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The joy of the Lord is your strength. – Nehemiah 8:10
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Kersboodskappe

Elsie Coetzee

Redakteursbrief

Die jaar 2021 het met ’n spoed verbygesnel.
As gevolg van Covid-inperkings het die jaar 
redelik stadig begin by die meeste takke, maar 
VLU-vroue laat hul nie onderkry nie en die 
tegnologie word ingespan om vergaderings 
te hou en demonstrasies aan te bied.  Toe die 
groen lig egter gegee word vir byeenkomste, 
word daar op volle vaart weggetrek en lede 
kuier heerlik saam.

Konferensies en prysuitdelings word op nuwe 
manière aangebied en die WBPV se area 
konferensie vind plaas.  Tot almal se groot 
vreugde vind die VLUM-kongres plaas, O-ja- 
Soja! se kookkompetise en prysuitdeling kan 
gebeur en SAVLU kan hul 90ste verjaarsdag 
vier.

In hierdie uitgawe word al hierdie gebeure 
uitgelig en ons vertrou dat u heerlik gaan 
terugsit en met groot genot weer sal saamkuier 
deur die jaar se gebeure. Ongelukkig was 
daar ook baie hartseer die afgelope jaar en 
die redaksiespan wil hiermee ook meegevoel 
betuig met almal wat geliefdes verloor het en 
swaar getrek het. 

VLUM-Mpumalanga is natuurlik ook baie trots 
op hul eie Cindy Coetzee wat verkies is tot 
SAVLU-president en aan haar ook baie geluk 
en baie sterkte toegewens met die nuwe amp.

Kersfees en die somervakansie lê om die draai.  
Mag u die seën en vrede van die Kerstyd ervaar.  
Geniet die rus en kuiertyd saam met die 
familie en geliefdes en mag 2022 vir elkeen ’n 
jaar van gesondheid, geluk en voorspoed wees.

Tot die volgende uitgawe.
Redaksiegroete
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In die regeringstyd van Koning Herodes het ’n vreemde maar besondere ster 
aan die hemelruim oor Judea verskyn.  Kundiges beweer dit was ’n planetêre 
konjunksie – waar dit vanaf die aarde lyk asof helder hemelliggame in lyn en 
naby aanmekaar in die ruimte is.

Die wetenskaplike verduideliking van hierdie bonatuurlike verskynsel 
is egter nie vir my baie belangrik nie – maar dat dit die teken was van die 
geboorte van My Verlosser, is vir my baie belangrik en betekenisvol en hou vir 
my ewigheidswaarde in!

Op verskeie plekke in die wêreld word die geboorte van Jesus, die Seun van 
God gevier.  Christene oor die wêreld gedenk hierdie gebeurtenis om opnuut 
ons liefde en afhanklikheid aan ons Skepper te bely.  

Liewe VLU-vriendinne

Kersboodskap vanaf

Magdie de Kock 
ACWW-Wêreldpresident
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In die afgelope jaar, net 
soos in die vorige jaar, 

het baie mense gely 
onder die verskrikking 
van die impak van die 

dodelike Pandemie 
en al die hartseer 

en onsekerheid wat 
daarmee gepaard gaan.  

En hierdie onseker en 
gevaarlike tye is nog nie 

verby nie.

Dit sluit baie ACWW-lede in.  
Dis by hierdie lede in 84 lande 
oor die wêreld dat lede van  
VLU-Mpumalanga aansluit om 
die geboorte van ons Verlosser te 
herdenk.

In die afgelope jaar, net soos in die 
vorige jaar, het baie mense gely 
onder die verskrikking van die 
impak van die dodelike Pandemie en 
al die hartseer en onsekerheid wat 
daarmee gepaard gaan.  En hierdie 
onseker en gevaarlike tye is nog nie 
verby nie.

As volgelinge van Jesus Christus 
kan ons die onsekerhede en vrees 
hanteer want ons is daartoe in staat 
deur Christus wat ons krag gee, 
volgens.  Filippense 4:13.  Die Bybel 
is vol beloftes wat ons verseker van 
God se sorgsame liefde vir elkeen 
wat in Hom glo.  

Daarom lees ons in Lukas 2:10 dat 
God se liefde vir ons, die rede is vir 
Kersfees!

My boodskap aan lede van VLU-
Mpumalanga word verwoord in my 
gebed:

“Ons Here en ons Koning, 
maak ons hierdie Kersfees 
weer opreg en opnuut bewus 
van U onvoorwaardelike lief-
de vir ons, en laat ons U dien 
met nuutgevonde blydskap 
en dankbaarheid oor hierdie 
Groot Liefde”.

Geseënde Kersfees!

Jul vriendin,  

Magdie
Magdie de Kock  
(ACWW-Wêreldpresident.  (2019 – 2023)
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Die jaar 2020 het ons almal geleer dat 
dit wat ons as vanselfsprekend aanvaar 
het, totaal verander het, maar VLU-
Mpumalangalede het daarby aangepas. 

Boodskap vanaf  

Cindy Coetzee   
VLUM-president en 
SAVLU-president

Ons kon geen kongres hou in 2020 
nie en lede het met kinderlike  
opgewondenheid uitgesien na 2021 
se kongres.

Die afwagting en onsekerheid het 
verander in ’n werklikheid en ons 
hou die 25ste en 26ste kongres op 
21 en 22 September 2021 te Olifants 
River Lodge Presidentsrus net buite 
Middelburg. 

Alle eer en verheerliking met groot 
dankbaarheid aan ons Hemelse 
Vader vir die wonderlike geleentheid 
om twee dae saam met mede lede die 
twee kongresse in een aan te bied!

Baie dankie aan die uitvoerende  
bestuur wat besonder hard gewerk 
het om die twee dae ’n groot 
sukses te maak. Dankie vir lojale 
vriendskappe, opregte liefde en  
ondersteuning.  Julle is kosbaarder 
as korale en elkeen het ’n spesiale 
plek in my lewe en my hart.  

Elke lid wat haar artikels met  
uitsonderlike sorg en liefde gemaak 
het, julle is almal wenners!  

Die bekwame lede van die  
Beoordelaarspaneel, baie dankie vir 
julle liefde en passie vir die werk wat 
julle doen.  Ons waardeer dit en is 
dankbaar daarvoor. 

Baie dankie aan ons borge en  
donateurs, elke streek vir haar 
spesiale bydrae om ons geskenksak-
ke vol vreugde te maak, asook vir die 
geskenke vir gelukkige trekkings. 

Aangesien ons nog steeds getalle 
gebonde was, moes ons baie mooi 
na die gastelys kyk.  VLUM-lede 
asook voormalige VLUM-lede het 
voorkeur geniet en ongelukkig het 
ons dus geen presidentes of eregaste 
uit ander provinsies verwelkom 
nie, behalwe SAVLU-presidente me. 
Tharina Rossel.
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My hartlike dank aan elke 
afgevaardigde, waarnemer, 
vriend en vriendin van VLU-

Mpumalanga wat saam met ons 
die kongres bygewoon het.  Julle 
teenwoordigheid het vir my baie 

beteken.  

My hartlike dank aan elke afgevaardigde, waarnemer, 
vriend en vriendin van VLU-Mpumalanga wat saam met 
ons die kongres bygewoon het.  Julle teenwoordigheid 
het vir my baie beteken.  Ons lede, sonder julle sou die 
kongres nie kon plaasvind nie.

Baie dankie aan Tharina Rossel en Magdie de Kock vir 
groeteboodskappe namens SAVLU en WBPV asook 
Irene Keet wat verslag gelewer het insake SANCU 
werksaamhede.

Dankie aan Hykie Berg wat die dames laat skaterlag het, 
maar ook diep laat dink het.

Ons is ook dankbaar dat ons die Soja-kompetisie kon 
afsluit met ’n hoogtepunt.  Pryswenners het hulle pryse 
ontvang tydens die gala-dinee. 

Baie geluk aan elke deelnemer!  Baie dankie aan 
Jannie Cloete en Riette Strydom wat ondanks Covid se  
beperkinge saam met ons deurgedruk het om die  
kompetisie af te handel. 

Dankie aan Estie Pienaar en Henry van Dyk wat meer as 
eenmaal by ons planne moes aanpas.  Ons het die verton-
ing ontsaglik baie geniet.  Dankie aan elke uitstaller met 
mooi uitstallings en lede wat hulle ondersteun het. 

Ons het geluister na Lillian Bierman asook Lené Welman.  
Dankie ook aan beide vir ’n interessante toevoeging 
tot VLUM-kongres.  Tannie Bokkie Badenhorst het ons  
meegevoer na die verlede met staaltjies wat ons laat  
skaterlag het!  Baie dankie tannie Bokkie, vir ’n inloer 
in die verlede.  Aan die dames wat opgetree het as  
stembeamptes, baie dankie vir die hantering en  
uitvoering van die taak.

Dankie aan Olifants River Lodge wat ons steeds  
akkomodeer het in die onsekere tye. 

’n Eerste kongres is altyd ’n vuurdoop, niks kan ’n venue 
en personeel werklik voorberei op die logistiek van ’n 
VLU-kongres nie, veral ’n eerste een, tesame met die  
regulasies en inperkings van die pandemie. 

Baie dankie aan Marlene Maree en personeel vir die 
ekstra myl wat julle vir ons gestap het.  Ons kon sien 
Covid het ook ’n merk op die lieflike oord gelaat, maar ons 
is dankbaar dat ons nog steeds kongres kon hou.

Werner en die ‘musiekfabriek’- jy was deurentyd op jou 
pos, dankie vir jou hulp ook met die groot skerm en die 
vreugde musiek. 

Dankie ook aan Heather, ons fotograaf, vir pragtige 
foto’s van ons geleentheid.  Baie dankie aan elkeen wat 

deel gehad het, iets gedoen het, bygewoon het.  Van die  
registrasietafel af, regdeur tot ons vertrek, elkeen speel 
’n rol om alles glad te laat verloop.  Ons het mooi en goeie 
herinneringe van kongres 2020/2021 om saam te dra tot 
ons mekaar weer sien by kongres 2022.

Desember klop aan die deur.  Kerstyd lê voor en daar is 
baie hartseer saam met vreugde hierdie tyd van die jaar. 

Ons behou geloof, want dit maak die onmoontlike 
moontlik.

Hoop laat alles ten goede  
uitwerk in die end.  

Liefde verander die alledaagse  

in die heel mooiste mooi. 
Vreugde bind alles bymekaar.

The joy of the Lord is your strength. 
 – Nehemiah 8:10

Mag elkeen ’n geseënde Christusfees vier saam met  
geliefdes, familie en vriende.  Ons prys en eer die Here vir 
die vreugde wat Kersfees weereens na ons bring.   Vir al 
die geskenke wat ons uit liefde ontvang en kan gee, vir 
maaltye wat ons in liefde saam gaan geniet, vir gesprekke 
en seënwense van familie en ou, dierbare vriende.  Ons 
dank U, Here, vir die vrede en welbehae van die Kersgety.

Almal wat op die paaie gaan wees, reis veilig.  Geniet die 
rustyd, pas jouself mooi op en kom veilig terug.  Mag 2022 
ongekende seën inhou en ons elke dag aangryp met nuwe 
krag en ywer.

VLUM -liefde

Cindy
Cindy Coetzee  
VLUM-president en SAVLU-president
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Me. Tharina Rossel se termyn as SAVLU-
president het na ses jaar tot ’n einde 
gekom en VLU- Mpumalanga wil haar 
graag langs hierdie weg bedank vir haar 
toewyding en entoesiasme waarmee sy 
haar taak verrig het.  

Me Rossel was altyd ’n ware  
ambassadeur vir SAVLU en was ’n 
ongelooflike energieke voorloper.  

Sy het verseker ’n groot verskil 
in baie se lewe gemaak en het 
altyd die ekstra myl gestap.  Ons 
gun jou die rus en wens jou en jou 
eggenoot nog vele gelukkige jare 
toe.  

Geniet die aftrede.

Tharina sny 90ste verjaarsdagkoek

Boodskap van dank aan

Uitgetrede 
president 
Tharina Rossel

VLU-Mpumalanga

Me Tharina Rossel se laaste kongres



BO: 
Tharina Rossel wens Cindy Coetzee 
geluk

ONDER:
Alna Kapp van Tambukistreek 
wens Cindy geluk met haar 
verkiesing as SAVLU-president
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Dit is met groot vreugde dat VLU-Mpumalanga 
Cindy Coetzee gelukwens met haar verkiesing 
as SAVLU-president.  Baie geluk met hierdie 
nuwe amp Cindy.  Mag dit vir jou ’n verrykende 
ervaring wees en wil ons jou alle sterkte, seën 
en wysheid toebid vir jou termyn.  VLUM is baie 
trots op jou en weet dat jy hierdie taak, net 
soos jou VLUM-presidentskap, met dryfkrag, 
positiwiteit en entoesiasme gaan aanpak. 

Olywe word gepars vir die beste olyfolie.

Druiwe word getrap vir die beste wyn.

    Blomme word fyngemaal vir die beste parfuum.
 As die lewe jou pars, trap of fynmaal,

  Onthou dis God  se manier om die beste
  In jou uit te bring.

Jy is uitsoek gehalte!      
  (Anoniem)

Baie geluk met hierdie besonderse mylpaal wat jy bereik het!  Ek glo dat daar al  
baie hoogtepunte in jou lewe was, maar dat jy hierdie een as ekstra spesiaal beskou!  
Daar sal altyd vreugdevolle-sowel as hartseerdae wees, maar met jou omgee-hart 
sal jy dit kan hanteer.

Mag jy dan ook later kan terugkyk na ’n wonderlike tyd met die mooiste 
herinneringe!

Liefde,

Irene Keet
Carpe  Diem

nuwe SAVLU-president

Gelukwense aan 

Cindy  Coetzee
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Boodskap vanaf  

SAVLU-president
Cindy Coetzee

My liewe VLUM-vriendinne,
 
Die pas afgelope SAVLU-kongres was ’n groot hoogtepunt 
op elkeen se kalender.  Ons het ook SAVLU se negentigste 
bestaansjaar gevier met ’n luisterryke twee dae met die 
beste sprekers, musiek en kunstenaars. 

Ons almal besef VLU is in die moeilikheid wat ledegetalle 
betref.  Dit is nou tyd om planne te beraam vir beeldbou 
en ledewerwing sodat ons oor tien jaar, ’n Eeufeesviering 
kan hou. 

Hierdie taak rus op elkeen van ons se skouers. 

Ek doen ’n beroep op elke voorsitter, hetsy tak of streek, om gedurende die komende rustyd aan positiewe planne 
te dink om jou tak se werksaamhede so te struktureer dat werksklasse en demonstrasies die hoogtepunt van elke  
vergadering sal wees.

Moenie jou lede versmoor met administratiewe sake nie.  Hou lekker vrolike, vrouwees vergaderings.  Lok nuwe 
belangstelling met ’n vars aanslag.  Handel die nodige sake af met nuusbriewe, e-posse en whatsapps.  Bespreek slegs 
die heel belangrikste sake met die vergadering en VLU dan net! 

Hou lede positief en prikkel hulle belangstelling.  Dink aan temas vir vergaderings, dit verbreek 
die eentonigheid en dames hou van kreatief wees.  Laat jou lid wegstap met ’n ligte gemoed na ’n 
vergadering, sodat sy die tyd omwens na die volgende samekoms.  Gee die jonger dames kans om 
in ampte te dien.  Stoot hulle so bietjie vorentoe, soms twyfel hulle aan eie self.  Laat hulle toe om 
nuwe idee’s en planne voor te lê.  Kom ons vat hande, leer bymekaar, van mekaar en met mekaar.  
Gewoonlik bring jonger dames gou ’n nuwe vriendin of 
twee saam.  Voor ons oë uitvee, verdubbel ons in getalle!

Dit is ook my wens dat elkeen ’n geseënde Kerstyd sal beleef.  Mag God 
jou en jou hartsmense seën met Sy kosbare liefde, genade en Sy gees 
julle harte vul. 

SAVLU-liefde

Cindy Coetzee

Mag 2022 ’n nuwe jaar wees vol van

Nuwe oomblikke
Nuwe avonture
Nuwe lesse
Nuwe herinneringe
Nuwe uitdagings
Nuwe geleenthede
En maak die heel beste daarvan!
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Irene Keet ontvang 
sertifikaat van 
verdienste van Tutti 
Rudman

Irene Keet was vir baie jare VLU-Mpumalanga se 
verteenwoordiger by die verbruikersraad waar sy 
’n  waardevolle bydrae gelewer het.  Sy ontvang dan 
ook ’n sertifikaat van Me . Tutti Rudman vanaf die 
verbruikersraad vir uitsonderlike diens gelewer. 

Baie dankie Irene Keet, VLU-Mpumalanga waardeer al 
jou insette deur al die jare gelewer.

SA-verbruikersraad  
Sertifikaat aan Irene Keet



BO: Lenie Groenewald, Alna Kapp en 
Wilana Claassen by die ACWW Suidelike 

Afrika Area Kongres in Pietermaritzburg.

MIDDEL: Magdie de Kock saam met Gerda 
Buter by Vlum-kongres

REGS: Magdie de Kock aan die woord
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Die afgelope WBPV-konferensie wat gehou is op 8 en 9 Junie was 
weereens ’n verrykkende ervaring.  Dit was ’n riem onder die hart 
om na die verslae van die ander provinsies te luister.  Ten spyte van 
die inperking het hulle indrukwekkende verslae ingehandig.  Daar 
word landwyd gewoeker om armoede aan te spreek en vroue van 
alle kulture op te hef.

Me. Snoekie Erasmus van Kaapland het bv verslag gelewer oor die 
sanitêre doekieprojek, veral onder tienermeisies, wat hul al ’n paar 
jaar steeds met welslae implimenteer.  Die projek is aanvanklik deur 
me. Anphia Grobler begin. 

Die jong meisie van vandag is die vrou wat van binne die volgende 
tien jaar haar vlerke in die wêreld gaan sprei.  Ons as VLU-vroue en 
lede van die WBPV het al die toerusting in ons hande om ’n impak op 
daardie jong meisies se lewens te maak.

VLU-Mpumalanga staan nie agteruit as dit by die opheffing van ons 
jong meisies in die provinsie kom nie.  Daarvan getuig twee mooi 
projekte waarvan me. Hendrietta Schoeman en me. Alice de Beer 
ons meer vertel.

Die werk van die WBPV is so omvattend dat dit moeilik is om al hul 
werksaamhede in ’n neutedop saam te vat. Ons het tydens die WBPV 
kongres ’n inligtingstuk en aksiepak gekry wat al die aspekte van 
die organisasie uiteensit.  Ek sal die moontlikheid ondersoek om 
hierdie inligting digitaal te bekom en te versprei.

Graag wil ek alle takke aanmoedig om een vergadering per jaar aan 
die WBPV, wat ons internasionale platform met die wêreld is, te wy.

Alna Kapp
 
Vise-president | VLU-Mpumalanga

Terugvoering:

WBPV SE 
SUIDERLIKE AFRIKA 
KONFERENSIE 
8-9 Junie 2021



LINKS: Vrolike feesgangers
ONDER: UB met Kongres 2021
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Terugvoering:

25-26ste 

VLUM-Kongres 
2021 

Op 21 en 22 September 2021 vind VLU-Mpumalanga se 
25-26ste kongres by Olifants River Lodge te Middelburg 
plaas. 

VLU-Mpumalanga president me. Cindy Coetzee en vise-
president Alna Kapp word herverkies in hul ampte.  

Op Dinsdag die 21ste open Ds. Vollie Gilfillian die  
VLU-kongres met Joh:14 vers 1-3 Julle moet nie ontsteld 
wees nie. Glo in God; glo ook in My.  Groeteboodskappe 
van WBPV-president, Magdie de Kock, SAVLU-president, 
Tharina Rossel en voormalige SAVLU-president, Henrietta 
Schoeman word oorgedra.

Daar word met ’n kerseremonie gedink aan alle lede 
wat die afgelope twee jaar oorlede is en lede wat vir die 
eerste keer kongres bywoon word spesiaal vermeld. Talle 
lede word ook vereer vir lang diensjare by VLU.

Kongres is weereens  ’n groot geleentheid en uitmuntende 
sprekers tree op:  Lillian Bierman en Lené Welman gesels 
oor VLUM se jaartema “Wat leer ek my kind/klein-
kinders.”  Lede het aan Hykie Berg se lippe gehang, gelag 
en ’n traan of twee gepik.

Dames het hul beste uitrusting afgestof vir dié Galadinee.

VLU-Mpumalanga president me.  Cindy Coetzee het ’n 
heildronk ingestel op VLUM se 25ste verjaarsdag.  O-ja! 
Soja se prysuitdeling, gelei deur Jannie en Riëtte, het 
alle verwagtinge oortref en pryswenners stap met groot 
pryse weg.  Ons sien uit na die O-ja! resepteboek.

Kunstenaars, Henry van Dyk en Estie Pienaar was uitstekend 
en ons het die aand saam met elke VLU-vriendin geniet.

Die prysuitdeling van die kompetisie artikels was 
weereens ’n hoogtepunt en was VLUM se artikels, soos 
altyd, van ’n baie hoë gehalte.  

Dankie aan elke UB-lid en VLUM-lede wat 
die 25ste en 26ste kongres ’n groot sukses 
gemaak het.

Anna-Marie Venter
VLUM skakel



BO: Dawn van Balen 50 jaar, Robin Scmidt 30 jaar,  
Trudie van Zyl 40 jaar

ONDER: Anna Marie Venter 40 jaar,  Janine Schoeman 30 jaar

BO: Dames eerste keer by Kongres
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Diensjaartoekennings 

18 Dames wat die eerste keer 
kongres bywoon

Carpe Diem 
Ansie Conradie (Nocturne)
Alda Nieuwoudt (Celebrè)
Rosie Erwee (Celebrè)
Hoëveld  
Rosa Black (Secunda)
Annetjie Kruger (Devon)
Kosmos 
Jonet du Toit (Swartgoud)
Engela Thompson (Magrietjie)
Melinda Swart (Magrietjie)
Lena vd Merwe (Magrietjie)
Celmari vd Berg (Leeuklip)
Shan v Niekerk (Leeuklip)
Jeni Olivier (Leeuklip)
Thea Naudè (Hendrina)
Suikerbos  
Henrietta Coetzee (Belfast)
Isobel Siebert (Suikerbekkies)
Tambuki  
Suzanne Walsh (Amersfoort)
Doreen Bredenhann (Amersfoort)
Rhode de Voldere (Platrand)

Carpe Diem

Jeanette Scheepers 30j Delmas

Robyn Schmidt 30j Soireé

Martie Vermeulen 40j Witbank

Marie Jordaan 50j Delmas

Hoëveld 

Ella vd Merwe 40j Bethal

Gerda Büter 40j Vaalrivier

Maatjie Koch 50j Vaalrivier

Sannie Smith 65j Vaalrivier

Kosmos 

Anna-Marie Venter 30j Magrietjie

Janine Schoeman 30j Swartgoud

Trudie v Zyl 40j Ouklip

Dawn v Baalen 50j Ouklip

Malieveld

Carolien vd Walt 30j Finesse

Marina v Eeden 30j Schoemanskloof

Hettie Oosthuizen 30j Querida

Liefie Joubert 50j Barberton

Judy Gelderblom 50j Barberton

Dina Stemmet 50j Querida

Suikerbos

Lollie vd Heever 55j Belfast

Tambuki 

Alna Kapp 30j Platrand

Margaret v Niekerk 30j Amersfoort



Alice en Cindy Alna en Cindy Dawn en Henriette

Dawn van Balen en Cindy Carien Schabort en Cindy Elena en Cindy

Elsie ontvang erkenning vir 
termyn as streeksvoorsitter van 
Suikerbosstreek

Gonda Wastl en Cindy Gerda en Cindy 

Presteerders by kongresPryswenners

Takvoorsitters met toekennings

Streeksvoorsitters 2021

BO: Voormalige uitvoerende bestuurslede

Nuwe streekvoorsitters Tania, Elena en 
Gerda saam met Cindy

BO: Sophie Hugo ontvang toekenning vir termyn gedien as streekvoorsitter van 
Hoeveld. REGS: Tania en Cindy

15
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Lede wat oorlede is 
 vanaf kongres 2019 tot 2021

Carpe Diem oorlede

Riana v Deventer Nocturne 2019

Paula Duvenhage Witbank 2021

Lizette Koeglenberg Nocturne 2021

Ruth Prinsloo Magnolia 2021

Rita Berrage Delmas 2021

Hoëveld 

Trienie de Bruyn Grootvlei 2020

Joey Botha Grootvlei 2020

Annatjie de Beer Grootvlei 2020

Annette von Wiellich Bethal 2020

Helena de Wet Secunda 2020

Ann de Bruyn Balfour 2020

Nellie Potgieter Vaalrivier 2021

Jacoba Bierman Kalkspruit 2021

Kosmos 

Yvonne Diener Ouklip 2020

Susan Kidson Ouklip 2020

Valerie Rathbone Ouklip 2020

Stella Botma Hendrina 2020

Annatjie Snyman Swartgoud 2021

Susie Nel Lenata 2021

Marthie Grobler (ou lid) Banke 2021

Magda van de Merwe Willie Hamman 2021

Malieveld

Machel v Coller Barberton 2020

Jenny Müller Querida 2020

Meisie Kriel Flamboyan 2020

Kato Neveling Vlamlelie 2020

Marietjie Jansen Finess 2021

Marietjie Terblanche Flamboyant 2021

Maureen Snyman Nelspruit 2021

Suikerbos

Florence Duggan Belfast 2019

Eileen Roos Belfast 2021

Elzebe Brits 2021

Tambuki

Issy Venter Robyn 2021

Nocolene Pieters Amersfoort 2021

Jacoba Biermann Platrand

Ander

Ann Goslin  
(sekretaresse)

SANCU verbruikersraad 

Marie vd Merwe 
(vise-voorsitster)

SANCU verbruikersraad



Baie geluk aan d volgende dames wat hulself as beoordelaars 
bekwaam het Sonja du Toit , Masjienwerk en Brei en hekel, Joelene 

Caldeira Brei en Hekel, Belinda Duvenage Preservering, Annette 
Berry, Brei en hekel en Wendy Bam Gebak en lekkers

17

Nuwe Beoordelaars
Kwalifiseer

Annette Berry beoordelaar Belinda Duvenhage beoordelaar

Sonja du Toit  beoordelaar Wendy Bam beoordelaar

 Joelene Caldeira
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Lillian Bierman en Lené Welman

Sprekers by Kongres
Openingsprekers Ds. en Mev. Vollie Gilfillian

Hykie Berg ontvang oorkonde            Hykie en sy vrou                  Gerda en  Magdie de Kock         Tharina en Gerda        

ONDER: UB lede geniet n grappie

ONDER: Voormalige bestuurslede ONDER: Isobel, Babie , Gonda en Wendy.



Carpe Diemstreekdames Cindy, Riette en Debbie Dames met goeie smaak

Kosmos se dames saam met Alice        Lecia Steel en eggenoot Dames van Tambuki

Rika, Rina, Elbie en Lecia Jacob en Debbie du Plessis 

Nesia en Irene Tharina Nesia en Henriette 

Sunette en Maaida geniet kongres          Sophie, Nesia en Irene                     Gonda en Wendy          Lenie, Gonda en Carien 
       

19 Pret en Plesier 
by kongres

Dames het hul beste uitrusting afgestof vir dié Galadinee.
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Dankie aan elke UB-lid en VLUM-lede wat die 25ste en 26ste 
kongres ’n groot sukses gemaak het.
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Dankie aan elke UB-lid en VLUM-lede wat die 25ste en 26ste 
kongres ’n groot sukses gemaak het.
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O-ja! Farms en VLU Mpumalanga se kompetisie het vir heerlike  
verrassings gesorg en watertandgeregte is gemaak van die nuwerwetse  
wonderboontjie.  Oja! het die dames omtrent inspireer.  Tobie van den Bergh 
en Daleen Naude, was van die beoordelaars, asook Ingrid Joubert van 
Staycold International, sjef en nasionale beoordelaar, Pinky, Tebogo van 
bestuur en senior sjef‘s asook nasionale kosbeoordelaars van Unilever 
Food Solutions en ook Alzena Gomes van Graan SA 

VLUM wil hiermee weereens vir Riëtte Strydom en Jannie Cloete vir die 
wonderlike geleentheid bedank en die volgende dames gelukwens met 
hul prestasies.

