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Bonnievale het in die onlangse paar jaar bekendheid verwerf as gevolg van die verfraaiing van die 

dorp wat soos 'n natuurlike opwelling onder 'n paar inwoners begin het en algaande versprei het.  

Wel, in Murraysburg is presies dieselfde ding aan’t gebeur.  Die goed versorgde sypaadjie van Five 

Roses gastehuis het 'n vlammetjie aan die brand gesteek en al die bure reg rondom en vêrder af in 

Beaufortstraat het op spontane wyse en met bietjie sagte aanmoediging van Vyf Rose se kant af, 

begin om hulle omgewing skoon en netjies te hou.  Die bure se skoon sypaadjies en oulike 

straataansig-tuintjies begin nou amper soos 'n “seer duim” af te steek by die res van Murraysburg se 

strate en ons hoop en glo dat hierdie inisiatief aansteeklik sal wees en spoedig verder straataf en om 

die hoek en deur die dorp sal versprei.  Ons wil vir Johnnie Snyders, Nwabisa Singu, Gerald Adams 

baie dankie sê vir julle goeie voorbeeld.  En ook baie dankie aan Gerald se twee seuns JJ en Franklin 

wie op eie inisiatief die tuintjie om die voet van Murraysburg se unieke middel-van –die-straat 

lamppaal so mooi in stand hou.  Welgedaan mense! 
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Ek het gaan soek en het die regte, ware storie agter die Engelse grafte by Stellenboschvlei vasgestel.  Dit is aangeteken 

in die navorsingswerk van Taffy Shearing in haar tesis.  Dit lui soos volg: 

 

“An incident occurred at Stellenboschvlei 

at Murraysburg that illustrates how 

dangerous youngsters could be: 

Kitcheners Fighting Scouts were in hot 

pursuit of a group of young rebels under 

the command of Capt. Wynand Malan in 

March 1901.  The Rebels doubled back 

near the farm.    Capt. Boyd King and his 

troops dismounted and packed stones as a 

defensive barrier.  Throwing caution to 

the wind, two new ( rebel ) recruits, Petrus Pienaar and 13 year old Frikkie van Zyl raced up towards the position.  

King wounded and killed young van Zyl and wounded Pienaar.  Riding some distance behind Van Zyl and 

Pienaar, was Ben Burger of Gabrielsbaken, Murraysburg, who hid behind a boulder and held his fire.  He waited until 

he saw King’s hat came into view and shot him in the eye at a short distance.  He( Ben Burger ) was 14 years old.  In 

the fighting that followed, trooper Beard was also killed.”  {Verwysing: Pieterse, Oorlogsavonture van Genl. Wynand 

Malan, p 175, Mededelings van Mnr Bennie Roussouw van Murraysburg.} 

Ek geniet jul koerantjie verskriklik baie, en is so bly dat daar so baie van die jonger geslag in Murraysburg doenig is.  

Ek dink dit is fantasties! 

 

Vriendelike groete  

Chris Schonken  

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                    SMS:  072 388 9284 / 082 5093 120 

 

EPOS:  renetheron@mweb.co.za / jennyballantyne@telkomsa.net 

POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 
 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

Pseudonyms may be used, but all letters must be supported by a name, signature and address. 
The editors reserve the right to edit or reject letters.  The deadline for contributions is middle of the month. 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 

 

Die “ringsitting” van die VLV-afgevaardigdes van die Noord-Karoo Sirkel het gekom en gegaan en 

omtrent die dorp en distrik in rep en roer gehad.  Niemand het dit vrygespring nie – van die mans 

wat sulke planne gehad het, het gou uitgevind dat die vroue skerp neuse en veel meer as net ses 

sintuie het om hulle uit te snuffel en in die werk te steek! 

 

Interessante briewe van  ons lesers gehad – twee waarvan hieronder gepubliseer word. 
 

Hulp asseblief 
 

Ek is DRINGEND opsoek na ALLE inligting of verwysings rakende , Martha Joubert asook haar niggie Lenie Auret van 

Aberdeen gedurende die oorlog soos, fotos, persoonlikheid, verhouding met Gideon Scheepers en Carel van Heerden , hoe 

haar lewe verder na oorlog verloop het, getroud, datum van dood.   Of verwysing na iemand wat meer inligting 

het. Hulle is deur Engelse gevange geneem in Aberdeen en, later na Graaff Reinet en toe verban na konsentrasiekamp in 

Norvalspont. 

 

Jacobus Pienaar   epos: pinixsa@yahoo.com 



-3- 

Jagters oefen en kuier lekker 

saam 
 

Die .22-skietoefening, wat Murraysburg jaarliks 

aanbied, het Saterdag weer eens op Brookfield by 

Pollie en Michau du Toit plaasgevind. 
 

Die manne het gesweet ten spyte van die heerlik 

matige weer, maar dit geniet om hulle 

skietvaardighede te slyp.  Van die senior skuts het 

Izak van der Merwe van Badsfontein die beste 

gevaar met Wynand Rossouw en Marcel van 

Heerden kort op sy hakke. 

Niklaas Grobler het die ander junior skuts uitgestof.  

Monica du Toit was tweede en Winice Grobler ´n 

waardige derde.  Calvyn Vlok van Victoria-Wes en 

voorsitter van die tak het soos altyd sy deel bygedra 

om dit vir almal ´n leersame oggend te maak. 
 

