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Huis- & Tuinbouklub

Tenders word hiermee aangevra vir die verkoop van 
ondergraad Weipoeier, Afgeroomde melkpoeier en 
Karringmelkpoeier verpak in 25kg sakke, onder-
hewig aan die volgende voorwaardes:
1. Die tender periode sal strek vanaf 1 Oktober 2019 
tot 30 September 2020.
2. Die tenders moet in rand en sent per sak uitgedruk 
word.  Geen tender sal aanvaar word indien dit nie 
spesifiek 'n rand en sent bedrag bevat nie.
3. Produk sal voetstoots aan die suksesvolle tenderaar 
verkoop word.
4. Produk mag nie vir menslike gebruik aangewend 
word nie. Clover behou die reg voor om summier le-
wering te staak indien dit vasgestel word dat die 
produk vir menslike gebruik aangewend word.
5. Produk moet self deur die suksesvolle tenderaar by 
Clover se Heilbron fabriek afgehaal word.
6. Tenders sluit op 20 September 2019 om 16:00.
7. Die hoogste tender of enige tender sal nie noodwen-
dig aanvaar word nie.
8. Die ooreenkoms wat met die suksesvolle tenderaar 
gesluit sal word is vir insae beskikbaar by Clover 
Heilbron.
9. Tenders moet in 'n verseëlde koevert gemerk 
“Tender Ondergraad Poeier” gerig word aan:

Die Bestuurder
Clover
Posbus 79
Heilbron, 9650 

Verantwoordbaarheid. Dit is 'n 
opsomming van Francois Wilken, 
President van die Vrystaat Landbou 

(VL), se boodskap aan William Bulwane, 
LUR vir Landbou en Landelike 
Ontwikkeling in die Vrystaat, en sy 
afvaardiging.

Volgens Wilken is die belangrikste aspek 
van 'n verhouding tussen VL en Bulwane se 
departement om verantwoordbaar te wees. 
“As ons dit nie gaan regstel nie, kan ons 
maar net sowel huis toe gaan,” het hy op 5 
September 2019 by 'n vergadering tussen 
lede van die VL se Uitvoerende Bestuur en 
die department gesê.

Albei partye het op die vergadering, wat 
ook deur dr Tankisi Masiteng bygewoon is, 
ooreengekom om 'n memorandum van 
verstandhouding op te stel om 'n 
werksverhouding tussen hulle te struktureer. 
Masiteng is die Hoof van die Departement 
van Landbou en Landelike Ontwikkeling in 
die Vrystaat.

Wilken het daarop aangedring dat die 
vergadering nie net nóg 'n gepraat met geen 
tasbare resultate, soos soortgelyke 
vergaderings in die verlede, is nie. Tommie 
Esterhuyse, Vise-president van VL, het ook 
beklemtoon dat wedersydse vertroue nodig 
is om doeltreffend vorentoe te gaan en dat 

VL beklemtoon verantwoordbaarheid 
en stem in tot verstandhouding met 
Departement van Landbou

die department se leierskap deur voorbeeld 
moet lei. “Dan kan ons op die positiewe 
aspekte konsentreer om die sektor in die 
toekoms te inspireer,” het hy gesê toe hy 
Bulwane vir die ontmoeting bedank het.

Kwessies aangespreek
Wilken het VL se standpunt oor die 

privaatbesit van grond benadruk en gesê 
deur nie volle titelaktes aan nuwe toetreders 
tot landbou, via gesubsidieerde bankkrediet, 
te gee nie, ook iets is wat opkomende 
landbouers terughou. Hy het die Departement 
van Landbou se veeartsdienste en die 
weermag geprys vir die voorkoming van die 
verspreiding van miltsiekte vanaf Lesotho 
na Suid-Afrika en het die nasionale 
Departement van Landbou gekritiseer oor 
die hantering van bek-en-klouseer, wat Suid-
Afrika miljarde rande aan uitvoerinkomste 
gekos het.

Van die belangrikste kwessies wat deur 
VL geopper is, was onder meer landelike 
misdaad en veediefstal wat die 
volhoubaarheid van landbouers (groot, klein 
en bestaans) en plaaswerkers beïnvloed. 
Probleme by die Lesotho-grens, wat 
brandstigting, misdaad en die bedreiging 
van die verspreiding van aanmeldbare 
siektes weens onvoldoende polisiëring 

Die Uitvoerende Bestuur van Vrystaat Landbou (VL) het met die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling in die Vrystaat vergader en ooreengekom om 'n 
memorandum van verstandhouding op te stel om 'n werksverhouding te struktureer. Van links agter is Tommie Esterhuyse, Vise-president van VL, Francois Wilken, President 
van VL, William Bulwane, LUR vir Landbou en Landelike Ontwikkeling in die Vrystaat, dr Tankisi Masiteng, Hoof van die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling 
in die Vrystaat. Foto: Vrystaat Landbou

(mannekrag, voertuie, ondersoekkapasiteit 
en skutte) insluit, is ook uitgelig.