Terugvoering:

O-ja! Farms 
Prysuitdeling

Pryswenners
Uitsonderlike Bakkerswerk Stephanie Schutte

Naaste aan Kommersieel Ria van Rooyen

Meeste inskrywings Gerda Buter

Beste aanbieding in geheel Nesia de Beer

Mees Kreatiefste Ria Roets

Herhaling van soja in resep Carien Schabort

Groot potensiaal Marietjie Swart

Lekkers 2de plek Helena Joubert - Truffels

1ste Plek Lena van der Merwe - Fudge

Preservering 2de plek Lientjie - Peer blatjang

1ste Plek Engela Thompson -Brand Relish

Gebak  - Droog 2de plek Helena Joubert - Crunchies

1ste Plek Adelle Els - Choc Chip Koekies

Gebak - Nat 2de plek Carien Schabbort - Soja neut verrassing

1ste Plek Rieth Roos - Suurmelk en dadelkoek

Drankies 1ste Plek Chantelle Jooste - Herhaling van 3 verskillende drankies

Nagereg 2de plek Adelle Els - Chocolate Brownie

1ste Plek Anphia Grobler - Droom nagereg

Hoofgereg 2de plek Carien Schabbort - Bobotierolle

1ste Plek Dawn van Dalen - Mousaka

Voorgereg 2de plek Anphia Grobler - Ertjie en sojasop

1ste Plek Sonja du Toit - Mosselsop

1ste Plek Nesia de Beer - Persvy, Gorgonzola  en Sojaneut voorgereg

ALGEHELE WENNER

2de plek Engela Thompson

1ste Plek Chantelle Jooste



                                               O-ja! wenner Chantelle Jooste Isobel, Anna-marie en Debbie  Engela ontvang haar prys Sonja du Toit en Nesia de Beer 

Stephanie Schutte  Carien Schabort Helena Joubert                                           Riëtte, Jannie en Cindy 

Kategoriewenners     Gerda Buter met haar prys

23 O-ja! 
Pryswenners

VLUM wil hiermee weereens vir Riëtte Strydom en Jannie 
Cloete vir die wonderlike geleentheid bedank en die 

volgende dames gelukwens met hul prestasies.
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Donderdag, 28 Oktober het die VLU-dames baie opgewonde arriveer.
Registrasie was eerste op die lys.
Ds. Hettie Wessels het geopen met skriflesing en gebed. 
Amptelike opening is gedoen deur me. Ina Wilkens, SAVLU-beskermvrou.
Mev Tharia Rossel stel haar uitvoerende bestuur voor aan kongresgangers: 
Kollie Esterhuyzen – sekretaresse van SAVLU
Mev Ina Booyse – Overvaal
Mev Cindy Coetzee – Mpumalanga
Mev Gerda Swart – Noordwes
Mev Girlie Dely – FWI KZN
Mev Hermien van den Berg – Namibiese Vroue Vereniging
Mev Ria Strydom – VLU-Noord
Mev Gerda Pienaar - VVLU

SAVLU-kongres was aangebied deur VLU-Overvaal.
Tema: Eer die verlede, vier die hede en omhels die toekoms

Verslag van SAVLU se  
90-jaar kongres 
28-29 Oktober 2021 te St George’s Hotel, Pretoria 



SAVLU 
se eie 
Roos

25

Beskrywingspunte word voorge-
hou:

VVLU – moet onderrigtaal in hul moeder-
taal ontvang van Gr 4-7. Daar is gestem, 
maar nie aanvaar nie. 
VVLU versoek dat daar in al die provinsies 
meer aandag aan die onderhoud en instand-
houding van provinsiale paaie gegee moet 
word – lede voel dat die beskrywingspunt 
moet self gehanteer word in hul dorp/stad 
en provinsie.
VLUM – versoek die Departement van  
Omgewingsake dat wetgewing ingestel 
word om die gebruik van plastiese  
inkopiesakke te verbied – dit is al jare aan 
die gang.
VLUM versoek hiermee die Departement 
van Vervoer dat verkeersligte en verkeers-
kameras se bron van kragvoorsiening 
verander moet word van elektriese krag 
na sonkrag - lede voel dat die beskrywing-
spunt moet self gehanteer word in hul 
dorp/stad en provinsie.
VLUM versoek die Departement van  
Waterwese en Gesondheid asook stadsrade 
om dringend aandag te skenk aan die swak 
bestuur en onderhoud wat lei daartoe dat 
riool in dorpe en stede se strate beland 
en uiteindelik in spruite en riviere asook  
ondergrondse water en opgaardamme vloei 
– die beskrywingspunt sal verder geneem 
word.

Voorstelling van presidentskandidate: me. Cindy Coetzee van Mpumalanga, me. 
Ina Booyse van Overvaal en me. Leanda le Cornu van VLU-Noord, presidente 
tot Mei 2021.

Carel Henn lewer ’n item.  Carel Henn was born in Bloemfontein and started 
his musical studies at the age of eight as a piano student and later continued 
his piano studies at the University of the Orange Free State.  His cello studies 
started at the age of eleven.  He first joined the National Symphony Orchestra and 
in 2000 was a founder member of the Johannesburg Philharmonic Orchestra. 

Hoofspreker, mnr. Bennie van Zyl – hoofbestuurder van TLU-SA.  Bennie van 
Zyl het ’n belangrike adviserende rol gespeel oor die beleid van die regering 
van Georgië nadat hul onafhanklikheid van die Sowiet-unie gekry het.  Dit bly 
een van die hoogtepunte in sy loopbaan.  As liefhebber van die natuur en alles 
wat dit inhou, beoefen hy as stokperdjie fotografie en het ’n groot passie om 
ook betrokke te wees met jeugwerk, iets wat hy nog deurentyd in sy groot-
menslewe gedoen het.  

Mev Tharina Rossel hou haar SAVLU-president verslag voor.  

KANSA praatjie / hul is ook 90 jaar.  Mandy sê dit is baie belangrik vir vroue 
om hul self een keer ’n maand te ondersoek vir borskanker. 
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Presidentes by SAVLU 
Kongres

Bemagtiging van vroue:– Minnette Dempsey was ’n deeltydse dosent aan 
die Universiteit van Johannesburg in die fakulteit Bestuur in die veld van  
Persoonlike, Interpersoonlike en Professionele Leierskap.  Sy werk tans as 
’n korporatiewe afrigter en bied opleiding aan verskeie groot maatskappye.  
Sy bied ook sport-spesifieke, sielkundige kondisionering en geestelike voor-
bereiding aan vir atlete en spanne.  Minnette het die vroue aan haar lippe 
gehad hulle laat lag, verlang en huil.

Kobie Smit het vir ons ’n humoristiese voordrag “Kersfeesverhaal” voorgedra.

Aartappelraad het blaadjies uitgegee en sê dat die aartappel jou nommer een 
groente is.

Kunstenaar vir die aand was Manuel Maria Lamarque Escórcio 1950 -
Manuel Escorcio, a lyric tenor, is a freelance musician and legendary singer in South Africa who sings in Afrikaans, 
English, Spanish and Portuguese. He sang in opera for twenty years before leaving the stage in 1992 to assist in evangelism 
in the Seventh-day Adventist church. Escorcio took voice lessons from Dunbar and, after graduating from Helderberg with 
a degree in theology in 1972, completed an M.Mus. at the University of Cape Town in 1982.  He taught at the University of 
Stellenbosch and became a licentiate of the Royal Schools of Music in London and a licentiate in performance at the  
University of South Africa.  He directed the choir at Helderberg College in 1972.

Escorcio has sung the tenor part in every symphonic work in the repertoire and, as principal lyric tenor of the Cape Town 
City Opera for twelve years, sang in over forty opera and stage production roles.  In 1986 and 1990, he was voted South 
Africa's most popular singer and has won several singing awards in South Africa in radio and television, including South 
Africa's Opera Prize.  He is often described as one of the most popular male vocalists in that country. Escorcio has also won 
international medals in performance in Salzburg, Austria, and Rio de Janeiro, Brazil, and was given the medal and title of 
"Comendador of the Order of Prince Henry the Navigator" by the Portuguese government in recognition of his services 
to music.  He has recorded fifty CD's of music ranging from light classics to contemporary gospel in English, Portuguese, 
Spanish, and Afrikaans.  Three of his CDs have achieved gold status and two others reached platinum status.
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Veralda Mazzone open met skriflesing en gebed.

Henja Schaap –  Couturier, Pretoria mode-ontwerper 
praat en vertoon van sy uitrustings wat hy ontwerp het 
tydens die inperking van 2020.  In 2020 het hy geleer 
om foto’s te neem en daardie foto op materiaal vas te 
vang en die mooiste uitrustings van geblomde / of wat 
ook al hy afgeneem het, te maak.

Henja vertel ons dames ’n bietjie meer oor koningin 
Elizabeth en hoe sy haar handsak gebruik as geheime 
wapen en haar aandhandsakkie om al die nodige toe 
te hou as sy uit ’n motor klim.  Sy word selfs beperk 
met die vloeistof inname vir wanneer sy uitgaan om 
mense toe te spreek, daarna mag sy eers iets drink en 
badkamer toe gaan.

Spreker - Francois Knowles, HUB CEO APAC – oor die 
belang van ’n boer 

Sang-item deur Chris Rust – hy skryf en toonset sy eie 
musiek.

Die groot prysuitdeling: Baie geluk aan elke lid wat 
deelgeneem het en spesiale geluk aan Anita, Marlene 
en Christine.

Dag twee van kongres

SAVLU Bestuur 2021

Artikels ingeskryf na SAVLU:
VLUM het 14 artikels ingeskryf:
x1 Eerste plek: Anita Hugo, gebreide 
poncho, x1 Tweede plek: Marlene van 
Wyngaard, gehekelde mandala
x1 Derde plek: Christine Krige, 
gebreide poncho

6de KZN – 1231
5de NOORD – 3518
4de NOORD WES – 3554
3de VLUM – 4013
2de VRYSTAAT – 4102
1ste OVERVAAL – 4136

Lede van VLUM by SA-kongresWenners SAVLU



Verkiesing vind plaas.

 
Spreker  Petria de Vaal – die nut van argiewe,

Werk by Self Employed (Business), het by UNISA 
gewerk, was in Hoërskool Louis Trichard, het BA, Hons 
Afrikaanse en Nederlandse Kultuurgeskiedenis, HOD 
aan University of Pretoria gestudeer. Woon in Makhado  
(Louis Trichardt). Petria vertel ons hoe moet ons ’n ou 
boek droogmaak wat water gekry het, dit is ’n lang 
proses.  Die boek word met ’n handdoek blad vir blad 
drooggemaak.  Jy gebruik glad nie ’n haardroër soos wat 
die meeste van ons gedink het nie.

Nuwe SAVLU-presidente, ons eie VLUM-president 
Cindy Coetzee word aangewys.

Bedankings word gedoen en kongres samevatting 
word deur me. Rina Potgieter voorgelees soos sy dit  
saamgevat het.

SAVLU Kongres verdaag.

KZN bied 2024 SAVLU Kongres aan.

Anna-Marie Venter
VLUM skakel

SAVLU (Suid-Afrikaanse Vroue Landbou-unie) 
vier vanjaar hul 90ste bestaansjaar.  Om dit te 
vier is ’n gemeenskapsprojek in samewerking 
met al die lede van die sewe organisasies deur 
Tharina Rossel geloots.  90 komberse uit elke 
streek in ’n provinsie moes gemaak word wat vir 
liefdadigheid geskenk word uit dankbaarheid vir 
die 90 geseënde jare wat ons organisasie bestaan. 
.
VLUM wil graag teruggee aan die gemeenskap 
en dankie sê.  Van die komberse was oorhandig 
as trooskomberse en geskenk aan gestremdes.  
Die res gaan oor ’n tydperk uitgedeel word aan 
goedgekeurde organisasies.

Al die streke van Mpumalanga het ingespring en 
komberse gemaak.

Tambukistreek maak 34 komberse waarvan 
Platrand 14 komberse (gebrei, gehekel, geknoop 
en van materiaal) bygedra het tot hierdie projek.  
Carpe Diemstreek sorg vir 48 komberse.
Malieveld maak 93 kombersies, waarvan 
Lebombovallei 54 gemaak het.  Kosmos het ’n 
totaal van 51 komberse gemaak, Hoëveldstreek 
50 en Suikerbosstreek 72 waarvan Visarendtak 
65 geskenk het aan hul sopkombuis.

In totaal is meer as 2000 komberse deur al die 
provinsies van SAVLU gemaak.

SAVLU kombersprojek

28

Andria Hattingh and Peggly Le Roux bewonder die 
Kongresprojek komberse van Fleur de Lis
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In totaal is meer as 2000 komberse deur al die provinsies van SAVLU gemaak
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“Op 17 Junie 1931 het verteenwoordi-
gers van die vier provinsiale landbou-
verenigings, tussen September 1925 en 
Desember 1930, in Bloemfontein onder 
voorsitterskap van die Burgemeester EW 
Hunt, president van die Suid-Afrikaanse 
Landbou-unie, vergader. 

Na baie bespreking het die vier  
organisasies TWAU, FWI, OFS, VLU 
en die CPWAA besluit om ’n nasio-
nale Vroue Landbou-unie te vorm en 
sodoende ontstaan SAVLU by ’n kongres 
in Oktober van dieselfde jaar.

Die tyd was inderdaad ryp vir 'n nasio-
nale liggaam om nasionale belange te 
bevorder.  In daardie vroeë dae was hoër 
onderwys vir vroue die uitsondering, 
landelike gebiede was in groot mate   
geïsoleer, en daar was ’n werklike 
behoefte aan sosiale diskoers.  

Die jare 1929-32, ’n tyd van depressie, 
was die boer se vrou verplig om by te 
dra tot die gesinsinkomste en om huis-
houdelike produkte ten volle te benut.  
Vir die jonger geslag was daar min rede 
om op die plase te bly, en volwasse 
onderwys en verbeterde fasiliteite vir 
die jeug was ’n dringende behoefte.  
Burgemeester Hunt se geïnspireerde 
idee om landgenote te organiseer en 
hulle in ’n nasionale liggaam te verenig 
vir die verbetering van landelike lewe 
en die bevordering van kultuur, het dus 
in sy eie gekom.  Op 28 Oktober 1931 is 
die eerste uitvoerende vergadering by 
’n Vroue-klub in Pretoria gehou en die 
voorsitter was Mev. E O‘Connor.

Twee dae later, tydens die kongres 
vereer deur die Gravin van Clarendon 
se teenwoordigheid, het ’n lang agenda 
onder bespreking gekom.  Vyf-en-vyftig 
resolusies is bespreek en ’n grondwet is 
aangeneem.  

SUID AFRIKAANSE VROUE LANDBOU-UNIE
Inspireer, Verryk en Vervul

90 jaar van genade

“Ons eer die verlede, vier die hede en omhels die toekoms”

SAVLU Geskiedenis
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Lede is aangemoedig om aandag te gee aan skool-
tuine, om bome te plant en Arbor dag.  SAVLU 
was inderdaad gelukkig met Mev. Edith O‘Connor, 
wat die intreerede gelewer het, as eerste  
president.  Mev. O‘Connor en haar man het in die  
Marico-distrik geboer, hulle het die Molope Boere-
vereniging gestig, waarvan Mev. O‘Connor die ere-se-
kretaris was.  Sy het die vereniging by die kongresse 
verteenwoordig, en het uiteindelik Adjunkpresident 
van die Transvaalse Landbou-unie geword, ’n eer vir ’n 
vrou in ’n organisasie wat heeltemal uit mans bestaan.  
In 1925 het Mev. O‘Conner die Vroue-afdeling van die 
TLU gestig en was verkies as president, ’n kantoor wat 
sy tot 1946 gehou het.

Vir sestien jaar het sy die bestemmings 
van die SAVLU gelei met onverskrokke 
ywer, visie, volharding en veral in die 
geloof dat “ons skema - Volwasse Onder-
wys - ons almal sal help.”  Sy het geglo dat 
SAVLU een van die grootste kragte kan 
word in Suid-Afrika, mits dit die be-
ginsels waarop dit gestig is, behou het, 
naamlik dié van ’n nie-sektariese, nie-
party politieke en tweetalige beweging.  
Baie het in Suid-Afrika verander, en ook 
in die VLU.  Die TVLU is ontbind tydens 
hul 70ste jaarlikse Kongres en vier nuwe 
organisasies het ontstaan, naamlik  
VLU Noord, VLU Noordwes,  
VLU-Mpumalanga en VLU Overvaal.

Sedert Oktober 1931, en ten spyte van die veranderin-
ge in die land, het die SAVLU daarin geslaag om aan te 
pas volgens die behoeftes van sy lede en dit het daarin 
geslaag om vroue oor kulturele grense te koppel en 
opleiding te gee vir die ontwikkeling van ons mense en 
ons land.Sedert Oktober 1931 het die SAVLU vroue oor 
kulturele grense regoor die land verbind en opleiding 
verskaf vir die ontwikkeling van ons mense en ons land.

Die organisasie het suksesvol aangepas by die baie ver-
anderinge in die wêreld en die land en voldoen steeds 
aan die behoeftes van sy lede.

Saam met geaffilieerde samelewings van soortgelyke 
aard, het SAVLU een van die grootste vroue organisa-
sies in Suid-Afrika geword, met meer as 7000 lede in 
Suid-Afrika en Namibië.

In die verspreiding van kultuur in baie fasette en in die 

verbetering van opvoedkundige fasiliteite, het SAVLU-
lede ’n trotse rekord van diens aan hul huise, hul ge-
meenskappe en hul land.

Die Pretoria-Noord Vroue-landbou-unie (VLU) vier 
hierdie jaar hul 90ste bestaansjaar. Takwoordvoerder 
Hester Lourens sê dis ’n groot mylpaal aangesien dit die 
oudste tak van die al die organisasies landswyd is.

 VLU is bekend as “die universtiteit 
van die huisvrou” en die  

volwasse vrou.  
Met al die demonstrasies, opleidingsessies en sprekers 
wat oor aktuele sake praat, word lede se kennis nie 
alleen uitgebrei nie, maar kry hulle ook die geleentheid 
om hulle talente te ontdek en te verbeter en kan hulle 
met waardigheid hulle plek in die samelewing vol staan.

“By die organisasie word vele 
vaardighede geleer en die mooiste 

en heerlikste artikels gemaak,”
Aanhaling van Tharina Rossel   

SAVLU President

“2021 is vir die SAVLU ’n baie spesiale jaar, want ons 
word 90 jaar oud in Oktober!!  Ons tema vir die jaar is – 
Eer die verlede, Vier die hede, Omhels die toekoms.

Ons het soveel kosbaarhede uit ons verlede waarop ons 
trots kan wees.  Om nie eers te praat van die leiers wat 
ons gehad het nie.  Formidabele vroue in wie se voetspo-
re ons kan volg.

Om die hede te vier beteken dat ons elke dag die onein-
dige geleenthede wat ons organisasies vir ons bied 
moet geniet, maar ook met ander moet deel.

Om die toekoms te omhels sal beteken dat ons moet 
vooruitgaan, en aanpas by veranderde omstandighede, 
anders gaan daar dalk nie ’n toekoms wees nie.  Iemand 
het eendag gesë: “If the plan doesn’t work, change the 
plan but never the goal”.

“By die VLU maak jy lewenslange 
vriendinne,”

Die SAVLU is geaffilieer met die wêreldbond van platte-
landse vroue (WBPV) saam met talle ander lande.  VLU 
is een van ’n paar organisasies is wat by die Wêreldbond 
van Plattelandse Vroue geaffilieer is.  Die Wêreldbond 
het meer as 10 miljoen lede regoor die wêreld wat in 87 
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lande vir die opheffing vir vroue en kinders werk.  Hulle is 
ook lid van die Verenigde Nasies.

Verlede jaar is ’n Suid-Afrikaanse vrou 
en VLU-lid, Magdie de Kock, tot wêreld-
president van die Wêreldbond van Plat-
telandse vroue in Australië verkies.  Die 
eerste keer in dié organisasie se 90-jarige 
bestaan wat ’n president uit Afrika gekies 
is.  Net soos die Wêreldbond beywer die 
VLU-hulle om vroue te bemagtig en was 
dit die beweegrede vir die ontstaan van 
dié organisasie.

Die Suid-Afrikaanse VLU (SAVLU) is in Oktober 1931 
gestig juis om vroue op te hef omdat daar in die verlede 
min geleentheid vir vroue was om hoër opleiding te 
ontvang. Landelike gebiede was grootliks geïsoleer en 
daar was ’n groot behoefte aan sosialisering.  Op die web-
tuiste van die SAVLU word die geskiedenis van die VLU 
mooi uiteengesit.  Hier bevestig die organisasie dat daar 

tussen 1929-1932, tydens die depressie, ’n groot geldnood 
was waar die vrou verplig was om tot die gesinsinkomste 
by te dra en huishoudelike produkte ten volle te benut. 
Daar was ’n behoefte om die landelike gemeenskappe te 
verbeter.

Die VLU het 90-jaar gelede ontstaan om te voldoen aan 
die behoeftes van Suid-Afrikaanse vroue in moeilike 
omstandighede.  “Die organisasie kan en moet nou weer 
’n belangrike rol vervul in hierdie tye waar die ekonomie 
druk, omgewingskwessies kwel en die moderne vrou 
soveel uitdagings in die gesig staar,” sê Tharina Rossel, 
wat die organisasie met entoesiasme en toegewydheid 
dien.

Noord-vroue vier VLU se 90ste 
 bestaansjaar

“Dis ’n groot mylpaal, aangesien 
dit die oudste tak van die 

organisasie is.”
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Die dogters is aangenaam verras met ’n Hawai-tema partytjie.  Selfs die 
kampma’s het die jaar gesorg vir ’n vermakerige, tog opvoedkundige toneel-
opvoering.  Wat ’n voorreg om as streekvoorsitster/kampkoordineerder van 
Kosmosstreek te kan verslag doen oor hierdie vrouweesprojek wat my so na 
aan die hart lê.  Met passie kan ons jaar vir jaar uitsien, beplan en voorberei 
om ’n verskil in hierdie groep van 40 dogters se lewens te maak.

Ter wille van agtergrond wil ek graag noem dat hierdie kamp onder leiding 
van Anphia Grobler 26 jaar gelede begin is.  Eers was dit net ’n eendagbe-
derf en werksklassies wat aangebied was.  Later het die groep vergroot na 25 
dogters en is die geleentheid op ’n Vrydagmiddag begin en het dit Saterdag-
middag afgesluit.  Die behoefte was so groot en het ons die besluit geneem 
om die kamp te vergroot na 40 dogters en word dit vanaf ’n Vrydagmiddag tot 
Sondag 11uur aangebied.

Kosmosstreek was weereens bevoorreg om ’n suksesvolle 
Rabbedoekamp onder leiding van voorsitter Alice de Beer en ds 
Julian Olivier te Kruisrivier kampterrein aan te bied.

Rabbedoekamp verslag 
Alice de Beer Kosmosstreek
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Ons grense strek vanaf Koornfontein-
myn, Hendrina, Stoffberg, Groblersdal 
en onderskeie skole in Middelburg.  

Ons teikengroep is dogters met  
potensiaal van graad 6 en 7 wat deur 
hul onderskeie skole genomineer 
word.

Ons maak baie staat op borge vir 
fondse en baie van die items word 
geskenk deur takke in die streek, 
lede en privaat donateurs.  Sonder 
die borge sal dit nie moontlik wees 
om van die kamp so ’n groot sukses 
te maak nie, hulle harte en hande is 
oop vir die projek.

Die afgelope paar jaar maak ons 
gebruik van die NG-Kerk Groblers-
dal se jeugkampterein te Kruisrivier 
naby Loskopdam.  Die natuurskoon 
en fasiliteite is pragtig en veilig.

’n Groep van 25 lede maak dit 
moontlik dat die kinders heerlik 
kan eet, kampma te wees en sommer 
net daar te wees om liefde uit te deel 
en om toe te sien na die veiligheid 
van die dogters.  Die dames word 
ingedeel saam met die 8 dogters 
in ’n groep en hulle tree as ma vir 
die groepie dogters op vir die hele 
naweek, staan hulle by op die literia-
baan, help met werksklasse en doen 
al die aktiwiteite mee.

Van ons VLU-takke skenk vleis, melk, 
roomys, koek, groente, koeldrank en 
Swartgoudtak borg selfs ’n volledige 
ete.

Die dogters word bederf met ’n Bybel 
en boekmerke wat vir baie van die 
dogters ’n eerste, eie bybel is.  Dan 
natuurlik ’n kombers, slaapklere, 

skryfbehoeftes, japon, handdoeke, 
rugsakke, plakkies, wasgoedsak om 
al die bederfies in te pak, badkamer-
sakkie met alles in wat ’n dogtertjie 
se hart begeer.  Hierdie sakke word 
gemaak en borduur deur vier dog-
tertjies met die ouderdom 7-13jr wat 
dit vir liefdadigheid maak uit dank-
baarheid vir dit wat hulle in oorvloed 
het.  Teddiebere, handmoffies en 
bedsokkies word deur VLU-lede 
gebrei en geskenk. 

Ons poog om dit ’n 
ongelooflike verrykende 
ervaring vir die kinders 
te maak met ’n baie sterk 
christelike agtergrond.  
’n Predikant vanaf Gro-
blersdal werk die hele 
naweek in sessies met die 
dogters om hulle geeste-
lik toe te rus sodat hulle 
weet hoe spesiaal hulle 
is.

Ons bied verskeie werksklasse aan.  
Knoop en doop is die eerste tegniek 
waarmee die dogter toegerus word 
om ’n T-hemp te kleur waarmee hulle 
Sondagoggend huistoe kan gaan.  
Handvlyt artikels, breiwerk, hekel, 
naaldwerk, kombers maak sonder ’n 
naaldwerkmasjien en koekversier is 
van die ander werksklasse waaraan 
hulle blootgestel word.  Hieruit 
leer die dogters dat dit reg is as jy 
nie van bv. breiwerk hou nie, maar 
die blootstelling is daar om te sien 
waarvan sal jy hou.  Saterdagmiddae 
is gewoonlik die groot bederf met ’n 
fantastiese lekker kinderpartytjie 
waar ons almal verjaar en koppie 
koekies wat hulself versier het, eet.  

Dan kan hulle sommer net lekker baljaar 
in die swembad en van al die oortollige 
energie ontslae raak.

Verskeie praatjies oor haarsorg, netheid, 
selfrespek, selfvertroue, selfoon-etiket 
en tafel-etiket word aangebied.  Jaarliks 
brei Rene Taljaard vir die dogters poppies 
wat in hul hand palm pas en deel sy met 
hulle ’n waardevolle storie van: “Sê ja 
vir Jesus”.  Van die dames hou konsert 
waarin ons vir die dogters demonstreer 
hoe hulle nie moet aantrek of optree nie.  
Hierdie geleentheid leer hulle weer op ’n 
meer ontspanne manier van die gevare 
daar buite.  Die literiabaan sorg vir lekker 
ontspanning en daar word deurgaans 
gewerk aan selfvertroue, vertroue en 
veral dat die dogters hulself ontdek en 
om te leer van deursettingsvermoë en 
om saam te werk as ’n span.

Hierdie naweek is vir elke dogtertjie 
soos ’n legkaart wat deel vorm van hulle 
ontwikkelling.  As volwassene glo en 
vertrou ons dat hulle sal terugkyk en kan 
beleef dat die naweek hulle verryk het.

Hulle briewe getuig van die waardering 
en belewenis wat dit vir hulle was.

Aan elke VLU-lid wat 
die naweek saam met 

my werk wil ek my dank 
uitspreek.  Geestelik en 

emosioneel word ons 
uitgeput, maar ons kan 

terugkyk en besef ons het 
’n verskil gemaak in ’n 

kind se lewe.
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Liefste Carpe Diem vriendinne, baie dankie vir die jaar 2021 waarin ons nog 
kon lag, huil, afskeid neem en VLU-whatsapp vergaderings en werksklasse 
kon bemeester met die nuutste tegnologie.  Ek glo elkeen het sowaar iets 
nuuts kon leer.  Tegnologie maak net alles makliker, maar ons mis mekaar.  
Baie sterkte met al jul beplanning vir die res van die jaar. 

