëet. 
 
Vanessa die gasvrou het die dames geleer om 'n hart vir Valentynsdag te maak van herwonne materiaal. En 
net so kort voor Valentynsdag kon elke vrou het spog met haar mooi hart wat sy vir haar geliefde kon gee, 
iets waarop enigeen trots kan wees!   ®  
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 BYDRAE DEUR MARIETTE JOUBERT 
 

Veiligheid in Winkelsentrums 

 
As deel van “Verantwoordbaarheid Begin Tuis”, deel ek graag ‘n paar wenke soos gepubliseer in Crisis on Call 
se nuusbrief vir Februarie 2015: 
 
As daar nou een plek is waar ons almal die een of ander tyd moet ingaan, is dit ‘n winkelsentrum.  
Wat kan jy as besoeker aan ‘n sentrum doen wanneer ‘n rooftog plaasvind? 
 
 Bly altyd kalm. 
 Beweeg weg van die insident en soek onmiddellik skuiling. Onthou om jou kinders saam te neem na 

die skuiling.  
 Indien jy naby ‘n ingang is en die aksie is nie by die ingang nie, verlaat die sentrum flink. 
 Indien jy nie naby ‘n ingang is nie, skuil in die winkel of onder trappe. (Vermy die badkamers.) 
 Moet nooit ‘n HELD probeer wees nie. 
 Probeer wegkom van plekke waar die dak op jou kan instort as gevolg van geweervuur of glas wat jou 

kan beseer indien dit breek.  
 Wees altyd bedag op wat om jou aangaan. 
 Indien dit veilig is, skakel vir hulp. Gee soveel moontlik inligting deur soos, hoeveel aanvallers, wat hulle 

aanhet (bv. Blou oorpakke), in watter area van die gebou hulle is, hoeveel mense saam met jou skuil 
en waar. 

 Bespreek die moontlikheid van so ‘n rooftog met jou kinders en werk saam ‘n veilige plan van aksie uit. 
 Onthou, jou en jou gesin se VEILIGHEID kom altyd eerste. 
 Kry altyd berading vir die hele gesin indien hulle naby ‘n insident was wat hul getraumatiseer het. 

® 
 

 BYDRAE DEUR RIKA HUMAN ~ FLAMBOYANT 
 

Resepte 
 
Kan jy  nie  bak nie of  glo jy  dat alles wat jy bak ‘n flop is ?   Probeer gerus hierdie onfeilbare 
sjokoladekoekresep en spog dan by jou familie en vriende daarmee. 
 
HEERLIKE SJOKOLADEKOEK   -   RIKA HUMAN 
 
1 ½ k koekmeel  -  gesif 
1 ½ k suiker 32 x 23 cm groot.  ‘n Oondpan werk ook goed.   
Maak gelyk bo-op en bak by 180 grade tot net gaar.  Moenie te 
lank bak nie.   Gooi die sous kokend oor die warm koek. 
 
SOUS 
1 k suiker 
1 k water 
2 D koffiepoeier 
1 T vanielje 
Bring alles tot kookpunt en gooi oor die warm koek.  Laat koud word. 
Klits ‘n blikkie karamel kondensmelk tot sag en smeer oor die koek 
Skep geklitste vars room bo-oor en versier met “flake” of gerasperde sjokolade. 
GENIET !!!!!! 
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VRUGTEBROODJIE 
 
2k Vrugtekoekmengsel of rosyne 
2k All bran 
2k Bruismeel 
2k Melk 
1T Gemengde speserye of kaneel 
½ T Sout 
1k Suiker 
Meng alles saam  ( die deeg is baie slap)  en gooi in ‘n 
gesmeerde broodpannetjie wat gevoer is met 
bakpapier of foelie.  Laat rus vir so 2 tot 3 ure tot gestol. Bak by 180 grade  vir 45 tot 60min. 
Dien op met of sonder botter. 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR GEZINA PRETORIUS ~ FINESSE 
 

Produk van die jaar... Die Mielie..! 
 
Groenmielietyd gaan so gou verby dan is dit wag tot volgende seisoen en glo my, die lus daarvoor betrap 
mens soms ongevraagd! 
 

