
DORP
VAN DIE
MAAND

Maak jou eie Mosselskulp Protea
Roosmaryn Appelkooskonfyt Resep

Hermanus se Verhaal
My Dorpsmense

Hartskamer

HERMANUS
My Dorpsmense



INHOUD

3

8

HERMANUS

© MY DORPSMENSE 2021 | Alle regte voorbehou
www.mydorpsmense.co.za | hello@mydorpsmense.co.za

6 DORPSMENSE 7

MAAK JOU EIE
SKULP PROTEA

ROOSMARYN
APPELKOOSKONFYT

10 HARTSMENSE 12 HARTSKAMER
PLAAS-TOT-BORD



Hermanus is ryk aan asemrowende
natuurskoon; met sy ongeëwenaarde
natuurskoon,moderne infrastruktuur,
luukse winkels en eindelose
avontuuropsies, is dit geen wonder
dat Hermanus in die seisoen sowel
as buite die seisoen omskep word in
'n bruisende drukte van aktiwiteite
nie. Vir enige onverskrokke toeris of
waardeerder van die natuur se
wonders, is Hermanus die ideale
plek vir 'n onvergeetlike ervaring.
Dit is gebou langs die pragtige
oewer van Walkerbaai en is die
amptelike walviskykhoofstad van die
wêreld, sowel as 'n gewilde
vakansiebestemming. Hermanus
word omring deur majestueuse
berge, inheemse  Fynbos  en
skouspelagtige natuurskoon, terwyl
die inwoners die hart en siel van die
stad is wat 'n onvergeetlike
vakansie-ervaring bied. 

GEWILDE STRANDE IN
HERMANUS IS  VOËLKLIP
STRAND EN NATUURLIK
DIE BLOUVLAG GROTTO

STRAND, WAT VER
UITSTREK OOR
WALKERBAAI .
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HERMANUS SJAMPANJE LUG

https://www.hermanus.co.za/fynbos
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Hierdie kusoord bied die beste walviskyk in die wêreld. Die  Southern Right
Whales  besoek Walkerbaai van Julie tot Desember elke jaar. Ongeveer 60 tot
100 van hierdie manjifieke diere kom hier vanaf Antarktika om hul kleintjies te
teel en groot te maak. Toeriste word dikwels behandel met nabyskerms van
die kranse af, want hierdie wesens kom dikwels binne 10 meter van die kus af.
 
Behalwe vir walviskyk, bied Hermanus 'n verskeidenheid aktiwiteite; Van
perdry, valskermsweef, kajak, haaihokduik, visvang, staproetes,
vliegtuiguitstappies tot bloot swem en sonbaai op een van die vele pragtige
strande, Hermanus is ideaal vir elke smaak. Nog 'n gewilde aktiwiteit in
Hermanus is inkopies. 'n Ongelooflike verskeidenheid galerye, mode-boetieks,
juwelierswinkels en meer is naby die middedorp of binne loopafstand geleë.
Beslis 'n dorp om te besoek.

HERMANUS
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My droom is om 'n veelsydige landskap te skep, waarin ons ons
hartskamers vir ander sal oopmaak om op 'n skattejag te gaan en
weer saam met mekaar die kleinode te ontdek, waarvan ons dalk al
van vergeet het. Om dit wat ons na aan die hart lê, te herontdek en
te koester. Ek wil julle almal op 'n reis neem om weer 'n sonsopkoms
op die pad buite Fouriesburg te beleef, of op 'n stoomtreinrit na
gister te neem en 'n kersie in die namiddag te pluk of 'n stoepkuier te
ervaar in die sandsteenhuise van die Oos-Vrystaat, of enige
begeerlike plek elders, wat jou hartsnare roer. Landswyd gaan ons
die paadjies om jou hartskamer ontdek, oopvlek en betree.

