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DStv gaan
History en
Lifetime
behou
Hy kon op die nippertjie ’n nuwe
ooreenkoms met die eienaars
van die TV-kanale History en
Lifetime sluit, het DStv gister
aangekondig.
Dié kanale sou volgens ’n vorige aankondiging om middernag
verdwyn omdat DStv se kontrak
met A+E Networks verstryk het.
Gelukkig kon die partye ter elfder ure ’n nuwe ooreenkoms beklink wat vir etlike jare gaan
geld, berig Channel24.
Die slegte nuus is egter dat
Crime+Investigation (C+I)
steeds van die kassie gehaal
word omdat ’n ooreenkoms daaroor nie bereik kon word nie.
Twee nuwe kanale vervang
C+I.
Dit is nog nie bekend watter
kanale kom nie, maar ’n woordvoerder het aangedui een daarvan is ’n “gevestigde internasionale handelsnaam” en die ander
’n “nuwe, innoverende” kanaal.
Albei kanale sal ’n “verskeidenheid” van “opwindende” programme bevat, insluitend
dokumentêre en werklikheidsreekse.
DStv-kykers was die afgelope
maand die josie in ná die bekendmaking dat History, Lifetime en C+I gaan verdwyn.
In ’n verklaring sê Yolisa
Phahle, hoof van algemene vermaak by MultiChoice, hulle is
“dankbaar vir intekenare se geduld en terugvoering” oor die
kwessie.
Intussen het DStv ook aangekondig hy sluit ’n goedkoper
pakket wat onder meer kykNET
bevat.
Alle intekenare van sy Selectpakkette word na sy Family-pakket oorgeskuif. kykNET is nie
deel van dié pakket nie.
Die skuif was veronderstel om
die afgelope Dinsdag te gebeur,
maar teen gister het verskeie intekenare van Select laat weet
hulle het steeds toegang tot kykNET. – Petrus Malherbe

Vinette Ebrahim gaan in
‘Binnelanders’ gesien word

Al die boere se moontlike
pasmaats, insluitend die
eerste groep manlike
pasmaats, groet die boere
voor die blitsafsprake.

MOONTLIKE PASMAATS GEKIES

Boer ‘wil vroue lek’
Ané van Zyl
“Ek sê jou, Leah, daar was
party van daai vroue . . . Toe
hulle instap, toe voel dit ek
kan aan hulle lek. Jis, hulle
is mooi!”
Só het boer Willem (29)
skertsend gesê nadat hy tien
moontlike pasmaats ontmoet
het in gisteraand se episode
van Boer soek ’n vrou op
kykNET.
Die boere het tien moontlike pasmaats gekies uit die
briewe wat hulle in verlede
week se episode ontvang het
en in die jongste episode gisteraand kon hulle al tien
ontmoet. Hulle moes uiteindelik elkeen hul vyf gunstelinge kies om hulle beter te
leer ken.
Dit was ook die eerste
keer dat ’n groep mans op
die program bymekaargekom het vir ’n boer. Boer
Damian, dié reeks se eerste
gay boer, kon net nege pasmaats ontmoet omdat een
van die tien weens probleme
met ’n vlug nie die blitsafsprake kon bywoon nie.

Andrew (vir boer
Damian), Anchen
(vir boer Graham) en
Anneen (vir boer
Theunis) vertel hoe
die afsprake verloop
het. Al drie dié
moontlike pasmaats
is deur hul boere
gekies en sal in
volgende week se
episode te sien
wees.

Boere Damian, Henrie, Graham, Theunis en Willem sit en bekyk
mekaar se briewe.
Nadat boer Damian met
een van hulle, Dijan, gesels
het, sê hy vir die kamera:
“Dis ’n mooi man, sjoe.” Dijan het gedurende die afspraak gesê hy sal dit oorweeg om Gauteng toe te verhuis, mits dit vir liefde of ’n
goeie werkgeleentheid is.
“Dit het beter gegaan as
wat ek gedink het,” het boer
Theunis ná die tyd gesê.
“ ’n Mens is ’n bietjie op
jou senuwees aan die begin,
maar ek het nogal gekry wat
ek verwag het.”
Boer Graham (26) het sommer ná een van die afsprake
gesê: “Daar is ’n trouvrou!”

Die oudste boer in die
reeks, boer Hentie (51), het
twee geskenkies gekry by
die vroue wat hy gekies het
vir die blitsafsprake. Een
hiervan was ’n klein wit
blom en die ander ’n spesiaal toegedraaide pakkie van
’n moontlike pasmaat, Hantie.
Hy het met ’n ander
moontlike pasmaat, Angie,
gesels oor rooibostee waarmee hy boer en sy het gesê
dat sy “sinoniem” is met ’n
koppie rooibostee.
Boer Willem het met Runet, een van sy moontlike
pasmaats, gedeel dat hy nie

lief is vir tee nie, al boer hy
daarmee.
“Ek love tee,” het sy gesê.
Jhelizé, nog ’n moontlike
pasmaat vir boer Willem en
’n forensiese rekenmeester,
het met hom gesels oor die
plaas en gesê sy geniet dit
om te jag en rugby te kyk.
“Sy gaan nie kerm as ek
gaan jag nie,” het boer Willem met ’n glimlag ná die gesprek gesê.
“Sy gaan tien teen een vir
my sê ek moet haar saamvat. Hoe gaan ek dít wangle?
Onse genade.”
’n Paar moontlike pasmaats vir boer Theunis (36),