MIELIE-WENKE 
 
* ’n Maklike, vinnige manier om mielies gaar te maak is om die mielie 
in sy blare op kombuispapier in die mikrogolf te plaas vir 2-4minute (vol 
sterkte). Vir elke bykomende mielie moet daar nog 2 minute bygevoeg 
word.  
* Heel mielies kan vir ’n jaar bevrore bly, die pitte net 3 – 4 maande. 
* Draai mielies in foelie toe, met vars kruie of ’n stukkie suurlemoen, en 
braai oor die kole − ’n lekker alternatief vir botter en sout.  

* Sny gaar mielies in ringe van 3 cm en ryg saam met soetrissie en olywe op sosatiestokkies. Braai oor die 
kole. 
* Sny sowat 10 mieliekoppe se mielies af, maal dit fyn en meng met ½ t sout, en stoom in blikkies gaar vir 
sowat 1 ½ uur – of plaas lepelsvol hiervan – gemeng met 1 eier en ½ k bruismeel op ‘n mielieblaar, vou toe 
en steek vas met ‘n tandestokkie, (of op foelie) en “bak” op die kole... 
* geroomde suikermielies = roommielies = roomsoort mielies = (Sweetcorn) !! 
* Gaan loer by vorige plasings, daar is nog heerlike MIELIE GEREGTE op hierdie werf! 
  
Of dit nou VOORGEREG, HOOFGEREG of NAGEREG is, MIELIES bly voortreflik! 
  
ANDA NIEUWOUDT SE MIELIESOP 
(bedien 4) 
2 patats, geskil en in blokkies gesny 
2 liter aftreksel (groente / hoender) 
1 bottel bier 
10 ml fyngemaalde komyn 
1 lourierblaar 
1 ui, fyn opgesny 
2 knoffelhuisies, fyngedruk 
olyfolie 
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1 blikkie geroomde mielies 
2 rissies, pitte verwyder en fyn opgesny 
500 ml melk 
125 ml room 
450 g Cheddar, gerasper 
vars gekapte koljander 
sout en varsgemaalde swartpeper 
 
Braai die uie, rissie en knoffel in olyfolie tot sag in 'n lekker swaar-boom soppot of drukkoker (sonder sy 
deksel natuurlik). 
Kook die patats sag in helfte van die aftreksel, die bier, die komyn en die lourierblaar. Verwyder die 
lourierblaar wanneer die patats sag is. 
Voeg die patats, die res van die aftreksel en die mielies by die uie en knoffel. 
Roer die melk en room geleidelik by terwyl dit liggies kook - 15 minute. 
Voeg die kaas by (maak seker jou sop is deurwarm) en bedien met vars koljander bo-op. 
  
Party seg :MIELIE TERT (Onbekend) ander seg dis DIRK SE MIELIE TERT ~ RSG. (die enigste verskil is 20 ml  
suiker!! 40ml of 60ml!!) 
 
60 ml Koekmeelblom  
15 ml Bakpoeier 
2 blikke (410 g) geroomde suikermielies  
40 ml Suiker 
60 ml Gesmelte Margarien  
4 Eiers Geklits 
 
Voorverhit oond tot 180° C. Smeer 'n oondvaste bak met margarien. Meng al die bestanddele goed en gooi 
in bak. Bak vir 1 uur of tot gaar. Sny in blokke en bedien warm of koud met braaivleis. 
  
MONICA VAN SCHALKWYK SE MIELIE GEREG 
3 blikkies roomsoort mielies  
3 e botter  
6 e koekmeel  
6 eiers  
3 knippies sout  
1½ t bakpoeier  
375ml suiker  
¾ k melk  
 
smelt botter en suiker in kastrol  
voeg res van bestanddele by – meng goed  
voeg mielies by en roer goed deur  
bak 180° +- 1uur tot styf 
  
MIELIE GEREG (naamloos) 
1 eier 
30ml suiker 
30ml koekmeel 
30ml botter 
7ml bakpoeier 
1 blik room mielies 
Meng alles saam, gooi in plat bak 
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oond: 180º C 
bak gereg tot goud bruin 
laat staan vir 10min 
  
MINNIE SE MIELIEGEREG 
2 blikkies roommielies 
½ k mieliemeel 
2 eiers 
½ k melk 
1 k suiker 
½ t bakpoeier 
1 ½  k gaar gebraaide spek, sampioene en uie mengsel 
Gerasperde kaas om bo-oor te strooi - opsioneel 
Meng alles, skep in oondpan, bak tot gestol! 
  
