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Die jaarlikse Sneeuberg Crawl vind plaas op die eerste Saterdag van Desember.  Dit het sy lewe begin as 'n 

prettrap, maar soos die jare aangestap het, het dit die status van 'n ernstige fietstoer begin aanneem – in 

Karooterme heeltemal vergelykbaar met die Argus en selfs die Tour de France as dit kom by gewildheid en die 

erns waarmee dit aangepak word.  Hier kom fietsryers van heinde en vêr byeen, vir party net om die pragtige 

Sneeuberg sirkelroete te geniet en vir andere die stryd om eerste te kom in óf die 32km, 50km óf 100km 

afstande. 
 

Vanjaar se byeenkoms was effens gedemp deur die goeie reën wat deur die nag begin uitsak het.  Dit het egter 

nie net die boere verheug nie, maar ook 'n ekstra dimensie aan die pret-gedeelte van die Crawl verleen  

aangesien die Sneeubergpad nogal berug is vir sy glibberige oppervlakte veral na so 'n deurdringende en sagte 

reën deur die nag.  Maar wat, die fietsers het dit terdeë geniet en almal was eens dat die nattigheid en modder 

verreweg verkieslik was bo die vreeslike wind wat nog tot die vorige aand die dorp en omgewing geteister het.  

Die lekker warm pannekoek en koffie aan die ander kant van die eindstreep het in elk geval gou-gou alle 

herinneringe aan natword en koudkry laat verdwyn en al word oorgebly het, was die herinnering van nog 'n 

lekker crawl. 

 

April 2011 

Price:  R1.00 

The secret is out! 
 

Go to www.murraysburg.co.za 
 

The Murraysburger is available on the 

website.  Hard copies available at 

Kweperlaan Coffee Shop on request. 
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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 Crawl het nader gekruip, gekom en gegaan.  Ons kan nie anders as om die legendariese oom Dammetjies Rossouw 

met die voorblad te vereer nie.  Geen wind of reën keer hom as daar fietsgery word nie - nie eens die diefstal van 

beide sy fietse slegs twee weke voor die Crawl nie.  Meer oor die Crawl op bladsy 9. 

 

Die planne om die Rooidamme weer vol water te kry, kry toe skielik uit ‘n onverwagte oord die wind van voor en dit 

nogal van die Dept van Waterwese.  Daar is maar altoos ‘n burokraat êrens in die stelsel wat sy spiere moet bult om 

te wys hy ken die wette en nou skielik mag daar nie water uit die rivier gekeer word sonder toestemming van bo nie. 

En dis nie asof ons ‘n nuwe opgaardam wil bou en nuwe slote wil grawe nie – dis ‘n dam en slote wat al sedert die 

ontstaan van Murraysburg water aan die leivore verskaf het – lank voor die waterwette in werking getree het. 

 

Groete 

René 

Brief van ‘n Leser 
 

 

Ag mens, watter wonderlike vreugde toe ek verlede week,  tydens ons verblyf op Hartenbos Tyddeel kon gaan inloer het 

by Mev Alida Pienaar en daar by haar die “Murraysburger” (November 2012) bekom het.  Vir my sal sy altyd  “Juffrou 

Leipoldt” bly !  Sy was deel van die groep jong onderwysers wat onder my Pa as hoof in 1964 daar by die Hoërskool 

Murraysburg hul loopbane as onderwysers begin het.  En my Pa het altyd vertel dat dit sy gelukkigste jare was – ten spyte 

van die gewone probleme van ‘n skoolhoof. 

 

My hart het met ‘n groot verlange Murraysburg toe getrek, toe ek lees van die natuur, die mense en die reunie.  Mens bly 

maar hartseer oor veranderinge wat oor tyd plaasgevind het, maar die MENSE van Murraysburg bly altyd vriendelik en 

ontvanglik.  Maar dan, dit IS mos maar die Karoomense se ding ! 