Na die oefening is vleis gebraai, gekuier en die Du 

Toits se gasvryheid geniet.  Dis jammer dat die 

ondersteuning van die jagters van die buurdorpe effe 

minder as gewoonlik was, maar die Murraysburgers 

waardeer Pollie en Michau se opoffering en moeite, 

ten spyte van moeilike persoonlike omstandighede.   

Dit is altyd aangenaam om ´n skietoefening op 

Brookfield by te woon! 

 

 

VLV-Konferensie te Murraysburg 
 

Dit was die afgelope week Murraysburg se voorreg 

om VLV-afgevaardigdes van die Noord-Karoo Sirkel 

te mag ontvang. Vir dié groot geleentheid het die 

dorp omtrent sy vere reggeskud en het selfs die 

mans en plaaswerkers gehelp om alle toegangspaaie 

rommelvry te kry.  

Die tema van die VLVK vir 2013 is "My droom, my 

inspirasie“.  Vir die Murraysburgers is voldoende 

WATER die groot droom en inspirasie omdat die 

Karoo daarsonder lamgelê is.  Die 

konferensiegangers is met blou toegedraaide bome, 

wat sommer die rigting na die kerksaal en skousaal 

aangewys het,  begroet.  Dit simboliseer die 

konferensie se standpunt teen hidrobreking, wat 

onder andere tot moontlike verlies en besoedeling 

van grondwater kan lei.  Verder simboliseer dit ook 

die blou lug, waarin die saampak van wit wolke reën 

en dus ook lewegewende water belowe.  Dat die 

droom van genoeg reën nog in hierdie seisoen sal 

waar word, is elke konferensieganger se droom. 
 

Die verrigtinge is in die NG-kerksaal, wat treffend 

versier is, aangebied. Aangesien herwinning die 

wagwoord was, was die tafelversierings kruie in ou 

broodpanne en mooi in patroontjies geknipte 

koerantpapier.  Die windpomp in die middel van die 

tafels omring deur klippe, aalwyne en 

metaalkraanvoëls was nie net die fokuspunt nie, 

maar het die belangrikheid van  water in die Karoo 

beklemtoon. 
 

Paul Avenant open dan ook die konferensie met die 

voorlees van ´n gedig  oor die kosbaarheid van water 

in die Karoo en ´n gebed. 
 

Elsie Smuts, wat reeds 60 jaar lank lid van die VLV 

is, en Johanna van der Merwe, voormalige 

sirkelpresidente lei die optog van die vaandels van 

die takke van die Sirkel Noord-Karoo en  

Baasskut  Izak van der Merwe 
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Murraysburg se voorsitter, Theresa Troskie, 

verwelkom alle afgevaardigdes, gaste en veral 

Ronella Rademeyer, ere-presidente van die VLVK en 

Barbara Theron, voormalige hoof- bestuurslid. 
 

Sunelle Jansen van Rensburg doen in haar 

presidentsrede verslag oor die takke se aktiwiteite, 

terwyl Reneé Louw se finansiële verslag bevestig dat 

die Sirkel se geldsake gesond is.  Nadat Rina 

Coreeges die dames oor die gebruik van die VLV se 

webbladsy ingelig het, het elke bestuurslid ´n 

interessante program oor haar portefeulje aangebied. 

Die spreker vir Opvoeding en Kultuur, VGK-

predikant van De Aar, ds.Gansevoort, haal uit Efesiërs 

aan om die belangrikheid en noodsaaklikheid van 

onderdanigheid van o.a. man en vrou , werkgewer en 

werknemer en ouers en kinders teenoor mekaar te 

illustreer. 
 

Alma van der Berg demonstreer hoe van ou T-hemde 

´n praktiese oorjas gemaak kan word en wys pragtige 

drie-dimensionele kaartjies, wat ´n dame van 

Britstown vir liefdadigheid maak.  
 

Vir Marié Botha se portefeulje, Leefstyl, het Annatjie 

Reynolds, een van die skrywers van Wildvleisresepte 

gedemonstreer hoe ´n springbokribbetjie in ´n 

lekkerny omtower kan word deur dit te ontbeen, en 

met verskillende vulsels op te rol. Twee gelukkige 

dames het elk so ´n vleisrol as geskenk ontvang. 
 

Jonathan Deal van die Treasure Karoo  Action Group 

het die dames oor die nadele van hidrobreking ingelig.  

Murraysburg is die middelpunt van die gebied wat 

geteiken word en  Michelle van Rensburg, Land- en 

Tuinbou, se spreker het elkeen se aandag gehad. 
 

Vir die Gesondheidsprogram van Francis Herholdt het 

Melanie, apteker by die Merino-apteek in Graaff-

Reinet, die konferensiegangers oor 

hormoonvervangingsterapie ingelig.  Aangesien haas 

elke vrou daardeur geraak word, het sy ´n baie 

geïnteresseerde gehoor gehad, wat dan nog boonop 

elkeen met ´n geskenkie beloon is. 
 

Murraysburg se eie Pavarotti, Werner Swart, het 

voordat daar gesellig op die pastoriestoep teegedink 

is, met sy besondere sang luister aan die program 

verleen. 
 

Die dinamiese Vonita Nieuwenhuysen, wat onlangs 

haar skoonheidsalon op Murraysburg by die 

Kweperlaan geopen het, het vertel van haar pad in die 

sakewêreld, wat in Wildernes begin het en nou hier in 

die Karoo tot wasdom kom.  Emmerentia Pistorius vir 

Openbare Sake kon nie ´n beter spreker wees nie, 

terwyl die ervare keramiekrestoureerder, Alida 

Vermeulen, verduidelik het dat haar werk geduld, 

kreatiwiteit, kunssinnigheid en sakevernuf vereis.  Dit 

was die interessante bydrae van Alma van der Berg vir 

Kunste en Handvlyt. 
 

