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haar kernspan van tot agt
vroue vir wie sy net lof
het.

Haar belangrikste span-
maat is egter Andrew, wat
in die sakewêreld is.

“Ja, ek is mál oor jou
pappa,” koer sy vir Levi.

“Mense dink altyd ‘Hei-
ke is so ’n go-getter’, maar
die troubedryf is rof, jong!
Sonder my man, wat na-
weke kinders oppas en
spaghetti bolognese maak,
sou ek dit nie kon doen
nie.”

Persoonlike reis
Ma- en vrouwees kom vir
haar eerste, en sy dra die-
selfde warmte aan haar
klante oor. “Ek wil mense
met liefde en passie be-
handel. Ek is deel van hul
baie persoonlike reis.”

Daarom raak sy dikwels
“tight pêlle” met die bruide
en het sy nog nooit met
“bridezillas” te doen gekry
nie.

Sy haal bruide dikwels
uit hul gemaksone deur
temas op hul kop te keer
en blomme voor te stel
wat nie kommersieel be-
skikbaar is nie. Sy het al
selfs granate in rangskik-
kings gebruik.

Orgideë is van haar
gunstelingblomme, want
dit verlep nie gou nie en
pas by alles. “Ek hou ver-
al van die ongewones . . .”
. Besoek http://www.
fleurlecordeur.co.za.

moet uitklim! Die blomme
vertel altyd ’n storie,” sê
Heike. “Soms moet ek
gaan mooipraat by ’n oom
op die dorp vir sy laaste
vyf dahlias . . .”

Toe sy ’n ruk gelede
Kaap toe gery het, het sy
’n bos met groen blomme-
tjies langs die snelweg
raakgesien: “Dit sou per-
fek wees vir die ruiker
wat ek beplan het. Ek het
nét daar gestop en met my
hoë hakke oor die reling
langs die snelweg geklim
om daarvan te pluk.”

Onmisbare spanmaats
Mooi skoene is deel van
haar liefde vir modes, en
waaruit sy baie inspirasie
put.

“Maar dit is harde werk
en glad nie so glam as wat
dit lyk nie. Ek is meestal
in plakkies en ’n voor-
skoot. Ek doen elke liewe
ding met my hande, al
moet ek deur die nag
werk. Ek sal niks vir ’n
kliënt gee as ék nie daar-
mee tevrede is nie.”

Hiermee help haar “fan-
tastiese span”. Ma Johan-
na en sus Silke spring dik-
wels in, en daar is ook

ger was, het Andrew gesê
as ek wil bedank, moet ek
dit nóú doen.”

Die gesin het Paarl toe
getrek, en in hul plaashuis
is daar oorgenoeg ruimte
om met blomme te werk
én kinders groot te maak.
Binne ses maande was
haar dagboek vol.

“Ek het nooit beplan om
so besig te wees nie. Maar
ek verwyt nooit my werk
nie X dit is eerder ’n leef-
styl. As dinge te veel raak,
kom ek vir ’n uur huis toe
en cuddle my kinders. Ek
het die beste van alle wê-
relde.”

Blomme met stories
Oor haar “blommewêreld”
raak sy in vervoering.
“Ons styl is blómme; en as
dit éérste gaan kom by jou
troue, dan is ons vir jou.”

Vir hulle gaan dit nie
net oor ’n “bos blomme in
die water” nie. Net die
varsste, beste blomme is
goed genoeg.

Hulle laat selfs klein be-
grotings klop.

“Dit is daardie troues
waarvoor ons die veld
moet invaar om blomme
te soek of teen rivierwalle

haar blompotjies en laat
haar doen wat sy wil.”

Toe Heike en Andrew
vyf jaar gelede kansel toe
is, het sy en haar ma, Jo-
hanna, alles self gedoen.

’n Kaapse troubeplanner
was een van die gaste. Sy
het die blomme opgemerk,
en ’n paar maande later
het sy Heike gevra om
verantwoordelik te wees
vir die blomme by ’n
troue wat sy aan die reël
was.

Dit was die ideale ge-
leentheid om haar eie
ding te doen, hoewel sy
nooit ’n kreatiewe loop-
baan beplan het nie. Sy
het waarde-en-beleidstudie
aan die Universiteit Stel-
lenbosch gestudeer en la-
ter ’n draai in die IT-be-
dryf gemaak.

“Toe ek met Indya swan-

In die voorkamer van
Heike le Cordeur en
haar man, Andrew, se

pragtige ou huis in die
Paarl dans die lig oor hel-
dergeel orgideë in ’n glas-
pot. Heike se week oue
seuntjie, Levi, lê in haar
arms en slaap, onbewus
van al die balle wat sy di-
namiese ma in die lug
hou. Behalwe dat sy ook
die ma van Indya (3½) en
Luca (20 maande) is, is
Heike die eienaar van
Fleur le Cordeur, wat
blommeskeppings maak.

Sedert sy haar onderne-
ming sowat drie jaar gele-
de begin het, het sy vir die
blomme by sowat 300 trou-
es gesorg. In die week ná
Levi se geboorte het sy
niks minder nie as drie
troues kafgedraf.

Dít alles sonder dat sy
formeel as bloemiste opge-
lei is. Sy het eerder ’n
aanvoeling vir alles wat
uit die grond kom, besig-
heid en styl.

“Ek het grootgeword in
die Karoo, op ’n mooi ou
plaas buite Hanover. My
ma, wat ’n meestersgraad
in die kunste het, het ’n
pragtige tuin gehad, en sy
het ons kinders altyd by
die tuinmakery betrek.”

Sy glo die saadjie vir
Fleur le Cordeur is in
haar kinderdae geplant.

Sy maak haar kinders
ook só groot. “Indya staan
al reg wanneer hier blom-
me afgelewer word. Ek gee

Heike le Cordeur, eienaar van Fleur le Cordeur, is passievol oor blomme. Foto: CLAUDIA DE
NOBREGA

Heike en Andrew le Cordeur
en hul kroos, Indya, Levi en
Luca. Foto: NICOLA BESTER

’n Blomme
meisie in ’n
gestileerde
fotosessie
met Fleur le
Cordeur. Foto:
YOLANDÉ
MARX

Potjies blomme vir ’n trou
onthaal deur Fleur le Cor
deur. Foto: CATHERINE MAC

’n Dramatie
se ruiker. Fo
to: CATHE
RINE MAC

Heike le Cordeur hou veral
daarvan om met interessan
te ruikers vir bruide voren
dag te kom. Foto: CATHERINE
MAC

Heike is nie tevrede totdat elke detail perfek is nie.
Foto: CATHERINE MAC

Blommetowenaar
Die blommetowe
naar Heike le Cor
deur het met Riëtte
Grobler gesels.

‘‘Soms moet ek
gaan mooipraat
by ’n oom op die
dorp vir sy laaste
vyf dahlias.