 

Ek weet nie hoekom ek so ‘n sagte plekkie vir Murraysburg het nie – dalk omrede ons so baie rondgetrek het?  (My pa het 

mos geglo ‘n man moet trek vir bevordering).  Of was dit maar bloot net omdat dit die einde van my lewensfase as 

(skool)kind was, en daardie tiener woeljare, verlore liefdes, spanninge, vreugdes, uitdagings, ens. wat maak dat 

Murraysburg vir my baie spesiaal bly?  Ek weet regtig nie.  Maar Murraysburg bly in my gedagtes. 

 

Terloops, baie dankie ook na die verwysing van “Newton se Gravitasiewette” op die voorblad van November se 

“Murraysburger” – Newton het oor die jare my groot “held” geword, en ek besing sy lof tydens al my lesings aan die 

eerstejaar Fisika studente hier! 

 

Nouja, ek kan nou nie ‘n handtekening onderaan sit (soos verlang in die instruksies nie – is mos “BBC = Born Before 

Computers”), maar die res van my besondhede is onderaan die epos. 

  

Hartlike groete, 
  

Japie Engelbrecht 
  

Prof Japie Engelbrecht 
Department of Physics/Fisika department 
Nelson Mandela Metropolitan University/Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit 

PO Box 77 000 / Posbus 77 000 
Port Elizabeth  6031 
South Africa /Suid-Afrika 
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Margaret Biggs leaves Vleiplaats 

Nineteen Murraysburg ladies had tea with Margaret 

Biggs at Rosie van Heerdens’ house to show Margaret 

their appreciation for all she and her late husband Denny 

had done for Murraysburg.  Rosie van Heerden and 

Margaret Biggs have been close friends for very many 

years and they were among the ladies who started “Iets 

van Als”, where cakes, vegetables and needlework are 

sold.  

Though they are English speaking Margaret and Denny 

did not keep to themselves when they moved to 

Vleiplaats but soon became part of the broader 

community, where they supported every worthwhile 

venture like bazars, bowling days, fundraising for Huis 

Spitskop, prayer meetings for the farmers and even the 

annual evening of Christmas carols in the Dutch 

Reformed Church. 

Many Murraysburgers can tell stories of Margaret Biggs’ 

generous help where ever there is material or emotional 

need.  Even now, when she herself can only move about 

with difficulty, her car can be seen parked in front of 

Huis Spitskop, where she visits those who cannot venture 

outside any more.  She never arrives empty handed but 

spoils many with gifts of flowers, homemade biscuits or 

dairy products. 

For very many years Margaret Biggs supplied Huis 

Spitskop with large amounts of milk free of charge, 

delivered to the kitchen by herself or sometimes Denny.  

It cannot be estimated how much this gift of milk has 

been worth in rand and cent over the years!  As Huis 

Spitskop, like similar institutions, struggles to make ends 

meet this generosity is greatly appreciated and will be 

sadly missed. 

Most of all the Murraysburgers will remember Margaret 

Biggs as an exceptionally loyal friend and they love her 

for the special person she is.  They trust that Graaff-

Reinet will receive her with open arms and treasure her 

as she is treasured in Murraysburg. 

As Graaff-Reinet is close by the ladies did not say 

goodbye, but TOTSIENS to Margaret and sang a song, 

which Hermien Botha had specially written for Margaret 

Biggs. 

May she settle in easily into her house and new 

surroundings in Graaff-Reinet and be loved and 

appreciated as she is in Murraysburg! 

 

The Kweperlaan is still 

with us 

 

The Kweperlaan has become quite an institution and not 

only provided many a weary traveller with the best coffee 

around, but also became a popular and convenient place 

of gathering for all sorts of functions.   

Vir diegene wat met besorgdheid waargeneem het dat die 

deure van die Kweperlaan skuins oorkant Kay’s Kafee 

nou permanent gesluit is, moenie bekommerd wees nie.  

Die Kweperlaan is nog lewendig en gesond en is te vinde 

net een straatblok vêrder af met die plaveiselpad.   

Jenny still offers the same service as before except now 

in much more spacious and comfortable premises and 

beautiful surrounds.  She also has plans to expand, and 

the first would be the introduction of Vonita’s Beauty 

Salon.  (See page 12 of the November Murraysburger).  

