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Dagboek
V 4 tot 6 Augustus: Die Topswynskou
word by die Boardwalk gehou met wyn
makers van oor die land heen wat hier
heen kom. Kaartjies is aanlyn beskikbaar
by www.wineshow.co.za of iTickets, teen
R120 of R200 vir die hele naweek. Dit is
ook teen R140 by die deur te koop.
V 5 Augustus: Die Food Shed by die
Sherwoodkwekery in Walkerrylaan begin

om 17:00 en duur tot 21:30. Bel Liesel by
082 696 5845.
V 6 Augustus: Die Valley Market word
van 09:00 by die Old Tramwaysgebou
aangebied. Toegang kos R10 per persoon.
Dié geld is ten bate van die liefdadig
heidsorganisasie Love Story.
V 7 Augustus: Die musikale produksie
His Day Is Done, wat deur prof. Ed Sarath
gekomponeer is, word om 15:00 by die
NMUsuidkampusouditorium aangebied.
Sarath is direkteur van die sentrum vir

wêreldmusiek by die Universiteit van Mi
chigan. 75 musikante, insluitend die Baai
se topmusiekonderwysers en die NMU
simfonieorkes, sal hieraan deelneem.
Kaartjies kos R50 vir volwassenes en R30
vir pensioentrekkers en leerlinge, en is te
koop by die NMUmusiekdepartement.
Bel Nicky by 041 504 4235 of Gareth by
079 246 8199.
V 11 Augustus: PJ Powers tree om 20:00
in die Music Kitchen in Port Elizabeth op.
Kaartjies kos R120. Skakel 072 994 5096

of 041 364 1964 vir besprekings.
V 11 Augustus: Die rolprent Alison, die
verhaal van Alison Botha se verkragting
in Port Elizabeth, word om 18:30 by die
Nu Metro in Walmerpark met ’n kaasen
wyngeselligheid bekend gestel. Botha
self sal die geleentheid bywoon om vrae
te beantwoord. Kaartjies is aanlyn be
skikbaar by www.webtickets.co.za teen
R130 elk. Die geld wat ingesamel word,
sal gebruik word vir die Unity in Africa
stigting se mentorprogram.
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Vrouelandbouvereniging

‘Aanpassing is hoe ons oorleef’
Die Vrouelandbouvereniging van Kaapland (VLVK) het wel verlede week sy 87ste kongres gehou, maar dié organisasie is
nog nie oud óf koud nie! Vir koek en tee is die vroue ook te besig, het Odette Kemp eerstehands by die kongres
uitgevind.

Lynette Martin
. Aanpassing

sukses
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noodsaaklik vir

Die tema vir vanjaar se kongres was
“aanpasbare vroue”, en toe Lynette
Martin (61) nader stap, word sy die
ewebeeld van dié ideaal. “Nee, ek
staan sommer,” sê sy toe sy ’n sitplek
gebied word. As visepresident van die
VLVK moes sy dae lank ronddraf om
die kongres se laaste reëlings te tref,
maar steeds straal sy met energie.
Aanpasbaarheid is die geheim van
die VLVK se lang geskiedenis, vertel
sy. “Jy kan nie ’n organisasie wat 87
jaar oud is, vir ewig dieselfde hou én
dan hoop vir sukses nie,” verklaar sy.
“As jy stagneer en nie aanpas met die
tye nie is dié jare se werk verlore.”
Sy het die aanpassings oor haar
36 jaar by die VLVK eerstehands gesien. “Ek is gebore en getoë in Port
Elizabeth, en was in my twintigs toe
’n vriendin my die eerste keer genooi
het na ’n VLVK-vergadering in Somer-

Jackie Barnardt

strand. In daardie tyd het ek nie veel
geweet van die vereniging nie, buiten
die kompetisies wat hulle vir lede
bied. Toe was ek só beïndruk dat ek
ook aangesluit het.”
Hoewel die kompetisies – waar
vroue die kans kry om hul handewerk
en kuns in te skryf – steeds baie gewild bly, het die VLVK baie oor die
jare verander, voeg Lynette by. “Vroeer was dit maar meestal gemik op
vroue wat nie gewerk het nie. Toe
verander die ekonomie mos. Meer en
meer vroue moes gaan werk soek, en
ons moes aanpas vir die werkende
vroue onder ons.
“Skielik moes vergaderings korter
wees, want werkende ma’s kon nie
drie ure aaneen afstaan nie. In dié tyd
was jou gesindheid tot verandering
baie belangrik – maar gelukkig hou
ons van verandering in die OosKaap.”
Hulle wil juis nou “jong bloed” by