Die skokkende toestand en instandhouding 
van landelike paaie en die sluiting van 
landelike lisensiërings- en toetsstasies was 
ook op die agenda, asook die bedreiging van 
goedkeurings vir gas- en myn-prospektering 
en die departement se disfunksionele kantore 
in klein dorpies.

Bulwane se pleidooi aan landbouers
Bulwane het plaasmoorde en alle vorme 

van landelike misdaad veroordeel en erken 
dat die regering te veel in silo’s werk. Hy het 
gesê hy sal spesifieke departementele 
kwessies na die regte partye en Lesotho-
eweknieë herlei en het voorgestel om oor 
twee maande weer te vergader om die 
vordering te evalueer.

Hy het VL versoek om saam te werk om 
die bruto binnelandse produk van die 
provinsie te verhoog en erken dat landbou 
die enigste sektor is wat die ekonomie kan 
laat groei en meer werk kan skep. Bulwane 
het 'n pleidooi aan VL landbouers gerig om 
hul vaardighede te deel en nuwe toetreders 
tot landbou te help om hul voete te vind en 
toegang tot markte te kry om volhoubare, 
ekonomies lewensvatbare landbou-eenhede 
te hê.

Op 14 September 2019 het ons 'n 
spesiale volmaan. Mikromaan! 

'n Mikromaan gebeur wanneer 'n 
volmaan of 'n nuwemaan saamval met 
“apogee” en die punt in die baan van die 
Maan, die verste van die aarde af is. Die maan 
wentel om die aarde op 'n elliptiese pad, wat 
beteken dat die een kant van die pad nader 
aan die aarde is as die ander kant. Die punt in 
die wentelbaan van die Maan naaste aan die 
Aarde word “perigee” genoem, terwyl die 
punt in die wentelbaan die verste van die 
aarde af bekend staan   as “apogee”. 

Die gemiddelde afstand tussen die aarde en 
die maan is 382.500 kilometer. As 'n volmaan 
of 'n nuwemaan rondom apogee voorkom, 
word dit 'n mikromaan, minimaan of apogee-
maan genoem. 

'n Volle of nuwemaan wat voorkom rondom 
perigee staan bekend as 'n Supermaan. 

Omdat 'n Mikromaan verder weg is, lyk dit 
ongeveer 14% kleiner as 'n Supermaan. 
Mikromaan beïnvloed ook die getye. 

Die grootste verskil tussen hoog - en laag-
water is rondom Volmaan en Nuwemaan. 
Tydens hierdie maanfases word die 
gravitasiekragte van die maan en die son 
saamgevoeg om die seewater in dieselfde 
rigting te trek. Hierdie getye staan   bekend as 
lente getye of koning getye. Mikromane lei 
tot ongeveer 5 cm kleiner variasie as gewone 
springgetye, wat apogiese lente getye 
ge-noem word. Natuurramp-sneller? 

Uit ou folklore-verslae word voorgestel dat 
volmaan en mikromaan die geestesgesondheid 
van die mens beïnvloed en natuurrampe 
teweegbring, soos aardbewings, maar geen 
wetenskaplike bewyse ondersteun so 'n 
verband nie. 

Volmane word tradisioneel verbind met 
slaaploosheid, waansin en verskeie “magiese 
verskynsels” soos weerwolfwaansin.

'n Spesiale 
volmaan
Mikromaan

Tuinbouvergadering was gehou             
11 September 2019 om 10:00 by 
Marthie van Jaarsveld se Fraaihuis 

Kwekery. Louise van der Westhuizen, tuinbou 
bestuurslid, het die vergadering gereël terwyl 
Rian van Eden en die Hinterland span dit 
moontlik gemaak het en die dag geborg het. 
Chris Smit, die spreker van Efekto, verkoop 
die oplossing vir ons tuinpes probleme. Hierdie 
produkte is al op die mark vanaf 1973 en maak 
al vir meer as 40 jaar 'n verskil en verbetering 
in jou tuin. Verder is lede van die tuinbou 
besig gehou met Jan en Christie Lubbinge 
van die Varing Kwekery se kompos feite. Met 
'n besigheid wat in 1984 begin het, verkoop 
Bark Unlimited Organics verskeie produkte 
wat plante beter laat groei. Jan en Christie 
het resepte oorgedra vir die beste kompos vir 
binne en buitenshuise plante. Daar is vertel 
dat mens geen varkmis, skaapmis en mensmis 
by jou kompos moet voeg nie en eerder 
organiese produkte soos Dennebas en saagsels 
moet gebruik. Hoender, bees en perdemis is 
aanvaarbaar vir jou mengsel. Die groep het 
dit vreeslik geniet en baie wenke geleer van 
potplante, beddings en organiese kompos en 
die 40 produkte wat Bark Unlimited bied.

Op die foto: Louise van der Westhuizen (Tuinbou Bestuurslid), Christie Lubbinge (Bark Unlimited Organics),  
Chris Smit (Efekto), Riaan Habig (Hinterland), Dinkie van Rooyen (Tuinbou Lid), Daleen Els (Hinterland) en 
Marlene Momberg (Hinterland).