Rumour also has it that one of the rooms will soon be a 

treasure trove of karoo artefacts for sale – one of those 

places where one is not sure whether it is a shop or a 

museum. 

Ons wens die “nuwe” Kweperlaan alle voorspoed toe   
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Movember-veldtog 

 

Tydens ‘n gesellige geleentheid vroeg in Oktober het veral 

die jonger manne besluit om die fondsinsamelingsveldtog 

vir manlike kankernavorsing te ondersteun en is daar ´n 

foto van die teenwoordiges geneem. 

 

Aangesien almal weer op 23 November op Landsig vir die 

afsluiting van die Laer Buffelsrivier se Boerevereniging 

sou byeenkom, is daar reeds in die laaste week van 

Oktober met die kweek van snorre en selfs baarde begin.  

Die dames het die vordering van die snorre en baarde met 

belangstelling dopgehou en gemerk dat van die manne in 

die maand sommer tien jaar verouder het! 

 

Die gewilde dans van die Boerevereniging is vanjaar 

besonder goed ondersteun. Moontlik omdat die snor- en 

baardmanne behoorlik met die nuwe voorkoms wou spog!  

Adri Smit, wat die ondersteuning van die Movember-

inisiatief gekoördineer het, het die klomp met moeite 

bymekaar gekry om die besnorde en bebaarde voorkoms 

op ´n foto vas te lê.  Oningeligtes kan nie verkwalik word 

indien hulle die Murraysburg baard- en snormanne met  

kommandolede uit die Anglo-Boere-oorlog sou verwar nie.  

Die belangrike is egter dat net minder as R2 000 ingesamel 

is, met nog enkeles se bydraes uitstaande. 

 

Aangesien so baie jongmense (met hulle babas en kleuters) 

op Landsig opgedaag het, was die dans vanjaar besonder 

suksesvol.  Louis Slabbert en sy helpers het sy naam as 

bobaas spitbraaier gestand gedoen en het almal die ete en 

die wyn geborg deur Kay’s Kafee terdeë geniet. 

 

Vir die Murraysburgers, selfs die nie-dansers, is dié 

geleenth eid altyd so ´n laaste gesellige afsluiting van die 

jaar se sosiale aktiwiteite.   Al het van die jonger klomp 

vanjaar van die werk en reëlings oorgeneem, verg dit 

steeds ´n klomp werk van die plaaseienaar.   

Baie dankie aan Rikus en Alna Theron vir hulle 

gasvryheid en moeite! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuinboulede vrolik byeen op 

Badsfontein 

Die afsluitingsvergadering van die Tuinbouklub op die 

mooi, boomryke plaas Badsfontein van Izak en Susanna 

van der Merwe was 'n fees in die ware sin van die woord. 

 

Haar pragtige rose in volle blom het Susanna van der 

Merwe, voorsitter van die klub, as die onbetwiste 

rooskonigin van Murraysburg bevestig.  Badsfontein se 

lowergroen bome en grasperk het die ideale agtergrond vir 

die verrigtinge gebied terwyl die ongeveer 30 dames onder 

die prieel beskut teen die warm son die veelsydige program 

kon geniet. 

 

Mette Kromhout het vir haar opening die bekende gedeelte 

uit Lukas 2, wat van die Geboorte vertel, gekies om 

haarself en die lede te motiveer om op die werklike 

betekenis van Kersfees te fokus en nie verlei te word om 

slegs met spyskaarte, geskenke en versierings doenig te 

wees nie. 

 

Vir die drie verjaarsdagdames, Ida Cloete, Sarie Reynolds 

en Elsie Smuts, het Kromhout Breyten Breytenbach se 

bekende gedig Met 'n bossie bergblomme gelees.  Elsie 

Smuts, wat op 22 Desember haar tagtigste verjaarsdag vier, 

is spesiaal uitgesonder. 