SARIE - OKTOBER 2009 SE MIELIE-SOUFFLÉ 
Jy hoef glad nie bang te wees om ’n soufflé te maak nie. As jy ’n witsous kan maak, 
kan jy ook dié soufflé maak (4 porsies) 
 
50 ml botter 
50 ml koekmeel 
3 ml sout 
250 ml melk 
250 ml gerasperde cheddarkaas 
1 blik (340 g) mieliepitte, gedreineer 
4 eiers, geskei 
 
Verhit oond tot 180 °C. Smelt botter en voeg meel en sout by. Roer tot gladde pasta. Voeg melk bietjies-
bietjies by en roer heeltyd tot ’n gladde pasta vorm. Voeg kaas en mieliepitte by. Haal van hitte af en voeg 
eiergele een vir een by. Klits eierwitte styf. Skep ’n groot lepel styfgeklitste eierwit by die mengsel en roer 
goed deur. Dit breek die mengsel effens. Vou res van eierwitte versigtig in. Skep mengsel versigtig in ’n 
gesmeerde oondbak van so 18 – 20 cm. Trek met jou vinger ’n sirkel om die rand en bak vir 45 minute. Sit 
onmiddellik voor. 
  
SUIKERMIELIE POFFERTJIES  
(Soos pampoenpoffers, net makliker, vinniger en net so heerlik!!- dit kan amper as NAGEREG werk!!) 
 
BESLAG: 
1 blik roommielies 
1 t bakpoeier 
1 k koekmeel 
1 eier 
 
Meng alles saam, skep lepelsvol in redelike diep olie en bak tot goudbruin en gaar. Dreineer op 
kombuispapier. 
 
SOUS: 
1 k suiker 
1/3 k melk 
2 t maizena 
½ k water 
2 t margarine 
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Knypie sout 
 
Maak Maizena aan met melk, meng res van bestanddele in mikrogolfvaste bak of op stoofplaat en verhit tot 
sous verdik. Roer gereeld. Gooi oor warm mieliepoffertjies en maak seker almal word met sous bedek! 
Bedien dadelik! 
  
NOG SUIKERMIELIEPOFFERTJIES 
250ml koekmeelblom 
10ml bakpoeier 
5ml sout 
1ml rooipeper 
30ml margarien (gesmelt) 
2 eiers (geskei) 
5 ml Uie (gerasper) 
300ml Cheddarkaas (gerasper) 
420g geroomde suikermielies (Sweetcorn) 
 
Olie vir vlak vet braai 
Sif die droë bestanddele saam.  
Voeg die margarien of botter by. 
Klop die eiergele en voeg dit by die koekmeelblom mengsel. 
Meng dit goed. 
Voeg die ui, kaas en suikermielies by en meng dit deeglik. 
Vou die styf geklitste eierwitte in. 
Skep lepelsvol van die beslag in warm olie en bak dit tot goudbruin. 
Dreineer goed. 
  
SARIE - MEI 2009 SE MIELIE-VETKOEK 
280 g (500 ml) koekmeel  
20 ml bakpoeier  
2 ml sout  
15 ml botter  
250 ml melk  
1 blik (410 g) mieliepitte, gedreineer  
sowat 500 ml sonneblomolie 
 
Sif droë bestanddele saam. Vryf botter daarby in. Voeg melk by en meng goed. Voeg mielies by en meng 
goed. Verhit die olie. Skep ’n klein stukkie deeg in die warm olie om te toets of dit 
gereed is. As die deeg mooi stadig bruin braai, is olie reg. Draai die temperatuur laer wanneer vetkoeke begin 
verbruin. Dit braai sowat 10 minute om dwarsdeur gaar te word. Dreineer op kombuispapier. 
Wenk:Gebruik twee eetlepels om deeg in die olie te skep, en doop die lepels voor elke skep in die warm olie. 
  