Wat ons graag wil doen, is om vir u die beste saam te stel wat ons
klein dorpies en dorpies in kardoes bied : die verhale rondom die
geskiedenis van hierdie gemeenskappe, en die mense wat steeds sin
en doel daaraan gee.  Dit is ons beskeie bydrae om te verseker dat
hierdie kosbare klein juwele van weleer nog lank sal vonkel, en dat
ons hierdie gemeenskappe ekonomies kan ondersteun sodat hulle
nog baie jare deel van ons gister, vandag en more kan bly.  Ons wil u
aanmoedig om hierdie klein gemeenskappe op hierdie manier te
ondersteun. Ons hoop dat u elke kardoes sal geniet met dieselfde
entoesiasme waarmee ons voorberei het en dit saamgestel het.

 

WATIS 'N DORPSKARDOES?
N Kardoes is 'n houer, gewoonlik van papier, om items in te dra.  
Jy spreek dit as volg uit:  / ˌKarˈdus /   / ˌkɑːˈdus /

WAT SAL IN DIE DORPSKARDOES WEES?
Die beste van die beste. Ons kies 'n verskeidenheid handgemaakte
artikels, voedselitems en unieke geskenke, slegs beskikbaar in
daardie spesifieke dorpie.

WIE IS MY DORPSMENSE

DORPSKARDOES

DIE DROOM

DIE MENSE
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In die meeste gevalle het die kerk in 'n
plein in die middestad gestaan   wat die
oorheersing van die omliggende geboue
beklemtoon het. Slegs enkele
moedergemeentes aanbid vandag nog
in hul oorspronklike kerk, omdat die
eerste kerk in die meeste gevalle deur 'n
tweede en selfs 'n derde gevang is. In
sommige gevalle was dit omdat die
eerste kerk te klein geword het vir die
groeiende gemeente; in ander gevalle
was die ou kerk nie deftig genoeg vir 'n
gemeente wat ryk geword het nie; in
meer gevalle het die ou kerk in puin
gelê of gevaarlik geraak, en die
gemeente het die koste van restourasie
voorsien en eerder 'n nuwe gebou
opgerig.
Die kerk in ons logo van My
Dorpsmense is simbolies vir die
ontdekking en vestiging van
dorpsmarkte. Ons wil graag die DNA
van elke dorp na die inwoners van Suid-
Afrika bring. Neem die beste produkte
en stories vas en neem almal op 'n
wonderlike reis na gister, vandag en
more.

Op my reise deur die platteland kon ek
nooit die versoeking weerstaan   om na
die klein dorpies af te draai nie. Ek wou
die lug inasem en die reuk van dorpies
van Aberdeen in die Karoo tot Clarens
in die Oos-Vrystaat proe. In die meeste
gevalle kon ek ook sien dat die pragtige
kerkgeboue sentraal staan   in die vroeë
sosiale ontwikkeling van die
gemeenskappe. Die vestiging van dorpe
in Suid-Afrika het meestal ontstaan   
naby fonteine, riviere en damme. Kort
nadat die boere die dorp verkondig het,
sou die planne vir 'n kerk ter tafel gelê
word en binnekort ook gebou word. In
die meeste gevalle was dit 'n
Nederlandse kerk, waarskynlik die
grootste of indrukwekkendste gebou in
die meeste van ons plattelandse dorpe.

DIE HART 
VAN 'N DORP
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Bestandele
2 kg appelkose
2kg suiker
1 suurlemoen se sap
4 stiggies Roosmaryn 
500ml water
Termometer om suiker temp te meet

Metode
1.      Was die appelkose af.
2.      Halveer en verwyder die pitte.
3.    Pak lae appelkose en suiker in die
pot waarin jy dit gaan kook. 
4.      Sit so 5 pitte ook in. Jy moet dit
net aan die einde van die kookproses
uithaal.
5.      Druk die suurlemoen se sap uit oor
die appelkose.
6.      Sit die roosmaryn stiggies in die
pot ook in.
7.      Laat dit oornag of vir n paar uur so
staan.
8.      Kook aanvanklik stadig tot al die
suiker opgelos het. Roer deurentyd.
9.      Draai die hitte op en kook nou vir
omtrent 30 minute. Roer deurentyd en
skep die skuim af. As dit 105 grade C
bereik het, is jou konfyt reg.
10.  Skep  appelkooskonfyt en die
stukkies roosmaryn in gesteriliseerde
bottels,  en geniet dit.