 

Karin Reynolds het Susanna van der Merwe vir haar 

uitmuntende voorsitterskap geloof en 'n welverdiende 

ruskansie toegewens terwyl Susanna hulde gebring het aan 

haar span  se kreatiwiteit en entoesiasme voordat die nuwe 

bestuur gekies is.  Ida Cloete,  Rykie de Klerk, Erica 

Grebe,  Elsabé Louwrens, Karin Reynolds, Linda van den 

Berg en Maryna Wallis sal in 2013 voor stap.  Hulle sal 

onderling 'n voorsitter aanwys.  Dit is baie verblydend dat 

so baie van die jonger lede bereid is om leiding te neem. 

 

Toe elke bestuurslid van 2012 enkele hoogtepunte van haar 

tuinboujaar uitlig, het Rykie de Klerk vertel dat daar vir 

haar nogal baie ooreenkomste tussen die vestiging van 'n 

nuwe tuin en die aanpassing by 'n eerste baba is.  Beide 

kan moeilike bevallings wees, wat nie noodwendig net 

deur maanskyn en rose gevolg word nie, maar op die ou 

einde oneindig vervullend en bevredigend kan wees. 

Sarie Reynolds demonstreer hoe 'n eenvoudige blikkie in 'n 

aantreklike kershouer kan verander en wys 'n 

driedimensionele ster uit rooi papier gevou, terwyl Maryna 

Wallis die lede oor die medisinale eienskappe van plante 

en kruie inlig. Alle lede, wat merk dat hulle olyfbome op 

die oomblik nie baie gelukkig is nie, was dankbaar om van 

Karin Reynolds te verneem dat die swamme, wat daarvoor 

verantwoordelik is, met 'n sesmaandelikse toediening van  

 

The best way to 
break a bad 

habit is to drop 
it
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kaliumfosfaat, kalsiumnitraat en boor beveg kan word.  Die 

ou groei moet eers afgesny word en die bome moet in 

Augustus en na die oestyd behandel word. 

 

Susanna van der Merwe het die lede bedank vir hulle mooi 

skilderye wat uitgestal is en die belangrikheid van die 

wisseling van die seisoene beklemtoon. Die wonder van 

lente sou bv. gou verflou indien dit altyd lente was terwyl 

die winter 'n lewensnoodsaaklike rusfase is sodat nuwe 

lewe in die somer tot wasdom kan kom. Die seisoene bied 

perspektief op die lewe. 

 

Die skyfievertoning van die lentetuin van Rialene van der 

Merwe, wat op die pad na Richmond  woon, het bevestig 

dat die Karoo, wat tuine aanbetref, geensins by meer 

waterryke streke van ons land hoef af te steek nie.  Goeie 

beplanning en harde werk in jou tuin kan so 'n lushof soos 

op Rooisandheuwel tot gevolg hê. 

 

Voordat die lede geskenkies uitgeruil en die heerlike ete, 

deur die bestuur verskaf, geniet het, het hulle die voorreg 

gehad om na Werner Swart se sang te kon luister.  Swart is 

'n opvoeder by die plaaslike hoërskool.  Met sy mooi stem 

en sprankelende verhoogpersoonlikheid is hy nie net op 

Murraysburg gewild nie, maar was so 'n gewaardeerde lid 

van die US- universiteitskoor dat hy deur hulle genooi is 

om hulle toer in Desember mee te maak. 

 

Alle lede en besoekers het die afsluitingsvergadering van 

die Tuinbouklub terdeë geniet en sien uit na 2013 se 

tuinbouprogram. 

 
 
 

 

VLV sluit stylvol af 
 

Die laaste VLV-vergadering van 2012 was 'n 

vertoonvenster van die lede se kreatiwiteit en styl. 

 

Die atmosfeer in die saal, getooi in wit met potte vol 

Iceberg-rose en wit kruise en sterre as tafelversierings, was 

feestelik. Dit bly verstommend hoe Renée Swanepoel 

telkens sonder groot koste die onaansienlike skousaal kan 

omtower.  Hierdie keer het haar dogter,  Alida Louw, wat 

in 2013 haar loopbaan as opvoeder in Oudtshoorn gaan 

begin, groot insette gelewer. 