 ASPERSIES EN MIELIES 
Ligte Middag of Aandete Resep 
30 ml ( 2 e ) koekmeelblom 
30 ml ( 2 e ) olie of margarien 
1 blik ( 410 g ) ingedampte melk 
1 ekstra-groot eier, liggies geklits 
1 blik ( 283 g ) aspersielote 
1 blik ( 420 g ) mielies, gedreineer 
2 ekstra-groot eiers, hard gekook en gekap ( opsioneel ) 
250 ml ( 1 k ) gerasperde kaas 
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100 ml vars broodkrummels 
 
Voorverhit oond tot 180 C en smeer `n dieperige oondbak van 20 cm met botter. Meng meelblom en olie in 
`n pan en koek ongeveer 1 minuut lank saam. Voeg ingedampte melk by en roer tot glad; kook dan totdat dit 
`n dik sous vorm. Geur met sout en peper na smaak. Laat effens afkoel en voeg geklitste eier by. Roer deur. 
Voeg aspersies, mielies en hard gekookte eier by. Skep in voorbereide bak en sprinkel kaas en 
broodkrummels bo-oor. Plaas klein stukkies botter bo-op en bak 20 minute lank tot goudbruin en gaar. 
  
MIELIE-KONKOKSIE  
Hier is nou 'n maklike gereg! Hierdie resep kom van Isca Scorgie van Warmbad. Sy 
was die stigter van Huis Tekna, 'n huis vir verwaarloosde en mishandelde kinders. 
1 blikkie suikermielies 
1 blikkie pitmielies 
½ koppie suiker 
1 groot eetlepel maizena 
1 teelepel bakpoeier 
3-4 eiers (geklits) 
 
Metode: 
Meng al die bestanddele en bak vir 1 uur by 180ºC. 
Bedien saam met ontbyt of saam met braaivleis. 
  
MIELIEBROOD IN 'N POTJIE OP DIE VUUR 
500g bruismeel 
1/2 teelepel sout 
1 koppie melk 
2 eiers 
1 blikkie geroomde suikermielies 410g 
Bietjie pietersielie en paprika vir versiering 
 
Metode 
Vryf jou platboompotjie goed in met bietjie olie (deksel ook). Meng al die bestanddele saam en stoom dit 
stadig oor lae hitte (omtrent 'n uur). Dis ook lekker om bietjie kaas, spek en gebraaide uie in te roer. 
  
ANSA se MIELIEBROOD 
1 blik soetmielies 
1 pakkie bruismeel( 500g) 
1 eier 
1 houerkarringmelk (500ml) 
1 knippie sout 
 
Meng alles en bak vir 1 uur in matig warm oond. 
( 500ml melk + 2 e asyn + vervanging vir die karringmelk!) 
  
MIELIMEEL MIELIEBROOD 
Klop saam: 
¾ k suiker 
2 e olie 
3 eiers 
Sif saam: 
1 k mieliemeel 
1 k koekmeel 
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2 e bakpoeier 
1 t sout 
 
Meng alles en voeg by: 1 blikkie roommielies ¼ k melk. 
Meng alles en bak vir 1 uur in matig warm oond. 
  
WENNER MIELIEMEEL SKEPBROOD 
500 ml melk 
170 ml mieliemeel 
2 ml sout 
45 g botter 
4 eiers geskei 
Oond 180º C 
 
Laat melk opkook, verlaag hitte en roere mieliemeel en sout in melk in. Hou aan roer tot dik. Voeg botter by, 
verwyder van hitte en laat effe afkoel. Voeg eiergele een vir een by. Klop eierwitte styf en vou in. Plaas in 
gesmeerde kasserolbak en bak sowat 40 minute. Sit voor met botter of eet saam met die sousie van ‘n 
stowegereg of saam met braaivleis! 
  
MAKLIKE MIELIEBROOD 
1 kop. meelblom  
1 blik geroomde soort suikermielies 
3 eiers 
1/2 kop. suiker 
1 kop. mieliemeel ( fyn ) 
3 tl. bakpoeier 
Sout 
 
Klits eiers en voeg die res van bestanddele by. Gooi in gesmeerde broodpan. Kook n bietjie water in n groot 
kastrol en plaas die broodpan daarin. Laat dit vinnig stoom in die toe kastrol vir + - 20 minute. As die water 
wegkook, kan dit na 10 minute weer aangevul word. 
  