“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry 
about the future, focus on living fully in the present.” 

Mag hierdie Kersfees ’n kosbare Christusfees wees, ’n fees van liefde, genade 
en hoop.  Mag God se teenwoordigheid ons harte vul met sy blymoedigheid en 
vreugde.  Geseënde Kersfees vir jou en jou geliefdes, Carpe Diem asook die 
hele Mpumalanga.

Jul vriendin,  

Debbie

Streeksvoorsitter: Debbie du Plessis

Verslag van

Carpe Diem

Azaria   Elize Prinsloo
Celebre  Corine Wheeler
Delmas   Carine Swart
Magnolia  Stella Bornebroek
Nocturne  Lizette Pansegrouw
Soireé  Karin Du Plessis
Witbank  Lida Posthumus
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Baie, baie geluk van my 
en Carpe Diemstreek 

aan ons nuut verkose, 
SAVLU-president, me. 

Cindy Coetzee.  Dit is vir 
ons ’n voorreg om jou in 
ons provinsie te kan hê.  

Mpumalanga is trots op 
jou.  Baie dankie ook vir 

’n spoggerige uitdagende 
kongres by ORL.

Debbie

Vergaderings, 
werksklasse en 
demonstrasies: 
 

Azariatak
In Meimaand was die tema Ma en 
Ouma se rolle in die familie met gas-
sprekers Phillip du Plessis en Elbie 
French.  ’n Breiklas word gehou vir 
die oortrek van hangers asook ’n 
kollekunsklas waar op “coasters” 
geverf word.  

Suksesvolle mini-skou word gehou 
met heelwat lede wat artikels 
 ingeskryf het.

In Junie is dit ’n whatsapp-ver-
gadering met tema “Vadersdag”.  
Marcelle van Vuuren het boodskap 
gelewer oor die betekenis van  
vaderskap en ook staaltjies vertel 
van haar vader.  Lede het ook hulle 

bydrae gelewer.  Marcelle het ook 
’n kersie gebrand vir almal se 
familie wat geraak is deur die virus 
en geliefdes moes afstaan aan die 
dood.  Kathy Boshoff het ’n praatjie 
gelewer oor die spreker van die jaar,  
Jaco Jacobs.

Mosaïekhekelwerk en Figuurbor-
duurwerkklasse word met behulp 
van whatsapp videos verduidelik.

In ’n fotografiewerksklas per 
whatsapp in Julie verduidelik 
Hendriet Prinsloo verskeie konsepte 
deur middel van foto’s.

Die tema is blomkool.  Rina open met 
skriflesing uit Psalm 91 en deel met 
lede meer inligting oor blomkool en 
sy deel ook resepte met lede.

Taklede deel ook foto’s waar hulle 
besig is met handwerk.

BO LINKS: Azarialede brei hangers
BO REGS: Azarialede geniet die kollekuns werkklas
LINKS: Azarialede herwin haarknippe en linte
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Mag jul in hierdie 
besondere moeilike jaar, 

vrede vind, in julself, in 
jul geloof en menswees 

en mag die spesiale 
boodskap van hoop en 

oorwinning jul deel wees

Celebrétak
Op 12 Augustus 2021 word ’n Zoom 
vergadering in styl gehou deur Celebré- 
dames waar elkeen met ’n koppie koffie 
in die hand en motivering van ’n kom-
petisie, lekker saamkuier.  

Lentedag word op ’n produktiewe 
manier gevier.  Juliana Moolman, 
Marina Hattingh en Emileen Viljoen 
woon ’n werksklas by waar figuur 
borduurwerk geleer word.

Op 15 September het die dames ’n 
heerlike vergadering en werksklas 
gehad waar Corine Wheeler hul 
touwys gemaak het om pragtige gar-
nering uit groente te maak vir die 
feesseisoen wat voorlê.

Met die jaar wat einde se kant 
toe staan word met Oktober se 

vergadering miniskou gehou en word 
beplan en gesels rondom die jaar se 
afsluiting.

Kersfees is een van die kosbaarste 
tye saam met familie en vriende - 
soms ’n totale uitdaging met almal se 
geite en goeters!  Dit is hierdie einste 
vriendinne van die VLU wat mekaar 
dra, ondersteun en stig gedurende 
die jaar.  

Mag jul in hierdie besondere moeilike 
jaar, vrede vind,  in julself,  in jul 
geloof en menswees en mag die 
spesiale boodskap van hoop en oor-
winning jul deel wees.

Ons wens is dan dat die gawe van 
liefde jul grootste geskenk sal wees 
hierdie Kersfees!

BO LINKS: Celebre spog met hul lappoppe
BO REGS: Marina Hattingh en Anthea Lindley skenk omgee-
kombersies as deel van ’n Carpe Diem projek. 
LINKS: Celebredames kuier saam
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Vorige vergaderings, 
onder andere ’n uitstappie 

na die Chocolate Chef, 
asook Delmastak se 68ste 
verjaarsdagvieringe moes 

uitgestel word. 

Delmastak 
was baie bedrywig met ’n lappop-
werksklas, die versier van koekies 
met Royal Icing en demonstra-
sies van Mandalawerk, kollekuns,  
Mosaïekhekelsteek, skoenesak en 
die veelvuldige sak.

Delmastak het weer van tegnologie 
gebruik gemaak om vergadering te 
hou.  Dit was goed om almal te sien 
al was dit net op ’n foto en aan te 
hoor hoe dit nog met elkeen gaan en 
waarmee elkeen hul besig hou. 

Vorige vergaderings, onder andere 
’n uitstappie na die Chocolate Chef, 
asook Delmastak se 68ste verjaars-
dagvieringe moes uitgestel word. 

Susan Cronje het in ’n humoristiese 
praatjie verduidelik wat dit beteken 
om in te lê soos sy dit verstaan as 
kind en eers later jare verstaan het 
dat die woord ’n dubbelsinnige be-
tekenis het.  Die ander deel van die 
betekenis was om groente en vrugte 
in te lê en hoe sy dit vir haarself 
makliker gemaak het. 

BO LINKS: Carine Swart ywerig aan die stik
BO MIDDEL: Dames by lappopklas
BO REGS: Jeanette Scheepers, skoenesak
HEEL LINKS: Margaret Bezuidenhout, Jane Oosterhuys 
besig met mosaïek hekelwerk
LINKS:  Susan Cronje, konsentreer in die hekelwerkklas.
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’n Heerlike 
wintersvergadering 

word by Irene Keet op 
die plaas gehou.  

Magnoliatak
’n Klein tak met slegs sewe lede, het 
in Meimaand die blomkool behandel 
met al sy gesondheids- en plaas-
vervangings moontlikhede.  Elke 
dame het ook ’n botteltjie blomkool- 
atjar gekry.  Daar is heerlik miniskou 
gehou saam met me. Debbie du 
Plessis.

Die tak hou gewoonlik elke 
Woensdag ’n werksklas wat groot 
pret en plesier verskaf.  Kollekuns 
en hoe om stoffering te doen, het 
groot byval gevind.

’n Heerlike wintersvergadering 
word by Irene Keet op die plaas 
gehou.  Die dames het geleer om 
klippe te verf en om breiwerk mooi 
netjies vas te werk.  Daarna is heerlik 
gekuier met sop en broodjies.

Magnolia trotseer die koue wind en 
hou na ’n lang tyd weer vergadering 
in Augustus.  Vrouedag word gevier 
en en elke dame kry ’n geskenkie.  
Ons leer ook by Frances Theron hoe 

om mooi kersversierings vir jou 
boom te maak uit papier.

Die SAVLU-kombersies word 
afgeneem en elke dame kry ’n 
kombers om uit te gee en natuur-
lik kuier dames heerlik saam met ’n 
koppie tee.  Daar is baie gesels want 
ons het mekaar lanklaas gesien.

Die tema in September is lente 
en Frances Theron behandel met 
ons die boom van die jaar.  Elke lid 
ontvang ’n spekboomplantjie om te 
gaan vertroetel.

Irene Keet vertel meer oor die 
werksaamhede van SANCO.

Frances Theron demonstreer die 
maak van ’n handsak met ’n lap wat 
klaar borduur is.

Magnoliatak het die 2de November 
2021 vergadering en miniskou 
gehou.

Debbie du Plessis het ons artikels 
beoordeel.

VAN BO TOT ONDER: 
1. Frances Theron verduidelik aan Irene Keet wat om 
te doen. 2. Me Debbie du Plessis met Magnoliatak se 
artikels. 3. Irene Keet en Marinda Hattingh grap so 
bietjie oor stoffering. 4. Magnolia bestuurslede

LINKS BO: Kollekunsklas - probeerslae en floppies
LINKS ONDER:  Marinda Hatting (sekretaresse) Frances 
Theron (voorsitter) Irene Keet (visie-voorsitter
LINKS: Frances Theron saam met Debbie wat beoordeel
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Dit was voorwaar ’n 
jaar vol uitdagings vir 

Nocturnetak, nie net 
verloor ons ’n geliefde 

lid nie, maar lede 
verloor ook geliefdes, 

vriendinne en 
familielede meestal 

as gevolg van die 
Covid pandemie.

Nocturnetak 
se praatjies word aangebied deur 
Laura oor “ek en my kind” as ook ’n 
praatjie deur Elsie oor jou gesindheid 
waarmee jy geskenk gee en ontvang.  
Silvia Hartzenberg vertel meer oor 
die kerk se nuwe tweedehandse 
winkel om fondse in te samel vir 
mense in nood.  Young living gesels 
oor die gebruik van essensiële olies 
en lede maak hulle eie “bath bombs”.

Lottie gesels met ons oor mediasie 
en “social justice”.

Ons leer ook meer oor blomkool as ’n 
plaasvervanger vir stysel.

Lede van Nocturne samel fondse in 
met hulle wit olifanttafel.

Dit was voorwaar ’n jaar vol uit-
dagings vir Nocturnetak, nie net 
verloor ons ’n geliefde lid nie, maar 
lede verloor ook geliefdes, vriendin-
ne en familielede meestal as gevolg 
van die Covid-pandemie.

’n Paar maande moes ons ook met 
tegnologie regkom en het ons 
Whatsapp vergaderings gehou, en 

nogsteeds het lede hande gevat, 
mekaar ondersteun en nou staan ons 
aan die vooraand van 2022.

Vlu Nocturne sluit af op ’n hoë noot, 
met ’n lekker ontspanne kuier na ’n 
moeilike jaar vir baie van die lede.  
Almal word bederf met ’n lekker 
pizza van jou keuse, ’n mooi welkom 
drankie en heerlike poeding bederf 
van Lush Coffee & Art.  Daar word 
pragtige drommetjies geverf en 
elke lid druk sy persoonlike stempel 
af.  Dankie aan Nicolien van Nicky‘s 
Closet -Make Up & Dress Studio vir 
haar groot prys met die lucky draw! 
’n Mooi dag vir pragtige sterk krea-
tiewe vrouens om saam af te sluit!

Laat ons hierdie Kerstyd van 
vrede koester en dit steeds 
onthou as ’n tyd van hoop, 
vrede, vreugde en liefde.

Mag God met julle deur die nuwe 
jaar wees en julle lewens vul met 
baie seëninge.

HEEL BO: Nocturne lede
BO: Nocturne geniet hul met die mooiste blomme

LINKS: Nocturne sluit jaar af
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Geen werksklasse 
word aangebied nie.  

Lede deel foto’s en 
video demonstrasies 

op die tak se  
whatsapp groep.

Witbanktak 
Die produk van die jaar se voedings-
waarde word bespreek deur Lida 
Posthumus en lede. Werksklas in 
mikrogolf gebottel en lekkers word 
aangebied deur Phyllis Scruton wat 
die maak van vlaskywe demonstreer. 

Herwinning vir Witbanktak:  Ria van 
Rooyen demonstreer ’n melkhou-
er wat ’n planthouer word.  Phyllis 
wen dan ook die pasta-en-blom-
kool kospakkie.  Witbanktak se lede 
sit nie stil nie.  Daar word gewerk 
aan kompetisie-artikels-mandala, 
dotkuns, masjien-, hekel- brei- en 
borduurwerk.  Lede is ook besig met 
tafelblokke.

Julievergadering word gehou via 
whatsapp.  In ’n video-demonstrasie 
wys Lida Posthumus, voorsitter van 

Witbanktak, hoe om ’n boekmerk 
of kaartjie mooi te maak met skeer-
room en koekkleursel.

Ons het die vergadering afgeskop 
met goeie wenke vir Covid-19 asook 
nuttige voorkomingswenke hoe 
om steeds gesond en veilig te wees 
tydens hierdie wêreldwye pandemie. 
Me. Hendriët Prinsloo voorsitter van 
Azariatak, gee wenke oor mosaïek 
hekelwerk en Zelda Currie het ook 
interessante inligting meegedeel oor 
die bome van die jaar, die Soetdoring 
en die Spekboom.  Kerskranse is ook 
gemaak deur Witbanktaklede aange-
bied deur Martie Vermeulen.

Witbanktak geniet die Aalwynplaas 
by Hartebeespoort.  Kevin, ons uber, 
bederf ons met ’n heerlike uitstappie 
en almal geniet die oggend tussen 
die baie plante. 

VAN BO TOT ONDER: 
1. Lida Kevin Hettie en Phyllis geniet die oggend tussen 

die baie plante. 2. Lida Posthumus van Witbanktak 
demonstreer die maak van kaartjies. 3 Phyllis Scruton 

besig met masjienwerk. 4. Phyllis Scruton gee 
mikrogolfdemonstrasie vir die maak van vlaskywe

HEEL BO:  Witbank maak kerskranse
LINKS BO: Witbanklede geniet VLU
REGS BO: Ria van Rooyen van Witbank demonstreer die maak van ’n planthouer

Witbanktak se lede sit nie stil nie.  Daar word gewerk aan kompetisie-
artikels-mandala, dotkuns, masjien-, hekel- brei- en borduurwerk.  
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In September neem drie 
lede, Christine vd Schyff, 

Magda Prinsloo en Karin 
du Plessis deel aan die 
Spar Women’s Virtual 

Challenge.

Soireétak
verkoop koeksisters in Julie om 
woekergeld aan te vul vir die streek.

Geen fisiese vergaderings kon gehou 
word nie, maar die skrywer van die 
jaar word met whatsapp-vergade-
ring bespreek.

In September neem drie lede, Chris-
tine vd Schyff, Magda Prinsloo en 
Karin du Plessis deel aan die Spar 
Women’s Virtual Challenge.

Robin Schmidt, Magda Steyn, Evelyn 
Mocke en Wilna Strydom woon 
kongres by.  

Vergadering word gehou op 23 
Oktober te Robyn’s Nest.  Tema was 
borskanker.  Retha van Greunen het 
ons kom toespreek.  Daar is ook mi-
ni-skou gehou met Emma Pretorius 
as die beoordelaar.

HEELBO: Karin du Plessis  Christine vd Schyff en Magda 
Prinsloo doen die virtuele wedloop.
BO: Didi spog met haar rangskikking
LINKS BO: Soireé se tema is pienk vir borskanker
LINKS ONDER: Soireé takvergadering



43

Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Carpé Diemstreekprojek is ’n lojale skenking van lede aan Witbank dierebeskermingsvereniging met komberse, hon-
dejassies, speelgoed, matjies, kos en handdoeke vir afdroog na ’n was.  Debbie du Plessis en Marcelle van Vuuren woon 
“Rata Social Services” ontbyt-oggend by.  Marcelle het ook as spreekster opgetree “Shoes with a Attitude”.

Azariatak,
Toebroodjies is afgelewer deur Elize Prinsloo en Kathy 
Boshoff vir Chemopasiënte by die Onkologie-afdeling. 
Kombersies  word ook oorhandig aan Chemo-afdeling by 
Kosmoshospitaal

Celebré-lede, 
Emileen Viljoen, Juliana Moolman en Marina Hattingh 
lewer omgee-pakkies af vir die mediese praktyk se ge-
sondheidswerkers in die Medco gebou.

Marina Hattingh en Anthea Lindley skenk omgeekom-
bersies as deel van ’n Carpe Diem projek.

Nocturne,
maak strooikussings vir Immergroen ouetehuis, twee-
dehandse goedere vir die Nederduitse Hervormde kerk 

en klere en skoene vir hulp behoewende families word 
ingegee.  Kombersies word ook vir die DBV geskenk en 
brille vir Halie om te gebruik vir minder bevoorregde 
mense.  Nocturne skenk ook komberse vir die chemo-af-
deling van Kosmoshospitaal.

Witbanktak, 
Lede Anette Steyn, Phyllis Scruton, Lida Posthumus, 
voorsitter, en Martie Vermeulen skenk vyf komberse 
aan suster Adelle Immelman van Immergroen- 
tehuis vir bejaardes.  Die komberse is met groot dank-
baarheid ontvang. Witbanktak skenk ’n kombers aan 
’n baie spesiale inwoner van Moths aftreeoord.  Bettie 
Grové, bestuurder by die oord, ontvang die skenking met 
groot dankbaarheid.  Toebroodjies word gemaak vir die 
Onkologiese saal van Kosmoshospitaal.

Die takskenking is elke drie maande en vier lede kry elk 
’n beurt. 

Streeksvergadering 
Carpe Diemstreek hou ’n lappopwerksklas wat deur Mariet van Rensburg aangebied word en op 13 Mei 2021 word 
streeksvergadering gehou waar Hendriët Prinsloo, voorsitter van Azariatak, ’n veiling hou.  Werksklas word ook aange-
bied deur streekvise-voorsitter Marcelle van Vuuren.

Carpé Diemstreek se jaarafsluiting word gehou by Hoërskool Hertzog se sportterrein.  Daar is heerlik gelag, speletjies 
gespeel, geskenke uitgeruil, pragtige sang gelewer deur Karen Oberholzer (Nocturnetak) en werksklas met hartjie en 
macrame vleg!  Die jaar word afgesluit met ’n heerlike ete.  Baie dankie aan voorsitter Debbie du Plessis, bestuur en 
lede van streek.
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Dankie Carpe Diem 
vir jul liefde en omgee!

Gemeenskapsbetrokkenheid
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Streeksvergadering 

Carpe Diem



Katy die oudste Carpe 
Diem lid het verjaar
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Soireétak het twee dames, Lindsay Wallece en Rika vd Berg,  
wat die virus opgedoen het en Robyn Smichdt sterk goed aan na haar val.

In memoriam

Lizette Koeglenberg
Nocturnetak verloor ’n Hartsvriendin. Lizette Koeglenberg verloor die 
stryd teen Covid op 16 Augustus.Lizette sluit by ons aan op 21 Februarie 
2019 en was ’n ware omgee-vriendin.  Sy het altyd so uitgesien na ons 
vergaderings elke maand en het altyd gesê dit is kos vir haar siel.  

Lizette laat n groot leemte in ons tak en sal altyd onthou word vir haar 
omgeeboodskappies en waardering vir alles wat na haar toe gekom het.

Jy was super spesiaal Lizette 
Rus in Vrede

Paula Duvenhage
Groot hartseer heers by Witbanktak wat ’n geliefde lid en vriendin,  
Paula Duvenhage verloor wat skielik oorlede is.  Ons innige meegevoel 
met die familie  

Prestasies
Robyn Schmidt ontvang haar 30 jaar dienstoekenning.

Lief en Leed

LINKS: Lida Posthumus voorsitter 
van Witbanktak wens Debbie du 

Plessis geluk met haar verjaardag 
namens die lede.
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MASJIENWERK: ’n Stel Vatlappies in Appliekwerk

MASJIENBORDUURWERK: Vryehand Masjienborduurwerk – Tafelloper

HANDBORDUURWERK: Rooiwerk:  Kussingoortreksel

BREIWERK: Tolletjiebrei:  Juwele

HEKELWERK: Grofgehekelde strandsak

HANDVLYT: Brandskilderwerk:  Eie keuse

GEBAK: Biscotti

MIKROGOLF: Appelspeserye koek - Ringpan

LEKKERS: Mishopies “Rocky Road Clusters”

GEBOTTEL: Gekookte mostertsous - Heuningfles.  Resepte voorsien

FOTOGRAFIE: Stillewe - Pampoene - kleurfoto A5-grootte op A4 gemonteer

KUNS – SKETS: Etniese vroue - Kleurpotlode.
Nie kleiner as A4 & nie groter as A3

SKRYFKUNS: Tyd is gratis

BLOMME: Peule, sade & vetplante

KOMPETISIE-ARTIKELS  
2022 – 2023
Carpe Diem
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“Dit is die dag wat die Here gemaak het.  Laat ons daaroor juig 
en bly wees.” Psalm 118:24

Soggens, wanneer jy jou oë oopmaak, is van grootse belang aangesien dit 
bepaal hoe jou dag verloop. 

Kerstyd is dit familietyd, omgeetyd en waarderingtyd.  Geniet mekaar, deel 
liefde met mekaar en weet ons Verlosser het ons eerste liefgehad.  Daarom 
soveel te meer kan ons meer liefde teruggee aan ons vriende, familie en almal 
wat ons pad kruis.  Dit is ons onthoutyd om altyd gister, vandag en môre te 
onthou. Mag u elkeen ’n vreugdevolle Kerstyd hê en ’n vrolike 2022 tegemoet 
gaan. Onthou dat die Here die pad ken wat ons gister, vandag en môre moet 
stap en dat Jesus vooruitgegaan het om elke struikelblok in oorwinning te 
verander. 

Liefde.   

Gerda.

Streeksvoorsitter: Gerda Buter

Verslag van

Hoëveld

Kinross        Fiona Viljoen
Balfour           Lorraine Pretorius
Bethal       Lynette Posthumus
Devon    Annatjie Kruger
Grootvlei    Tertia Botha
Kaalspruit   Marietjie Swart
Secunda       Liezel Myburgh
Vaalrivier       Gerda Buter

Sophie Hugo wil 
graag almal wie 
saam met hulle 
die pad gestap het 
tydens haar dogter 
Riana Davis se siekte 
en afsterwe, hartlik be-
dank vir jul gebede en oorweldigende 
ondersteuning in ’n baie moeilike tyd.  
Dit dra ons steeds en het ons net gewys 
dat VLU-lede kan mekaar ondersteun 
in goeie en slegte tye.  

Liefdegroete  
Sophie Hugo.



Bethaltak se bestuur vir 2021

BO: Lynette Posthumus en Gloudina Velthuysen van 
Bethaltak smul al te lekker  met hulle teelepels aan die 

heerlike geregte.
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Vergaderings, werksklasse en 
demonstrasies: 
 

Bethaltak
Pastoor Nico Volschenk van die PPK in Bethal het die 

VLU-tak op 20 April toegespreek.  Hy het vertel hoe goed 

die Here vir hom was en het lede bemoedig om nie bang te 

wees vir enigiets wat oor hul pad kom nie.

Bethal se VLU-tak het ook ’n nuwe bestuur gekies.  

Annette Greyvenstein is as voorsitter verkies en Tjoekie 

Nel as sekretaresse.  Hennie van Heerden bly aan as te-

souriere, Annatjie Fourie as ondervoorsitter en Lynette 

Posthumus is die nuwe skakelbeampte.

Tydens die VLU-tak se vergadering van 18 Mei het Me. 

Sophie Hugo, lid van Bethaltak, mielieblaarblomme, 

blommetjies van toiletrolletjies, papierblomme en ’n 

saamgestelde protea gedemonstreer.  

Verskillende komponente word gebruik om die blomme 

te maak.  Papier word deesdae as plantmateriaal in 

rangskikkings aanvaar. Sy het verduidelik hoe die jonger 

mielieblare gedroog en dan natgespuit word sodat dit 

buigsaam is en nie breek nie.  Dan word vilene daaraan 

vasgeplak en kan dit gebuig en gevorm word.  Geverfde 

blommetjies of vorms uit toiletrolletjies kan ’n unieke 

element aan elke rangskikking gee. Vir die saamgestel-

de protea word die groen proteablare gedroog en dan 

geverf met “craft paint”.  ’n Balletjie soos ’n gholfbal of  

tafeltennisballetjie word goud geverf en ’n stukkie oase 

met Bostik of houtlym daaraan vasgegom.  As alles droog 

is, word die blomblare in die oase gedruk.  Die uiteinde is 

’n pragtige blom wat baie lank sal hou.

By ons September-vergadering het twee van ons lede 

met hulle vetplanttuinjies kom spog waarvoor hulle 78% 

gekry het.  Hulle het goed gebruik gemaak van ’n verskei-

denheid plantjies.

Mnr Brian Mahlangu, oogkundige van Bethal het ons 

tak op 28 September besoek.  In 1989 en 1993 was hy 

betrokke in ernstige motorongelukke waarin hy veel-

vuldige ernstige beserings opgedoen het.  Hy glo dat dit 

nog nie sy tyd was om te gaan nie en dat die Here hom 

gespaar het om sy droom te bewaarheid.    Op 1 Oktober 

2018 het hy Mahlangu Eyecare in Bethal heropen waar 

hy grootgeword het.  Sy lank gekoesterde droom om 

in sy gemeenskap terug te ploeg is bewaarheid.  Hy het 

ons aangemoedig om ons oë op te pas en dat as ’n mens 

aan diabetes of hipertensie ly, jou medisyne getrou te 

drink. Lesers is welkom om enige ou brilrame by sy  

spreekkamer af te gee omdat daar ’n groot behoefte 

daaraan is en dit nuttig gebruik kan word.

Tydens die VLU-Bethal se maandelikse vergadering 

op 19 Oktober is ons toegespreek deur Marieta Cronjé.  

Marieta is ’n bekende Bethaller deur wie se hande baie 

van ons kinders en kleinkinders is in haar hoedanig-

heid as hoof van Siembamba Kleuterskool en Wonder-

land Kleuterskool waar sy vir 25 jaar aan die stuur van  

Wonderland Kleuterskool gestaan het. Sy het ons aange-

spoor om ons kreatiwiteit aan te vuur en nie te verwaar-

loos nie.   Sy haal Richard Branson aan: “Live life to the 

full, enjoy every moment, have fun, enjoy your family.”

Bethal se afsluiting is op 22 November by Grasslands 

gehou.  ’n Kort vergadering het die afsluitingsfunksie  

voorafgegaan.  Na aanleiding van die VLU se leuse vir 

2021, ons eer die verlede, vier die hede en omhels die 

toekoms, open Ds. Evert Bergh die laatontbyt met ’n paar 

gedagtes oor die verlede, die hede en die toekoms.  Ds. 

Evert en sy vrou, Renelda, het twee liedjies gesing, Jannie 

du Toit se “Liedjie vir jou” en “Any Dream will do” van 

Andrew Lloyd Weber en Tim Rice.

Enige dames wat by Bethal se dinamiese tak wil aansluit, 

kan Lynette Posthumus by 072 203 6230 bel.
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Balfourtak
Op 12 Augustus 2021 tydens 'n zoomvergadering die 
skrywer en kunstenaar van die jaar behandel.  Esmari 
se tienerdogter Jessica het ’n kort beskrywing van die 
boek geskryf waartydens dit die oggend voorgelees is 
aan die lede.

Ons vier die lente op die 22ste September.  Lede kom 
spog met hulle handwerk.

Tannie Lorraine kom wys vir ons haar lappop waarmee 
sy een jaar 85 % behaal het en deel ook wenke en riglyne 
om so ’n pop te kan maak.

BO LINKS: Annatjie Kruger, Maretha Middel, Jeanne-Louise Swart, Cindy van der Walt en Patrys Becker en Daphne Gloy
BO REGS: Patrys Becker, Maretha Middle, Annatjie Kruger en Sandra aan die werk

Devontak
Devon word erg gebriek deur Covid en die ouer dames 
is maar baie bang om die vergaderings by te woon.  Die 
dames woon ’n lintborduurwerk demonstrasie by waar 
Sandra van Nigel die dames ’n paar tegnieke wys. 

Oggend word by Maretha Middle deurgebring met die 
tema - kinderboeke. Dit was heerlik om saam met die 
dames te kuier.  Annatjie Kruger demonstreer hoe om 
te skets op swart papier.  