 

Theresa Troskie, wat haar as voorsitter werklik onderskei 

het, se kort, maar kragtige kersboodskap het almal tot 

nadenke gestem.  Elke teenwoordige moes self besluit wat 

in haar persoonlike getuigskrif oor die afgelope jaar kon 

staan.  Die herdenking van die Heilige Geboorte moet juis 

weer die ideaal om Jesus se voorbeeld te volg, belig.  Dan 

alleen maak die viering van Kersfees sin.  Sy het afgesluit 

met die versugting dat elkeen iets sal kan koester, iets hê 

om te doen en op iets sal kan hoop. 

 

Afgesien van die uitstallings van die mooiste en 

oorspronklikste geskenke deur van die lede gemaak en te 

koop aangebied , het Erika Grebe, Alna Theron en Wilna 

Pienaar se gedekte tafels met die kersversierings wat hulle 

vanjaar gaan gebruik baie belangstelling gewek.  Erika 

Grebe, wat onlangs vanaf Tanzanië na Murraysburg 

verhuis het, gaan haar familie met 'n egte Karoo Kersfees 

verras.  Vanselfsprekend sluit haar spyskaart wildsvleis en 

disse soos soetpatat en knoffelbone in.  Die versierings is 'n 

keurige vermenging van mooi porselein en glas met raffia 

en woestynrosies. 

 

Omdat die Therons tradisioneel Kersfees met die 

uitgebreide familie by die see gaan vier, moet Alna heelwat 

praktiese aspekte in gedagte hou.  So kan sy byvoorbeeld 

nie swaar porselein en breekbare glas na Jeffreysbaai 

vervoer nie, maar met haar perkelose kreatiwiteit het sy uit 

niks die mooiste tafelversierings gemaak.  Die spyskaart 

bevat al die ou familiegunstelinge soos onder andere 

beestong en 'n seekosbord. 

 

By die Pienaars staan die kleinkinders vanjaar sentraal en 

sorg ouma Wilna dat haar feestafel kindervriendelik is.  

Afgesien van die vrolike en feestelike rooi linte is van die 

tafelversierings soos kryte, papier, plakkers en 

malvalekkers meerdoelig sodat die kleinkinders hulleself 

kan besig hou. 'n Pragtige engel, gemaak uit 

afvalmateriaal, hou oor alles 'n wakende oog. Dit was 

voorwaar 'n blink plan van Adrie Conradie om dié drie 

besondere lede te versoek om hulle planne vir kersfees met 

die lede te deel. 

 

Werner Swart, die Doring tussen 

Badsfontein se Rose 
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As vonkelvrou is Elsie Smuts, lid vir die afgelope 60 jaar, 

aangewys.  Sy het vir baie jare op die bestuur gedien en is 

altyd bereid om 'n bydrae te lewer. Selfs na 60 jaar ken 

haar entoesiasme, bereidwilligheid en ondersteuning geen 

perke nie en is Murraysburg se nie-amptelike breikonigin 

vir elke ander lid tot voorbeeld. 

 

Ag lede, onder wie ook Elsie Smuts, ontvang elk 'n 

pietersielieplantjie in 'n mooi potjie as erkenning vir hulle 

100% bywoning van die afgelope jaar, terwyl Alna Theron 

(30 jaar), Johanna van der Merwe (40 jaar) en Elsie Smuts 

(60 jaar) se lang lidmaatskap die gepaste erkenning kry. 

 

Voordat die keurige verversings, gemaak deur Erika 

Grebe, geniet is, het Renée Swanepoel 'n geskenk aan 

Lindie Galant, wat getrou vir die skoonmaak van die saal 

en die kombuis sorg, oorhandig en het sy die voorsitter, 

Theresa Troskie, vir haar uitmuntende leierskap bedank. 

 

Mette Kromhout het nie net die aanbieders van die middag 

se program bedank nie, maar die bestuur geloof vir 

aangename, prikkelende en leersame vergaderings en die 

pogings om in die gemeenskap uit te reik en 'n verskil te 

maak.Aangesien dieselfde span in 2013 sal voorloop, wag 

nog 'n interessante VLV-jaar op die lede. 

 

Karoo-kokke van formaat 
Twee bobaas Karoo-kokke, Adrie Conradie en Margaret 

Booyse van Kruidfontein,  het die voorreg gehad om te kon 

meewerk aan Sydda Essop van  Beaufort-Wes se 

interessante nuwe boek, Karoo-kombuis. 