HANS HAINES SE SPEK-EN-MIELIE-KAASBROODJIE 
1 klein blikkie suikermielies (roomsoort) 
1 klein tot medium ui, fyn gekap 
1 pakkie spek, sonder swoerd 
1 koppie cheddar 
6 snye brood liggies gesmeer met botter. (dag-oud brood werk goed) 
Aromat 
 
Braai die ui in botter of olie tot sag . Gebruik min olie of botter. Snipper die spek en voeg by die ui wat braai, 
hier kom die verdere olie van die spek wat sal uitbraai. Braai tot spek na jou smaak gaar is. Voeg nou die 
mielies en helfte van die kaas by en roer deur tot die kaas gesmelt het en die mielies warm is. Laat effens 
afkoel en skep eweredig oor die ses snye brood wat op ŉ bakplaat gesit is. Strooi Aromat oor en versprei die 
res van die kaas oor die brood. Plaas onder die roosterelement van die oond en rooster tot die kaas gesmelt 
het. Sit voor met goeie koffie en jy het n redelike ontbyt of ligte Sondag-aand happie. 
 

® 
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 BYDRAE DEUR HERMIEN OLIVER ~ FINESSE 
 

Resepte 
 
BOB SKINSTAD’S RUSKS 
 
4 cups Self raising flour                                   1 cup wheat bran 
½ ts salt                                                            2 ts baking powder 
200 g butter                                                      1 cup buttermilk 
1 cup brown sugar                                          ½ cup oats 
3 cups All bran                                                 1 cup sunflower seeds 
¼ cup linseeds / sesame seeds                      ¼ cup chopped almonds 
125 ml canola oil                                              1 egg 
 
Oven 170°C    Prepare an oven roasting pan.  
• Mix together all dry ingredients. 
• Melt butter, add buttermilk, oil and egg. 
• Pour wet into dry ingredients.  Mix and kneed well 
• Bake 40 – 45 minutes. Cool, cut & dry. 
 
Carrot Pineapple and Macadamia Cake 
 
Cake ingredients: 
500 ml cake flour    10 ml baking powder 
8 ml bicarb     5 ml cinnamon 
5 ml salt     350 ml sugar 
4 eggs      250 ml oil 
5 ml vanilla extract    500 ml grated carrots 
2 x 385g tins crushed pineapples – drained 
150 ml macadamia nuts – chopped 
 
Frosting: 
100 g butter – soft    100 g cream cheese 
3 ml cinnamon    2 ml vanilla extract 
200 g icing sugar – sifted 
 
Method: 
Preheat oven to 180°C.  Line cake tin – 15 x 7cm and grease it 
-  Sift flour, bicarb, cinnamon & salt together 
- Add sugar, beat eggs, oil & vanilla till light & fluffy 
- Stir in carrot, pineapple and nuts with the eggs and mix well. 
- Fold in dry ingredients 
- Transfer mixture to cake tin & bake 60_70 min or until cooked through 
- Cool 5 min in tin before turning out on cooling rack to cool. 
 
Frosting: 
- Beat butter with electric whisk till pale, light & creamy 
- Add cream cheese, cinnamon & vanilla and beat again 
- Gradually add icing sugar and beat well 
- Slice cake in half, use icing to sandwich the layers together 
- Spread remaining over top and sides 
- Chill 30 minutes, top with nuts & decorate   
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 BYDRAE DEUR RIKA HUMAN ~ FLAMBOYANT 
 

Iets oor ons nuwe vise-voorsitter  -  Ria Brink 

 
WIE IS RIA BRINK ? 
Ria Brink is die nuutverkose Vise-voorsitster 
van Flamboyant en ek het nogal gewonder oor 
wie en wat sy is.  Sy het my so ‘n kykie in haar 
lewe gegee en ek het geweet sy gaan haar 
skoene dubbel en dwars volstaan. 
 
Na ‘n baie besige en interressant loopbaan het 
sy uitgetree (nie afgetree nie) en hou haarself 
met positiewe aktiwiteite besig. 
Ria is passievol oor “scrap booking” en leef 
haar kreatiwiteit na hartelus uit.   
 
Wanneer sy nie besig is om met die hekelpen 
pragtige artikels te skep nie, is haar vingers 
doodgelukkig besig in haar tuin.  Haar 
kruieplant versameling verskaf haar baie 
vreugde.    
 
Sy is baie lief vir haar kombuis en bak en brou graag.  Die taklede kry kort-kort die lekkerste verrassings.  
Ria reik ook uit na die gemeenskap  waar sy ‘n Alzheimer vrywilliger is en doen wat haar hande vind om te 
doen.  Ria het ook die pragtigste Alzheimer boek gemaak en beplan om nog ‘n paar te maak.  Alzheimerlyers 
lê haar baie na aan die hart. 
 