Marika Taljaard

hul geledere voeg, sê Lynette. “Ons
wil die ou beeld van die VLVK verander en meer jongmense inbring. Tog
is daar jonger vroue wat reeds aansluit, en hulle geniet die saamkuier.
Boonop is dit mos baie vinniger om
iets gereël te kry met Whatsapp-groepe en Facebook-boodskappe!”
Die lede se aandag is egter meestal
gevestig op die rits gemeenskapsprojekte waarby hulle betrokke is.
“Gemeenskapsbetrokkenheid was die
waarde wat ons by die vorige kongres
ingebring het, maar toe besluit ons
daar is nog te veel gemeenskapswerk
oor om dit dié jaar al af te sluit.”
Die vereniging se projekte strek van
sorg vir bejaardes tot hulp vir boere
wat in die noordoostelike dele van die
provinsie weens droogte swaarkry.
“Daar is ook ’n paar skole in die gebied, veral rondom Rocklands, waar
die dames gereeld besoek aflê. Hier
sal hulle los knope vaswerk of kouse

en gordels vir die kinders bring, sodat
elke kind waardig kan voel wanneer
hy skool toe gaan.”
Die doel van hul projekte is uiteindelik om mense te bemagtig. “Ons wil
nie net vis uitdeel nie; ons wil mense
leer om vis te vang.

. ‘ ’n Boer se vrou, nie ’n
boervrou nie’
Die dae van gryshaartannies wat tee
drink en hekel, is lankal verby vir die
VLVK.
Só verklaar Jackie Barnardt (52)
met die intrapslag. Sy is sameroeper
van die leefstylportefeulje in die Middelland-sirkel.
“Ek woon in Willowmore en is ’n
boer se vrou, maar nie ’n boervrou
nie,” sê sy. “Die hoofdoel van die
VLVK is lankal nie meer die kompetisies nie; dit is nou net ’n klein deel
van wat ons doen. Deesdae gaan dit
oor die samekoms van jonk en oud,

om kennis te deel.
“Ek is al 27 jaar lank ’n VLVK-lid,
en ek leer steeds elke dag iets nuuts
daaruit.”
Dié lesse strek oor die vereniging se
ses portefeuljes, naamlik leefstyl,
kunste en handvlyt, gesondheid, openbare sake, landbou, en opvoeding en
kultuur. “Deur dié demonstrasies leer
’n mens baie dinge wat jy dalk nooit
sou teëkom nie. Eenkeer het ons raad
van ’n aarbeiboer ontvang; ’n volgende keer die lesse van ’n boer op ’n
wildplaas.
“Die vereniging werk hard om die
moderne vrou weer te gee in sy bedrywighede, en dit bly vir elkeen ’n plek
van verryking.”

. ‘Ek wil dié lesse eendag vir
my kleinkinders leer’
Op 34-jarige ouderdom is Marika Taljaard van Jansenville een van die
jongste lede in die VLVK – en reeds

die voorsitter van die tak op dié dorp.
“Ek het sewe jaar gelede aangesluit
nadat my skoonma my na ’n vergadering geneem het, en is al twee jaar
voorsitter,” vertel sy.
“Die ander vroue wil werklik bybly
met die tye, en alles wat ons by die
vergaderings leer is handige kennis,”
meen sy. “Ja, sommige aspekte klink
dalk of dit uit die 1950’s kom, maar dit
is ongelooflik verrykend.”
Onder dié lesse tel koekbak, blommerangskik, en selfs hoe om kerse en
seep te maak. “Jy kan ook leer hoe
om kant te maak, maar dít verg ’n
hele kursus,” skerts sy.
Dan is sy weer ernstig. “Jy leer hoe
om dinge te doen waarvan jy nog
nooit eers gehoor het nie. Dalk sal dié
vaardighede eendag uitsterf, maar dit
is dinge wat ek graag eendag nog vir
my kleinkinders wil leer.”
. Vir meer inligting kontak Lynette Mar
tin by 082 566 3530

Klop die koue met kerriehoender, sambal
. ’n Bietjie lemmetjiesap
. 1 teelepel suiker
. Sout

CHARL LESLIE

Maak dan só:
1. Skil die pynappel, verwyder die
stronk en sny in blokkies. Voeg sout
by en laat staan 15 minute lank.
2. Sny die rooi ui in halwe ringe. Kap
die soetrissie fyn, en meng dan die
ui en soetrissie met die gemmer,
lemmetjiesap en suiker.
3. Spoel die pynappel af en voeg by
die ander bestanddele. Proe en pas
aan met speserye na smaak.