 

Essop het sowat drie jaar gelede tydens 'n besoek aan 

Kruidfontein met Adrie en Margaret se kookkuns kennis 

gemaak.  Sy het 'n onderhoud met die twee kokke op band 

opgeneem en verskeie resepte deur hulle verskaf, is in 'n 

toetskombuis in Kaap beproef en in haar boek opgeneem. 

Met Karoo-kombuis bring Sydda Essop hulde aan dié 

streek se ryk kulturele interafhanklikheid wel bewus van 

die isolasie, politieke onstuimigheid, rampsalige armoede, 

dikwels haglike maatskaplik-ekonomiese omstandighede 

en die strawwe klimaat.  Sy het onderhoude met meer as 78 

kokke en genesers tussen die ouderdomme van 23 en 95 

jaar gevoer.  Die meeste van die kokke het geen formele 

opleiding nie en kom uit verskillende kulturele uithoeke 

van die streek.  Essop het hierdie persone oortuig om hulle 

diepste hartstories oor persoonlike uitdagings en triomf, 

asook hulle kosbaarste familieresepte, met haar te deel. 

Die boek bevat ook veldmedisyne en boererate uit 'n 

vergange era toe dokters eenvoudig onbekostigbaar of 

etlike dae per donkiekar ver was.  Dit is by enige 

boekwinkel @ R450.00 bekombaar en sal elke koffietafel 

versier, afgesien van die beproefde resepte en ander 

interessante inligting. 

 

Margaret Booyse is al vir die afgelope agt jaar op 

Kruidfontein in diens en het Adrie Conradie die potensiaal 

in haar raakgesien en ontwikkel. Booyse het die 

geleenthede, wat vir haar gebied is, aangegryp en is steeds 

gretig om te leer.  Adrie Conradie probeer haar plaasvroue 

se talente raaksien en ontwikkel en geniet dit om te sien 

hoe hulle selfvertroue groei namate hulle meer en meer 

met Kruidfontein se spyseniering kan help.  Kosmaak is, 

aldus Conradie,  vir elkeen wat die geleentheid wil aangryp 

'n leerskool op verskillende terreine. 

 

Adrie Conradie, 'n nooi Van Heerden, het van kleintyd van 

kosmaak gehou en as tiener altyd vir Sondag se malva- of 

asynpoeding gesorg.  Sy het baie by haar skoonmoeder, 

Anna Conradie, wat 'n uitstekende kok was, geleer.  Adrie 

geniet die uitdagings om nuwe idees te toets en vind dit 

uiters stimulerend.  Aldus haar gaan kosmaak oor 

persoonlike smaak en is dit terapeuties. 

Elsie Smuts en Theresa Troskie 

Adrie Conradie en Margaret Booyse 
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Sy en Margaret Booyse beproef voortdurend nuwe 

resepte en sy is gelukkig dat haar eggenoot, Flippie, 'n 

eerlike fynproewer is.  Sy het groot waardering vir sy 

raad, kritiek en komplimente.  Hulle twee seuns, Jaco 

en Schalk, deel hulle ouers se passie vir kosmaak.  

Jaco het vleisbraai en potjiekos gewild gemaak in die 

streek, waar hy in die Suide van Frankryk woon en 

werk, en Adrie was selfs in April 2006 die 

hoofbeoordelaar van die eerste Franse 

potjiekoskompitisie! 

 

Waar verskeie vroue daarvan wegskram, is kosmaak 

vir Adrie vervullend en kweek dit by haar 'n liefde vir 

die mense met wie sy werk.  Sy beklemtoon dat 

deeglike beplanning en goeie organisasie onontbeerlik 

vir die goeie kok is en lei haar personeel ook in dié 

opsigte op. 

Die Murraysburgers is trots op Adrie en Margaret en 

bly dat hulle op dié wyse erkenning kry.  Mag hulle 

ander inspireer om hulle drome te verwesenlik! 