“Ek besef nou daar is lewe daarbuite,” sê die aktrise Vinette Ebrahim (62), wat volgende week
vir ses weke by die kykNET-sepie Binnelanders
begin werk.
Sy het onlangs, ná byna twee dekades, haar
laaste verskyning op 7de Laan gemaak.
Kykers het op 4 April 2000 – toe 7de Laan vir
die eerste keer op SABC2 uitgesaai is – met die
karakter Charmaine Beukes (later Meintjies)
kennis gemaak. Later het
Ebrahim ook die rol van
Vivian, Charmaine se
suster, vertolk.
“Nou vertolk ek die rol
van Vida (in Binnelanders) en sy verskil heeltemal van my karakter in
7de Laan,” sê Ebrahim.
“Sy is wel ook ’n ma,
maar meer as dit is sy ’n
Vinette Ebrahim
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sy is nogal ’n vuurvreter,
wat iets heeltemal anders is. Ek is baie opgewonde en kan nie wag om daar te begin nie.”
Ebrahim kan nie veel meer oor Vida se storielyn(e) sê nie.
Ebrahim het op die verhoog onder meer in
Lizz Meiring se toneelstuk My naam is Ellen
Pakkies teenoor Christo Davids opgetree en sy
het voorheen in dramareekse soos Barney Barnato, Meeulanders en Soutmansland verskyn.
Dit blyk egter dat 2020 ’n besige jaar vir haar
sal wees.
“Ek praat nie daaroor voordat dit nie geteken
is nie, maar kom ek sê só: Julle sal my volgende
jaar definitief op die feeste sien. Ek is baie opgewonde daaroor. Daar is ook flieks wat na my
kant toe kom en ek is nederig, nederig, nederig
dankbaar daaroor.” – AJ Opperman

Marcia, Liesl en Lindie, het
beklemtoon dat hulle lief is
vir die natuur en oefening.
Boer Theunis het grappig
vir Lindie gesê as hy nie ’n
boer was nie, sou hy ’n
“rockster, of so iets” wou
wees.
Boer soek ’n vrou word
Donderdae om 20:00 op
kykNET uitgesaai. Hou ook
kykNET Sondagaand dop vir
Hannes van Wyk se onderhoud met boer Damian om
18:00 op die TV-program
Kwêla.
) Kyk al die vorige reekse
van Boer soek ’n vrou op
Showmax.

ADVERTENSIE | THE BOER & BUTCHER

Francois van Coke bekoor met
akoestiese vertoning by The
Boer & Butcher se straatkonsert
Danielle Daniëls
Op Donderdag 24 Oktober was
The Boer & Butcher by Stellenbosch Square stampvol Francois
van Coke-liefhebbers.
By hierdie eiesoortige opelug
straatstyl-konsert kon aanhangers rustig kuier terwyl hulle na
Van Coke se akoestiese klanke
luister.
Dit is die tweede keer dat The
Boer & Butcher hierdie soort konsert aanbied. Die Heuwels Fantas-

ties het by die eerste een opgetree.
Kaartjies vir dié konsert het
R450 gekos en ongeveer 160 is verkoop.
Dit het verwelkomingsdrankies,
’n peuselbord, heerlike kos soos
gepluiste vark-taco’s met Asiese
koolslaai, prego-hoenderburgers,
hoendervlerkies op ’n stokkie,
biefburgers en skyfies asook die
vertoning deur Francois van Coke
ingesluit.
Daar was selfs ’n kroeg en ge-

lukstrekkings. Die kos, drankies
en gesellige vure het vir die ideale
Meksikaanse straatbraai-gees gesorg.
Die tema van die aand was
“Dagdroom”, wat aansluit by Van
Coke se nuwe album, Dagdroom
in Suburbia.
Volg gerus The Boer & Butcher
se Facebook-blad om op hoogte te
bly van soortgelyke konserte.
Vir meer inligting oor The Boer
& Butcher, besoek hul webtuiste
by www.boerandbutcher.co.za.

Die trotse span van The Boer & Butcher wat hierdie geleentheid aanmekaar gesit het. Van links is Jerome Scheepers, Edu Hanekom (eienaar van The Boer & Butcher), Francois
van Coke en Anita Reynolds.
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Jackie Brand en Gavin van der Berg smul aan die heerlike peuselhappies wat voorgesit is.

Francois van Coke en sy orkes het liedjies soos “Daarsy boys”,
“Dagdrome in Suburbia” en “Whiskey in the Jar” gesing.

Selfs die aanbieders van die televisiereeks Laat die Potte Prut, Piet Marais en Frik
Oosthuizen, was daar. Agter is Meagan en Frik Oosthuizen en voor is Piet Marais,
Minette Fourie en Eddy Naude.
Matthew Wege (13) en Remy van der Vyver (13), al die pad
van Amsterdam, was die jongste gaste. Hulle was hoogs in
hul noppies om Francois van Coke te ontmoet.

Wilbar en Danny Robberts.

Agter van links is Anita Reynolds, Edu Hanekom, Hannes Pickard (Dorpstraat Ontwikkelaars), Jannie Kruger (Dorpstraat Ontwikkelaars), Francois van Coke, Liné Knoetze (Dorpstraat Ontwikkelaars), Aneesa Patel-Magerman (Dorpstraat Ontwikkelaars) en Mariska
Laubscher (Dorpstraat Ontwikkelaars). Voor is Tanita Talke (Dorpstraat Ontwikkelaars).

Agter is Petrus Kennedy (links) en Phillip Kühn. Voor is Jo-Maré
Meyer (links) en Paula Kühn.

Charlene Kotze en Jo-ann Kotze.

Anria Viviers en Adriaan Buys.

Vernon Jefferies (links) en Dewald Victor.

Van links is Lizahn, Dirk, Willem en Riana Prinsloo.

Hier is Francois en Janine Malan.