CHARL
KOOK

D

ié week gebruik ek ’n paar
idees wat ek aanlyn raakgelees en ’n bietjie aangepas het, asook ’n prettige resep
wat ek by ’n familievriendin Katrien gekry het – een van daardie resepte wat sommer op ’n
stukkie papier uit haar kop
neergeskryf is.

Wortelslaai
Gebraaide
kerrie
hoender met
sambal.

Gebraaide kerriehoender
Jy benodig:
. 1 groot, vars hoender (tot 2 kg)
. 30 ml botter
. 15 ml plantolie
. Sout
. Varsgemaalde peper
Vir die speserymengsel:
. 15 ml gerasperde, vars knoffel
. 15 ml gerasperde, vars gemmer
. 10 ml rissievlokkies (of 1 tot 2 ge
kapte sterk rooirissies)
. 30 ml masala of sterk kerriepoeier
. Tot 15 ml komynsade
. 15 ml gemaalde koljander
. 2,5 tot 5 ml gemaalde kaneel

Om te bedien: koljanderblare
Maak dan só:
1. Spoel die hoender af en droog dit
liggies af met ’n papierhanddoek.
2. Maak die vel boaan die hoender
losser. “Masseer” die speserymengsel
onder die vel in. Maak seker jy smeer
dit reg oor die hoender, sonder om
die vel te skeur (probeer om masala
in die bene en vlerkies te kry). Smeer
dit ook binne die hoender. Gebruik
ook sout en peper vir die holte.
3. Bind die hoender se bene saam.
Smeer die buitekant met botter en
olie, en voeg sout en peper by.

4. Plaas die hoender, bors na bo, op
’n braaipan. Bedek losweg met foelie
en braai 30 minute lank in ’n voor
verhitte oond teen 180 °C tot 190 °C
(165 °C tot 175 °C met waaier), plus
18 minute vir elke 500 g hoender –
dus sowat 84 minute vir 1,5 kg. Ver
wyder die foelie die laaste 30 minute
in die oond, en voeg ook in dié stadi
um ’n koppie water by.
5. Haal die hoender uit die oond, sit
die foelie weer booor en laat dit
15 minute lank staan. Gooi die oor
blywende sappe in ’n pan op die
stoof en kook. Krap om enige ge
kookte vleis wat agterbly, los te

maak. Voeg ’n bietjie water by en
verdun tot ’n derde.
6. Skep oor jou vleis vir bediening.
Verwyder die toutjie, sny en geniet
saam met die sambal hieronder.
Albei sambalresepte is van ’n ou uit
gawe van die tydskrif Men’s Health.
Blatjang met pynappel en rooi ui
Jy benodig:
. 1 klein pynappel
. ½ rooi ui
. 1 groen soetrissie
. 1 cm gemmer, gerasper

Charl Cooks geborg deur

Jy benodig:
. 1 eetlepel plantolie
. 2 teelepels komynsade
. 1 lourierblaar
. 3 wortels, geskil en gerasper
. Sap van 1 lemmetjie
. 1 teelepel suiker
. Sout
. ’n Handvol vars koljander
. ’n Handvol grondboontjies, gekap
(of gebruik klappervlokkies)
Maak dan só:
1. Verhit die olie in ’n klein pan. Voeg
die komynsade en lourierblaar by.
2. Wanneer die komyn geurig is, gooi
die warm olie saam met die sade
oor die wortels. Voeg die ander be
standdele by. Proe en pas aan met
speserye na smaak.

Klappertert vorm soos towerkuns
Onmoontlike klappertert
Die tert vorm soos towerkuns ’n
bros klapperbedekking, maar dis
vlaagtig by die kors en in die
middel. Dit is eintlik die klapper
wat na bo dryf en bros word, ter
wyl die kors onder vorm van die
hitte en in die middel net set.
Jy benodig:
. 4 eiers
. 60 ml gesmelte botter of mar
garien
. 250 ml suiker
. 125 ml meel
. ’n groot knippie sout
. 2,5 ml bakpoeier
. 500 ml melk

. 250 ml gedroogde klapper
. 5 ml vanieljeessens
Maak dan só:
1. Klits al die bestanddele ’n paar
minute saam tot dit deeglik ge
meng is.
2. Skep dit in ’n gesmeerde
25 cmoondbak en bak 30 tot 40
minute teen 180 °C totdat die bo
kant mooi verbruin het en die
middel nie meer “skommel” nie.
Laat dit afkoel tot kamertempera
tuur, voordat jy dit voorsit. Jy kan
dit ook warm geniet.
3. Ek het die resep aangepas deur
die fyngerasperde skil van ’n klein
lemoen te gebruik. Dit sorg vir ’n
heerlike geur.