 

 

Goeie Opvoeding en 

Eerlikheid leef nog 

Op Dinsdag 16 Oktober het ek by die dorp se 

koöperasie aangedoen om 'n paar O-ringe te koop om 

tannie Hilda van die oue-tehuis se olike stofsuier reg te 

dokter.  Met die dat ek op my fiets klim om die halwe 

kilometer af te sit oue-tehuis toe, val my beursie 

ongemerk uit my sak.  Klaar met tannie Hilda se 

stofsuier, gaan kyk ek eers gou na tannie Annette 

langsaan se radio/kassetspeler wat ook gelol het.  Toe 

ek by haar woonstel uitkom, staan daar 'n jong bruin 

dogtertjie van so 10 – 11 jaar oud, verleë rond en ek 

sien hoe tannie Hilda na my wys en sy kom skugter 

nader.  Tot my skaamte was my eerste reaksie dat dit 

weer 'n kind is wat wil geld bedel en maak sommer reg 

om van haar ontslae te raak.  “Oom het oom se beursie 

verloor”, sê sy.  Voel vervaard na my sak en sowaar – 

daardie hol, siek gevoel tref jou in die middel van die 

maag as jy besef dis weg.  Waar vra ek?  “Daar by die 

koöperasie, oom.  Ons het gesien hoe val dit uit oom se 

sak”.  Waar is die beursie nou?  “My vriend Tyron het 

dit oom”.  Waar is Tyron?  “Tyron is op pad na oom se 

huis oom.  Hy’t oom daar gaan soek.  Ek het hom gesê 

ons moet oom kry om oom se beursie terug te gee.  My 

ma het my geleer om nie ander mense sê goed te vat, 

oom”.  Spring op die fiets terug huis toe terwyl klein 

Toylor fluks saam draf.  Onder op die hoek by Kays 

Kafee haal ons vir Tyron in en toe hy my sien aankom 

steek hy al sommer sy klein bruin handjie uit om my 

beursie terug te gee.  Die meisietjie het al die pad van 

die koöperasie agter my aangehardloop en toe sy die 

spoor begin verloor, het sy almal langs die pad gevra 

wie’t my laaste gesien en so het sy my tot binne die 

ouetehuis se gronde opgespoor.  Hoe sê mens dankie?  

Hoe regverdig jy jou eerste negatiewe gedagtes?  Ek 

gee toe vir hulle die R100 plus 'n paar vyf- en 

tweerand munte wat nog onaangeraak in die beursie 

was maar dit voel so 'n leë gebaar.  “Oom moet dit 

uitdeel, oom.  Tyron gaan my kroek!”  Die tweetjies 

was só dankbaar en ek voel die dankbaarheidsgevoel 

kom my toe, nie hulle nie.  Toylor was so bly vir die 

paar Rand en vra of sy my 'n drukkie kan gee en sy 

slaan sommer haar armpies om my middel terwyl klein 

Tyron soos wafferse grootman my hand skud.  Dit was 

die lekkerste drukkie en warmste handdruk wat ek in 'n 

lang-lang tyd gehad het.   

Ek het die kinders se ouers gaan sien om ook vir hulle 

te bedank.  Toyler word deur haar ouma Katie 

grootgemaak.  Ouma Katie en haar man Jan Dokter, 

sien tans om na 15 kinders wat óf deur hulle ouers 

verlaat, óf wees gelaat is.  Tyron se ma is bedlêend by 

die huis en sy pa is ook in die hospitaal.  Dankie aan 

julle ook.  Julle kan met reg trots wees op julle seun en 

kleindogter. 

                  René Theron 

 

A wise old owl lived in 
an oak 

The more he saw, the 
less he spoke 

the less he spoke, the 
more he heard 
Why can’t we all be 
like that bird? 
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Boer maak ‘n plan 

Toe Hermien Botha, plaaslike orrelis ‘n week voor die 

beplande Kerssangdiens so ongesteld raak dat sy nie langer 

aan die diens kon deel hê nie, was dit vir alle betrokkenes 

vanselfsprekend dat daar wel 'n Kerssangdiens sou wees, al 

moes dit nou noodgedwonge 'n ander vorm aanneem. 