ROOSMARYN
GEGEURDE

APPELKOOS
KONFYT
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VOORBEREIDING VAN DIE SKULPE
Plaas die skulp in 'n pot met koue water en laat dit dan kook vir 
5 minute.  Dreineer die water en laat verkoel.
Verwyder enige organiese stukkies op die skulp met 'n sagte borseltjie,
skraper en tangetjie.
Gooi dan in 'n mengsel van 1:3 (1 liter - Bleach, 3 liter: Louwarmwater). 
Laat dit so le vir 45 minute.  Spoel die skulp dan 'n hele paar keer met koue
water. Gebruik dan warm water en seep en skrop die skulp finaal skoon met
'n tandeborsel or naelborseltjie.  Spoel weer deeglig af met koue water en
laat die skulp dan goed droogword in die son.

LAAT DIE SKULP BLINK
Voordat ons die skulp aanmekaar begin plak, sit ons 'n ekstra mooi glans op.  
Gebruik watte en baba olie, en vryf 'n dun lagie olie op die skulpe.  Verwyder
enige ekstra olie met rolhandoek of sneespapier.

NOU IS JOU MOSSELSKULPE REG OM KREATIEF TE RAAK!
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MOSSELSKULP PROTEA



BENODIGHEDE
Gebruik gewone handwerkgom of Superglue.  Hou ook tandestokkies,
tweezers, rolhanddoek en 'n nat lappie byderhand.  Werk verseker op ou
koerantpapier, sodat jou kreatiwiteit nie gekeer word nie.  Begin
eenvoudig van die binnekant van die protea, en plak die skulp stuk-stuk
aanmekaar.  Indien jy die skulp wou verf, doen dit vooraf en laat goed
droogword voordat jy begin plat. Geniet dit!

HIER IS OOK 'N PAAR ANDER IDEES VIR MOSSELSKULPE

ELKE PERSOON WORD GEBORE MET KREATIWITEIT
WEES OOP VIR DIE ONDEKKING VAN JOUSELF
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RAAK KREATIEF



DIE SHOWCASE AANLYNWINKEL
Hartsmense het alles te doen met
mense, kuiers, plekke en ervarings en
nie-bederfbare dinge waarvan ons hou
en wat ons naby aan die hart lê –
plaaslik en internasionaal.

Onder die volgende afdelings kan jy
inskakel indien jy in iets belang stel of 'n
diens / produk wil bemark:

Erfenisprodukte 
Aga-stowe, swartpotte
Vintage-blikke, Mandjies
Houtborde & -lepels
Emaljeware 
Skaap- & Nguni- en ander dierevelle
Koffieprodukte
Wynhuis-produkte
Gebottelde produkte
Ingelegde produkte
Gehekelde/gebreide komberse
Lapprodukte
Porseleinborde en teestelle
Plaasbenodigdhede bv reënwatertenks
& reënmeters
Boersepe, Vellies
Leerprodukte
Kombuisgereedskap

www.myhartsmense.co.za

HOE GAAN DIT WERK?
Jy sal gebruik maak van ons
goedgekeurde platform. My
Hartsmense-platform kan enige produk
of diens bemark wat verkoop word in 'n
Shopstar-, WooCommerce- of Shopify-
aanlyn winkel. Mede-hartsmense sal op
'n ontdekkingstog vertrek en op die My
Hartsmense-platform in die aanlyn
winkel kan loer en na hartelus kan koop.
Hulle koop nog steeds direk van jou. Jy
beheer jou eie voorraad en besprekings
en is verantwoordelik vir die aflewering
van jou produkte by die kopers.

WAT KOS DIT?
My Hartsmense™-platform het 'n lae
maandelikse subskripsiefooi na gelang
van die aantal produkte en dienste wat
jy wil vertoon. Die platform hou boek
van jou verkope en besprekings, en
neem 'n persentasie kommissie op
verkope, waarop ons vooraf besluit.