Drie dames van Devon Hoëveldstreek woon die  
Mpumalangakongresdinee by.  Dit was nou ’n spoggerige 
geleentheid van formaat.

HEEL BO: Balfour spog met hul handewerk
BO: Balfourtak behadel skrywer van die jaar
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Die besoek van ons splinter-

nuwe streekvoorsitter, Gerda 
Büter.  Met haar spontaniteit 
en sprankelende persoonlik-
heid kruip sy sommer vinnig 

in die lede se harte. 

Grootvleitak
Grootvlei se maandvergadering 
aan huis van Tersia Botha in April 
sal nog lank onthou word.  ’n 
Heerlike kuier-en bederfoggend 
met die hoogtepunt die besoek 
van ons splinternuwe streek-
voorsitter, Gerda Büter.  Met haar 
spontaniteit en sprankelende 
persoonlikheid kruip sy sommer 
vinnig in die lede se harte.  Carien 
Schabort, beoordelaar van Tam-
bukistreek deel haar kennis met 
ons en gee vir ons waardevolle 
inligting vir die volgende jaar se 
kompetisie-artikels.  Keurige en 
heerlike eetgoed is voorgesit, 
voorberei deur Magda Deysel.

26 Mei hou ons ’n werksklas aan 
huis van Delene van Nieuwen-
huizen.  Die werksklas word as 
geleentheid gebruik om die SAV-
LU-projek te ondersteun en vier 
kniekombersies word geknoop.

Grootvleitak spog met baie 
bekwame lede.  Gepantser met 
ons hekelpenne en hekelgare 
daag ons die 18de Oktober by ons 
vergadering op.  Heleen Corne-
lius se demonstrasie van Mosaï-
ekhekelwerk is uitstekend en baie 
motiverend.

Oktobermaand, die mooiste 
maand, maak almal opge-
wonde.  Ons daag die 18de 
Oktober vol entoesiasme by die 

maandvergadering op en verwel-
kom Rita Nursy as gas en Heleen 
Cornelius en Delene van Nieu-
wenhuizen, ons gasvrouens vir 
die oggend, sorg dat daar heerlike 
eetgoed is waaraan ons na afloop 
van die vergadering smul.  VLU 
is altyd interessant, leersaam en 
’n lekker kuieroggend saam met 
vriendinne.

Grootvleitak hou die 28ste Sep-
tember ’n maandvergadering 
wat baie om die lyf het.  Marlinda 
Bekker (voorsitter) gee postiewe 
terugvoering oor VLUM kongres 
2021 wat gehou is te Olifants River 
Lodge op 21-22 September 2021. 
Vier van ons lede het die kongers 
bygewoon:  Marlinda Bekker en 
Tersia Botha as afgevaardigdes 
en Delene van Nieuwenhuizen.  
Magdie de Kock het die kongres 
bygewoon in haar hoedanigheid 
as Wêreldpresident van die WBPV.

Ons gee aandag aan gesondheid.  
Suster Joan Engelbrecht van die 
Topsy Foundation op Grootvlei 
spreek ons toe oor diabetes en die 
belangrikheid van goeie eetge-
woontes.  Sy bederf elkeen van ons 
met ’n geskenk wat onder meer 
handreiniger, multi-vitamiene, ’n 
suurstofmeter en ’n temperatuur-
meter insluit.  

VAN BO TOT ONDER: 1. Delene van Nieuwenhuizen leer ook 
meer van Mosaïekhekelwerk by Heleen. 2. Estel Prinsloo, ons 
gas vir die dag en Delene van Nieuwenhuizen met die ruim 
geskenke van suster Joan Engelbrecht. 3. Heleen Cornelius 
demonstreer die Mosaïekhekelwerk vir Marlinda Bekker en 
Francis Coetzer. 4. Marlinda wys vir Heleen Cornelius hoe om 
die kniekombersies te knoop. Agter staan Francis en Delene en 
kyk hoe dit gedoen word.

ONDER: Groottaklede is Heleen Cornelius, 
Tersia Botha Hessie Kühl, Magdie de Kock 
Delene J v Nieuwenhuizen en Francis Coetzer.
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Kaalspruittak
Kaalspruit het die afgelope drie 
maande baie geleer.  Tydens die April 
vergadering vertel dokter Amelia 
Swart, ’n veearts, ons meer oor troe-
teldiere se siektes en behoeftes.  In 
Mei wys Marinda Visser ons hoe om 
glasverfwerk op plastiek te doen.  
Glasverf is redelik duur en moeilik 
bekombaar, maar die omlyner en 
glinstergom bied ’n alternatief en 
maak mooi artikels.  

Tydens die Junievergadering vertel 
elkeen teenwoordig, wat hulle hul 
kinders/kleinkinders leer.  Marinda 

Visser doen ’n amusante voorlesing 
uit Jaco Jacobs se boeke. 

Met elke vergadering doen ons iets 
om ’n deelnamepunt te verdien, 
foto’s van onsself in die laerskool, 
lede in kakiedrag en maskers wat 
gemaak is om Covid te laat lag .

Die jaar spoed ten einde en ons VLU 
al die pad.  Ons leer om stensilwerk 
te doen.  Met ’n stensil en vullerse-
ment kan baie mooi prente gemaak 
word met min moeite.  ’n Bietjie 
verf en die droë borseltegniek sorg 
vir goeie afwerking.  Taklede bring 
selfgemaakte yskasmagnete vir ’n 

deelnamepunt.  Mev Roz du Preez de-
monstreer ’n prettige rangskikking .  
Sy gee aan ons nuttige wenke en al 
ons vrae word beantwoord.  Taklede 
tooi hulself in feetjie uitrustings en 
poseer vir foto’s.  

Mevv. Marietjie Swart en Santie 
Cawood het die VLUM-Kongres 
bygewoon en vertel met smaak van 
hul ondervindings. Marinda Visser 
het die virtuele kompetisie van 
Overvaal VLU, gewen.  Sy gaan nou 
by SAVLU-kongres met haar versier-
de hoed spog.  Ons wens haar sterkte 
toe en glo sy gaan dit baie geniet.

HEELBO LINKS: Elza Language is trots op haar stensilwerk HEELBO REGS: Marietjie Swart, Santie Cawood en Marinda Visser aangetrek as boere
BO LINKS: Marinda Visser lees uit Jaco Jacobs se boeke BO REGS:  RA Smith, M Visser en S Cawood
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Mev Lettie Visser het met ons ’n paar interes-
sante feite oor kant gedeel: Kant maak soos 
menige ander kuns, het uit die Ooste ontstaan.  
Oorspronklik het dit ontstaan deur die knoop 
van grasse, riete of dierevesel.  Kruistogte het 
waarskynlik die mode van hooftooisels terugge-
bring soos die net oor dames se hare.  Vandaar 
het die mode na tafellinne en bedlinne versprei.
Die Assiriese standbeelde wys selfs geknoopte 
werk aan perdeklede. In die Middeleeue was 
dit gebruiklik vir dames uit die adelstand om 
kant te maak en hul was vaardige naaldwerks-
ters.  In ’n stadium was kant ’n gewaardeerde 
item net soos juweliersware en het goeie pryse 
behaal agv die arbeidsintensiwiteit daarvan.  
Diefstal van kant het ook voorgekom en was 
erger as die Whiskey smokkelhandel van 1930!

Vandag is die maak van kant deur masjine-
rie baie minder tydsaam en goedkoper sodat 
almal dit kan geniet.

Secundatak
VLU-Secunda se vergadering 
word gehou op 14 April 2021 te 
“Die Rots” NG-Kerk, Secunda-
Oos.  Ons nuwe streeksvoorsitter, 
Gerda Buter, het by ons kom kuier 
en in haar praatjie gesê ons moet 
opbouend wees en lepelmense vol 
liefde wees.

Magrieta Smith vertel vir ons 
meer oor refleksiologie.  Magrieta 
se man het ’n kontrak in een van 
die Afrika-lande gehad en omdat 
sy maar alleen was, het sy besluit 
om ’n refleksiologiekursus te volg 
om haarself besig te hou en nuwe 
mense te ontmoet.

Sophie Hugo en Lynette Postumus 
van Bethal het kom kuier.

Sophie lê die voor en nadele van ’n 
goedkoper bankrekening by FNB 
aan ons voor en die voorstel word 
deur almal aanvaar.

Launa Jansen van Vuuren gee die 
pryse vir die konferensiekompe-
tisies uit en Secunda is algeheel 

tweede.  Magda Schwab leer ons 
hoe om “Wolblomme” te maak.

Die Junievergadering het die vorm 
van ’n uitstappie aangeneem 
na Paardefontein, die plaas van 
Lukas en Denise Klopper, Dossie 
Klopper, die sameroeper van die 
vergadering, se familie.Die plaas 
is in die Val-omgewing geleë en 
verbou aartappels, mielies, sojas 
en meer.

Lukas het die proses waarop aar-
tappels bewerk en verpak word, 
verduidelik en elkeen het ’n sak 
aartappels as geskenk gekry.

Ons het die plaas verlaat met 
skoon lug in ons longe, gemoedere 
gelig en trommeldik magies.  Ons 
hou sommer elke vergadering op 
die plaas!

Me Launa Jv Vuuren vertel vir ons 
van modelwerk en wys ook vir 
ons die verskillende maniere van 
stap.

REGS: Launa demonstreer vir ons die 
model-loop

HEELREGS BO TOT ONDER: 1. 
Koerantberigte in Ridge Time 27 Augustus 
2021 en Kant tolletjies. 2. Koerantberig 
2 Junie Lede van Secunda kuier op n 
aartappelplaas. 3. Marietha Smith gee haar 
Refleksiologie praatjie aan Secunda. 4. 
Lukas verduidelik die proses

ONDER:  Koeranterig 12 Mei 2021 en 
Ridge Times 10 September 2021
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Getrakteer en "gespit 
en gepolish" sit ons 

aan die tafel asof ons 
wag vir die “Queen.”

Vaalriviertak
Vaalrivierdames woel en werskaf te 
lekker met die kollekuns werkswin-
kel en mosaïekhekelwerk.  Die lede is 
baie trots op hul takvoorsitter, Gerda 
Buter, wat nou die nuwe streeksvoor-
sitterspos beklee.

Vaalrivierdames het in Oktober hul 
landbou- en tuinvergadering gehou in 
die tuin van Lenie Beukes.  Lenie het 
gedemonstreer hoe 'n weggooibare 
houer verander kan word in pragtige 
potplanthouers. 

Lede het noukeurig opgelet en wegge-
spring en geknip en geverf en geplak.  
Elke dame is met ’n spoghouer, met ’n 
potplantjie wat sy vir ’n vriendin met 
liefde kan gee, daar weg. 

Elke Dame kom met ‘’n hoed op die 
kop na die afsluitingsvergadering-
vergadering.  Getrakteer en "gespit en 
gepolish" sit ons aan die tafel asof ons 
wag vir die “Queen.”

HEELBO LINKS: Gerbrecht Schabort, Monika Swart, Marinda Visser, 
Petro Hess, Sonia van Wyk besig met kollekuns.
HEELBO REGS: Sonia van Wyk, Gerda Büter en Lucille vd Linde by 
Vaalrivier se afsluiting
LINKS: Vaalrivier se spoghouers.
REGS: Lenie met haar spoghouer en Johanna Boshoff met haar houers
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Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Hoëveldstreek het ook 50 kombersies wat vir Mpumalangaprojek gehekel en gebrei is aan Kosmosaftree-oord in  
Standerton en omliggende aftreeoorde geskenk.

Kinrosstak
skenk in Mei geld, komberse en hondekos aan Hoëveld DBV wat baie waardeer is.

Streeksvergadering 
Op 5 Mei 2021 hou Hoëveldstreek streekvergadering en prysuitdeling om lede te beloon vir hulle prestasies met  
konferensie-artikels van 2020/2021.  Alna Kapp, VLUM-vise-president is as gas verwelkom.

Op 7 September hou Hoëveldstreek ’n insiggewende streek- en bestuursvergadering.  Mev Madeleen Lindeque lig ons 
meer in oor die Freesiaboom of soos dit in volksmond bekend staan die “Foxglove.”  Hoewel dit ’n uitheemse boom 
is, aard dit baie goed op die Hoëveld en is dit ’n baie mooi boom wat wat pragtige ligpers blomme dra in die lente.   
Hoëveldstreek spog ook met hul kniekombersies vir die SAVLU-Projek.  Annatjie Kruger van Devontak demonstreer vir 
die dames wat belangstel tydens teetyd hoe om mosaïekhekelwerk te doen.

Devontak staan reg as gasvrouens en onder leiding van hul bekwame voorsitter, Maretha Middle, sorg hierdie dames 
vir ’n groot bederf.

Hoëveldstreek het die 17de November die streekjaarafsluiting gehou en 2021 op ’n hoogtepunt afgesluit.  Cindy 
Coetzee, nuutverkose SAVLU-president en president van VLUM asook Anna-Marie Venter, VLUM-skakelbeampte 
het die geleentheid as gaste bygewoon.  Cindy Coetzee het ’n baie gepaste en mooi groeteboodskap aan die lede van  
Hoëveldstreek oorgedra.

Die takke het ook bygedra vir pragtige geskenke om Cindy geluk te wens met haar verkiesing as SAVLU-president.  
Hoëveldstreek is opreg trots op haar en het haar alles van die beste toegewens vir die nuwe amp wat sy beklee.

Na afloop van die vergaderingprosedures het die groot pret begin wat almal baie geniet het.  Gerda Büter, ons streek-
voorsitter, het gereël dat ons in twee spanne opdeel en so het ons “Ready steady cook” afgeskop.  Elke span moes ’n 
voor-, hoof- en nagereg maak.  Dit was baie interessant om te sien hoe innoverend die dames was en hoe hulle geregte 
gelyk, geproe en waarmee hulle vorendag gekom het.  Ons moes van die geregte eet, maar slegs met ’n teelepel.  

Dit was ’n afsluiting wat ons nog lank sal onthou!
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Dankie Hoëveld vir  
jul onbaatsugtige tyd en 

betrokkenheid

Gemeenskapsbetrokkenheid
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Streeksvergadering 

Hoëveld



Secunda 
Een van ons jarelange lede, Rika Viviers, het bedank 
en het aangesluit by Bethaltak. 

Prestasies
Op 5 Mei hou Hoëveldstreek prysuitdeling vir konfe-
rensie-artikels.  Merietesertifikate word uitgedeel en 
trofeewenners word aangewys.  Jacoba Bierman van 
Kaalspruittak is die lid met die derde meeste punte.  
Maretha Middel van Devontak word aangewys as die 
lid met die tweede meeste punte en Annatjie Kruger, 
ook van Devontak, as die lid met die meeste konfe-
rensiepunte.  Devontak is die wentak met die meeste 
konferensiepunte.

Delene van Nieuwenhuizen van Grootvlei ontvang 
toekenning as tesourier van die jaar.  

Heleen Cornelius behaal ’n vyfde plek vir haar 
gebreide “poncho” op kongres.   Secunda is baie trots 
op Lettie Visser wat tweede plek op kongres met 
haar hardanger werk verwerf het.  Haar werk word 
ook deurgestuur na SAVLU die 28 en 29ste Oktober.  
Hoëveld het algeheel derde plek verwerf.

Annatjie Fourie van Bethaltak het ’n sertifikaat van 
SAVLU ontvang vir 55 jaar lidmaatskap en Jeane-
Louise Swart van Devontak het ook ’n sertifikaat 
van SAVLU as erkenning vir haar 60 jaar lidmaats-
kap ontvang.  Magda Schwab ontvang haar 10-jaar 
toekenning.

In memoriam

Jacoba Biermann
In Kaalspruittak is op 21 
Julie 2021 oorlede.   
Sy het in Januarie 2020 
aangesluit, maar kon as 
gevolg van haar siekte en 
Covid nie veel vergaderings 
bywoon nie.  Dit het haar nie 
gekeer om voluit aan kompeti-
sies en ook takprojekte deel te neem 
nie.  Sy verower ses eerste plekke op konferensie 2021.  
Haar nalatenskap is merkwaardig.  Ons eer haar 
nagedagtenis.

Dossie Klopper  
26/11/1937 – 04/10/2021

Pêrels neem ’n tyd om te 
vorm, maar aan die einde 
kom daar ’n kosbare skat 
te voorskyn.  So was Dossie 
Klopper die afelope jare vir 
ons VLU en Bybelstudie vrien-
dinne.   Sy was vir 10 jaar ons 
plaasvrouens se Geloofleier en was 
vir meer as 40 jaar by die VLU betrokke, eers in die 
Vrystaat toe op Val en laastens in Secunda.  Haar lewe 
het getuig van ’n sterk karakter, altyd stylvol, vriende-
lik maar tog beskeie en so lief vir pêrels.  

Gedurende 2021 het Dossie haar troue lewensmaat 
van 60 jaar, Oom Willem verloor.  Vir baie lank was 
die lig dof in haar oë.  In die dae wat kom sal ons na 
haar verlang, maar daar is stille berusting in ons 
harte omdat ons weet waar sy haar nou bevind.  Haar 
afsterwe is vir Secundatak ’n groot verlies maar ons 
is dankbaar vir die magdom van tere en soet herinne-
ringe asook die voorbeeld wat ons van haar het en wat 
altyd in ere gehou sal word.

Jeane-Louise Swart (Devontak) 
ontvang haar sertifikaat van 
SAVLU vir 60jaar lidmaatskap 
van Cindy Coetzee.

Annatjie Fourie (Bethaltak) 
ontvang haar sertifikaat van 
SAVLU vir 55jaar lidmaatskap 
van Cindy Coetzee.

Annatjie Kruger lid met die 
meeste konferensiepunte 
ontvang haar trofee van Alna 
Kapp.

Launa wens Lettie geluk met 
haar toekenning

Tersia Botha ontvang die 
toekenning as Hoëveld Vrou 

van die Jaar. Hier ontvang sy 
haar trofee van Alna Kapp 

en Launa van Vuuren.
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Lief en Leed
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Handvlyt: Decoupage Underplate /koekbord. 

Breiwerk: Messy bun beanie

Handborduurwerk: Kerspit kussingsloop

Gebak: Heuning en gemmer snaps

Gebottel: Gemmer en lemmetjiesmeer (curd) 

Hekelwerk: Artikel met gehekelde motiewe wat 'n prent vorm

Masjienwerk: Bubble kombers

Blomme Beginners:  Uit toeka se dae

Middelbaar:  Groeppering

Gevorderd:  Variasie op 'n driehoek. 

Ope:  Tyd wag vir geeneen.

KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023
Hoëveld
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Dit is altyd ’n voorreg om aan die einde 
van ’n jaar terugskouend na die gebeure 
van die jaar te kyk.  

Die realiteit van hoe vinnig tyd verby-
gaan, is meer intens as ’n mens besef 
dat die einde van 2021 om die draai 
is.  Mense gaan hierdie tyd verskillend 
tegemoet.  Ons medelye gaan aan ons 
lede wat familie en vriende verloor het 
deur Covid of welke omstandighede 
ookal die jaar.

Kosmosstreek kan met dank terugkyk 
op nog ’n geseënde jaar ondanks die 
onsekerhede, hartseer en uitdagings 
waarmee ons soms te doen het. 

Ons was genoodsaak om besluite op 
’n weeklikse basis te neem.  Gelukkig 
is ons VLU-vroue met baie talente en 
kennis geseën.  Ons tel ons koppe op 
soos sonneblomme en draai ons gesigte 
altyd na die hemel uit dankbaarheid.  

Ons reik steeds uit na mede VLU-
vriendinne, bemagtig ons met kennis 
en leef VLU met ’n passie.  

Werksklasse en demonstrasies het die 
vroue met groot opgewondenheid laat 
uitsien om weer vergaderings by te 
woon en die her ontmoeting van VLU-
vriendinne was lekker om te beleef.  

Streeksvoorsitter: Alice de Beer 

Verslag van

Kosmos

Arnot     Bianca Skinner
Bonsoir   Mariette Venter
Hendrina   Alettha Roux
Leeuklip     Jana Uys
Lenata    Alet Pool
Margrietjie   Lena van der Merwe
Meyersbrug   Inge Lewis
Ouklip    Ria Roets
Swartgoud en Fyngoud  Marlene van Wyngaardt
Willie Hamman   Corrie Ludwig



HEELBO: Hendrinadames oppad na Ouetehuis om pakkies af te gee
LINKS: Antonet Marais by die olyfboom
REGS: Riette, Janie en Dane. Riette het kom gesels oor blomkool as 
styselvervanger
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Alice De Beer sal jou laat hoog vlieg en jou 

laat sweef soos ’n arend.  Haar passie leef sy 
elke dag uit en kyk, sy kan praat en sy mag.  
Sy stop vir niks en niemand en uit haar pad 

sal sy gaan.  Alice ek, ons, jou lede wil vir jou 
kom dankie sê vir die jaar se harde werk, 

dae en nagte se werk wat niemand sien of 
weet nie.  Jy laat ons leef en laat ons hoog 

mik, sonder jou sal ons nie kan wees wie 
ons is nie.  Baie dankie vir 2021 wat  ’n groot 
uitdaging was, maar dankie vir samesyn en 

menswees onder mekaar. 

Liefdegroete jou lede  
met ’n Swartgoudhart.

Ons het nodig om ons vrien-
dinne te koester en saam te 
kuier.

’n Opregte VLU-vriendin saai saadjies 
van liefde en omgee.  Sy versorg dit 
met drukkies en gebede.  Met omgee 
vir ander snoei sy dit met wysheid.  
Met Jesus liefde laat sy dit groei.  En 
as oes vir al die liefde wat sy belê het 
vir haar medemens, sal sy oorvloedi-
ge seëninge ontvang.

Ons vroue is die hart van die huis en 
die huis is so gesond soos die vrou 
wat dit bestuur.  Ondersteun julle 
gesinne en bid saam as ’n gesin.  ’n 
Geseënde en liefdevolle feesgety bid 
ek julle almal toe.  Geniet die ruskans 
en wees veilig.

Liefdegroete

Alice

Vergaderings, werksklasse en 
demonstrasies: 
 

Hendrinatak
In April kom praat Sandra Schrenk van die CMR oor wat ek my kind/
kleinkind leer en Riette Strydom kom demonstreer blomkool as  
styselplaasvervanger.  Dit was heerlik om saam met Swartgoudtak te 
kuier wat besoek kom aflê het.

Connie Webb demonstreer die maak van windklokkies uit herwinde 
materiaal in Mei en taklede woon die prysuitdelingfunksie by.

Junievergadering word gehou aan huis van Dané Ferreira as 
gevolg van die koue.  Margaret van Niekerk demonstreer gebreide  
afdroogdoeke en vertel ook meer oor die nekverwarmer se vereistes.  
Tydens die Augustusvergadering is daar net lekker gesels en beplan, 
onder andere oor die Rabbedoekamp en die komende kongres.

Ons sou bome geplant het op die NG-kerkterrein, maar gelukkig het 
ons dit na September verskuif, want dit was bitter koud!

Vier olyfbome word dan ook op Boomplantdag aangeplant.  Riette 
Strydom lewer ’n demonstrasie hoe om kolwyntjies te versier en 
almal doen met oorgawe mee.



BO: Leeuwelpies het altyd baie pret.
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Hendrinatak (VERVOLG)

Hannie Smith, Dané Ferreira, Elsa Balt-Pretorius en Thea 
Naude het kongres bygewoon.  Volgens hulle is Hykie 
Berg ’n puik spreker, en het hulle die dag terdeë geniet.

Elsa Pretorius demonstreer Sashiko-borduurwerk, 
en gesels oor die menslike figuur in ’n raam,  borduur-
werk.   Heerlike ontbyt om die jaar mee af te sluit word 
geniet by Daisy’s Bistro in Hendrina.  Nuwe bestuur word 
aangewys: Voorsitter: Hannie Smith, Dane Ferreira (vise), 
Tinka Oosthuizen (sekretaresse), Thea Naude (tesourier) 
en Madeleine Swart (skakel)

Wikipedia sé voëls kwetter in die bome, maar Kosmos-
streeksvergadering en afsluiting was soos musiek op 
die ore toe die takke bymekaar kom.  So het Hendrina-
tak in die heerlike verrigtinge gedeel te Corn and Cob.  
Alice de Beer (Kosmosstreekvoorsitter) het almal hartlik  
verwelkom en eer gegee aan die dames met hulle pragtige 
artikels wat pryse gewen het.  So het ook ons eie  Alta 
Roux haarself aan ons voorgestel. Sy is ’n Genealoog, en 
ons het aan haar lippe gehang oor al die informasie wat 
sy met ons gedeel het oor haar historiese rekords en  
verwantskappe en stambome.  Definitief gaan baie van 
ons dames naspeur oor ons eie afkoms.  

Ons is lekker bederf met ’n demonstrasie van kolletjie 
verfkuns (Dot art).

HEELBO: Hendrina se nuwe bestuur vir 2022
LINKS: Elsa Pretorius demonstreer Sashikowerk
REGS: Sashikowerk

Hendrina wens elke VLU-vriendin 
’n geseënde Christusfees en 

voorspoedige nuwe jaar toe en 
mag Jesus die fokuspunt wees tot 

ons mekaar weer sien.

Leeukliptak
VLU-Leeuklip se Maartvergadering word gehou by 
Hospice Middelburg, waar Covid-protokol gevolg word.  
Die demonstrasie aanbieding is foto op hout, aangebied 
deur Lenette Bredenkamp, en word vreeslik geniet.

Met Leeuklip se takuitstappie het almal in bussies 
saamgery na Clay café in Wolwespruit, Pretoria, waar 
elkeen iets geverf het.  Daarna is ’n draai gaan maak by 
Goddess koffiewinkel en word daar in die bekende “Pink 
Room” gekuier.

Die Leeukliptak het vir ’n paar vergaderings gezoom as 
gevolg van die covid-pandemie wat in ons pad gestaan 
het, maar op Woensdagoggend 15 September, na ’n 
baie lang verwagte “in persoon” vergadering, het die  
leeuwyfies soos vars, opgewonde lentebloeisels 
bymekaar gekom.  Elsa van Vuuren het geopen met ’n heel  
toepaslike skriflesing en gebed en gesê om ons  
“koffiekuier vir die siel” te geniet en dit was definitief so.  
Dina Botha is as nuwe leeuwyfie verwelkom.
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Dit was ’n jaar 
vol opwinding, 
opdraendes en 

afdraendes, maskers 
en saniteermiddels, 

maar elke Leeuwyfie 
het nogsteeds diep 

spore getrap en 
mense geraak.

VOLGORDER VAN FOTOS 
KLOKSGEWYS:  
1. Leeuklip.  2. Foto op hout 
demonstrasie. 3. Leeuwelpies 
kuier in die Pink Room saam. 
4. Leeuklip pryswenners.  
5. Leeuwelpies het altyd baie 
pret op hul uitstappies . 
6. Leeuklip sluit jaar af in 
swart. 

Leeukliptak (VERVOLG)

Vyf dames van Leeuklip-VLU woon die 
kongres by: Zedbie van der Merwe, Cila 
Hartman, Shan van Niekerk, Jeni Olivier 
en Celmari van der Berg.  

Ons het heerlik gekuier, die mooiste 
boodskappe van hoop ontvang, 
baie gelag, soms sommer dat die 
trane loop, lekker geëet, nuwe 
vriendskappe is gevorm en ons 
het koffie gedrink en geselsies  
aangeknoop saam met ou VLU- 
vriendinne. En so op 4 November kom 
nog ’n jaar van Leeuklip-VLU tot ’n 

einde, met ’n heerlike afsluiting en  
prysuitdeling.  By Scarlet a café in 
swart en “be-bling” was al die vrouens 
bederf met ’n pragtige geskenkie van 
die gasvroue, Jacoba Venter, Ursula 
Ferguson, Anika de Beer en Tinette 
Kruger.

Ons hou kort vergadering en tussen-
deur word pryse uitgedeel van 2020 
(wat ons weereens nie kon hou laas jaar 
nie, weens Covid.  ’n Nuwe voorsitter, 
Lenette Bredenkamp, word aangewys.  
Ons sê baie geluk aan elke leeuwyfie wat 
baie hard gewerk het aan artikels deur 
die jaar, ons is trots op elkeen wat iets 
nuuts geleer het.
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Lede kry erkenning vir harde 
werk en dag word afgesluit op 
’n uiterse soet noot.Magrietjietak 

Magrietjies het hulle eie konferensie 
in Maart gehou.  Lede het ook geleer 
om papierblomme te maak en  
Anna-Marie leer lede om hare te 
borduur.