Wanneer Ria stil raak, lees sy graag en so verbreed sy haar horison. 
Ons is trots om Ria as Vise-voorsitster te hê. 
 

® 
 

 BYDRAE DEUR MACHEL VAN COLLER ~ ONDERBERG 
 

Wat kan ek maak...? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

®  
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 BYDRAE DEUR RIKA HUMAN ~ FLAMBOYANT 
 

Wie ken vir Alta Brill  ? 

 
Alta is pas verkies tot Flamboyant se Tesouriere. 
 
Alta is een van daardie stil, sterk en  eenkant mense maar innerlik glinster sy soos ‘n diamant.  Toe Alta by 
Flamboyant aansluit het ek gewonder wat skuil agter hierdie stil mens en groot was die verrassing toe sy uit 
haar dop begin kruip.  Hierdie is ‘n vrou waarop jy kan staatmaak, enige tyd.  Daar was hartseer tye in haar 
lewe maar Alta het staande gebly.   
 
Alta was getroud met Louis Brill, ‘n onderwyser by 
Bergvlam Hoërskool, tot hy oorlede is in 2009.  Sy  was 
ook ‘n onderwyseres  en het ook vir Santam versekering 
en John Falkenberg, ‘n assessor, gewerk.  Die laaste 25 
jaar , voor haar aftrede in 2012 het sy as rekenmeester 
gewerk.   
 
Nadat sy in 2012 afgetree het,  het sy vir haarself ‘n nuwe 
lewe en tuiste geskep op Kaapschehoop.  Sy het 
eiehandig teels in haar nuwe huis gelê, alleen die 
verfwerk gedoen, ou houtmeubels gekoop en 
gerestoureer, haar tuin gevestig  en so kan ek aangaan  -  
voorwaar ‘n vrou met vele talente.  Sy geniet nou vir 
byna drie jaar die stilte en rustigheid van die dorpie  
maar sukkel nog om gewoond te raak dat alles in die 
winter dood ryp. 

® 
 

 BYDRAE DEUR SARITA DU PLOOY ~ FLAMBOYANT 
 

Totsiens  
 
Wat 'n voorreg om te kon deel wees van 'n wonderlike groep vroue -  nee vriendinne, van Flamboyant -tak.   
Ek was net 4 jaar lid en as dit nie was dat ons DV in die nuwe jaar Pretoria toe verhuis nie sou ek seker nog 
lank deel gewees het. Ek het in n VLU huis groot geword - my moeder Harriet Bronn, was vir baie jare jare 
voorsitster van Zoutpansberg- tak op Louis Trichardt.  
 
Hierdie wonderlike vriendinne het mu deur lief en leed 
ondersteun. Een van die geskenkies wat ek tydens my 
chemoterapie behandeling ontvang het was n blikkie heerlike 
Deense botterkoekies wat ek toe in die yskas gebere het om 
tydens die "beter dae" te kon eet. Na n paar weke was die eetlus 
toe beter en ek baie lus vir die koekies, die blikkie oopgemaak, 
maar wat n verrassing - binne in was nie koekies nie maar 'n 
verskeidenheid teesakkies met n pragtige boodskappie van 
elkeen! 'n Merkwaardige groep vroue wag baie inisiatief - ek 
gaan julle voorwaar baie mis.  
 
Sarita du Plooy. 
 

® 
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 BYDRAE DEUR ~ BARBERTON 

 

Kompetisie artikels van Barberton tak word in gereedheid gebring vir beoordeling 

by eerste Streeksvergadering vir 2015 
 

 

Inskrywingskaarte word 
deeglik aan artikels 
vasgesit en 
in sakkies verpak 
voordat dit sagkens in 
die kratte verpak word 
 

 

Tessa hou ‘n wakened 
oog oor wat gereed 

gekry word vir ‘n laaste 
foto   

 
 

 Kompetisie artikels pak is ‘n heerlike kuier dag. Artikels word gemerk, 
bewonder, bespreek, vertoon en afgeneem voordat dit in die kratte 
gebêre word. Die vrug op ‘n jaar se handewerk na die versamelpunt 
van al die takke se harde werk. Die bestes van die bestes waar elke lid 
aan haar artikel gewerk het, word  as takgroep saam hanteer. Die samesyn wat ons as Barberton tak so sterk 
maak. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Na ‘n ‘n lekker saamwerk oggend, kuier die dames  
gesellig oor ‘n koppie koffie/tee en  ligte ete 

 
 
 
 
 
® 

 
 

 BYDRAE DEUR RIKA HUMAN ~ FLAMBOYANT 
 

Die groot val by Stormsriviermond 
 
Ons het gewen – Kwela se prys, Die Echo 6 “Off-Roader” en 2 nagte in die One & Only hotel in Kaapstad!  ‘n 
Ongelooflike prys wat ons te beurt geval het. 
 