Die hoogtepunt was natuurlik die aandfunksie in die 

NG-kerk  waar Antoinette Pienaar, ondersteun deur 

oom Johannes, die kalklig gesteel het.  Sy het die 

gehoor met haar voordrag en lewendige aanbieding 

aan haar voete gehad en is ´n wonderlike ambassadeur 

vir die Karoo.  In haar eiesoortige vertellings word 

erns en humor fyn gebalanseer en dié vertoning sal 

almal lank bybly. 
 

Die seremoniemeester, John Swanepoel, het die 

aandag op Murraysburg se besondere orrel gevestig en 

iets  van sy geskiedenis vertel. 
 

Verteenwoordigers van die hoofborge,  Karoo 

Vleisboere Beperk en die Distrikslandbou-unie, Kotie 

van den Berg en Rikus Theron dra namens KVB en 

die DLV groeteboodskappe oor.  Hulle beklemtoon 

die goeie samewerking tussen hulle organisasies en 

die VLV. 
 

Johanna van der Merwe, oud-sirkelpresidente, word 

aangewys as die dankie-persoon aangesien sy oor baie 

jare besondere diens aan die VLV gelewer het en 

steeds diensbaar is.  Sy vertel ook een en ander oor 

die afgelope tagtig jaar se geskiedenis. 
 

 

 

Antoinette Pienaar en Oom Johannes 

Johanna van der Merwe
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Die versierings in die verskillende lokale, wat gebruik 

is, was besonder treffend en het niks gekos nie 

aangesien daar op herwinning gefokus is.  Daar is 

weer eens bewys dat mooi nie noodwendig baie geld 

hoef te kos nie! 

 

Dit was vir die Murraysburgers ´n voorreg om hulle 

gaste stylvol te onthaal en elke konferensieganger kon 

besiel en verryk huiswaarts keer. 

 

 

 

 

 

VLV-konferensie Sirkel Noord-

Karoo 

 

Die tweede dag van die konferensie is hoofsaaklik aan 

interne administrasie gewei, met Geoff Kingwill, voorsitter 

van Cape Wools,se optrede die hoogtepunt van die 

verrigtinge. 
 

Vir die konferensiegangers, wat al gewoond daaraan is dat 

die media landbouleiers meestal as oud, verstok en 

hiperkonserwatief voorstel, was dit verfrissend om hierdie 

dinamiese landbouleier, boer en bekwame ingenieur te kon 

leer ken. 
 

Kort, bondig en boeiend het Kingwill sy passie vir wol en 

die bevordering van die gehalte en bemarking daarvan  met 

die konferensiegangers gedeel.  Volgens hom het wol twee 

negatiewe eienskappe: dit is duur om te produseer en 

gevolglik duurder as verskeie mededingende sintetiese 

produkte en dit moet omsigtig versorg word, om lank mooi 

en uitstekende diens te kan lewer. 
 

Geen ander soortgelyke produk is egter so veelsydig soos 

wol nie en dit kan gedurende al vier seisoene gedra word.  

Boonop is dit ´n natuurlike vesel met al die voordele 

daaraan verbonde en is die produksie daarvan volhoubaar. 

Daar word wel deur sommiges gemeen dat wol, of dan die 

groot skaapkuddes ´n negatiewe impak op die omgewing 

het, maar aldus Kingwill, is dit nie die geval nie wanneer 

gesonde boerderypraktyke toegepas en volhoubare, 

toepaslike navorsing in dié verband gedoen word, soos wat 

tans die geval is. 

Danksy navorsing word die produk steeds verbeter en 

ontwikkel. So is die sogenaamde "stortpak", ´n ligte 

wolpak, wat maklik gewas en oornag in die stort opgehang 

kan word ´n wonderlike uitkoms vir besige sakemanne, 

wat baie moet reis en kwaliteitklere benodig. 
 

Prince Charles, wat hom slegs vir volhoubare produkte 

waaraan hy glo, beywer, is ´n ywerige wolentoesias en 

wanneer iemand soos hy met wolbemarking geassosieer 

word, beteken dit natuurlik wondere vir die bedryf. 

Susanna van der  Merwe het ´n aangrypende gedig, wat sy 

ter nagedagtenis aan haar geliefde ouma geskryf het, 

voorgelees en menige dame diep geraak. 
 

Daar word altyd na die prysuitdeling uitgesien en vanjaar 

was nie ´n uitsondering nie. Murraysburg se Adrie 

Conradie word aangewys as die vlindervrou vir 2013 en 

Murraysburg wen die skild vir sirkelkompetisies.  Orania 

wen egter  algeheel, d.w.s. gesamentlik die sirkel- en 

VLVK-kompetisies, asook die Johanna van der Merwe-

skild.  Murraysburg ontvang die skild vir Openbare Sake 

en Landbou en Tuinbou, terwyl Colesberg vir Gesondheid 

en Victoria-Wes vir Opvoeding en Kultuur die septer 

swaai.  Petrusville wen die kwaliteitskild en De Aar die 

presidentskild.  Daar is ook verskeie individuele pryse 

toegeken en is die Murraysburgers trots op hulle Wina 

Pienaar, wat die prys vir die mees uitstaande artikel wen. 