Op 17 Junie 2021 word daar net 
lekker op zoom gekuier en op 15 
Julie 2021 word lede weer met die 
hulp van zoom geleer om proteas uit 
papier te vou.  Op 26 Augustus 2021 is 
dit tekenkuns en word die wit skets 
op swart papier bemeester met baie 
pret saam met Isobel Geyser wat die 
werksklas aangebied het.  

Ons VLU-bord is oorhandig aan 
Melinda Swart.

Septembermaand is piekniektyd 
in Cindy Coetzee se tuin.  Lena vd 
Merwe, Magrietjielid, leer lede 
om van papier die mooiste rose 
en proteas te maak tydens die 
Oktobervergadering.

Magrietjies hou takafsluiting.  Ons 
oorhandig bidbeertjies, Kersfees-
geskenke vir 20 kinders, en Willie 
Wikkelwurms aan Mev Bolleurs, 
Welsynwerkster in Middelburg wat 
ons 'n kykie gee in haar dag-tot-dag-
werksaamhede.  Lede kry erkenning 
vir harde werk en dag word afgesluit 
op ’n uiterse soet noot.

VAN BO TOT ONDER: 
1. Magrietjies spog met pryse. 2. Magrietjie’s leer om 

papier rose en proteas te maak. 3 Pryswenners geniet 
ietsie te ete en  koffie by the Daily. 4. Kaboutertuintjies

HEEL BO:  Piekniektyd vir Magrietjies
LINKS BO: Magrietjies demonstrasie
REGS BO: Kathy Erichsen is Ouklip se blomkundige
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Meyersbrugtak
Meyersbrug het baie min vergader maar geniet wel op 
18 Augustus 2021 ’n heerlike oggend by Rustique.

Magnoliatak
In Magnoliatak wys Frances Theron vir dames hoe om koek-
sisters te bak met warm stroop.  Onder baie gelag en grappies 
kry ons vier lede darem 33 dosyn koeksisters gebak.

BO: Koeksitersbak is harde werk en Magnolia bak 33 dosyn koeksisters

Oukliptak
Mnr. Mutshida Marara, senior tuinboukundige van 
Steve Tshwete Munisipaliteit en twee assistente het 
by Ouklip kom inloer.  Mnr. Marara het ons meer van 
indringerplante in Middelburg vertel, ’n baie leersame 
praatjie met voorbeelde van die plante.

Gasvrouens, Elsie Versfeld, Trudie van Zyl en Rina 
Faure het ’n kabouterontspantydjie in Nimfaland  
(Nimfa-kwekery) gereël.  

Pragtige, kunstige fantasietuintjies is gemaak en het 
deel van ’n kompetisie gevorm.  Plantkundige, Danie van 
Dyk, was die beoordelaar en bespreek ook die bome van 
die jaar, die Spek- en Soetdoringboom.  Daarna is spek-
blaar en keker-ertjieslaai bedien.  Elke lid het spekblaar 
en bloubessiedrankie (smoothie) en spekblaar en murg-
pampoentjiesopresepte ontvang.

Tydens Junie se takvergadering het Petro Oberholzer van 
Middelburg en omgewing se Dierebeskermingsvereniging 
kom kuier.  Sy het ons ingelig wat hulle behoeftes is en 
wat hul werksaamhede behels. Tydens hierdie vergade-
ring is die taktrofees ook opgeveil. 

Werkklasse wat aangebied is, was Anphia Grobler se 
Sashiko borduurwerksklas waar elke dame ’n pakket 
ontvang.  Hannetjie Nolen bied ’n interessante mosaïek-
werksklas aan.  Elke dame ontvang ’n werkspakket om 
’n klein, uiters belangrike, plekmatjie vir ’n glas te maak.  
In Junie bemeester dames hierdie tegnieke verder met ’n 
werkklas aangebied deur Elsabe Steele.

Op 10 Augustus hou Ouklip ’n takvergadering, waartydens 
voormalige voorsitster Adelle Els, ’n demonstrasie van 
“Royal Icing” aanbied.  Die demonstrasie het baie  
belangstelling gewek.

SIEN FOTOS OP VOLGENDE BLADSY

Op 14 September het Ouklip ’n verassings verjaarsdag-
tee vir ons voorsitter Dawn van Baalen vir haar 80ste 
gehou. Cindy Coetzee, ons president, het spesiaal vir 
Dawn kom gelukwens met hierdie besonderse mylpaal.   
Kathy Erichsen het ook ’n demonstrasie van goedkoop 
blommerangskikkings in glasvase gedemonstreer.

Oktobermaand word die mooiste maand genoem en met 
ons tuindag het die dames met blommehooftooisels of 
krone opgedaag, ’n vrolike groep dames. So het Ouklip 
besluit om die maand en die res van die jaar met die 
mooiste glimlagte tegemoet te stap.  Hulp is ingeroep en 
die tandarts Dr. Corne Fersveld het met ons kom gesels 
oor “tandhigiëne by bejaardes”.

Ouklip het hul jaarlikse afsluiting gehou.  Ons het 
Kersfees gevier en Nolen Aucamp het ons vermaak met 
haar engelstem.  Ons was vereer met die besoek van 
VLUSA-presidente Cindy Coetzee wat aan die wenners 
van die O-ja! kompetisie hul pryse oorhandig het, aan 
Dawn van Baalen haar sertifikaat vir 50 jaar lidmaats-
kap en Ria Roets haar sertifikaat vir haar werk as VLUM  
vise-skakelbeampte.  Die tafels was vrolik gedek met 
Kersfeesliggies.  Elkeen het ’n pragtige versierde karton-
dosie met eetgoed ontvang. 

Ouklip het Kosmosstreek se afsluiting by die Corn and 
Cob bygewoon.  Alta du Buson Roux het ons vermaak 
met staaltjies en diep geheimenisse van die Roux 
familie.  Sy is tans besig met die navorsing oor die  
Roux-familie en hul afstammelinge se geskiedenis vir 
die skryf van ’n boek. Ouklip het hul bestuurs afsluitings 
ete by Scarlet Kafee gehou, waar 2022 se jaarprogram 
bespreek is en oulike werksklasse en die maak van interes 
sante artikels voorgestel is.

Daarna is daar heerlik gekuier en het ons  
voorsitser, Dawn, ons elkeen bederf met ’n pakkie tuis 
gebakte beskuit.

BO: Meyersbruglede by 
prysuitdeling Mei 2021



BO: Joey Prinsloo (gasvrou) bedank Dr. Corné 
Fersveld vir haar leersame insiggewende praatjie
REGS: Trudie van Zyl, Dawn van Baalen en 
Elsie Versfeld met al hul benodighede vir die 
demonstrasie
ONDER: Met Job se geduld verduidelik Elsabe vir 
Ronel die mosaiksteke, Annette maak vordering 
met haar mosaik hekelwerk.

ONDER: Besoekende gas, Julie Griesel, 
Annette Strydom, Ria Roets, Petro 

Botha en Trudie van Zyl
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Voorwaar ’n baie 
interessante 

jaar wat kom vir 
Oukliptak 

BO: Dawn van Baalen en 
Anphia Grobler word, deur 
Hannetjie Nolen touwys 
gemaak.
LINKS: Cindy Coetzee wens 
Dawn van Balen geluk
HEEL LINKS BO TOT ONDER: 
Ouklip afsluitingsfunksie
LINKS ONDER: Kabouters 
wat kuier in Nimfaland is 
Elsie Versfeld, Petro Botha, 
Lientjie Scholtz.



HEELBO: Fyngoudmeisies spog met hul papierblomme
BO: Fyngoud lede spog met hul oorbelle

BO: Swartgoudlede
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Swartgoud
Nicquile van Graan van Hart en-sielbakkery kom 
wys Swartgoudtak hoe om koue dae om te speel met 
fondant.  Lecia Steele en Connie Coetzee bedien ons met 
mossel- en mieliesop en natuurlik met die hele fondant 
is daar ’n vuur en wyn om jou warm te hou.  Nicquile 
sorg vir ’n macaroon met huistoegaantyd.  Met groot 
hartseer groet ons vir Marieta De Jager Rossouw en gee 
haar dadelik ’n tak se besonderhede.  Augustus se verga-
dering vind aan huis van Ria Janse van Rensburg plaas 
met Rene Taljaard as sameroeper en beoordelaar,  Alice 
de Beer.  Alice deel graag goeie raad aan die dames uit en 
vrae word beantwoord. 

Jolene Prinsloo van Butterfly Beauty SA en Marlize 
Hopley met opvoedkundige speelgoed vir kleuters,  
Beautiful me, Avon en knippies en strikkies vir  
dogtertjies, is van die uitstallers wat ons besoek.

Die skrywer, Jaco Jacobs, word ook bespreek en Sonja 
Creighton lei ’n opbouende gesprek oor Covid waaraan 
al die dames spontaan deelneem.

Op 14 September aan huis van Janine Schoeman, het 
Gerrie Grobler en Jonet Du Toit die Swartgoudlede 
bederf met heerlike koek en tee. Na die vergadering 
begin lede hard te werk aan hul geskenke vir hul verjaarsdag 
partytjie.

Komkommerslaai in ’n consol bottel werksklas word 
aangebied deur Gauldie Van Wyk en Lydia Botha help 
graag kook.

Swartgoud VLU-tak vier hul 90ste verjaardag op 18 
November 2021 te Corn and Cob buite Middelburg.  
Die 1931 Gatsby tema word uitgebeeld deur lede en 
gaste wat heerlik saamspeel.  Voormalige taklede kuier 
saam asook huidige en voormalige streeksvoorsitters.  
Tharina Rossel (pas uitgetrede SAVLU presidente) en 
Cindy Coetzee (nuutverkose SAVLU presidente) is ook 
van ons gaste.  Die lowergroen tuin was die perfekte  
agtergrond vir ’n heerlike funksie.

Fyngoudmeisies 
Die afgelope jaar het glad nie te kort geskiet aan uit-
dagings nie.  Covid het ongelukkig die weeklikse brei- 
en hekelklassies gekortwiek.  Ons het egter gehou by 
die maandelikse byeenkoms soos die omstandighede 
dit toelaat.  Daar is afgeskop met ’n skoonheidsklas.  
Janine Schoeman het die dogters kom leer van gesiggies 
“scrub” en hoe belangrik dit is om van jongs af aandag 
aan jou vel te gee.  Gepantser met genoeg produkte is 
hul huistoe en het ons foto‘s gekry van mondjies waar 
die hand bietjie swaar was op die tandeborsel met die 
koeksoda, tot blink geskropte gesiggies.  Gauldie van 
Wyk en Lydia Botha het die skoonheid voortgesit en hul 
gewys hoe om hul hande tot by die elmbogies te versorg.  
Rene Taljaard besluit toe, nee wag, hier moet bietjie ’n 
kookles inkom.

Gewapen met Henrietta Schoeman se resep word die 
dogters gewys hoe om ongekookte klapperys te maak.  
Hul word ook die belangrikheid geleer van hoekom 
daar ’n resep is, en waarom dit noodsaaklik is om dit na 
te volg. Lecia Steele en haar 2 seuns het die dogters ’n 
maklike manier kom wys hoe om  “Loom” armband te 
maak.  Die dogters het dit vreeslik geniet. 

Fyngouddogters maak ook oorbelle met krale saam met 
Ina Garnett-Bennett en Mariana Scott.

Wat ’n voorreg om saam hierdie dogters ’n 
pad te loop. Hul is vandag se dogters; môre se 
tiener,  jonge dame, vrou en moeder.



HEEL LINKS: Nicquile Van Graan van hart en siel 
bakery en Lecia Steele en Connie Coetzee.
LINKS: Beoordelingstyd
LINKS ONDER: Henrietta spoeg en plak heerlik
REGS: Henrietta verwelkom gaste

LINKS EN ONDER: Pret by die 
Swartgoud Gatsby oggend
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Swartgoud VLU-tak vier 
hul 90ste verjaardag op 

18 November 2021 te Corn 
and Cob buite Middelburg.  

BO LINKS: Komkommerslaai 
in ’n bottel
BO REGS: Swartgouddames

HEEL LINKS: Swartgoudlede 
hou vergadering

LINKS: Swartgoud eregaste
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Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Met Mei se konferensieprysuitdeling was die Kosmosstreektafel vol komberse wat gemaak of 
geskenk is deur lede vir SAVLU-projek. Voorsitter, Alice de Beer, oorhandig met hierdie geleent-
heid aan Judy Toua van Hospice, Middelburg, die streeksprojek “hoedjie vir ’n kanker pasient”. 
Oukliptak oorhandig agt besondere omgeekombersies aan Hospice.

Ouklip help met die Rabbedoedieskamp, ’n streekprojek.  Veertig dogters word bederf vir ’n hele naweek.  Ouklip borg 
vier dogters, skryfbehoeftes, handskoene (moffies), eiers, wors en drie dames was kampmammas.  Daars hard gewerk 
deur die staatmakerlede van Swartgoud-VLU by die jaarlikse Groendag aangebied deur Broodsnyersplaas Boerever-
eniging.  Heerlike eetgoed word bedien aan die manne.  Rene Taljaard help graag by Feed the Community.  Hulle maak 
kos vir mense in ons gemeenskap.  By Hendrina word ook fluks ingesamel vir die rabbedoekamp. Bederfpakkies is 
opgemaak vir die SAVF-ouetehuis se werkers om dankie te sê vir hulle diens en ’n teebeurt is waargeneem.  Leeuklip 
handig 20 komberse in vir die SAVLU-kombersprojek asook 21 hoedjies vir die Kosmosstreekprojek van die jaar- 
Hoedjie vir ’n kankerpasient.

Streeksvergadering 
Kosmosstreek het weens Covid-regulasies Januarie se streeksvergadering via Zoom gehou.  Voorsitters en bestuur het 
verslae voorgelees.  Beplanning vir die nuwejaar en sy uitdagings was voorgehou.  Kosmosstreek hou ’n voortreflike 
prysuitdeling op 5 Mei 2021.

Wat ’n voorreg om met Kosmos se dames te mag spog.  Al die pragtige handewerk wat met soveel entoesiasme en liefde 
gemaak is.  Hierdie jaar kan ons dan ook spog met vyf spesiale toekennings vir artikels bo 90%.  Voorwaar artikels om 
op trots te wees.  Die SAVLU-kombersprojek was ook ’n reuse sukses en die tafel is toegepak met pragtige komberse.  
Verkiesing vir nuwe BSR was behartig deur vise-voorsitter, Janine Schoeman en Alice de Beer, huidige voorsitter, is 
herkies.  Baie geluk Alice en baie geluk ook aan elke lid wat ’n toekenning ontvang het.

Die streeksvergadering op 14 Mei was baie insiggewend.  Alle belangrike inligting is met die dames gedeel.  Santie en 
haar span van HATCH FOR AFRICA het hulle ongelooflike kennis met ons kom deel.  Sy het’n demonstrasie gedoen van 
patroonplasings en die slim gebruik van jou borduurmasjien.  Altyd lekker om nog iets te kon leer.

Marlene Van Wyngaardt en Janine Schoeman van Swartgoud woon streeksvergadering by en ook drie lede van 
Leeuklip, Zedbie van der Merwe,  Lenette Bredenkamp en Cila Hartman.

Met Kosmosstreek se 100 ste streeksvergadering, bied Riette Strydom van Oja Farms en Stella ’n kolwyntjiever-
sierings werksklas aan waar elke lid ’n beurt kry om pragtige blommetegnieke te leer.  Party het dit sommer dadelik 
bemeester.

Wat ’n voorreg om Kosmosstreek se jaar te kon afsluit in die pragtige tuin van Corn en Cob buite Middelburg.  Vyf en 
vyftig lede woon die glansryke geleentheid by wat dan ook sorg vir heerlike saamkuier.  Alice de Beer vereer die dames 
met hulle goeie prestasies op SAVLU-kongres.  Die artikels is ook tentoongestel sodat almal die geleentheid kon kry om 
die pragtige handewerk van ons toppresteerders te kon aanskou.  Kosmos is trots op ons dames en is so opgewonde vir 
elke lid wat wil leer en deelneem.  Die 2022-kompetisie-artikels word bekendgestel en al die lede word aangemoedig 
om deel te neem, hul kennis te verbreed en net te geniet om iets te skep.  Alta Roux deel haar passie van die Ginealogiese 
vereniging en sorg dan ook vir lekker lag en baie staaltjies uit die verlede.  Lientjie Stoltz bied ’n demonstrasie aan van 
“DOT PAINTING” om die dames nuuskierig te maak vir 2024 se SAVLU-kompetisie-artikels.  

Alice wens elke lid ’n geseënde feesgety toe en die wat reis moet veilig wees.   
Gryp die kosbare gesinstyd aan en geniet elke oomblik daarvan.
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Dankie Kosmos 
vir die verskil wat jul maak!

Gemeenskapsbetrokkenheid



71

Streeksvergadering 

Kosmos 



Oukliptak groet
Ouklip groet ook Ina Scheepers wat verhuis.

Prestasies
Lede in Kosmosstreek wat diensjaartoekennings ontvang is Anna Marie 
Venter, 30 jaar, Dawn van Balen, 50 jaar, Trudie van Zyl, 40 jaar, Janine 
Schoeman, 30 jaar. 

Pryswenners van kompetisie-artikels in Hendrina is Connie Webb, Annetjie 
Engelbrecht en Margaret van Niekerk.  Hendrina het die meeste punte in her-
winning en Alta Roux ontvang prys vir beste takskakel.

Ouklip se lede presteer uitstekend op Kosmos se konferensie en is die tak 
met die meeste punte in verskeie afdelings naamlik gebak, lekkers, mikrogolf 
lekkers, breiwerk, prosa, fotografie, handvlyt, masjienborduurwerk, meeste 
inskrywings vir streek en Mpumalanga kongres, ’n totaal van 60.  Ouklip se 
Kathy Erichsen het uitstekend presteer as die lid met die meeste punte in  
mikrogolf lekkers en skilderkuns terwyl Ronel Botha ’n spesiale toekenning 
vir haar kruisiesteek borduurwerk ontvang.

Leeuklip is trots op Lenette Bredenkamp wat verkies is as streektesourier en 
op Jana Uys wie se paletmeswerk SAVLU-kongres toe gaan!   Vier van ons leeu-
wyfies het hul 5-jaar diensknopies ontvang:  Cila Hartman, Carien Hartman, 
Zedbie van der Merwe en Lenette Bredenkamp.  Hannie Anderson het in haar 
afwesigheid haar 10 jaar diensknopie ontvang. 

Nuwe voorsitter, Lenette Bredenkamp, word aangewys.

Afdelings wenners is beloon: 
Borduurwerk en brei en hekel:  Cila Hartman  
Fotografie en gebak en lekkers:  Nicolene Erasmus 
Handvlyt, masjienwerk en herwinning:  Zedbie van der Merwe 
Preservering:  Nicolene Erasmus 
Skilderkuns, skryfkuns en en skets:  Jana Uys  
Skryfkuns:  Jeni Olivier 

Meeste punte ontvang tydens konferensie  
1ste plek:  Cila Hartman 
2de plek:  Zedbie van der Merwe 
3de plek:  Nicolene Erasmus 

En ons welwillendheidsprys het gegaan aan Celmari van der Berg.

Magrietjietak wens Cindy Coetzee geluk met haar herverkiesing as 
VLUM-president. 

Lede word gelukgewens met hul prestasie by kongres:  Christine Krige 
80% gebreide poncho, Darina Neveling 75% vir Hardanger handborduur / 
75% Drasak vir warm kasserol en Anna-Marie Venter 84% gemengde media 
op skilderdoek, 76% Hardanger handborduurwerk, 77.5% vir veelkleurige  
gehekelde Mandala en 84% vir haar drasak vir warm kasserol.
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Lief en Leed

VAN BO TOT ONDER: 
1. Oukliplede presteer.

 2.Ronel Botha het ’n spesiale toekenning vir haar 
kruissteek borduurwerk ontvang tydens konferensie. 

3. Connie Webb van Hendrina  presteer 
4. Dawn van Balen, 50 jaar

5. Anne-marie Venter, 30 jaar.  
6. Janine Schoeman, 30 jaar



In memoriam

 Annetjie Snyman 
’n Nuwe ster in die hemel.

Swartgoud sê dankie, dankie aan ons Hemelse Vader 
vir ’n vriendin soos Annatjie.  Jy was vir ons ’n vriendin, 
raadgewer, resepteboek, ons eie GPS, en sommer net 
Annatjie wat gou inloer vir ’n koffie en ’n kuier.  Niks 
was ooit te veel moeite nie, jy 
het ons almal met raad en 
daad bygestaan, altyd 
was daar ’n gesken-
kie of eetgoed vir 
Minnie se twee 
kinders, ’n breipa-
troon vir Dot of ’n 
nuwe plan vir die 
Rabbedoekamp se 
dogters, altyd ’n spesiale 
geskenkie in hul sakke.  As 
tesouriere was jy onverbeterlik, 
jou bydrae in Swartgoud onmeetbaar en jou glimlag 
só waardevol vir ons. Ons gaan jou mis liewe vriendin, 
maar ons harte is tevrede.  Ons weet jy sit aan die voete 
van God in jou ewige rus, sonder pyn.  Met hartseer sê 
ons tot weersiens Annatjie, rus in vrede.

Magda van der Merwe
Willie Hamman neem afskeid van nog ’n VLU-geliefde, 
Magda van der Merwe, gebore 1 Desember 1952.  Magda 
is Sondag 18 Julie 2021 oorlede aan Covid-19.  Magda 
was vroeër ’n baie aktiewe en deelnemende lid, maar 
gaan weer terug om voltyds by hul familiebesigheid die 
kantoorsake in orde te hou en VLU-deelname moes vir 

eers opsy staan.  Oktober 2016 sterf 
haar man en sy lê die tuig neer 

by die besigheid.  Vanaf 2017 
keer Magda terug VLU toe 

om weer al die ou vriende 
se geselskap te geniet 
en ook om die eensaam-
heid en verlange na haar 

lewensmaat teen te werk.  

Magda se laaste paar jaar was egter gekenmerk met 
swak gesondheid. Diabetes en artritis het haar dikwels 
weerhou om ’n vergadering te kon bywoon. Die lewe 
op die plaas was vir haar ’n groot vreugde en sy was 
veral erg oor die ryk voëllewe op hul werf. Magda het 
gewoeker met die vaardighede wat sy vroeër by die 
VLU opgedoen het en het graag agter haar naaimasjien 
ingeskuif om vir haar kleinkinders en 
haarself ’n kledingstuk of meer 
op te tower.  Sy was ook lief vir 
brei en hekel.

Lesley 
Saayman
 ’n oud-lid van Ouklip 
is oorlede op 14 Junie 

aan Alzheimer siekte.  
Lesley sal altyd onthou word 

vir haar oorspronklike, spitsvondige 
gesegdes en vriendelikheid.

Sy was in 1997 en 1998 voorsitter en het ongeveer 10 jaar 
as skakelbeampte op die bestuur gedien.  Tydens haar 
tydperk as skakel het sy ’n pragtige maandelikse  
nuusbriefie vir Ouklip saamgestel en per e-pos aange-
stuur.  Rus in vrede, liewe Lesley.

Suzie Nel
Oorlede 5 Julie 2021 

Lenatatak groet Suzie Nel. Suzie het 
altyd gelag.  Na haar dood het ek 
uitgevind dat Suzie ’n diabeet 
was, hart en long probleme 
gehad het.  Sy was ’n baie 
reguit en eerlike vriendin.

Sy het drie seuns, een 
dogter en 13 kleinkinders 
gehad.   Ek was bevoor-
reg om haar vir 34 jaar as 
vriendin te kon hê.  ’n Groot 
verlies vir VLU.
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Lief en Leed
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HEKELWERK: Doilie met krale.

GEBAK: Hertzogtertjies – ses op ’n bord.

MIKROGOLF GEBAK: Sjokolade ringkoek (onversierd).

GEBOTTEL: Lemoenrolletjies in stroop (heuningfles).

LEKKERS: Nougat.

BREIWERK: Brei ’n artikel in 5/6 verskillende kleure.

MASJIENWERK: ’n Artikel in appliekwerk.

HANDVLYT: ’n Teddiebeer.

HERWINNING: Collage in afvalmateriaal.

HANDBORDUURWERK: ’n Artikel in Srilanka borduurwerk.

MASJIENBORDUURWERK: ’n Tafelloper.

BLOMME: Groen.

KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023
Kosmos
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Hoe nodig is dit nie om soms net 
tot stilstand te kom en terug te 
kyk oor ’n jaar wat vinnig ten einde 
snel nie?  Dis met verwondering 
wat ek besef dat die tyd wat verby 
is nie net swaarmoedige oomblik-
ke gehad het nie, maar dat daar 
letterlik soveel goue rantjies om 
die wolke was.  Tambukistreek het 
twee lede verloor.  Daar is soveel 
troos daarin dat hulle geliefd was 
tussen VLU-vriendinne en dat VLU 
vir hulle’n  stukkie vreugde was.  

Die woorde “as gevolg van” is meer 
en meer vervang met “ten spyte 
van”.

Eerstens dankie vir elke Tambuki- 
vrou wat positief gebly en mekaar 
aangemoedig het om van elke  
geleentheid moontlik gebruik te 
maak om mekaar moed in te praat 
en te inspireer.  Groot dankbaar-
heid oor talle van ons vroue wat 
siek geraak het as gevolg van die 
pandemie, maar herstel het en weer 
hulle plek tussen ons kon inneem.

Dankie vir julle aanpasbaarheid en 
wil om VLU-projekte deur te voer.  
Dit moedig my ook aan om my beste 
te gee.  Ek kan met elkeen van julle 
oor ’n  berg spring.

Streeksvoorsitter: Alna Kapp

Verslag van

Tambuki

Amersfoort   Margaret van Niekerk
Piet Retief    Wilana Claassen
Platrand    Chantell Jooste
Robyn    Susan van Wyk
Saligna     Elbie van der Schyff
Volksrust   Jean Potgieter
Wakkerstroom Christa Rieger
Kaleidoskoop Babie Jacobs



HEELBO: Kaleidoskooplede kuier vir oulaas
HEEL REGS: Elzette brei aan haar hekelwerk artikel

REGS: Voorsitter Babie lei die vergadering. 
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“Welkom, o stille nag van vrede 

onder die Suiderkruis,

Wyl stemme uit die ou verlede 

oor sterrevelde ruis,

Kersfees kom, Kersfees kom, 

gee aan God die eer,

Skenk ons’n  helder somerkersfees 

Aan hierdie land, o Heer”
Jannie du Toit

Ons is dankbaar vir elke konferensie en 
kongres wat wel kon plaasvind.  Dit was 
stukkies vreugde wat ons met mekaar kon 
deel.  Ons glo en vertrou dat die jaar wat 
voorlê, vele hoogtepunte gaan inhou.

Aan al ons VLU-vriendinne van VLUM die 
wens dat julle die kersseisoen met dank-
baarheid en vreugde sal binne gaan. 

Hou aan hoop.  

Hou aan glo.  

Hou aan droom.

Vrede en liefde  

Alna Kapp

Vergaderings, werksklasse en 
demonstrasies: 

Kaleidoskooptak
In Meimaand moet ons ge-reorganiseer aangesien drie lede bedank 
het.  ’n  Nuwe bestuur word verkies en beplanning gedoen vir die pad 
vorentoe.

Voorsitter Babie Jacobs gee ’n werksklas oor die indiening van 
artikels in die brei en hekelafdeling.  Die handleidings word nader 
getrek, voorbeelde word gewys, en almal kan daarna kyk en weet 
wat van hulle verwag word.  Dit was ook ons eerste vergadering op ’n  
Saterdag.  Almal was teenwoordig en twee nuwe lede, Linda Hockly 
en Leona, sluit aan.  Op Saterdag 10 Junie hou ons weer vergadering 
met Elzette as gasvrou.  Elzette Farr en Marietjie Roodt het vir ons 
meer duidelikheid gegee oor die breiwerk-artikel, gebreide vadoeke.  
Almal het voortgegaan en begin steke opsit.  

