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Nie eens die Sahara-woestyn is 
gewaarborg teen die ysige ge-
beurtenisse van die winter nie. 

Op 7 Januarie 2018 was die duine naby 
Aïn Séfra in die noorde van Algerië met 
sneeu bedek, wat op sommige plekke tot 
40 cm diep gelê het. Die winterweer in die 
noorde van die Sahara is skaars, maar nie 
ongehoord nie - dit is die derde keer dat 
sneeu in bykans 40 jaar in hierdie streek 
val. Op sosiale media is daar gewys dat in-
woners van die sneeuwandgedekte hange 
op hul mae gly. Maar die pret was van 
korte duur, die meeste daarvan het teen die 
einde van die volgende dag weggesmelt.

Het jy geweet ?...

Op Woensdag, 16 Oktober 2019, het 
die dames van Heilbron se Huis & 
Tuinbouklub by “The little Red 

Café”, in Vanderbijlpark vergadering gehou. 
Nico Thuynsma, van Cullinan, het 'n praatjie 
kom gee oor hoe om self jou eie protea te 
plant. Daarna is René Botha, van Kroonstad, 
aan die woord gesit. Sy het ons die natuur-
like skoonheidsprodukte “Deborah-Dorcas 
Skincare: kom bekenstel en meer daarvan 
vertel. Met 'n vol program het Wilna Weil-
bach die dames se lus geprikkel om advoka-
dopeerpitte te laat wortel skiet, te plant om 
dan 'n mooi boom vir jou nageslag na te laat. 
Tusen die geselligheid deur het sy die dames 
vinnig gewys hoe om 'n papierblom te vou. 
Na 'n gesellige, interessante oggend is die 
dames met baie kennis huistoe.

Nico Thuysma
Sy boerdery het in 1998 begin in Cullinan 

- 3000 plantjies is bestel van Elsenberg se 
fynbos-eenheid in die Kaap. Hy het later 
jare Johan Liebenberg, wat een van die 
eerste pioniers in Gauteng van proteas in die 
laat 60’s was, se grond met 'n versameling 
Erica’s gekoop. In sy kwekery het hy meer 
as 100 verskillende proteas, speldekussings, 

Huis- en Tuinbouklub hou hul maand-
vergadering in Vanderbijlpark

leucadendrons en 50 verskillende soorte 
Erica’s. Erica’s, wat familie van die asalia 
is, en protea’s kan baie koue toestande han-
teer, tot -7 grade. Die mees bekendste pro-
tea’s wat geskik is vir koue toestande is die 
Silvia, Repens en Pink Ice. Beide protea’s 
en Erica’s hou van suur, goed gedreineerde 
grond en volson met koel “voete”. 
Wortelvrot en swamme is van die bekendste 
siektes wat voorkom en ontstaan as gevolg 
van warm grond en warm voete. Weens hul 
fyn wortelstelsel, wat die boonste 10cm van 
die grond groei, moet skoffel heeltemal 
vermy word. Geen bees-, hoender, skaap-
mis of beenmeel moet ingedien word nie, 
slegs suurkompos - protea’s en Erica’s is 
allergies vir fosfate. As die plant jonk is 
moet een keer per week water gegee word. 
Volwasse plante se vermoë om droogtes te 
oorleef is beter en dan klassifiseer hulle as 
'n “water wise” plant.

Proteas en Erica’s groei nie maklik van 'n 
stiggie nie. Uit 'n groeipyntjie neem dit 'n 
jaar net om wortels te vorm. Koningproteas 
groei stadig en neem tot vier en 'n half jaar 
voor dit blom. Die blom ontwikkel voor die 
winter, en tydens die wintermaand ryp die 

blom gewoonlik dood. Goeie raad is om pro-
tea’s in 'n pot te plant, met goeie lig en kan 
binnehuis geskuif word gedurende die win-
termaande. Indien jy die protea, veral 
Repens, omdraai, loop daar suikerwater uit 
en daarvandaan die bekende suikerbos wat 
baie voëls lok. Josephine Bonaparte was een 
van die eerste persone wat in Europa proteas 
geplant het.

René Botha
Nou kan jy ook moerdernatuur se natuur-

like skoonheid op jou vel ervaar met 
Deborah-Dorcas Skincare se eksklusiewe, 
natuurlike skoonheidsprodukte. Die unieke 
skoonheidsprodukte word gemaak deur mid-
del van 11 verskillende essensiële olies, die 
eindresultaat is 'n natuurlike, verfrissende 
produk wat in jou vel se behoeftes sal voor-
sien. Dis ideaal om met jou dag te begin of 
mee te eindig op 'n lieflike manier, en die 
beste van als is - al die produkte is bekostig-
baar! Dit bevat geen kunsmatige en skade-
like preserveermiddels nie. Bederf jouself en 
ervaar die salige gevoel van die natuur op 
jou vel. “Natuurlike skoonheid het 'n naam 
en hierdie naam is Deborah-Dorcas 
Skincare.”

Opdie foto: Nellien Scheepers, René Botha (Spreekster), Nico Thuynsma (Spreker), Sannetjie Lombard, Wilna Weilbach & Andy Elliot.

Huis Bron-
van-Heil
basaar

In die eg verbind

Piet en Mari Habig is die 5de Oktober in die huwelik bevestig in die Klipkerkie deur 
pastoor Leon Deysel. Die egpaar vestig hulle op die plaas Grootkraal, Heilbron distrik. 
Foto erkenning: Marilize Loots Fotografie

During last week an electric vehicle charger was installed at Buffalo Valley Spur in Heilbron. The Heilbron charger is part of the route to 
Clarens and part of the #evCrowdRoute planned rollout to make tourists visit towns they would ordinarily drive past. Over the next 10 years 
the company plans to install 11777 chargers, one for every town in South Africa.

Electric vehicle 
charger installed
at Buffalo Valley Spur

Die jaarlikse Basaar by Huis Bron-
van-Heil word gehou 26 Oktober 
2019 om 09:00. 

Almal word hartlik uitgenooi om hierdie 
heerlike dag saam te kom geniet. Daar 
word uitgesien na braaivleis, poeding en 
pannekoek en nog vele meer kan by die 
byeenkoms verwag word.  

Daar word by voorbaat groot dankbaar-
heid getoon vir die donateurs wat gehelp 
het om hierdie geleentheid moontlik te 
maak.

26 Oktober

Die Herald se fabriek sluit die 13de Desember 
2019. Bring asb. u drukwerk vroegtydig 
om teleurstelling te voorkom. Fabriek 

open DV 8 Januarie 2020. 