Nadat Orania die ander takke op oorspronklike wyse na die 

2014-konferensie uitgenooi het, het alle gaste, gewapen 

met ´n heerlike kospakkie na ´n suksesvolle konferensie 

huiswaarts gekeer! 

 

 

Huis Spitskop 

 

Die jaar haas met ‘n spoed vorentoe vorentoe en ons is 

reeds aan die einde van Maart 2013. Die 4x4 dag is om die 

draai, op 24 Mei om presies te wees . Hierdie jaar val dit 

saam met die jaarlikse jagkompetisie en deelnemers kan 

dus werklik waarde vir hul geld oor hierdie naweek kry. 

Spitbraai en Spitskop se bekende potbrode gaan die honger 

magies by die dag voed terwyl Jos en sy span die vernuf 

van die 4x4 manne en vroue tot die uiterste gaan beproef. 

Murraysburgers teken hierdie dag aan in julle dagboeke,  

 

En baie dankie aan almal wat stil-stil agter 

die skerms gewerk het 
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nooi vriende en familie en kom geniet hierdie heerlike 

naweek. 
 

Huidig is hier 52 inwoners in Spitskop. Die twee oudste 

inwoners word albei hierdie jaar 95. Tannie Annie Slabbert 

is met ‘n kortkop die oudste en bereik op 26 Maart hierdie 

mylpaal terwyl Oupa Piet Booysen moet wag tot 5 

November. Albei is egter nog relatief gesond en die 

verstand is nog baie helder. Wat ‘n voorreg om na sulke 

dierbare mense om te sien. Tannie Isabel van Heerden stap 

nog op 93 elke dag vir ‘n kuiertjie in die dorp en het selfs 

met die bus vir vriende in Bloemfontein gaan kuier, 

merkwaardig! Oom Jan van Rensburg bak en brou nog 

steeds elke dag en maak die wonderlikste eetgoed, en dit 

op 91. Die tannies maak beurte om elke dag voor 

middagete ‘n paar vrolike note uit die klavier op te tower. 

Nee wat, ons is beslis lewendig en gesond hier te Spitskop. 

Klerasie bly altyd ‘n probleem hier by Spitskop. Onthou 

tog as u daardie kaste uitgooi om die oorbodige 

kledingstukke aan Spitskop te skenk. Die inwoners is tog te 

spoggerig indien hulle weer “nuwe” uitrustings het. 

Dankie aan almal vir skenkings van vleis en groente, ook 

aan al die ander lekkernye wat van tyd tot tyd by Spitskop 

afgelewer word. Voorwaar, Murraysburg sorg vir sy oues 

van dae. As daar dalk ‘n verdwaalde koedoe, bees of 

skaaap op u plaas rondloop wat in u pad is, onthou 

Spitskop kan hom nuttig gebruik. 

     ~Maretta Theron~ 

 

 

 

NOG VOORVALLE UIT DIE 

VERLEDE VAN MURRAYSBURG 

 

 

1. Die Malherbes van Louwsbaken het op die dorp 

kom aftree.  Vanaf hulle agterdeur het ‘n wingerd 

prieël gewees.  Kinders het daar gaan druiwe steel.  

Een van hulle het net by die agterdeur stelling 

ingeneem.  In die huis het hulle later gewaar dat 

iemand druiwe steel.  Die oom het die agterdeur 

oopgemaak en met ‘n kers gelig.  Die man by die 

agterdeur het net die kers dood geblaas en toe kon 

al die ander manne ongesiens wegkom. 

 

2. By Williams se winkel was twee petrolpompe.  Op 

die Richmond pad was daar ’n petrol advertensie, 

‘Shell at Williams’.  Kwaaijongens het die S van 

Shell afgekrap, toe staan daar ‘Hell at Williams’. 

 

3. Op Komsplaas het oom Chris Dames gebly.  Jan 

du Toit (FCU), het by hom skape geklas.  Oom 

Chris het ‘n bottel vyfjaar oud brandewyn in sy 

klerekas gehad.  Aan die einde van ‘n warm dag 

het hy gevra of Jan en sy maat ‘n dop wil hê.  Jan 

het gesê dit sal lekker wees.  Oom Chris skink toe 

self die drankie.  Toe hulle klaar gedrink het, vra 

hy of hulle nog wil hê.  Jan sê toe hulle sal nog een 

neem omdat die eerste dop ‘n bietjie klein was vir 

sy ouderdom. 

 

4. Wilna, my vrou was nuut by die prokureursfirma 

waar sy kom werk het en nog vreemd op 

Murraysburg.  Mnr Kuhn, die prokureur het haar 

gestuur na ‘n tannie Liebenberg om vorms in te 

vul.  Die tannie was kort en het sulke kort treetjies 

gegee as sy loop.  Wilna het gesê dat sy nie die 

tannie ken nie.  Hy het toe min of meer beduie 

waar sy bly en gesê sy sal sommer weet dit is sy 

want sy gee vyf tree voor sy roer. 

 

5. Ds Martins was ‘n aflos predikant in die NG Kerk.  

Hy was vir ‘n tydjie op Murraysburg.  Hy was lief 

om engelse sinne in sy preke te gebruik.  Toe hy 

op Murraysburg was, het hy vertel van die 

kerkraad in een van sy vorige gemeentes wat gekla 

het oor sy engelse gebruike.  Sy opmerking was 

toe:  ‘As ek ‘n siel daardeur kan wen, I will do it 

time and again’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie dankie aan oom Bennie van der Merwe vir 

hierdie reeks vertellings uit Murraysburg se verlede. 