Weens Covid-regulasies is geen aktiewe vergaderings verder gehou 
nie.  Op 10 Augustus is ’n  whatsapp-vergadering gehou.  Al vyf 
lede het meegedoen.  Die voorsitter het gepraat oor die lappop en 
het elkeen aangemoedig om te begin.  Aanwysings is aan almal per 
whatsapp gestuur.  
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Opgedra aan ons tesourier, 
Nicoline Pieters, wat skielik 
haar aardse woning verruil 

het vir haar hemelhuis 

Amersfoorttak 
Amersfoort-VLU hou hul vierde 
maandvergadering by Amersfoort 
Gholfklub op 11 Mei 2021.  Die 
dames gebruik die vergadering om 
alle artikels waarmee hulle sukkel, 
te bring vir hulp en beoordeling.  
Suzanne Walsh wys die dames hoe 
om met ’n  wit potlood op swart 
papier te teken.  Die dames kuier alte 
lekker saam en geniet die heerlike 
eetgoed.  

Die vyfde maandvergadering op 8 
Junie 2021 vind weer plaas by die 
Gholfklub.  Doreen Bredenhann 
wys die dames ’n  verskeidenheid 
handborduursteke.  Elkeen kry ’n  
toetslappie waarop hulle moet oefen 
vir die kompetisie van die jaar – 
Menslike figuur vertel iets.  

Margaret van Niekerk vertel meer 
oor Jaco Jacobs, die skrywer van 
die jaar wat op 22 Februarie 1980 in  
Carnarvon in die Kaap gebore is 
en wat op skool reeds begin om vir 
tydskrifte soos Sarie, kortverhale 
te skryf. Die tema van die dag was 
Italië – trek jou stewels aan.  Dankie 
aan die gasvrouens vir die heerlike 
pizza’s wat hulle gemaak het.  Geen 
vergadering word in Julie gehou nie.

Die maandvergadering op 10 
Augustus 2021 by Hartland 
word opgedra aan ons tesourier, 
Nicoline Pieters, wat skielik haar 
aardse woning verruil het vir haar  
hemelhuis op 5 Augustus 2021.  Stil 
en op haar manier het sy ’n  groot 
impak gemaak.

Die tema van die dag was Amerika – 
“Cowgirl” met ’n  geruite hemp.  

Die sanger van die jaar 2021 is  
Henry-John Williams en meer inlig-
ting word oor hom verskaf.  

Op 14 September 2021 word ook 
by Hartland gekuier.  Die tema van 
die dag was Chillie.  Margaret van 
Niekerk vertel meer oor die bome 
van die jaar, die Soetdoring en die 
Spekboom.  Buksie Bam demon-
streer en gee meer inligting oor die 
halflyf wasgoedpennevoorskootsak 
met laag-op-laag kwilt masjienap-
pliekwerk asook oor die veeldoeli-
ge sak.  Daar word ook drie troos-
kombersies oorhandig aan lede wat 
hartseer beleef.  

Op 12 Oktober 2021 kom tien lede 
by die NG-Kerksaal bymekaar.  
Die tema van die dag was  
Suid-Afrika.  Elke lid het die kans 
gekry om te vertel wat Suid-Afrika 
vir hulle beteken.  Buksie Bam hou ’n  
werksklas en wys die dames hoe om 
hulle veeldoelige sakke te maak.

Amersfoort-VLU hou vergadering 
op 9 November 2021 aan huis van 
Lenie Laas te Volksust.  Lenie vertel 
die dames meer oor pottersbakkers-
werk.  Die maak van ’n  item, bak in 
die oond, verf en versier, glassuur en 
bak weer in die oond.  Dan die verras-
sing - as die beker nie uitkom soos jy 
gehoop het nie.  Elke dame ontvang 
haar eie beker wat sy verf en versier.  
Die dames kuier gesellig saam.  Die 
volgende vergadering vind plaas op 
14 Desember wat ook die afsluiting 
van die jaar sal wees.

VAN BO TOT ONDER: 
1. Agter Veronica v Niekerk, Suzanne Walsh, Doreen 

Bredenhann, Lona Wessels. Voor Margaret v Niekerk, 
Leana Uys en Rina Fourie

2. Rina vd Merwe, Suzanne Walsh,  
Rina Fourie en Doreen Bredenhann  

wys die dames ’n  paar borduursteke. 
3. Suzanne Walsh Huenitha Vos  en Buksie Bam 

4.  Italie. Trek jou stewels aan

BO: Annamart vd Merwe , nuwe Vlu-lid
REGS: Amersfoort VLU-Dames se pottery bekers wat hulle geverf het.
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Piet Retieftak 
Twintig Piet Retief VLU-dames het opgewonde by 
Fontana opgedaag vir ons vergadering in Mei nadat 
ons nie in April kon vergader nie.  Ons spreker van die 
maand, Maria Dedekind, laat ons op die punte van ons 
stoele sit met haar onderwerp van “Ek kan!  Tree uit jou 
gemaksone.”

Helena Joubert vertel ons waaroor die groot bohaai oor 
Spekbome gaan en waarom dit in elke Suid-Afrikaanse 
tuin hoort.  Die Spekboom (“Portulacaria afra”) bevorder 
die gehalte van die lug wat ons inasem en help teen 
klimaatsverandering.

Michelle Joubert en Leandri Bouwer van Young Living 
essensiële olies vertel ons hoe dit ons liggame gesond 
en gelukkig kan hou.  Piet Retieftak hou gewoonlik een 
werksklas per week.  Met die inperking het ons egter by 
die reëls gehou en slegs vergader wanneer dit wettig was.  
Ons het wel 10 werksklasse gehou.

1. Ons brei verskillende patroonsteke met 4-draad 
katoengare.

2. Ons beplan en bespreek die vadoeke wat ons wil 
brei.

3. Ons kyk hoe om drasakke met dik gare te hekel.
4. Ons het al ons projekte saamgebring en ons dame-

soggend bespreek.
5. Ons leer hoe om die materiaal agter jou gaas se 

raam te span en in die  tamboerynring vas te sit vir 
ons borduurwerk.

6. Ons vergader by ’n koffiewinkel om mekaar raad te 
gee en om die vordering van die artikels te bekyk.

7. Ons bring al ons halwe projekte, planne en idees na 
die tafel vir ons vadoeke, drasakke, borduurwerk en 
brilsakkies.

8. Ons bespreek die fotografie- en prosa-artikels vir 
die SAVLU-kompetisie.

9. Werksklas waarheen alle halwe projekte gebring en 
bespreek word, asook hekel en kwiltwerk.

10. Ons neem deel aan ’n verfklaswerkswinkel in 
gemengde medium.

Op ’n heerlike wintersmiddag in Augustus ontmoet ons 
mekaar onder die lowergroen bome in Sonja du Toit se 
pragtige tuin.  Stoele, tafels en sambrele staan reg om 
ons welkom te heet, met die mooiste bosse Clivia-blom-
me om die tafels te versier.  Ons voel dadelik tuis en laat 
ons meevoer vir ’n leersame middag vol pret en plesier.  
Ons leer meer oor Mpumalange se persoonlikheid van die 
jaar, Dawie Roodt.  Dawie is ’n bekende Suid-Afrikaanse 
ekonoom met sowat 30 jaar se ervaring en is al 15-jaar 
’n ankeraanbieder van Ontbytsake.  Hy volg internasio-
nale en plaaslike politieke ontwikkelinge en ontleed die 
ekonomiese gevolge daarvan.  Hy is ook ’n kenner van die 
ekonomiese gevolge wat krypto bates kan inhou.

In Junie vergader ons almal by die rolbalklub waar 
Santie du Toit en Lydia Vermaak vir ons ’n knus atmos-
feer geskep het.  Die tafels is pragtig met blomme versier 
en die plekke is met die nodige afstand tussenin gespa-
sieer.   Op ’n meer ernstige noot kyk ons na veiligheid 
in en om jou huis.  Santie gee vir ons ’n hele folio notas 
en gaan dit met ons deur.  Die grootste waarskuwing 
is om vir geen rede uit jou huis gelok te word nie. Ons 
gaan ook die hekelwerk streeksartikel bespreek wat ’n 
drasak in dik draad is en die stel van twee plekmatjies in  
mosaiëksteek.  Ons het reeds begin brei aan ons stel van 
twee afdroogvadoeke by ons vorige werkswinkel.

Op ’n yskoue lentemiddag ontmoet ons by Sonja du Toit 
se huis vir ons byeenkoms in Oktober.  Volgens die digter 
die mooiste maand, maar ons moes vel en been bymekaar 
hou met die heerlike warm kombersies wat by die tafel 
vir ons gewag het, waar ons buite gesit het in Sonja se 
pragtige tuin.  Na die formele vergadering afgehandel is, 
wys Helena Joubert vir ons hoe om tuisgemaakte pasta 
te maak en beplan ons aan ons jaarafsluiting wat ook 
’n fondsinsameling gaan wees.  Henry van Dyk en Esté 
Pienaar gaan ons op Vrydag, 3 Desember, kom vermaak 
met hulle vertoning 

SIEN NOG FOTO‘S VOLGENDE BLADSY

ONDER: Piet Retieftak tydens hulle verfdemonstrasie by Alta



LINKS:  Piet Retieftak kyk toe  
tydens hulle verfdemonstrasie by Alta

ONDER: Kaartjies gemaak deur Piet Retief lede

LINKS: lede van Piet Retief met hul trooskomberse REGS: Beate Hancock, Annalize Delport, Ria Ritcher & Rika Wolmarans van Saligna
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Piet Retieftak het 
10 werksklasse 

gehou.

Talento Mulherrtak 
Talento Mulherr het ’n takvergadering gehad met vyf lede 
wat kon bywoon.  Aangesien van ons lede siek is en nie die 
vergadering kon bywoon nie, het ons net lekker gekuier 
en oor ons artikels gesels, met Covid natuurlik een van die 
hoofbesprekings.

REGS: Talento Mulher verkoop worsbroodjies ter stywing van hul fondse
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Wys ons hoe om mampoer en 
gin te stook en die dames het die 
proe baie geniet.Platrandtak

Chantelle kom wys ons hoe om 
mampoer en gin te stook en die dames 
het die proe baie geniet.

Lena wys ons idees vir lappoppe en wat 
alles gebruik kan word om hul te maak.

Alna en Carien maak ons meer touwys 
met die mosaïek-hekelwerk en met 
handborduurwerk, watter gare vol- 
doende sal wees en op watter materiaal.

Meimaand is die mooiste maand met 
die lekkerste weer.  Ons kom bymekaar 
nadat Aprilmaand ’n vakansiemaand vir 

baie lede was.  Uitbundige kuiertyd, dis 
hoe die vergadering verloop het.  

Platrand sluit 2021 af op ’n heerlike 
noot.  Christel Viljoen wys dames hoe 
om met dun wol oor dik wol te hekel.  
Petro Jooste neem ons almal deur hul 
voël boerdery.  Wat ’n ondervinding!  
Stephanie Schutte en Chantelle Jooste 
sorg vir ’n welverdiende lafenis in die 
veld met ’n asemrowende uitsig!  Dit 
is baie warm en ons almal proe aan  
Chantelle se Oja-Farms kompetisie - 
Soja Gin.  Stephanie se soetgebak merk 
al die regte boksies!

VAN BO TOT ONDER: 
1. Carien wys ons meer oor hoe die handborduur werk. 

2.  Lena wys ons haar lappoppe

HEEL BO:  Dames geniet heerlike gin Lena, Carien, Stephanie, Alna, Chantelle, Petro, Lena, Hannetjie en Christel
LINKS BO: Platrandafsluiting 2021
REGS BO: Petro Jooste en Alna Kapp

It is baie warm en ons almal proe aan  
Chantelle se Oja-Farms kompetisie - Soja Gin.
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HEELBO REGS: Robyne kuier 
in Witrivier
BO: Robyntakdames kuier 
gesellig saam
LINKS: Robyntaklede geniet 
’n werkklas in Witrivier

Robyntak
Robyntak het so tussen al die Covid-gevalle maar gehou 
by Whatsapp-vergaderings tot ons seker was al die 
dames en hulle families is gesond.  Daar is werksklasse 
aangebied deur Whatsapp en goeie wenke is uitgeruil.  
So is daar deurentyd gewerk aan artikels en dames word 
gemotiveer om tenminste aan drie artikels deel te neem.  
As gevolg van die Covid-reëls is daar min uitstappies 
gedoen, maar toe die deur oopgesluit word was daar geen 
keer aan hierdie dames nie.

Op 7 September besoek hulle Garden terrace Kwekery 
in Secunda en almal is dit eens dat dit verseker ’n jaar-
likse instelling gaan word.  Ina Klopper het die dames 
inligting gegee oor die boom van die jaar, Soetdoring en 
Spekboom.  Daar is heerlik saamgekuier na die tyd en ’n 
heerlike brunch is vir die dames voorgesit.

Op 15 September word daar vergader / afskeid geneem 
en sommer ’n “Fun Photo Day” gedoen tydens maand-
vergadering by Madness in Ermelo.  Helene Snyders, ons 
sameroepster, verhuis en daar is met ’n traan in die oog 
gegroet.  Helene mag jy jou voete staan maak in jou nuwe 
omgewing, jy is ’n vrou duisend en ons mis jou al klaar.  

21 en 22 September woon Lenie 
en Susan die VLUM-kongres by in  
Middelburg.

Dit was wonderlike twee dae 
met baie lag en nadink.  Verseker 
het elkeen wat nie kon gaan 
nie weens Covid-reëls vinnig 
gevra vir foto’s en wie in watter 
afdeling plek gekry het.  Robyne 
deel ’n vyfde plek in die foto-
grafie afdeling.  Baie geluk aan 
Anita Joubert.  Elize Boers behaal 
tweede plek en Lenie Groenewald 
’n derde en Helena de Lange ’n 
sesde plek met hulle masjiengeborduurde teenette.  

11 tot 15 Oktober woon vyf Robyne ’n veeldoelige sak-
werksklas by in Witrivier.  Harde werk deur die dag, maar 
groot was die pret in die aand.  Spanbou en baie lag het 
gevolg en pragtige sakke is die week gemaak.  Dames sien 
kans vir ’n tweede sak en kleurskemas word erg gewaag 
tot groot verbasing met die sukses daarvan.
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Salignatak
Salignatak gee aandag aan ons persoonlikheid van die 
jaar,  Dawie Roodt.  Die mense-mens wat as kind naby die 
natuur grootgeword het, kruip sommer diep in ons harte 
in.  Geen uitdaging is te groot en hy bereik die hoogste 
sport in die lewe.  Die alombekende en tog gewilde skon 
word op verskeie maniere voorgesit.  Daar moet gelet 
word dat skondeeg nie oorwerk word nie en dat dit liggies 
gemeng moet word.  Die skonrol met die maalvleisvulsel 
kry egter die meeste komplimente.

Bitterkoud, maar vol energie pak ons die VLU-uitda-
gings aan.  Sommige van ons lede loop erg deur met die 
Covid-pandemie.  Ons vergader op 9 Junie by die Green-
door gastehuis en bespreek die produk van die jaar.  Ons 
proe verskeie piekels gemaak van blomkool, eet pizza 
met ’n blomkoolrysbasis wat beslis ’n  treffer was.  Geniet 
sommer toe ook middagete met ’n blomkool pastagereg.  
Die gesondheidsvoordele van blomkool word ook volledig 
bespreek deur Engela Zeelie, die gasvrou van die dag.

Ons eet nie net nie, maar kry ook ’n  demonstrasie van 
mosaïek-hekelwerk en lede geniet die nuwe uitdaging 
baie.  Weens Covid is daar gedurende Julie geen vergade-
ring gehou nie, te veel lede was olik.   Augustus 2021 word 
met mening aangepak.  Ons kuier by Ronelle Klopper op 
die plaas wat haar koekbakgeheime met ons deel.  Drie 
dames uit Pretoria kuier met ons.  Lilian Bierman wat met 
ons deel hoe VLU haar gehelp het om uit haar gemaksone 
te tree, Lene van Wyk wat die tegniese aspek behartig het 
en Emma Burger Herman se praatjie oor gee jou hart vir 
Hilbrow.

Die lede kuier heerlik saam na ’n lang tyd van afwesig-
heid.  In September word daar weer sommer baie by die 
vergadering geleer.  ’n  Vinnige bruin roerbroodjie word 
aanmekaar geslaan en geniet met tuisgemaakte mar-
melade.  Al die lede was verras hoe vinnig ’n  lekker vars 
broodjie aanmekaar geslaan kan word.  Rika Wolmarans 
leer ons om ’n  sakkie sonder enige nate in ’n  japtrap te 
brei.  

Sister Ndlela, voorheen van die plaaslike provinsiale ho-
spitaal, besoek ons en lig ons in oor die effek van Covid 

op ons geestelike gesondheid.  Ons ondersteun ook die 
Tambukivrou, Sonja du Toit, se bottelprojek en byna 
100 bottels word aan haar geskenk, vir haar sop in ’n  
bottelprojek.  Dit gaan goed met al ons lede en almal is 
darem nog gesond.  Op 13 Oktober, met die temperatuur 
op 35 grade, kuier almal heerlik saam. Verslag word van 
die afgelope kongres wat te Olifants gehou is gedoen en 
Engela Zeelie se “mix and match” muurprent gaan deur 
na SA-kongres.  Veels geluk.  

Energie ontbreek egter nie en ons leer kruissteek en, tot 
ons verbasing, geniet almal die oefening geweldig baie.  
Ons teken met “Chalk” op swart papier en was die nie ’n  
uidaging nie?  Die lede daag elkeen op met ’n  vulsel vir 
pannekoek.  Daar word heerlik ge-eksperimenteer met 
maalvleis, tuna, “salted caramel” hoender en gestoofde 
appel met room.  

Volksrusttak
Ten spyte van die Covid-19-pandemie het die lede 
van Volksrusttak ’n paar keer tog bymekaar gekom, 
gemasker, gesaniteer en op ’n afstand!    Aktiwiteite wat 
plaasgevind het:  Ons maak twee knoopkomberse vir die 
Omgee-kombersieprojek.  Ons doen ’n werkklas saam 
met Carien Schabort, gekwalifiseerde beoordelaar wat 
waardevolle wenke in verband met die kompetisie-arti-
kels verskaf.  

Een van ons lede, Salma Venter, is vir 40-jaar lid van VLU, 
maar kon ongelukkig weens gesondheidsredes nie haar 
lidmaatskaptoekenning op die streek se konferensie 
ontvang nie. Ons gaan besoek haar egter op die plaas, 
waar die voorsitter, Ellen Watermeyer, haar knopie aan 
haar oorhandig.    Die pakkies met kleinkoekies wat ons 
moes bak en verpak vir die provinsiale kongres is fluks 
deur die lede afgehandel.  

Ons hou vergadering by Anita Martins, die ywerige 
tuinier in die tak.  Sy deel interessante feite in verband 
met die boom van die jaar, die Soetdoring.  ’n Lang lys van 
blomsoorte word gegee wat elke somertuin na ’n lushof 
sal laat lyk.  Natuurlik kry elkeen ’n plantjie vir haar tuin.  
Elke vergadering word gesellig om die teetafel afgesluit.

ONDER: Salignataklede



LINKS: Drie Pretoria dames kuier  
saam met Salignataklede  

ONDER: Skonrol soos gemaak deur Saligna

LINKS: Lindiwe Hlatshwayo & Sister Ndlela, gasspreker MIDDEL: Covid Poncho REGS: Christine Huges demonstreer ’n vinnige broodjie
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Salignatak fotos

LINKS BO: Jean Potgieter, Anita Martins, tannie Mattie, Davida Laas
REGS BO:  Jean, Anita, Rena en Christine help met die knoopkombersie
REGS ONDER: Davida, Christine en Luise verpak die koekies 

Volksrustak fotos
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Wakkerstroomtak
Alna Kapp verras ons met haar besoek aan ons tak.  Ons 
neem afskeid van ons voorsitter, Marietjie Linstrom, wat 
verhuis na Kokstad en wens haar alle sterkte toe.  Maria 
Geldenhuys handel haar eerste vergadering as ons nuwe 
voorsitter sommer met gemak af.

Annette, Liese en Maria word aangewys as die taklede 
met die meeste punte.  Ons versier botteltjies en sluit die 
middag af met heerlike koffie, versnapperings en kuier 
saam met Alna en besoeker Ebenize Smalberger.

VLU-Wakkerstroom bring ere aan Mammas en Moeders 
op 18 Mei 2021 tydens die maandvergadering.  Ons begin 
met ’n heerike ete soos ons Moeders dit sou maak.  Elke 
dame kry die geleentheid om tydens die “Lief en Leed” 
met ons te deel wat hulle moeders vir hulle beteken en 
hoe dit vir hulle is om ’n mamma te wees.  Ons het sommer 
lekker saamgepraat en saamgehuil.

Na afloop van die vergadering het ons die kaartjies klaar 
gemaak en sommer net lekker in die oop lug, vars asem 
ingekry en die sonskyn geniet.

Op Dinsdag 15 Junie vergader ons by Wetlands Game 
Lodge waar ons die algemene punte van belang bespreek.  
Marthie Burger wys ons hoe om onderstebo-appliekwerk 
te doen en ’n werksessie word vir die volgende week 
gereël.  Ons eet heerlik saam en gaan stap saam met die 
mak Springbokkie na afloop van die vergadering.

Op Woensdag 16de Junie word daar gekuier by die 
Rusoord op Volksrust waar ons ’n “Chrismas in June” 
hou vir die Golden Oldies in samewerking met Gwen en 
Anette as deel van ons gemeenskapsprojek vir 2021.

Na aanleiding van die afgelope maand se gebeure, was 
daar baie leed in ons tak, maar net so ook die lief.  Ons 
het geliefdes aan die dood afgestaan, mense se plekke 
is afgebrand met die onluste, maar ons hou aan, kyk 
vorentoe en maak die beste van elke geleentheid.  So het 
ons ook verjaarsdae gevier en gekuier met kinders van 
die buiteland. 

In Julie hou ons vergadering by Liese en skop af met 
heerlike plaatkoekies en ’n suurlemoenkoek.  Met koffie 

in die hand geniet ons die oomblik om net weer saam te 
kuier, te lag en te gesels.  Liese wys wat verwag word met 
die laag-op-laag halflyfvoorskoot vir pennetjies.  Ons ruil 
idees uit en leer by mekaar.

Daar word ook vergadering in die sonkamer by Liese 
Pieterse se huis gehou.  Maria en Anette deel hul vakan-
sie-ervarings, Christa se sus Miemie kuier vir haar en 
Maria oorhandig die beloofde kremetart aan Hannetjie, 
soos belowe al die pad van Musina af.

Christa gesels met Wakkerstroom oor wat ’n eerbare, 
opregte en waardige vriendin is.  Die een of meer persone 
wat jou deur dik en dun sal bystaan, wat sal doen sonder 
om vrae te vra en wat haar alles sal gee, maak nie saak 
wat nie.  

Ons eet sop en roosterkoek terwyl ons “Boek Klippe” 
verf.  Christa wys ons hoe om jou leë sneesdoekieboksie 
te gebruik deur dit op te dollie en jou gebruikte snees-
doekies daarin te gooi, ’n altyd, byderhand “asblikkie”.  
Elke geverfde klip vertel sy eie storie.  Ons het die oggend 
terdeë geniet.

Annette Berry gee vir ons ’n  demonstrasie in Lank-en 
kortsteke-borduurwerk.  Ons het aandagtig geluister en 
gekyk na al die verskillende metodes.  Sekeres van ons 
het dit nog nooit gedoen nie en is geïnspireer om hierdie 
kompetisie-artikel met alle geweld aan te pak!!

Ons bespreek ons afsluitingsfunksie vir 2021 en bespreek 
die fondsinsamelings projekte.  Die 30ste Oktober sal 
pannekoek gebak word met die Eikenhof Village Market 
en op 6 November weer pannekoek met die veiling.  

Verdere werksessie word gereël om ons geskenke klaar 
te maak vir konferensie.  Later die maand sal ’n  borduur-
werksessie gehou word.  Die Streeksprojekte vir volgende 
jaar word bespreek.  Daar word afgesluit met heerlike eet-
goedjies en lekker warm koffie.  Liese wys hoe om blikkies 
te doen sodat dit lyk soos leer wat daaroor getrek is.  

Christa Rieger demonstreer hoe om ’n  tafelrangskikking 
te maak vir die Konferensie uit die natuur en niks geld 
kos nie.

SIEN FOTO‘S VOLGENDE BLADSY



LINKS BO TOT ONDER: 1. Wakkerstromers 
gehoed  2. Augustus vergadering Voor is 
Hannetjie Allerston Christa Rieger en Agter 
is Marthi Burger Maria Geldenhuys Anette 
Berry Miemie Botha en Liese Pieterse  
3. Annette en Liese beoordeel artikels in 
die ope afdeling REGS BO: Wakkerstromers 
leer meer oor kort en langsteke REGS 
MIDDEL: Ons hou van dinge anders doen 
- Marthi Burger, Maria Geldenhuys, Una 
ons besoeker, Christa Rieger, Hannetjie 
Allerston, Annette Berry en Liese Pieterse

LINKS: Anette het haar swaer verloor en ontvang ook kniekombersie MIDDEL: Kniekombersie word oorhandig aan Miemie wat haar man onlangs verloor 
het REGS: Hannetjie onvang  ’n kniekombersie vir haar seun se afsterwe 
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Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Kaleidoskoop besluit om die geskenkies vir bejaardes 
te vermeerder en dit aan die einde van die jaar by Huis  
Immergroen en Villa Sandra te gaan uitdeel.  Ook gaan ons 
dit ’n  aangename middag maak met ’n  lekker tee.  Lede 
is hard besig om aan die geskenkies vir bejaardes te werk.  
Vier kombersies is deur die tak gemaak vir die VLUM- 
gemeenskapsprojek.  Tambuki dra by om ’n  geskenkie 
vir ’n  bejaarde deur te stuur wat by die kongres uitgestal 
gaan word.  Piet Retief  werk saam aan ons gemeenskap-
sprojek en maak twee trooskomberse wat ons oorhandig 
aan ons twee lede wat die afgelope jaar eggenote aan die 
dood afgestaan het, Mariet Galt en Flox Voster.    
Die VLU-kongresprojek is ’n  bruikbare geskenk vir ’n  
bejaarde en ons gaan Alzheimer handskoene en moue 
maak met stimulerende tooisels by ons volgende werks-
winkel.  Daar word ook beplan om geskenkpakkies vir die 
mediese werkers van die hospitale in Piet Retief te maak 
en uit te deel.  Platrand dames het aan die begin van die 
jaar besluit dat ons projek vir die jaar by ons gemeenskap 
moet wees.  Die dames bring elke maand nie-bederfbare 
kos, blikkieskos en groente na die vergadering wat dan 
besorg word by die SAVF op Standerton.  Platrandtak 
samel 14 komberse in as bydrae tot die SAVLU-projek.  
VLU wil graag teruggee aan die gemeenskap en van die 
komberse was oorhandig as trooskomberse en geskenk 
aan gestremdes.  Die res van die komberse gaan ons 

oor ’n  tydperk uitdeel aan goedgekeurde organisasies.   
Platrandtak neem ook deel om koekies in te samel vir 
Tambukistreek , wat dit saamneem na die VLUM-kongres.  

Talento Mulhertak se lede het koekies gebak en 
gepak vir kongres.  Talento Mulhertak ondersteun Die  
Hoëvelder-koerant met hulle geldinsameling vir kinder-
kanker en help bak aan kolwyntjies vir verkope.  As deel 
van hul uitreikprojek, is ’n  kniekombers aan Magda van 
Aswegen oorhandig, deur Elzabe Harmse en Sue Nel.    
Wakkerstroom se gemeenskapsprojek wat in Junie gehou 
is, was ’n besoek aan Rusoord Ouetehuis in Volksrust.  
Geskenke is uitgedeel, musiek is gemaak en ’n waardige 
Kersfeesete is voorgesit aan al die bejaardes.  Hulle het 
dit terdeë geniet.  Maria Geldenhuys het ’n donasie  
oorhandig aan die oord se bestuur.  Ons bak  
pannekoek tydens die Eikenhof Village Market 
op 27 November asook met die veiling vir ons  
fondsinsameling.  Marthie Burger gaan Durban 
toe met sakke klere wat geskenk is vir die 
Wit Plakkerskamp in Durban.  Almal skenk 
klere asook inwoners van Wakkerstroom.    
Amersfoorttak se jaarprojek is om tweedehandse klere 
te skenk aan ’n  plakkerskamp.  Die klere word volgends 
grootte in sakke van R100.00 tot R300.00 gepak wat 
geborg kan word deur enige dame of instansie wat sou 
belangstel.  Die geld gaan dan na die tak wat weer gebruik 
gaan word om ons dames te help om konferensies en  

kongresse by te woon.  