Ek is ‘n lid van VLU Flamboyanttak, en inwoner van Nelspruit sedert 1987.  Baie inwoners van Nelspruit ken 
ons en het ons ondersteun deur vir ons te stem met Kwela Funnies.  Baie dankie aan almal wat vir ons gestem 
het, elke stem het getel en uiteindelik die deurslag gegee dat ons as wenners van die reeks kon wees. 
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Hierdie groot val van my man, Bertus, het plaasgevind by die Stormsriviermond-oord gedurende April 2014 
tydens ons vakansie. Daar lê ‘n dik laag skuim op die see wat blykbaar veroorsaak word deur ‘n chemiese 
reaksie tussen die organiese materiaal vanuit die rivier en die soutwater van die Indiese Oseaan. Die dik 
skuim op die see is ‘n ongewone gesig, selfs vir mense wat al baie maal die see gesien het. Dit lê op sommige 
plekke meters diep op die wateroppervlak. Ek het besluit om die skuim met die video kamera af te neem om 
vir die kinders tuis te wys. Dit is ‘n ongelooflike gesig. If a picture paints a thousand words, then a video paints 
10 000.   
 
Terwyl ek die kamera hanteer het, het 
Bertus besluit om ‘n handvol skuim te 
gaan skep vir die toneel.  Deur die kamera-
lens sien ek net hierdie man verdwyn voor 
my onder hierdie skuim in, hy het sy balans 
op ‘n oorhangende stuk gras verloor en 
ongeveer twee meter na benede geval. So 
het ‘n ongeluk, wat ‘n veel erger einde kon 
gehad het, gesorg vir baie skaterlag net 
omdat dit op video opgeneem was. 
Hoekom is dit altyd so snaaks om iemand 
te sien val, al weet jy hy het seergekry.  
 
Na baie aanmoediging van familie en ons 
kinders het ons besluit om hierdie video vir Kwela Funnies in te stuur. Van oraloor het vriende, familie en 
kennisse ons geskakel en gestem en ons het uitgetree as wenners.  
 
 Ons is baie opgewonde en kan nie wag om hierdie Echo 6 te gaan toets nie, die land is oop en wyd en met 
hom kan ons selfs amper die onmoontlike besoek. 
 
Groete. 
Jeanette le Roux 

® 
 

 BYDRAE DEUR EUNANZA FARRELL 
 

Streekprojek 2015-2016 ~ Solidariteit Brei...  
SOLIDARITEIT HELPENDE HAND - 

WêRELD REKORDBOEK POGING 
Hierdie organisasie wil graag die wêreld rekord oortref met die maak 
van 1000 kombersies. Blokke word gebrei: 
Mate is 15 cm x 15 cm. Word in dubbelbreidraad (wol) gedoen en met 
no 4 penne. 
(Belangrik anders word dit nie erken as ‘n wêreld rekord nie) 
‘n Kombers het 80 blokke. Enige breipatroon mag gebruik word. 
Takke en lede word gevra om asb deel te neem. U mag/moet 
gedurende tak vergaderings brei. (Toestemming by Streekvoorsitter) 
U kan net blokke maak of u kan die kombers voltooi. 
U kan ook besluit op ‘n tema, bv vir ‘n baba, ‘n kleuter, volwasse, man 
of vrou. 
Voltooide blokke of komberse word tydens streek vergaderings by my (Santa) ingehandig. 
Die eerste aflewering ontvang ons tydens konferensie op 19 Maart 2015. 
Die volgende Julie maand, dan November. Die jaar 2016 sal dan ook Maart, Julie en November wees, 
wanneer die projek dan tot ‘n einde kom. Enige navrae : Santa 0836619358   ® 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mkmswetry.pl/blog/&ei=3MOGVIyZJ8WWau-1geAL&bvm=bv.81449611,d.ZGU&psig=AFQjCNEDVNQaKm1NGADE0t-3edukLkbbuw&ust=1418204483006932
http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://showme.co.za/plett/files/2013/02/24412.jpg&imgrefurl=http://showme.co.za/plett/events-entertainment/solidariteit-helpende-hand-gemeenskapsvergadering/&h=183&w=244&tbnid=kcho9rkFE4tSsM:&zoom=1&docid=kZH4PUbkVHN6OM&ei=I8SGVN2jC82y7Qbsz4GgBg&tbm=isch&ved=0CCQQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=183&page=1&start=0&ndsp=15
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WORD DEEL VAN DIE VLU 