Dit is vir my steeds 'n raaisel hoe die stories op my 

rekenaar beland het, maar dankie ook aan die 

persoon wat daarvoor verantwoordelik was!  Ons 

wens oom Bennie alle sterkte toe vir 'n spoedige 

beterskap na sy onverwagse en onbeplande 

kennismaking met Moederaarde. 

     ~René~ 

Eers lees, tel en 

skryf 
 

   Die grappie (“Groot dors”) aan die einde van 

Manie se rubriek (“Nasionalisering werk nie”, 

LBW, 10 Februarie het betrekking. 

   Dit het my laat dink aan my eie seun wat nie wou 

skool toe gaan nie,  maar wou help boer.  Ek sê toe as 

jy wil boer moet jy darem kan lees (byvoorbeeld 

Landbouweekblad), kan skape tel en kan skryf, want 

jy sal 'n tjek moet kan uitskryf.  Heel tevrede is hy 

skool toe. 

   Op 'n Sondagaand so ses, sewe maande later wou 

die man nie slaap nie en het hy rondgerol. 

Sondagaande is altyd deurmekaar, want mens wonder 

of alles reg ingepak is.  Maandagoggend is die skool 

sowat 60km vêr. 

   Ek nader gestaan en gevra wat is fout.  “Pa,” het hy 

gesê, “jy het gesê as ek kan lees en tel en skryf, kan 

ek kom boer en ek kan nou.  Ek gaan nie môre skool 

toe nie.” 

   Toe moes daar vinnig gedink word, want 'n belofte 

is 'n belofte.  Ek het gesê: “Man druk deur tot die 

einde van die jaar, dan het jy darem 'n Sub-A 

sertifikaat wat jy kan wys.”  “Reg pa,” het die 

mannetjie gesê, omgedraai en geslaap. 

   Nou, ná matriek, vier jaar op kollege en twaalf jaar 

in die Kaap, het hy besluit om te kom boer, wat vir 

my 'n groot vreugde is. 

 

IZAK VAN DER MERWE 

Stellenboschvlei, Murraysburg. 
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Water is Kosbaar 
Elsje Kruger het haar Graad 3’tjies opdrag gegee om iets te skryf oor die kosbaarheid 

van water.  Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor.  Hier is Ricardo 

Haarvoor en Modisha Booysen se siening van die saak.  Ons vertrou dat Fracking Shell ook 

hiervan te hore sal kom en kennis neem!   

En van hulle meegaangaande illustrasies, is dit duidelik in watter deel van die land hierdie 

kinders grootword. 
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Austin van Heerden verewig in 

SA rugbymuseum 
 
Mnr. Austin van Heerden, ’n oud-Murraysburger en een 

van die heel beste sportmanne wat die Karoo nog 

opgelewer het, is een van 43 Suid-Afrikaanse 

rugbykapteins uit die hede en verlede wat vir hul bydrae tot 

rugby verewig gaan word deurdat hul handafdrukke in ’n 

nuwe Springbok-museum in Kaapstad te sien sal wees. 

 

Afdrukke van die kapteins se hande is onlangs op ’n 

openbare plegtigheid in die V&A Waterfront in Kaapstad 

geneem.  Die afdrukke sal in brons gegiet word en te sien 

wees in die SA Rugbyraad se museum wat sy deure op 

Erfenisdag, 24 September, in die Waterfront sal oopmaak. 

 

Vele beroemde Springbok-kapteins het aan die plegtigheid 

in die Waterfront deelgeneem.  Van Heerden (80) was een 

van die oudste lewende kapteins wie se handafdrukke 

geneem is.  Hy was in 1961 kaptein van die Suid-

Afrikaanse bruin rugbyspan wat teen die nasionale swart 

span gespeel het. 

 

Ingevolge die regering se destydse apartheidsbeleid was hy 

as bruin mens geklassifiseer en kon hy nooit as lid van die 

Rugbyraad se Springbokspan (bestaande uit wit spelers) op 

internasionale vlak rugby speel nie.  As versoeningsgebaar 

het die Rugbyraad in die jaar 2000 Springbokbaadjies aan 

hom en die beste ander bruin en swart spelers oorhandig. 

 

Die nuwe rugbymuseum vervang die museum by die 

Rugbyraad se hoofkwartier in Nuweland, Kaapstad.  In die 

museum sal die ongelykhede wat vóór rugby-eenheid in 

1992 ondervind is, reggestel word deur die nodige aandag 

aan die destydse bruin en swart rugby in die land te gee. 

 

Oor die feit dat hy in die museum verewig gaan word, sê 

Van Heerden hy “waardeer dit baie”.  Die plegtigheid 

waartydens hul handafdruk geneem is, was “ ’n pragtige 

geleentheid”. 

 

Van Heerden was ’n puik en veelsydige agterspeler wat op 

losskakel, senter en heelagter geskitter het.  Van watter 

stoffasie hy was, blyk uit die feit dat hy veertien jaar lank – 

van 1955 tot 1969 – rugby gespeel het vir Sentraal-Karoo, 

’n provinsiale unie van die destydse South African 

Coloured Rugby Football Board (SACRFB). 