WIE IS "MY HARTSMENSE"
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Plaas-tot-Bord besorg aan kliënte die
beste seisoenale bederfbare produkte
direk vanaf die plaas tot op jou bord –
deur middel van 'n gerieflike landswye
Uber-konsep-afleweringsdiens. Ons
bring dus die plaas tot voor jou huis se
deur.

'n Kombuis is 'n plek van bymekaarkom
en gesellig kuier en eet. By Hartskamer
wil ons jou so 'n kombuis bied waar jy
tuis voel en saamkuier en -eet.

Ons fokus op gesonde plaasprodukte
van plaaslike boere. Ons is vasberade
om die beste produkte aan jou te bring
vanaf nabygeleë boere en ander
verskaffers in jou omgewing. Ook vanaf
jou voorkeurboer. Ons vleis- en vars
produkte kom van Suid-Afrikaanse
boere wat ons ken en vertrou. Alles is
beskikbaar in 'n goed gestruktureerde
en effektiewe aanlyn winkel:

Die Aanlyn Plaaswinkel verkoop:
- Beste Gehalte Vleis
- Gevriesde Maaltye

Kom sit saam aan ons tafel

www.farmtoplate.co.za

O N T M O E T  O N S  B O E R E 
EN V E R S K A F F E R S

By verskillende geleenthede deur die
jaar besoek en kuier ons by ons boere
en verskaffers op hul plase in en om
Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, Port
Elizabeth, Oos-Londen, Bloemfontein,
Nelspruit, Upington, Polokwane,
Durban, Malmesbury en Bethulie en
vele ander bestemmings.
Kontak ons gerus indien jy wil hê ons
moet jou as boer / verskaffer besoek.
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DIE "HARTSKAMER" WÊRELD
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W A T  I S  H A R T S K A M E R ?
Aangename kennis en welkom by die
Hartskamer-gemeenskap.

www.hartskamer.co.za

Hartskamer is 'n leefstyl en veelvuldige |e-
handelplatform waar ons vir ons plaaslike
boere, produkvervaardigers,
diensteleweraars en kunstenaars die
geleentheid bied om mekaar te
ondersteun, en ook hul produkte en
dienste sigbaar en beskikbaar te maak vir
voornemende kliënte van oraloor.
· Hartskamer is ook 'n holistiese
ekosisteem-gemeenskap waarin ons
mekaar ondersteun en vernuwend dink
om veral boere en verskaffers in die
pandemie-tyd te ondersteun en help
oorleef.
· Ons vind inspirasie uit die plaaslike en
die mooi en ons kyk na kwaliteit,
kreatiwiteit en geleenthede.

Dalk verlang jy na die veld om jou
kampvuur, naggeluide, 'n jakkalas wat
tjank of 'n rookie wat êrens trek uit 'n
huisie op die vlaktes … Miskien is jy lus
om 'n bok te jag. Dalk is jy net lus vir
plaasvars skoonheid, 'n regte egte Karoo-
tjoppie of 'n Karoo-stoepstorie. Dalk mis
jy 'n plaashuis in die koelte onder 'n groot
bloekomboom.
· Hartskamer bied ook 'n aanlyn-winkel
wat bederfbare en nie-bederfbare
voedselprodukte van hoë kwaliteit
verkoop.
· Ons glo in volhoubare boerderymetodes
en -produkte wat jou gesondheid en die
omgewing bevoordeel.
· Hartskamer werk nou saam met
plaaslike boere en kleinsakeboerderye en
bied jou alles wat jy nodig het, onder een
dak te kan kry.

FOTO LINKS:  STIGTER STRAUSS
ODENDAAL SAAM MET SY VROU LIZE
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DIE "HARTSKAMER" WÊRELD
 Kom deel aan die ongelooflike en diverse kultuurstories

en verhale of kom vertel jou oupa se stoepstories.
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Bestaan uit

Aan u gebring deur
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