Vroue Landbou Unie 
 

 

Liewe vriendin, Jy word genooi na die Vroue Landbou Unie. Kom kuier 

gerus by een van ons oggend-, middag- of aand- takke, kom ontmoet nuwe 

vriendinne en verryk jouself op alle terreine van vrouwees, wat ‘n 

waardevolle bydrae tot jouself en jou gesin sal bied. 

 

Hier kan jy deur middel van kwaliteit programme en projekte jouself toerus 

as tuisteskepper en meelewende landsburger, sodat jy kennis en vaardighede 

kan ontwikkel tot voordeel van die gemeenskap en die land en wat jy ook aan 

ander kan oordra. 

 

Kom en geniet tyd saam met positiewe dames, maak bietjie tyd vir jouself, kom leef jou vrouwees 

uit en verbreed jou horisonne saam met ons. 
 

Vir meer inligting besoek gerus: 

Vroue landbou unie Malieveld:    Vroue Landbou Unie ~ Provinsie: SA VLU: 

http://vlumalieveld.weebly.com   www.vlumpumalanga.weebly.com www.savlu.org 

...of vind ons op FACEBOOK: 
 VLU Malieveld Streek 

 VLU Mpumalanga 

 Vroue Landbou Unie SA 
 

Hoekom die VLU? 
 
VLU is nie meer net op die boervrou gerig is nie. Alhoewel van die lede se manne nog boer, is die groter meerderheid van ons 
lede in dorpe en stede.  
 
Mense moet ‘n kopskuif maak omtrent die VLU – ons is nie net boervroue nie en is nie ou tannies met styfgekrulde hare en 
voorskote nie! Ons is dinamiese vroue wat onsself op alle lewensterreine van vrouwees wil bekwaam en verryk tot diens aan 
die gemeenskap. VLU bied aan elke vrou ‘n wonderlike geleentheid om haar uniekheid en talente uit te leef! 
 
Wat ons uniek maak, is die handvaardighede wat ons aanleer. Ons streef daarna om dames te leer om o.a. naaldwerk te doen, 
te brei, te hekel, kunsvaardighede te bemeester, blomme te rangskik, te bak, produkte te bottel, fotografie te bemeester en die 
nuutste tegnologie baas te raak. Alhoewel ons aanpas by die tyd, werk ons tog daaraan dat sekere handvaardighede nie verlore 
moet gaan nie soos bv. sekere borduursoorte. 
 
Elke tak, streek en provinsies het projekte en temas vir die jaar. Alhoewel ons nie ‘n liefdadigheidsorganisasie is nie, is ons 
projekte van so ‘n aard dat ons die gemeenskap dien. 
 
Ons werk gestruktureerd en doelgerig en gebruik ons tyd oordeelkundig! Vroue ontdek en ontgin hul talente. Ons bied vele 
kursusse en werksklasse aan deur kundiges waar vroue hulself kan bekwaam. Ons konsentreer op opleiding van vroue en om 
vroue die geleentheid te bied om haar vrouwees uit te leef.  
 
Ons leer ook meer oor bome van die jaar en kies jaarliks ‘n persoonlikheid, skrywer en produk waaroor ons meer inligting 
bekom. En so verbreed dit ons horisonne.  VLU is nie daar vir vroue wat alles kan doen nie, dis juis daar om vroue vaardighede 
te leer sodat sy weer ‘n bydrae tot die gemeenskap en haar gesin kan maak.  
 
Elke vrou is uniek en elke tak het ‘n eie karakter, maar saam het ons een visie, missie en doel en reik ons uit na mekaar en na 
ander  

http://vlumalieveld.weebly.com/
http://www.vlumpumalanga.weebly.com/
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