 

Toe hy in 1961 kaptein van die SACRFB se nasionale span 

was, het hy op buitesenter uitgedraf.  Die bruin span het 

dié “toetswedstryd” teen die South African African Rugby 

Board (SAARB) se nasionale swart span in die Groenpunt-

stadion in Kaapstad met 6-12 verloor. 

 

Van Heerden, wat op Nieu-Bethesda gebore is, was sowat 

dertig jaar lank ’n Murrayburger.  Hy het van 1964 tot met 

sy aftrede in 1993 by die plaaslike skool van die NG 

Sendingkerk (nou die Primêre Skool Murraysburg) 

onderwys gegee. In daardie tyd was hy lid van die 

rugbyklub Caledonians op die dorp. 

 

Sy vrou, Marjorie, ook ’n onderwyseres, is in die jaar van 

sy aftrede oorlede en is in Port Elizabeth begrawe.  Hy het 

toe by sy kinders in Port Elizabeth gaan woon. 

 

Die Van Heerdens se vier kinders – Ralton, Evelyn, Denise 

en Yolanda – was op Murraysburg op laerskool.  Ná hul 

hoërskool-opleiding op Graaff-Reinet het hulle hulself 

akademies verder bekwaam.   Evelyn het ’n doktorsgraad 

in remediërende onderwys behaal. 

 

Van Heerden is in 2010 met ’n ou vriendin, die weduwee 

Hilda Hill (gebore Welcome), getroud.  Die egpaar woon 

op Middelburg (Kaap). 

 

Meer besonderhede oor Van Heerden se lewe en 

rugbyloopbaan is opgeneem in die boek Murraysburg 150 

jaar wat in 2011 verskyn het. Belangstellendes kan hom 

bel by sel 076 447 9360. 

        – Izak Malherbe -  

Foto verskaf deur Austin se seun Ralton 

 

 

Hierdie is die eenvoudige plastiek 

knippies waarmee broodsakkies 

toegeknip word.  Hulle lewe is maar 

kort – word summier weggegooi as 

hulle hul werk klaar gedoen het.  

Maar weet julle dat 20Kg van hierdie 

knippies 'n rolstoel vir die Hospice verdien.  Daarna gaan hulle 

deur 'n herwinnings proses en word gereïnkarneer tot iets 

anders plastiekerig wat ons daaglikse lewens so vergemaklik.  

'n Dubbele goeie doel.  

 Tannie Elsie Smuts versamel die knippies en sy vra dat julle 

tog asseblief die knippies in 'n botteltjie of sakkie sal gooi in 

stede van in die vuilgoeddrom en dit dan aan haar besorg. 

Die dorpenaars en plaasboere weet waar sy bly – diegene wat 

vêr bly kan sommer in klompie in 'n gewone koevert sit en teen 

standaard posgeld vir haar pos na: Posbus 341, Murraysburg, 

6995. 

Haar kontaknommer is 049 844 0227 

Austin van Heerden en Dawie de Villiers 
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- Lewe in die Karoo – 

Die Kalwers 
Onthou van die oom wie ek moes help het om vir sy Isuzu 

bakkie 'n nuwe balljoint in te sit?  Dieselfde oom moes toe 

met dieselfde bakkie vêr oorgrens tot in die Vrystaat ry om 

13 jong kalwers te gaan haal en terug te bring plaas toe.  

Hy koop die speenkalwers van die voerplase en maak hulle 

dan op sy geil plaas groot.  Dit kos omtrent niks om die 

kalwers groot te maak nie, want voeding is volop op sy 

plaas en die winste groot.  Die tannie van die plaas had min 

vertroue dat die oom alleen die beesplaas naby Colesberg 

sou kry en vra toe vir my om saam te gaan en om te sien 

dat alles reg en volgens plan verloop.  Ek weet nou 

weliswaar nie veel van beesboerdery en kalwers aanry nie, 

maar ek kon minstens help dat die oom nie in die vreemde 

verdwaal nie.  Die padaanwysings wat die tannie toe in my 

sorg laat was pragtig.  Nie vol wye draaie soos vroumense 

maar geneig is om te gee nie.  Soos byvoorbeeld draai links 

hier en regs daar en ry verby die Mohair Wolwinkel en 

moenie afdraai na die Karooboere Slagtery nie maar hou 

aan tot by die Algemene Handelaar en ry dan oor twee 

stopstrate waar jy die Flinkhuisvrou Tuisnywerheid sal kry, 

ensovoorts, ensovoorts.  Hierdie instruksies van haar was 

reguit en eenvoudig soos 'n man daarvan hou.  Neem die 

Colesberg na Venterstad pad.  Draai regs op die 

Steynsburg pad, hou aan vir sestien kilometer en Kleinvlei 

is op linkerhand, die plaas van Jysie Oosthuizen.  

 

Daar was egter eers 'n paar ander takies om af te handel.  

Langs die pad moes 'n sleepwa aangehaak word wat die 

oom van een van sy boerevriende geleen het.  Dit was 'n 

stewige wa, dubbel-as met vier wiele en 'n disselboom 

sterk genoeg vir die vrag van 13 kalwers.  Soos te verwagte 

van 'n plaaswa, werk dié se ligte nie behoorlik nie maar 

daar was op aarde niks wat mens daar langs die nasionale 

pad sonder enige gereedskap aan die saak kon doen nie.  

Moes maar die kans vat en vertrou dat die verkeersmanne, 

indien enige, soos gewoonlik, vas aan die slaap sou wees.  