Streeksafsluiting
 

Die Streeksafsluiting was gehou by Aangenaam in Wakkerstroom op Vrydag 19de November.  
Dit was ’n  heerlike oggend saam met die dames van die Streek.
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Dankie Tambuki vir die 
verskil wat jul maak!

Gemeenskapsbetrokkenheid



Tambukistreek het leed met die verlies van drie van ons lede.

Amersfoort verwelkom vir Annamart van der Merwe as nuwe lid en oorhandig ’n 
trooskombersie aan Peet Pieters met die afsterwe van sy vrou Nicoline, wat ook ons 
tak se tesouriere was, en aan Sophie Hugo met die afsterwe van haar dogter Riana.  
Sophie is ’n  nooi Kriek wat in Amersfoort grootgeword het. Hul neem ook afskeid 
van een van hulle liefdevolle en getroue lede, Lona Wessels, wat verhuis na Pretoria.

Piet Retief is saam opgewonde oor lede wat kleinkinders en agterkleinkinders ryker 
geword het.  Ons treur saam met iemand wie se kinders immigreer en ongestelde 
familielede.

Platrand is baie opgewonde oor twee nuwe lede wat gewerf is, Rhode Devoldere, 
afkomstig van Standerton en Christel Viljoen, afkomstig van Platrand.

Volksrust-VLU kuier by hul oudste lid, me. Mattie Kwakernaak wat ook die oudste 
lid in VLU-Tambukistreek is.  Op 17 April het sy haar 95ste verjaarsdag gevier.   Vir 
VLU-Volksrust is sy ’n  geliefde lid en koester ons haar as ’n  dierbare vriendin.

Wakkerstroom deel kniekombersies uit vir Miemie wat haar man aan die dood afge-
staan het, vir Anette wie se swaer wat oorlede is en vir Hannetjie wat haar seun ook verloor het.  Liese se seun gaan behandeling 
kry vir sy rug en Martie se swaer is siek.  Hannetjie se broer se kleindogter is gediagnoseer met kanker en sy is net 12 jaar oud.  
Ons dink aan hulle in gebed.  Christa se ma is baie beter en ons is dankbaar vir almal met wie dit goed gaan.  Hannetjie Allerston 
het die afgelope maand drie familielede aan die dood afgestaan weens Covid, hartaanval en longkanker.  Ons betuig meegevoel 
aan haar en wens haar sterkte toe. Annette Berry word verkies as nuwe vise-streekvoorsitter van Tambuki.  Marietjie Lind-
strom se suster in Kokstad is onlangs gediagnoseer met kanker.  Ons wens haar en die familie alle sterkte toe.

Dis met ’n hartseerhart Kaleidoskoop se laaste saamkuier.  Weens omstandighede maak ons toe.  Baie dankie vir als, saam lag, 
saam huil, saam leer, mekaar aangemoedig.  Dankie vir elke lid wat deur die jare gekom en gegaan het, elkeen het haar merk 
gelos.
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LINKS: Martie Struwig, Suzanne Walsh Doreen Bredenhann en Huenitah Vos met hul trooskombersies MIDDEL: Magda van Aswegen met haar kniekombersie REGS: Peet 
Pieters met sy trooskombersie wat hy van Amersfoort VLU ontvang het met die afsterwe van sy vrou Nicoline wat ook die Tesouriere was



In memoriam

Nicole Pieters 
Amersfoort

Ek sal Nicole Pieters onthou as ons ‘’Minister van finansies’’, opreg ingestel 
en haar passie vir en met wat sy doen.  Vanaf my eerste dag jare terug as 
VLU-lid van ons tak was sy vir my die toonbeeld van ’n  groot boom met ’n  
sterk wortelstelsel wat wyd verspreid is.  Sy het ’n  aura en charisma gehad 
wat jy nie misgekyk of nie ervaar het met ’n  byeenkoms nie.  Stil en op haar 
manier het sy ’n  groot impak gemaak en dit gaan nooit weer dieselfde wees 
sonder hierdie merkwaardige vrou nie.  Ons gaan jou mis, Nicoline.

Prestasies
Tambuki  Die aanbied van ’n  suk-
sesvolle konferensie, as gasvrou, 
was vir ons ’n  groot prestasie.  Ook 
het ons het ook goed gevaar in die 
kompetisie-afdeling. 

Kaleidoskoop kom vyfde in die 
afdeling, streek en provinsiaal.  In 
hierdie afdeling behaal Babie Jacobs 
’n  vyfde plek en Rika Wolmarans ’n  
sesde plek.

Piet Retief se Sonja du Toit behaal 
twee eerste plekke, asook ’n  tweede, 
vierde en vyfde plek in verskillende 
afdelings op die konferensie.  Helena 
Joubert het drie tweede plekke, 
asook ’n  derde en vierde plek behaal.  
Sommige van hierdie inskrywings 
is ook gekies om op SA-vlak te gaan 
meeding.  Die kersie op die koek was 
egter toe ons sprankelende voor-
sitter, Sonja du Toit, aangewys is as 
die Tambuki-vrou vir 2021.  Hierdie 
toekenning gaan aan ’n  vrou wat ’n  
impak maak op haar gemeenskap op 
alle vlakke van die samelewing.  Piet 
Retieftak is voorwaar baie trots op 
hierdie staatmaker in die gemeens-
kap en ’n  leier op verskeie vlakke.  
Sy word ook geken aan die liefdadig-
heidswerk en opheffingswerk wat sy 

doen.  Menige vrou het al blomme of 
plante uit haar tuin ontvang.  Haar 
huis staan altyd oop vir vergaderings 
of werksklasse en gereelde saamry-
geleenthede na ander dorpe se inte-
ressante gebeure word ook deur haar 
gekoördineer.  Sy is ’n  praktiese raak-
vatter en buiten haar mooi geaard-
heid is sy nog pragtig ook.  Baie geluk 
Sonja!  Piet Retieftak is voorwaar 
baie trots op jou.  Ons is baie trots 
op ons twee raakvattervroue, Sonja 
du Toit en Helena Joubert, wat gaan 
deelneem aan die Mpumalanga VLU 
se Oja!  Soja-Kompetisie wat genooi 
is na die finale rondte waar die 
wenners aangekondig gaan word in 
Middelburg.  Ons monde water as 
ons hoor wat alles in die beplanning 
is, van mosselsop, sojakoekies, soja-
truffels en gerookte hoender-en soja 
quiche.  Ons wens hulle alles van die 
beste toe vir die groot bak!

Enegla Zeelie van Salignatak se “mix 
and match” muurprent gaan deur na 
SA-kongres.  Veels geluk .

Annette Berry van Wakkerstroom 
het haar beoordelaarskursus met lof 
geslaag.  Sy sien beslis kans vir nog 
beoordeelaarskursusse.  
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BO LINKS: Annett Berry is verkies as vise-streekvoorsitter 
van Tambukistreek
BO REGS: Suzanne Walsh 8ste in poesie-afdeling van  
kompetisie waar 400 mense aan deelgeneem het
MIDDEL: Tambukilede presteer by SAVLU
ONDER: Salma Venter (40 jaar lid) van Volksrus ontvang haar 
kenteken van Ellen Watermeyer
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Tema:  Vir ’n  Baba/Peuter

Handbrei: Eenstuk broekpak met ’n  borsstuk. (Romper) 

Handknitting: All-in-one pants with a bib (Romper)

Hekelwerk: Babarokkie of Broekpakkie vir ’n  seuntjie.

Crochet:  Baby dress or suit for a boy.

Masjienwerk:  Baba doekruilmat.

Sewing:  Nappy changing mat.

Handvlyt:  Baba ratel.

Hand Borduurwerk OF Borduurmasjienwerk:’ Uitgaan Borslap met borduurtegniek of kombinasie van jou keuse.   
(Kies tussen handborduurwerk of Borduurmasjienwerk)

Hand Embroidery OR Embroideringmachine: Smart bib with any embroidery 

Gebak: Baba vingerkoekies met heuning.

Baking Fingerbiscuits with honey, suitable for a baby.

Preservering: Gemmerbier in ’n  500ml plastiek koeldrank bottel met ’n  opskroefprop.  

Preservatives: Ginger beer in a 500ml plastic bottle.  Screw on lid required.

KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023
Tambuki



91

Liewe VLU vriendinne

Dit is my wens aan julle dat die ware Gees van Kersfees in julle harte sal skyn 
en julle pad sal verlig.

Ek wens julle ‘n Geseënde Kersfees, gevul met God se liefde.  Ek 
dink in besonder aan ons lede wie se Kerstafel ‘n tekort gaan 
hê aan ‘n geliefde of meer.

Kersfees gee aan ons die geleentheid om stil te staan en te reflekteer aan die 
belangrike klein dingetjies om ons.

Geniet ‘n hartlike Kersfees saam met julle geliefdes.

Baie liefde

Tania

Streeksvoorsitter: Tania van Rooyen

Verslag van

Suikerbos
Aalwyn    Charmain Viljoen
Belfast  Welda du Toit
Hibiscus  Rita van Wyk
Suikerbekkie   Ciska Neethling
Visarend   Elize Potgieter
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Vergaderings, werksklasse en 
demonstrasies: 
 

Aalwyntak
Aalwyntak se laaste vergadering was op 9 Junie, voordat die Covid-19 monster 
ons weer onder ‘n grendelgreep kom plaas het.  Die tema was om buite jou 
gemaksone aan te trek.  Almal het vir die geleentheid saamgespeel en en uit 
hulle “boksies” geklim, deur volgens tema aan te trek.

In September, die maand van blomme, die nuwe seisoen wat aanbreek, die 
seisoen wat ‘n mens lus maak om in jou tuin en huis in te spring en als op te 
kikker, hervat ons ons maandelikse byeenkoms.

Aalwyntak hou ‘n heerlike takafsluiting met oulike en kreatiewe hoedjies. 
Victoria beeld die VLU uit met borduurraam en al.  Wat ‘n heerlike dag was 
dit nie.

BO: Aalwyntak lede kuier gesellig saam
MIDDEL: Aalwyntak sluit jaar af

LINKS ONDER: Gina Boshoff aangetrek volgens tema
REGS ONDER: Kreatiewe hoedjies deur AalwyntakHibiscustak 

By Hibiscustak word blaasverftegniek, die Mosaïek-hekelsteek, asook wenke 
vir breiwerk bespreek en Karen Smit verduidelik hoe om kompetisie-artikels 
te verpak.  Heleen de Bruyn demonstreer die Mosaïkhekelsteek.

Karen Smit demonstreer papiermache en praat oor die skrywer van die jaar, 
Jaco Jacobs.

“Healthy Habits” se Chantelle Nieman het die gesondheidswaarde en gebruike 
van essensiële olies aan lede verduidelik. dóTERRA oliebedryf verseker  
kwaliteit en suiwerheid.

LINKS ONDER: Hibiscustaklede kom bymekaar REGS: Heleen de Bruyn demonstreer en Heather Aspeling probeer
REGS ONDER:  Stella Sephton, Christie Havenga en Heleen de Bruyn
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Ons is trots om 
deel te wees van 
so ‘n wonderlike 

organisasie.

Belfasttak 
Weens Covid-beperkings en ouderdom 
van lede is daar geen vergaderings 
gehou in Junie of Julie nie.

April bespreek ons die jaarprogram 
en werk deur die kompetisie-artikels.

Meimaand doen een van ons nuwe 
lede, Maria Els, ‘n praatjie oor die 
venster van jou persoonlikheid en 
almal neem heerlik deel.

Augustus is ons net ‘n paar lede 
wat vergadering kon bywoon, (baie 
kuier in warmer dele van ons land 
gdurende die winter) en siekte.

Ons het wel agt vergaderings 
kon hou vanjaar en die dames bly 
positief.  

Mariet van Rensburg wys ons hoe om 
die lappop te maak en  ’n  hekelklas, 
gehou vir die ouma-poppie word ook 
geniet.  Pogings word aangewend 
om lede te werf en gaste woon ons 
vergaderings by.  

Belfast se VLU-tak hou op 28 Oktober 
2021 ‘n tuindag en vier ook SAVLU se 
90ste verjaarsdag.  Ons is trots om 
deel te wees van so ‘n wonderlike 
organisasie.  Met ‘n boheemse tema, 

heerlike verversings en uitnemende 
sprekers, was die dag ‘n groot sukses.  
Soos gewoonlike hang die dames uit 
en trek volgens tema aan.  Almal het 
ingespring en die heerlikste verver-
sings gemaak.  Selfs van ons oudlede 
en vriende het ‘n bydrae gelewer. 

Die dag is aangebied by The Gables, 
gastehuis van Jaco van der Merwe.  
Die tuin is vir weke voorberei vir die 
groot dag en lyk fantasties.  Afgri, 
met Sandra Ferreira in bestuur, het 
die dag vir ons geborg, ‘n groot dank 
aan hulle mededeelsaamheid.  Panda 
van Starke Ayers, se praatjie oor 
saad, plante en versorging was baie 
leersaam en sy unieke aanbieding is 
baie geniet.  Hy deel baie moets en 
moenies in die tuin, veral om te sorg 
dat ons lieflike plante hulle beste 
kan lewer.  Alicia, verteenwoordiger 
van Protek, het ons baie geleer oor 
insek-en onkruidbeheer.  Sy is al  
’n  bekende by ons tak, wat alreeds 
twee geleenthede saam met ons was.  
Albei se “goodie bags” en produkte 
het groot byval gevind. 

Ons sien uit na volgende jaar 
se tuindag want die plan is 
om dit ‘n jaarlikse instelling 
te maak.

HEEL BO: Alica van Protek en Panda van Starke Ayers 
sprekers
MIDDEL: Belfast kuier saam in September
BO: Pauline en Huibri
LINKS: Trudie du Plooy, Cynthia Campher, Kelly Smith, 
Zena Pieters Santie Kotze, Hanlie Venter



HEEL LINKS: Winnie en Elsabe Fourie maak Windcharms
LINKS ONDER: Streswurms gehekel deur Visarendtak
ONDER: Visarendtaklede

94

Suikerbekkies
Suikerbekkies leer meer oor Mosaïekhekelwerk wat 
deur Salome geillustreer word.  Vera Davel bespreek in 
besonderhede die maak van ’n papiermache bak.

In September kan die Suikerbekkies uiteindelik weer 
vergader en die vere is behoorlik reggeskud en daar word 
heerlik gekwetter met 'n glasie sjampanje in die hand.

Trevor Conn, eienaar van ‘n plaaslike haarsalon en  
internationale stylstillis, het sy kundige advies met 
ons gedeel.  Trevor het elke dame se gesigsvorm  
geïdentifiseer, en ’n styl en kleur aanbeveel.  Dit was ‘n 
groot bederf.

Cisca, ’n MUA het ‘n “smokey eye” gedemonstreer.

In September help Carien Hermens lede om ontslae 
te raak van negatiewe emosies.  Sy beklemtoon dat 
emosies uitgesorteer moet word anders bly dit en groei.   
Sy demonstreer die “tapping points” en lede neem aktief 
deel.

HEELBO: Freda en Annelize deel n grappie
LINKS: Ciska kleur  Yolande in
REGS BO: Isabel en Elaine
REGS ONDER: Yolande maak seker

Vere is behoorlik reggeskud en 
daar word heerlik gekwetter met 

n glasie sjampanje in die hand.

Visarendtak
In Sabie word daar ook gewoeker en gewerskaf by die 
Visarendtak.  Pragtige “wind-charms” word aanmekaar 
gesit, sepies word gemaak vir die streekafsluiting en  ’n  
wit olifanttafel word beplan om takfondse aan te vul.



LINKS BO: So vier ons fees  REGS BO: Suikerbossies by Kongres
LINKS ONDER: Hippiefees in Dullstroom REGS ONDER: Gesellige samesyn

95

Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Visarendtak is steeds besig met hul sopprojek wat nou 
reeds vir 18 maande bedryf word en waar hul vir 65 
persone op Maandae en Vrydae sop en brood aflewer by 
hulle huise.

Die kombersprojek van SAVLU is baie goed ondersteun 
en 65 kombersies is uitgedeel aan persone wat deur die 
sopkombuis bedien word.  Daar word beplan om nog ten 
minste 15 kombersies te maak om uit te deel.

Verder word ’n kersboom vir 71 kindertjies beplan en is 
lede ywerig besig om die geskenkpakkies reg te kry.

Hibiscuslede is besig om kombersies, slaapsokkies en 
handskoene te maak wat dan aan verskillende aftree-
oorde oorhandig sal word.

Die Suikerbekkies se liefdadigheisprojek is om  ’n   
skoenboks met bederfies aan elke inwoner van Sanel met 
Kersfees te oorhandig en daar word fluks gewerskaf om 
skenkings te kry.

Streekvergaderings en kongres
 

Dullstroom word behoorlik oorgeneem deur die hippies toe Suikerbosstreek se streekafsluiting op Saterdag 13 
November plaasvind.  Charmaine open met ‘n praatjie oor die vroue uit die Bybel wat groot hoogtes bereik het en 
vergelyk hul met die werk en ywer van die Landbou-unie vroue.  Cindy Coetzee bring groete van VLUM en SAVLU. 

Die voorsitters van die takke lewer ‘n kort verslag oor die doen en late gedurende 2021 en inligting van kompetisie 
artikels vir 2022 word gedeel.  Al die takke in die Suikerbosstreek was goed verteenwoordig.  Die dag was heerlik met 
baie pret.  Met tema uit die sestigs het ons het  ’n  tydreis gedoen terug na lank gelede.  Die dames het opgeruk met 
hul kitare en kleurvolle uitrustings en daar word gedans dat die stof so staan op lekker musiek uit die sestigs.  Tafels 
was pragtig gedek met veelkleurige blomme.   Riëtte van O-ja!-Soja het ‘n demonstrasie gedoen oor die maak van 
pasta en motiveer almal om ook tuis te probeer.  Kort videos is gemaak van die proses en sommer dadelik gedeel.   ‘n 
Heerlike piekelslaai is gemaak en elkeen kon saamneem in ‘n botteltjie.  Die dag word afgesluit met heerlike  
wafelgeregte, kenmerkend van Dullstroom.



Aalwyntak neem met groot hartseer afskeid van Gina 
Boshoff.  Sy en haar man verhuis na Lambertsbaai.  Sy 
was vir drie jaar ‘n aktiewe lid van die VLU, altyd bereid 
om deel te wees van als en skroom nie om in te spring 
waar sy benodig word nie.  Hibiscustak van die lede se 
familie of vriende was siek.  Annatjie Stoltz het haar seun 
en man aan die dood afgestaan.  Sy was ook in die hospi-
taal opgeneem.  Ons bid dat sy vertroosting en krag sal 
ontvang in hierdie moeilike tyd.  Visarendlede het baie 
hartseer beleef en hul harte gaan uit na Elsabe Fourie wat 
haar dogter en skoonseun verloor het, Annetjie van Zyl 
wie se man oorlede is en Annatjie Spies wie se suster en 
die se seun ook oorlede is.  Lorinda Jordaan se kleinkind 

wat op 32 weke met noodkeiser gebore is en slegs 1.566kg 
geweeg het, sterk goed aan.  “n Ou en getroue lid, Lientjie 
Nel word gegroet omdat sy verhuis na Pretoria en Marna 
word as nuwe lid verwelkom. 

Suikerbekkies moes  ’n  paar vergaderings uitstel weens 
Covid wat Dullstroom plattrek en is dankbaar vir lede wat 
herstel het.  Baie geluk aan Isobel en Elaine wat Ouma 
geword het.  Ons dink aan Rika wat haar moeder verloor 
het en is saam met Annemarie Spies dankbaar dat dit 
beter gaan met haar man.  Baie geluk aan Freda en Isobel 
wat albei skoondogters ryker geword het.
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In memoriam

Lollie van den Heever
Lollie en Deon van der Heever was 
eers woonagtig in Ogies, Kriel en 
Bronkhorstspruit waar Deon 
skoolhoof was.  Hier sluit Lollie 
in 1965 tot 1975 aan by die VLU 
en dien onder andere ook in die 
amp van voorsitter.  Hul verhuis 
na Belfast en hier is Lollie jare lank 
sekretaresse by die skool.  Sy sluit 
weer in 2002 aan by die VLU waar sy lid 
is tot met haar afsterwe.  Lollie was ‘n geliefde 
inwoner en lid van die VLU.  Haar vervoermiddel skool toe 
was ‘n “strawberry pienk” fiets met ‘n mandjie voorop en 
sy en haar hondjie, Cindy, was onafskeidbaar.  Cindy was 
saam skool toe, kerkraadvergaderings toe en natuurlik 
ook VLU toe.  

Lollie was baie lief vir klavierspeel en skilder en het 
graag gereis.  Haar geliefde kleur was rooi en waar Lollie 
was, is daar altyd onderlangs gegiggel oor een of ander 
grappie.    Lollie het graag saamgegaan konferensies en 
kongresse toe en was altyd oorgehaal om aan 
alle aktiwiteite deel te neem.  Sy was ons 
model by modeparades,het op 80-
jarige ouderdom by Numbi van die 
kranse afgespring, was nie bang 
om ‘n uitdaging te aanvaar nie en   
het, kleurvol en passievol, voluit 
geleef.  Haar plekkie in Belfast-
tak is voorwaar leeg.

Eileen Roos
Eileen Roos was vanaf 1975 deel van Belfast-VLU waar 

sy vir baie jare in verskeie bestuursposisies 
gedien het onder andere as takvoorsitter 

van Belfast, skakelbeampte van die tak en 
streek en op die uitvoerende bestuur van 
die destydse Middelburgstreek. Eileen 
was ‘n voorslagvrou en haar hande het vir 
niks verkeerd gestaan nie.  Sy kon seep 

kook, botter maak en was uiters kunstig 
met haar borduurwerk.  Eileen was’n gebore 

verpleegster, baie lief vir die “oumense” en 
het vir vele jare siekes in die Belfast Rusoord eers 

verpleeg en daarna vir jare hul bloeddruk gaan meet, help 
verpleeg en wonde verbind of help was.  Sy was ook baie 
jare betrokke by Klub 60 en het vroue by die CMR opgehef 
met positiewe boodskappe en handvaardigheidsklasse.  

Sy was ‘n ywerige naaldwerkster en dit was haar passie 
om iets uit niks te maak.  In menige huise pryk haar in-
kopiesakke en kossakke.  Eileen het graag geskryf en was 
lief vir geskiedenis.  Van haar kinderrympies is opgeneem 
in ‘n digbundel en uit haar pen het vele kortverhale en 
gedigte die lig gesien.  Eileen het graag deelgeneem 
aan kompetisies van die VLU en het met menige pryse 

weggestap vir haar skryfwerk, blommerangskik-
kings, borduurwerk, brei en hekelwerk asook  

preservering, gebak en lekkergoed.  Eileen 
se insette by elke vergadering, haar  
betrokkenheid by die kerk en gemeenskap 
sal beslis gemis word.

Totsiens Eileen Roos
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In haar Eileen Roos se eie woorde:

“Ek is nie dood nie…

Ek is net vooruit om vir julle te wag

Ek is die gedruis van die wind deur die bome

En die onbereikbare ster van jul drome

As die son opkom sal ek sag op julle skyn

en met die laaste silwerstrale van die maan verdwyn

Ek is die tortel se geroep in die tuin soggens vroeg

En die koel briesie daar waar julle moet swoeg

In die aand van julle ouderdom sal ek met  
skemerins tot by julle kom

Moenie treur en rou nie, 

want ons liefdesband kan nooit breek nie

En ons Hoop en Blye verwagting laat ons nooit in die steek nie.”
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GEBAK: Gemmerkoekies.

PRESERVERING: Gemmerstukke in stroop.

LEKKERS: Gekookte Engele Fudge (Divinity Fudge) met gemmerstukkies wat oorbly 
van die ingemaakte gemmerstukke in stroop.

SKEPPENDE BREIWERK: Kreatiewe gebreide nekkraag.

HEKELWERK: Gehekelde kraag in wit of room hekelgare.

MASJIENWERK: Wasgoedpennetjie halfvoorskoot.

HANDVLYT: Sagte gestopte dierespeelgoed vir  ’n  kind.

SKRYFKUNS: Kinderpoësie: Klippie in my skoen.

FOTOGRAFIE: Beeld  ’n  seisoen uit.  Dit kan byvoorbeeld met sneeu, son of reën 
uitgebeeld word. Byvoorbeeld, as jy  ’n  boom met bruin rooi blare afneem 
spel dit herfs uit. Gebruik jou verbeelding.

SKETS: Onderwater toneel met akriel geverf. Dit kan onder in die see of 
varswater wees.

HANDBORDUURWERK: Borduur  ’n  oortrekseltjie vir  ’n  bottel dekseltjie.

MASJIENBORDUUR: Kreatiewe borslap (Bib) vir baba .

REKENAAR ONTWERP: Stel van 4 glasmatjies (coasters).

HERWINNING: Gee  ’n  ou blikbord nuwe lewe met kollekuns (Dot Art).

KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023
Suikerbos
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En hier loer die einde van die jaar vir ons!

Dit was ‘n jaar van uiterstes.  ‘n Jaar van intense hoogtepunte en ook uiterste 
laagtepunte.  ‘n Jaar van intense blydskap, maar ook erge hartseer.  ‘n Jaar 
wat meeste van ons nooit sal vergeet nie, maar ook ‘n jaar waarin ons geleer 
het om weer op ons God te vertrou en alles in Sy hande oor te gee.  Om te weet 
Hy sal ons oor daardie verskriklike hoë berg help en veilig aan die ander kant 
kry.  Ook het ons weer geleer om empatie te hê met ons medemens, ons harte 
oop te maak en uit te reik na iemand in nood.  Ons het geleer dat ons nie ‘n 
eiland in die stroom is nie, maar dat ons op vriende en selfs bure kan steun.  
Môre is nie gewaarborg vir enigeen van ons nie, nie vir die rykes, die armes, 
die mooies of die lelikes nie.  Wees daarom dankbaar vir elke klein dingetjie.  
Wees geduldig.  Wees tevrede.  Wees bly.  Wees gelukkig.  Wees lief vir mekaar 
en sê dit!

Geseënde Kerstyd wens ek jul toe en mag jul elkeen mooi loop 
in 2022 !

Liefde  

Elena

Streeksvoorsitter: Elena Martens

Verslag van

Malieveld

Barberton     Dawn Gelderblom
Finesse           Leandri Joubert
Flamboyant   Mariette Joubert
Fleur de Lis     Jeanette Reling
Lebombovallei  Riana Pretorius
Loerie                      Nicolene Meyer
Nelspruit  Lourinda Cronje
Querida    Daleen Farmer
Vlamlelie  Elena Martens
Schoemanskloof    Amanda van der Linde
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Vergaderings, werksklasse en 
demonstrasies: 
 

Barbertontak
Barbertontak het erge persoonlike krisisse deurstaan die laaste paar 
maande en het seker ook die hoogste persentasie Covid-getalle gehad.

’n Paar lede het begin plante uitruil en feëtjietuine begin maak om in 
voeling met mekaar te bly.  Daar is ook in grendeltyd ’n pakkie afgelewer om  
drupmatjies te maak, aangesien daar nie vergader kon word met drie lede wat 
Covid het op dieselfde tyd gehad het nie.

REGS: Barberton maak feetjietuine

Finessetak 
In April 2021 is die opening van ‘n splinternuwe kunswinkel ingewy deur ‘n 
Tjoko-huisieverfklas by te woon.  Nitali, die eienares, het ons ‘n hele paar verf-
tegnieke geleer wat die dames baie geniet het.