Een van die instruksies wat saam met die wa gekom het, 

was om twee nuwe bande in Colesberg te laat opsit.  Die 

manne by die bandewinkel was nogal vinnig maar dit het 

nog steeds onnodige tyd by die dag se verrigtinge gelas, 

tyd wat beswaarlik te spaar was.  Klaar met die bande, vat 

ons toe die Venterstad pad en skaars 'n paar kilometer buite 

Colesberg draai die Steynsburg pad na regs af soos 

voorspel.  Die teerpad word toe sommer na die eerste paar 

honderd meter 'n grondpad en die grondpad vurk na nog 'n 

paar kilometer in twee sonder enige aanduiding watter een 

die weg na Steynsburg is.  Ons kies toe maar die pad met 

die meeste spore en na nog 'n ent vurk die pad weer in twee 

sonder enige aanwysings.  Ons kies toe maar weer die 

mees getrapte pad en hou aan met 'n effense onrustigheid 

oor die situasie.  Na sestien kilometer was daar nie 'n plaas 

in sig nie en nog tien kilometer verder begin my vermoede 

dat iets verkeerd geloop het, ernstig gestalte kry.  Die 

verlate vlaktes lyk toe glad nie na beeswêreld nie en ons 

besluit om maar liewer om te draai en een van die ander 

paaie te probeer.  Net daar sien ek toe 'n plaashuis 'n ent 

van die pad af en as amptelike navigator van die ekspedisie 

stel ek voor dat ons eers daar gaan vra waar is Kleinvlei 

dan.  Daar gekom vind ons die plaashuis onbewoon maar 

gelukkig was daar 'n paar arbeiders-huisies naby en ons ry 

toe soontoe om te gaan pad vra.  Die mense het toe nog 

nooit van dié plaas gehoor nie en dis toe dat ek besef die 

Kleinvlei is beslis verder as 'n dagreis per donkiekar want 

dié mense ken elke hoek en draai binne daardie radius.  

Nou maar weer terug grootpad toe en met die dag wat al 

goed oor sy helfte is, sien ons toe 'n bakkie doer by die 

grootpadhek staan.  Genade tog, dis seker die eienaar van 

die plaas en hy moet tog net nie die hek sluit nie, want dan 

sit ons met 'n groot moles.  Dit wás toe die eienaar van die 

grond waarop ons ons bevind het en hy wag toe by die hek 

om te sien wie so op sy plaas rondry.  Na die gewone 

groetery en verneem na almal se welstand, verduidelik ons 

toe vir hom dat ons eintlik opsoek is na Jysie Oosthuizen 

van Kleinvlei.  Hy was 'n gawe jong man wat die wêreld 

goed ken en met 'n respekvolle glimlag sê hy oom-hulle is 

darem nou vêr verkeerd.  Hy sê toe ons is wel op die 

Steynsburg pad maar die verkeerde een.  Daar was glo nog 

een vêrder, baie vêrder, waar ons eintlik moes afgedraai 

het en dan sou ons wel vir Kleinvlei na sestien kilometer 

op linkerhand gesien het.  Kan hom nie mis nie, dis 'n 

allemintige beesboerdery met stalle en krale net waar jy 

kyk en jy ruik hom sommer al van vêr af.  Die jongman 

dink toe so 'n bietjie en stel voor ons kon maar net sowel 

aanhou met die verkeerde pad en vir Kleinvlei van die 

anderkantt af benader as om al die pad terug te ry en weer 

voor te begin.  Met sy verdere padaanwysings is ons toe 

verder die verlate vlaktes in en later deur die pragtigste 

klowe en oor ewe pragtige bergpasse om uiteindelik die 

bestemming te bereik.  Een voordeel van verdwaal is dat 

mens gebiede sien wat jy andersins nooit in jou lewe te 

siene sou gekry het nie. 

 

Die kalwers was so nie so klein soos verwag nie maar al 

heel opgeskote en hopeloos te groot om almal op die 

sleepwa te pas.  Vier van hulle moes toe maar op die 

bakkie gelaai word en die res op die sleepwa.  Hopeloos 

oorlaai, beide die bakkie en sleepwa, was dit toe tyd om 

huiswaarts te keer met die daglig al amper daarmee heen.  

Gelukkig ken ons toe darem nou die regte pad en sou nie 

weer verdwaal het nie maar die probleem was 'n oorlaaide 

vrag en met 'n sleepwa waarvan die ligte nie behoorlik 

werk nie, in die donker op die nasionale pad.  Met die 

swaar vrag het dit maar stadig gegaan en daar moes kort-

kort gestop word om seker te maak die kalwers is nog 

gelukkig.  Die horlosie het al amper oorgeslaan na die 

nuwe dag toe ons uiteindelik die gevaarlike nasionale pad 

kon verlaat en die laaste paar grondpad-kilometers plaas 

toe aanpak.  Net na die afdraai hoor ons toe iets wat tjie-

tjie-tjie begin maak en met dié soort van geluid kan mens 

mos nooit hoor presies waar dit vandaan kom nie.  Wat wel 

duidelik was, was dat dit iets met die wiele te doen gehad 

het want elke keer as ons gestop het om na die kalwers te 

gaan kyk, hou die tjie-tjie op.  So het die laaste hoop dat dit 

dalk maar net die fanbelt was, ook verdwyn, maar daar was 

niks aan die saak te doen nie.  Moes maar deurdruk plaas 

toe want die kalwers moet afgelaai word en die kwaai 

tannie wag.  Deur die loop van die dag het sy kort-kort oor 

my selfoon verneem hoe dinge vorder.  Op een stadium 

moes ek 'n boodskap en 'n nommer afskryf.  Vra toe vir die 

oom vir 'n pen of potlood en hy haal toe 'n lewendige .303 

patroon met 'n loodpunt uit die cubbyhole en sê “dè, skryf 

hiermee, werk net so goed soos 'n potlood” 



-10- 

 

Sy het egter so veel kere gebel dat sy hier teen sononder 

my ou foontjie se battery heeltemal pap gepraat het.  

Daarna het ons van haar en al die familie en ander 

belangstellendes se radarskerms af verdwyn. 

 

Uiteindelik was ons daar en die oom ry sommer reguit na 

die kampie toe wat die kalwers se nuwe tuiste sou wees.  

Nadat die laaste kalfie afgelaai was, foeter die sleepwa se 

haak weer en terwyl ons sukkel ontdek die leier-kalf dat 

Koos die hek laat ooplê het en die volgende oomblik is al 

dertien kalwers by die hek uit en vinnig op pad terug 

Kleinvlei toe.  Gelukkig was daar darem nog hekke wat 

hulle poging terug huis toe gestuit het en na nog 'n halfuur 

se gesukkel in die donker was al die kalwers weer terug in 

die kamp.  Uiteindelik kon ons toe die laaste honderd treë 

plaashuis toe ry om almal te groet en groot was die 

blydskap dat, ten spyte van die laat uur, alles goed 

afgeloop het.  Die eienaar van die sleepwa was ook daar 

om sommer sy sleepwa te haal en toe hy om die wa stap 

om dit aan te haak, vra hy ewe verbaas:  “En waar is my 

wiel?! “  Ek dog eers die man maak 'n grap maar toe val 

die tjie-tjie my by en gaan kyk wat aangaan en sowaar, 

waar daar gewoonlik twee wiele is, was daar nou net een!  

En tog, terwyl ons die kalwers afgelaai het, was al vier 

wiele nog daar.  Terug kampie toe en kan jy glo, net daar 

in die kampie, op nommer nege-en-neëntig punt nege-

nege, het die wiel afgeval.  Hoe gelukkig kan mens wees 

na al die ergernis van die dag.  Sou die wiel êrens langs 

pad losgekom het, was dit 'n lelike gemors met dertien 

kalwers sonder kos en water langs die nasionale pad. 

 

Vir die doeleinde van vrede het ek en die oom 

ooreengekom om maar niks van die verdwalery te meld      

of dat Kleinvlei eintlik naby Venterstad en nie naby 

Colesberg is soos die tannie gesê het nie.  Dit sou tog net 

tot onnodige verwyte en gestryery lei wat 'n andersins 

geslaagde missie sou bederf.  Die rede vir die laat uur is 

maar gepak voor die deur van die mense van die 

bandewinkel in Colesberg wat tog so stadig en tydsaam 

was.  Hulle was tog nie naby genoeg om hulleself te 

verdedig nie! 

 

 

 

 

Onder die sterre fliek 

aand! 
 

Wanneer: Vrydagaand 12 April. 

Waar: Chris en Jenny Barr se huis 

Tyd: 19h00 

Fliek: Searching for Sugarman. 
 

Elkeen bring sy eie piekniek mandjie, en ons 

fliek lekker onder die sterre. 

Onthou eie kombers/stoele 

en piekniekmandjie met 

eetgoed. 

 

RSVP asb teen die die 9de by 

Adri Smit 

 

Ons maak dit sommer 'n lekker kuier want 

Sondag die 14de is Jenny se verjaarsdag en 

Chris verjaar die 16de. 
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Woens 24 April Graaff Reinet 
Vrydag 26 April Murraysburg 
Saterdag 27 April Nieu-Bethesda 

Saterdag 27ste April 2013 

Plek:      Die Ramstal - Nieu-Bethesda 

Tyd:        20h30 

Toegang: Donasie asb  

 

Bekende Liedjies 

Kronkelpad beloftes 

Tusse jou en My 

Peenies op die spoor 

Grassade in die Wind...en vele meer 

Kontak 049 8411642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagkompetisie 

24 Mei 2013 
Kontak:   Jacques at Tel: 049 852 9330 

Spitskop 4x4 

25 Mei 2013 
   

 

Kontak ons: Josias Cloete 049 853 9512 

Jaco van Heerden 049 844 9731 

E pos: 4x4spitskop@gmail.com 

 

Volledige inligting by: 

http://4x4spitskop.co.za/  

Datums om te onthou 

Kinders onder 12 Gratis 
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Die lekkerste bymekaarkomplek in Murraysburg.  By 

die nuwe Kweperlaan is daar baie gerieflike sitplek 

en kuierplek binne en ook buite onder die koel 

druiwe-prieel.  Ideaal vir funksies, kinderpartytjies 

of selfs meer formele byeenkomste.  

Indien julle lus is vir ‘n ontbyt of middagete, reël net 
vooraf met Jenny by 082 509 3120. 

 

Lavender Breeze@Kweperlaan 
Maandag – Saterdag op afspraak                                                                           Geskenkbewyse beskikbaar 

Lavender  Breeze Health & Beauty 
 

April special: 
 

Soothing, relaxing Head Massage, Foot Massage & 
Hot Stone Back Massage 

 
1 Hour 

 

R250 

 

(Vouchers available  for  Mothersday) 