In Mei 2021 spreek Dalene de Villiers van “Kind to Hearing” die lede toe oor 
gehoor en ouderdom.  Alle VLU-dames kry ‘n gratis gehoortoets.  Maureen 
van der Walt leer ons hoe om decoupage op seep te doen.

In Junie 2021 gaan ons op ‘n heerlike uitstappie na Dombeya-kwekery in 
Ngodwana.  Ons word bederf met kos voorberei deur ‘n chef, kuier lekker op 
die groot groen grasperke saam met hoenders en honde en stap lekker tussen 
al die blomme rond.

Die Augustusvergadering se tema was VLU-vrou.  Almal het mooi rooi  
aangetrek en Melinda leer ons mooi koffiegeskenkies maak.

BO: Maureen van der Walt, Charmaine Viljoen en 
Carolientjie van der Walt
MIDDEL:  Nitali leer Finesse verftegnieke
REGS ONDER:Finesse hou  ’n  lekker buitelug vergadering 
LINKS: Finesse dames hard aan die werk



101

Ons groet Hannie 
Roos wat nader aan 

haar kinders gaan 
woon, in Robertson.

Flamboyanttak 
Vir Meimaand se vergadering het 
Flamboyant se gasvroue ‘n uitstap-
pie gereël na Esra Bosch se studio 
buite Witrivier waar Esra en haar 
helper, Zanele, vir ons mooi gewys 
het hoe hoe ‘n dag in haar studio 
verloop.  Zanele het gewys hoe die 
klei gerol en op ‘n vorm geplaas 
word alvorens dit gebak word.  Esra 
het weer gewys hoe sy op die borde 
verf met glasuursel, waarna die bord 
weer in die oond beland.  Ons tak was 
ook bevoorreg om ‘n opdienbord as 
geskenk te kry wat ons dan in 2022 
sal uitloot vir takfondse.

Rina Potgieter het die dames ook 
geleer hoe om papierblomme uit  
koerantpapier en advertensieblaaie 
te maak.

Tydens Junie se vergadering het 
Mariette Joubert gewys hoe om ‘n 
knoop en gare te gebruik vir die ver-
siering van ‘n geskenk.  Lede het ook 
borslappe en vingerlose handskoene 
gebring vir skenking aan bejaardes 
in Nelspruit.

Die tak vier ook haar 47 ste verjaar-
dag en Sandra Jacobs van Innibos 
kom vertel aan ons hoe die fees kop 
bo water hou in hierdie moeilike 
Covid-tydperk. 

Ons groet Hannie Roos wat nader 
aan haar kinders gaan woon, in 
Robertson.

Met ons Julievergadering het lede 
elkeen ‘n koffiebottel met tuisgebak-
te koekies gebring vir die inwoners 

van Silverdae-ouetehuis in Water-
val-Boven. Troos van der Merwe, 
van Fever Tree Nursery, lewer ook ‘n 
praatjie en deel interessante wenke 
rondom die plant en gebruike van 
kruie vir medisinale doeleindes.

Vroeër die jaar het Flamboyanttak 
deelgeneem aan Malieveldstreek se 
insameling van bederfpakkies vir 
Covid-werkers.  In September het 
Mariette Joubert die tak gaan ver-
teenwoordig met die oorhandiging 
van hierdie pakkies aan die radiogra-
fieafdeling van Nelspruit Medi-clinic.

Oktober se vergadering was propvol 
herinnering en was die tema vir die 
vergadering “Vier jou verlede”.  Lede 
het kosbare onthou-items saam-
gebring en kans gekry om te vertel 
waarom dit spesiaal is.  Mariette 
Joubert het ook voorlesings gedoen 
uit van Nico Moolman se boeke. 

Lede is deur Nanette Nieuwenhuizen 
gewys hoe om koekies met “Royal  
Icing” te versier en kon ook smul 
aan pizzas wat met blomkoolkorse 
gemaak is.

8 November was ons laaste takver-
gadering vir 2021!  Lede het gesellig 
gekuier by Bazaruto se restaurant in 
Nelspruit.  Nadat ’n paar amptelike 
sakies afgehandel is, het Anriëtte 
Slabber van Lifeline van hul werk- 
saamhede vertel.  Daar is ook ’n paar 
apies uit die mou gelaat ten opsigte 
van punte vir artikels.  

Formele prysuitdeling sal Januarie 
2022 gedoen word.

HEEL BO: Flamboyant sluit jaar af
BO: Esra en Zanele wys hoe hulle elke dag werk, met 
Lydia de Clerck in die agtergrond
REGS: Cisca Neethling, Retha J van Rensburg, Esra 
Bosch en Rina Potgieter.



BO: Vlamlelies
REGS: Vlamlelies vier verjaarsdag
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Nelspruittak
Nelspruit tak het ’n heerlike gesellige oggend by Fever Tree kwekery deurge-
bring.  Troos van der Merwe het ons sy uitgebreide kennis oor die bome van die 
jaar gedeel, gebruike, asook plantvereistes.  Ons het afgesluit met ’n heerlike 
Cappuccino en eetgoedjies wat die koffiewinkel voorgesit het.  

Queridatak
Gasvrou Stella wys ons in Augustus hoe om “hooimied-maaltyd” voor te sit en 
Daleen toets ons algemene kennis met ‘n versameling van interessante vrae.  
Daar word heerlik geverf by Clay and Coffee.  Gasvrou Heidi vertel ons meer oor 
die belangrikheid van ‘n goeie nagrus.  In Oktober vertel Elena hul meer oor die 
spekboom.

BO: Nelspruit kuier by kwekery
ONDER LINKS NA REGS: Querida geniet hul 
keramiekverf werksklas 2. Irma Stevenson 
vertel van The Linen Drawer se linne 3. 
Queridatak word 11

‘n wonderlike, heerlike 
gesamentlike projek, waarmee 

baie dames leer hekel het.

Vlamlelietak
Die Vlamlelies het besluit om ‘n gesamentlike projek vir 
‘n gehekelde kombersie aan te pak.  So het Maaida en 
Petro ons almal touwys gemaak, en het ons 200 blokkies 
gehekel vir die kombers.  Maaida en Petro het dit aan 
mekaar gewerk, ‘n wonderlike, heerlike gesamentli-
ke projek, waarmee baie dames leer hekel het.  Vir die 
Septembervergadering het ons Vlamlelies by Montana 
Kwekery se “River on Deck” vergadering gehou.  Mariaan 
Lourens het die skrywer Jaco Jacobs met ons behandel en 
ook boekies saam gebring.
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HEELBO: Lebombo maak kerskranse
BO: Groepfoto van Schoemanskloof met 
hul papier-uitrustings
LINKS Lebombovalleie sluit jaar af
ONDER: Trudie Muchsfeld van 
Schoemanskloof met haar  blompot

Lebombovalleitak
Lebombovallei se Mei 2021 vergadering vind plaas in 
Debbie se tuin.  Hettie Oosthuizen bespreek die gebruik 
van ‘n snyersbord en hoe om ‘n behoorlike naat te werk 
en af te werk.

Op 3 Junie 2021 word daar vergader by die Orchid Farm-
stall se koffiewinkel op die N4 waar Irma Stevenson 
ons van goeie linne en die voordele van ‘n goeie nagrus 
vertel.  Elkeen ontvang ‘n laventelsakkie van The Linen 
Drawer as geskenkie.  Whatsapp vergadering op 13 Julie 
2021 gedurende inperking gee die aanwysings vir die  
papiermache bak.

Die dames bring brilkassies wat omskep is in ‘n ander 
bruikbare artikel.  Ons hou ook perderesies met hout-
perdjies en Debbie Visser hou prysuitdeling.  Ons kuier 
saam by Pieter Malan, Pappa Chef, se proefkombuis,  
waar hy vir ons ‘n demonstrasie gee en hope wenke deel 
uit sy kombuisondervinding.  

Augustusmaand en met al die woeste winde (letterlik 
en figuurlik) hou ons tog maar ’n byeenkoms.  Wat ’n 
lekkerte!  Ons gaan terug in geskiedenis met nostalgie, 
ou kombuis-items en anysbeskuit.  Ons voortannies was 
stoere boerevroue met arms wat gebou was om te hou.  So 
soek ek resepte vir anysbeskuit, maar ek wil omtrent flou 
val as ek sien 5kg meel word gebruik. Hierdie poging kort 
nog heelwat oefen.  Stella Du Preez het pragtige beskuite 
gebring.  

Lebombovalleiers hou die tweede Sundowner lenteloop 
in Komatipoort, hierdie jaar ten bate van Huis Tamar 
in Nelspruit.  Ons is 'n klomp raserige, geselsende en  
entoesiastiese spul vroue en het sommer spoedig die 5km 
afgelê.

Ons kuier op ’n hittige Donderdag 
vir oulaas lekker saam.  Elkeen het  
bykomstighede en versierings saam-
geneem om kerskranse te maak ter  
voorbereiding van die komende 
feestyd.  Die bestuur het ’n verruk-
like ete voorgesit.  Die hekelbers-
takprojek om fondse in te samel, 
word deur een van Elsa de Necker se 
lootjies gewen.

Schoemansklooftak
Schoemanskloof se tema van vergadering was ‘n  
uitrusting van papier.   Die maak van ‘n gehekelde 
mandjie is bespreek.  

Tydens Augustus se vergadering steek die dames ‘n 
kers aan ter herinnering aan mense wat weens Covid 
oorlede is.  Marina van Eeden wys die dames hoe om mo-
saïek-tafelmatjies te hekel.  In September kuier ons by 
Janet Marais en Shannon Hartslief terwyl ons leer hoe 
om mandjies te maak uit opgerolde koerantpapier.  In 
Oktober dra die dames krullers in hul hare, sommer ‘n 
lawwe tema vir ons vergadering.  Dalene de Villiers, Prak-
tykbestuurder van Kind-2-Hearing gesels met ons oor 
gehoorverlies en watter dienste hulle alles aanbied.  

Amanda van der Linde demonstreer hoe om ‘n  “blompot” 
te maak uit ‘n plastiekbottel.
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Fleur de Listak
Tydens Fleur de Lis se takvergade-
ring het dames hul pragtige kongres-
komberse ingehandig, en is ons nie 
bietjie trots op almal se handewerk 
nie!  Die whatsapp hekellesse tydens 
die grendeltyd het baie goeie vrugte 
afgewerp!  Daar word heerlik saam-
gekuier om ‘n bordjie geurige bobotie 
om die winterkoue te besweer.

Zelda Bijzet het baie moeite gedoen 
om ‘n whatsapp Mosaïekwerksklas 
aan te bied met wonderlike foto’s en 
beskrywings, sowel as ‘n vraag en 
antwoord sessie.  Knap gedaan.

Fleur-de-Lis dames mis hul saam-
kuier te veel om tydens inperking 
‘n vergadering mis te loop en hou ‘n 
volledige whatsapp vergadering met 
opening, agenda en notule en daar 
word sommer heerlik “ge-grendel-
gons”.  Dit was ook vir lede lekker 
dat Elena Martens kon aansluit en 
kon deelneem aan hierdie besondere 
vergadering.

Antionette Meyer lewer ‘n baie inte-
ressante praatjie oor die verbouing 
van organiese groente.  Sy deel ook 
haar besondere kennis oor medisi-
nale plante en en die kweek van ek-
sotiese sampioene.

Elke lid ontvang ‘n botteltjie met 
saad om te plant om goggas en peste 
uit ons tuine te hou.

Naranda Leeuwner, kommunikasie-
hoof van Kishugu Holdings is gas-
spreker in Oktober.  Naranda maan 
dames om te onderskei tussen waar 
en onwaar op sosiale media en gee 

goeie wenke oor die gebruik daarvan.  
Elke lid deel ‘n eie of gunsteling gedig 
en is daar ook ‘n leesstuk om vroue-
maand te vier.

Loeriestak
Die Loerietak het ‘n video op 
whatsapp na die lede uitgestuur 
waar Hester Schoeman stap-vir-stap 
verduidelik hoe om die papiermache 
bak te maak.

In Augustus word daar geleer om die 
Joep-Joeps te maak.  

Selati het die strooisuiker geborg en 
Riana Swanepoel het prakties ge-
demonstreer hoe dit gemaak moet 
word en al die fyner kookbeginsels 
uitgewys.  ‘n Mens kon duidelik sien 
wat gebeur as jy die stroop te lank 
kook en as jy nie die skuim afskep 
nie.  Die proe van die Joep-joeps was 
baie smaaklik! 

Natuurlik het ons Loeries dit baie 
geniet om weer by mekaar te kom en 
iets nuuts te leer.

Ons het ‘n kleurvolle piekniek-tak-
vergadering in September gehad.  
Marinette Jacobs open met ‘n tref-
fende boodskap oor hoop en gebruik 
Ragab se rooi tou as tema.  Louise de 
Villiers vertel ons meer oor haar klip-
pieprojek met inspirerende boods-
kappe opgeverf.  Me. Rina Potgieter 
lewer ‘n praatjie oor kleur en duidelik 
het elke gas gehoor bruin/beige is 
UIT!  Daar word heerlik gedans om 
ons Mayboom –bo-oor, onderdeur, 
links en regs.  Ons sluit die oggend af 
met ‘n heerlike piekniekpakkie.

Ons het 17 Oktober 2021 ons tak- 
afsluiting gehad by Adri Pienaar se 
huis waar ons ook ons artikels in-
gehandig het.  Ons preservering is 
die oggend beoordeel deur Hetta 
Nel.  Loeries spog hierdie jaar met 
amper die helfte meer inskrywings 
as verlede jaar.

BO: Loeries geniet 'n piekniek in die tuin en  dans om die 
Mayboom MIDDEL: Joep-joepdemonstasie Loerielede kyk 
aandagtig toe  ONDER: Gasspreker Antionette Meyer van 
Komorebi Organiese Groente 

Loeries spog hierdie jaar 
met amper die helfte 
meer inskrywings as 
verlede jaar.
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Gemeenskapsbetrokkenheid:
 

Flamboyant skenk Covid-pakkies aan gemeenskap en 
maak as takprojek, borslappe en vingerlose handskoene 
vir bejaardes in Nelspruit.  Lede het elk 'n koffiebottel 
met kleinkoekies geskenk aan bejaardes in Silverdae 
Ouetehuis in Waterval-Boven.  Komberse en klere is ook 
geskenk wat ontvang is vanaf die maatskaplike werker.

Die Loeries was genader deur Louise de Villiers om 
hartjies te help hekel vir pasiënte met Covid in die ho-
spitaal.  Die omgee-hartsgevoel vir jou medemens het so 
gou verder gestrek en die hele Malieveld het saam begin 
hekel.  Louise was verstom met ons aantal hartjies wat 
ons vir haar gegee het.

Fleur -de-Lis het Huis Tamar ondersteun gedurende 
Junie.  Kospakkies vir ses gesinne is afgelewer.  Mee-
lewende lede het ruim donasies gemaak om hiermee 
te help.  Pragtige kongreskomberse is opgemaak om 
uitgedeel te word.  Dames hekel ook vlytig aan hartjies 
wat saam met ‘n mooi boodskap aan Covid-pasiente in 
Nelspruit se hospitale oorhandig word.

Die voorsitter van die VLU-Queridatak in Witrivier, 
Stella Visser, het Dinsdag, 10 Augustus, 20 vroetel-
moue en 20 serpe oorhandig aan SR Kathy de Beer van 
Macadamia Frail Care.  Sy was baie dankbaar vir die 
vroetelmoue want hulle het heelwat pasiente wat dit 
kan benut.  Vroetelmoue is kleurvolle gebreide moue 
waarop allerhande items vasgewerk word, waarmee 
mens kan peuter.  Op 6 Julie word pakkies gepak vir 
gesondheidswerkers.  Die Queridas het ook 19 vroetel-
moue aan Rustig Ouetehuis in Witrivier gegee.  Elena 
Martens (Malieveld VLU-streeksvoorsitter) en Stella het 
ook serpe en vroetelmoue saam met Marina van Eeden 
van die VLU-tak Schoemanskloof, gestuur om by die 
Ouetehuis Silwerdae in Waterval-Boven, uit te deel.  In 
September oorhandig Querida pakkies vir Radiologie

Die Vlamlelies het besluit om ‘n gesamentlike projek vir 
‘n gehekelde kombersie aan te pak.  So het Maaida en 
Petro ons almal touwys gemaak, en het ons 200 blokkies 
gehekel vir die kombers.  Maaida en Petro het dit aan 
mekaar gewerk, ‘n wonderlike, heerlike gesamentlike 
projek, waarmee baie dames leer hekel het.

Streekvergaderings en kongres
 

Die Ashoopstreeksvergadering vind plaas op 11 Junie waartydens Flamboyant Covid-pakkies oorhandig.  Dit word 
bygewoon deur alle takke wat elke oomblik daarvan geniet.  Vlamlelie en Nelspruittak bied die 84ste Malieveld 
streeksvergadering aan.  Ons het ‘n heerlike oefening gedoen oor wat in ons hart is, wat ons graag in hom wil hê en 
wat ons liefs uit wil haal.  Daar is op ’n baie uit-die-boks-manier aangekondig hoe ons geld kan insamel.  Hou die 
spasie dop vir al die wonderlike idees waarmee Malieveld gaan beindruk.  Daar was oulike stalletjies, skoonheidsmid-
dels, neute en 'n stalletjie van Huis Betlehem.

Lief en Leed
 

Flamboyanttak vier hul 47 ste verjaarsdag en groet Hannie Roos wat na Robertson 
verhuis met ’n onthoukombersie van die tak.

In Querida sluit Talita van der Walt en Christelle Pieterse aan as nuwe lede.

Fleur-de-Lis lede brei 'n trooskombers vir ‘n vriendin, Hanlie, wat ‘n geliefde aan die 
dood afgestaan het.

BO: Hannie Roos van Flamboyant 
ontvang ‘n afskeidskombersie by Retha 
J van Rensburg
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Dankie Malieveld vir jul 
groot harte en oop arms!

Gemeenskapsbetrokkenheid



Prestasies 
Queridadames vier hulle tweede plek in Malieveld streek-
kompetisie en derde plek met die algehele kompetisies.  
Natuurlik belowe almal om hard te werk aan die nuwe 
projekte.

Lang dienstoekennings word ook uitgegee.  Vier dames 
ontvang vir vyf jaar lidmaatskap, vier vir tien jaar lid-
maatskap, een vir 20-jaar, een vir 30-jaar en een vir 
35-jaar.  

Die tak is trots op Magriet wat derde plek by SAVLU 
verower. 

In Schoemanskloof ontvang Amanda van der Linde 
vyf jaar lidmaatskap erkenning, Elize Vos 15-jaar  
lidmaatskapsertifikaat en Marina van Eeden 30 jaar 
dienstoekenning.

Wendy Bam van Fleur de Lis slaag haar beoordelaars 
kursus en tak is baie trots op haar. Baie geluk ook aan 
Jolene Caldeira met haar kwalifisering as beoordelaar.

LINKS NA REGS: 1. Elena wens Wendy Bam geluk met die suksesvolle aflegging van die beoordelaarseksamen 
2. Cisca Trollip se artikel dring deur na SAVLU-kongres 3. Tannie Martie Visser word 88  4. Jolene Caldeira Caldeira bekwaam haar as beoordelaar.
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Lief en Leed
In memoriam

Malieveld simpatiseer met Elena Martens met die verlies van haar 
eggenoot en bid haar alle sterkte toe

Marietjie Jansen Nienaber 
Finessetak staan Marietjie Jansen Nienaber af aan 

die dood in 2021.  Marietjie het altyd gepoog om alle 
streeksvergaderings, konferensies en kongresse by 

te woon.  Vergaderings met Marietjie as gasvrou was 
altyd ‘n belewenis! Pret en plesier was aan die orde van 
die dag.  Marietjie het ook in 2020 haar 20 jaar knopie 
verdien.  Marietjie, jy laat ‘n baie groot leemte in ons 

harte.  Mag jy in vrede rus.

Marietjie Terblanche
Flamboyanttak, het op 13 Julie 2021 ‘n hartseerdag 

beleef toe die nuus ontvang is dat Marietjie Terblanche 
oorlede is weens Covid-verwante komplikasies. 

Marietjie was vir vyf jaar lank ‘n geliefde vriendin, wat 
altyd, ten spyte van haar eie gesondheidsprobleme, 

intens belanggestel het in almal se doen en late.  
Waar iemand ‘n moeilike tyd beleef het, onder watter 

omstandighede ookal, was 
Marietjie se oproepe en 
boodskappe immer 

daar om mens op te 
kikker. Ons mis haar 

teenwoordigheid 
geweldig.
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Breiwerk: Kreatiewe Kindertrui.

Hekelwerk: Gehekelde kantagtige randjies.

Handborduurwerk: Brilhouer met Braziliaanse borduurwerk.

Borduurmasjienwerk: Borslap vir baba.

Masjienwerk: Juwelesakkie met vryhandmasjienborduur.

Handvlyt: Fotoraam in mosaïek.

Gebak: Quiche met broskors.

Preservering: Peppadew piekels.

Lekkers: Truffels.

Skryfwerk: Ek het so groot gek gevoel.

Kuns: Kollekuns portret.

Fotografie: Die Tyd Waarin ons leef.

Blomme: Beginners: Lank en slank in glas.

Middelbaar: Rond en plomp in ‘n mandjie.

Gevorderd: Wyd en plat in keramiek.

Herwinning: Memory bear.

KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023
Malieveld
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VLU MPUMALANGA 
KOMPETISIE-ARTIKELS 
2022 – 2023

Lees asseblief die riglyne noukeurig deur.  Vereistes moet nagekom word.  Die wenke wat gegee word is 
maar net ‘n bietjie hulp om die regte ding te doen.  

Kongresartikels 
1 Masjienwerk Toiletsakkie wat kan oop en toe vou.

2 Breiwerk Raglan mou kindertrui van oorskiet breigare.

3 Hekelwerk Moderne strand hoed vir ‘n dame.

4 Handborduurwerk Swartwerk – artikel.

5 Borduurmasjien Loper vir bed in Appliek.

6 Handvlyt Resin casting coasters.

7 Kuns Stapel koppies in olieverf.

8 Fotografie Silhoeët foto.

9 Skryfkuns Ek lig my hoed.
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MASJIENWERK – Toiletsakkie wat kan oop en toe vou
VEREISTES:  
• Moet nie groter as 30 x 60cm wees nie
• Materiaal moet geskik wees vir die doel
• Daar moet ‘n ritsluiter in wees
• Artikel kan vir ‘n man of ‘n dame wees.

WENKE:
• Wanneer jy plastiek gebruik, maar baie seker van jou steeklengte.  Te kort steeklengte kan dit 

vining laat skeur.
• Gebruik regte naalde vir die doel.
• Ander vasmaakmiddels kan ook gebruik word – solank daar net iewers ‘n ristssluiter in is.
• Gebruik sterk garing.

BREIWERK:  
Raglanmou kindertrui van oorskiet breigare

VEREISTES:
• Die raglanmou skuins van onderarm na nek.
• Die doel van hierdie trui is om te werk met wat jy in jou huis het. 
• Artikel moet teksture hê.

WENKE:
• Maak seker dat breigare dieselfde diktes het.
• Kyk baie mooi na die afwerking en die vaswerk van nate, omdat raglanmou se nate baie sigbaar is. 
• Die trui is vir ‘n kind – 4 jaar tot 12 jaar.
• Wanneer jy ‘n kantagtige patroon gaan gebruik, maak seker dis geskik vir die kind
• Maak ‘n vrolike kindertrui.

HEKELWERK:  
Moderne hoed vir ‘n dame.

VEREISTES:
• Moet die hele kop bedek.
• Moet ‘n geskikte rand hê.
• Tooisels mag nie 20% oorskry nie.

WENKE:
• Daar is baie voorbeelde in die mark.
• Doen iets opwindend en uitdagend en weg van die normale om dit interessant te maak
• Waak teen groot gapings en gate. 
• Kies ‘n gepaste hekel gare vir hoed.
• Katoen en tou sal meer geskik wees. 
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HANDBORDUUR: 
'n Artikel in Swartwerk

VEREISTES:
• Swart op wit.
• Fyn ewedraad stof met inslag en skeringsdrade van dieselfde stof.
• Twee diktes borduur gare word gebruik.
• Dit moet ‘n artikel wees en nie ‘n monsterlappie nie. 

WENKE:
• Die skaal van stekewerk en vulpatrone moet altyd in verhouding met ontwerp en die grof of fyn-

heid van die borduurstof wees en by die aard van die motief pas. 
• Dikker vir omlyning dunner vir opvulsteke.
• Randafwerking kan met volgende steke afgerond word.  Siersoomsteek, draadtelwerk en fraaings.

BORDUURMASJIEN / EMBROIDERY MACHINE  
Appliekloper vir voetenend van bed /  
Runner for your bed in applique

VEREISTES:
• Grootte moet pas by die tema – ‘n Derde van bed se lengte is die breedte van die loper.
• Loper moet gemaklik oor die Dubbel/Koningin of Koningbed hang.
• 20% Deurstikwerk is toelaatbaar met naaldwerkmasjien
• Goeie wasbare katoen of linne moet gebruik word

WENKE: 
• Enige vorm van appliekwerk wat masjien toelaat – meer moderne steke as die gewone satyns-

teek, maar satynsteek is aanvaarbaar.
• Blokke aanmekaar gewerk of een stuk kan gemaak word.  

REQUIRMENTS:
• Size must fit the theme – One third of length of bed is the width of the runner. 
• Runner must fit easy on a double, Queen of King bed.
• 20% quilting is acceptable – with normal sewingmachine
• Use a good washable cotton/linen

SUGGESTIONS:
• Any form off applique can be used with your embroidery machine – rather use more modern stit-

ches and techniques than satin stitch, but satin stitch is also allowed.
• Blocks must be worked together or one piece 
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HANDVLYT: 
Resin “casting coasters”

VEREISTES:
• Stel van twee. 
• Moet ‘n stel wees wat bymekaar pas.
• Enige vorm.
• Deursnee tussen 9 en 12cm

WENKE:
• Resin hou nie van nat nie so as jy blomme gebruik maak seker hulle is gedroog/gepars.
• Jy kan hitte gebruik om blasies weg te maak.
• Afronding van kante moet netjies wees.
•  Geen sigbare blasies.  
• Glad en skoon resin voorkoms hê.
• Gebruik twee of meer kleure resin.
• Hou resin toe sodat stof nie kan ingaan.

SKILDERKUNS:  
Stapel koppies of bekers

VEREISTES:
• A3 grootte – die meeste A3 canvas is nie presies A3 grootte nie (verskil cm of 2) maar jy sal nie 

gepenaliseer word nie.  Gebruik so na as moontlik A3
• Olieverf.
• Dit moet ‘n stapel koppies of bekers wees waaruit jy drink. 
• Geen rame.

WENKE:
• Gee dimensie aan skilderkuns. 
• Moenie ‘n Pinterest prentjie gaan kopieer nie. .Maak dit jou eie skildery.. Jy kan wel jou idees daar 

kry
• Maak seker dat die agtergrond deeglik geverf is en die canvas bedek is.  
• Werk jou randte van jou canvas ook af om by die skildery te pas.

REQUIREMENTS:
• Size A3 – Most canvasses are nog exactly 30x40 (A3) – it differs with cm of 2, but you won’t be 

penalized for it. .Stay as near as possible to A3.
• Oil paint.
• It must be a stack of cups of mugs that you use for drinking
• No frames.

SUGGESTIONS:
• Please do not copy a Pinterest picture.  Make it your own painting.  You can get your ideas there.
• Make sure that your background is covered.
• Finish your sides of canvas to fit the painting.
• Give dimension to painting.
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FOTOGRAFIE: 
Silhoeët foto

VEREISTES:
• Silhoeët is 'n uitstekende manier om emosie oor te dra en drama in u beelde aan te bring.
• Grootte – A5
• Kleurfoto gemonteer A4

PHOTOGRAPHIC:
 Silhouette Photos

REQUIREMENTS:
• Silhouette is a great way to convey emotion and add drama to your images.
• Size – A5
• Color photo mounted A4

SKRYFKUNS:
Ek lig my hoed

VEREISTES:
• Dis ‘n prosa en tussen 350 en 400 woorde.
• Goeie taalgebruik.
• Dink kreatief.
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