 

Die saamstel en inoefen van die Kerssangdiens was vir 

Hermien Botha 'n liefdestaak waarvoor sy haar bo haar 

kragte ingespan het.  Almal, wat haar ken, weet hoe na dit 

haar aan die hart gelê het. Dit was 'n besondere geleentheid 

tot lofprysing en besinning en die alternatiewe diens moes 

aan daardie vereistes voldoen.   

 

Binne enkele dae is 'n nuwe program saamgestel, wat dan 

tydens die koorete, wat deur Adrie en Flippie Conradie ter 

ere van Hermien Botha op Kareebosch aangebied is, deur 

die koor goedgekeur is.  Ongelukkig kon Botha nie die 

geleentheid bywoon nie aangesien sy in Graaff-Reinet 

gereelde behandeling van 'n chiropraktisyn ontvang.  

Hopenlik word die probleem spoedig heeltemal uit die weg 

geruim! 

 

Die koor se samekoms was baie gesellig en is die 

onderlinge bande hegter gesmee. Adrie Conradie  en 

Margaret Booyse het hulsef oortref en alle koorlede het die 

feesmaal en Kareebosch se gasvryheid terdeë geniet. 

Die gemeente en wyer gemeenskap, wat ten spyte van die 

reën die pad kerk toe aangedurf het, is deur 'n wonderlik 

feestelike atmosfeer oorrompel.  Sarie Reynolds en 'n paar 

helpers het met blomme en kerse wondere verrig en dit was 

asof die omstandighede buite die aanbiddendes rondom die 

krip nog hegter saamgesnoer het. 

 

Die vier voorlesers, Werner Swart se drie pragtige 

solosange en bo alles die passievolle en begeesterde 

orrelspel van Morné Serfontein het die toehoorders laat 

besef dat ons slegs ware Kersfeesvreugde sal ervaar indien 

Christus in ons lewens gebore word en ons Hom toelaat om 

die middelpunt van ons bestaan te wees. 

 

 

 

Die Murraysburgers is groot dank verskuldig aan Morné 

Serfontein, wat op sulke kort kennisgewing vanaf 

Beaufort-Wes na Murraysburg gekom het om ongekende 

luister aan die Kerssangdiens te verleen. 

Heel gepas het alle teenwoordiges na die diens in die 

kerksaal om 'n koppie tee byeengekom en is geestelik 

verryk en versterk uiteen. 

Die Rooidamme 

 

Chris Barr se entoesiasme om die Rooidamme te 

rehabiliteer was so aansteeklik dat die gemeenskap nou 

vierkantig agter sy onderneming staan en al net so 

entoesiasties uitsien na die damme vol water en al die 

voordele wat daaruit sal voortvloei.   

 

Chris finally managed to find the right buttons to press in 

Provincial Government and received the full support from 

André Roux, the Director of Sustainable Resource 

Management in the Department of Agriculture, Western 

Cape Government.  André in turn approached the Dept of 

Water Affairs and it seems that considerable more 

homework needs to be done to realize the dream.  

 

Their reply:  “It seems that a normal license application 

for abstraction from the Buffelsrivier will not easily 

succeed, as there is likely to be a considerable effect on 

downstream water users’ existing lawful water use, which 

already appear to be under stress.  There have already 

been objections in recent times for license applications in 

the catchment above the Beervlei Dam, of which the 

Buffelsrivier is a tributary.  The best option is to apply in 

terms of Section 33 of the National Water Act, 1998, for a 

water use which did not take place during the qualifying 

period (1996 – 1998) in order for it to be acknowledged 

and declared as an existing lawful use.  This action will 

require a comprehensive motivation as to why the approval 

should be given.” 

 

If any of our readers have any experience in handling “red 

tape” and are willing to assist with ideas to save the “Red” 

dams, please let us hear from you.  We need all the help we 

can muster. 
 

 

Orrel in die NG Kerk 
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Sneeuberg Crawl word 

Sneeuberg skaats 
 

 

Soos beplan het die jaarlikse Sneeuberg Crawl op 

Saterdag 2 Desember plaasgevind.  Vanjaar was groot 

hitte nie die teenstander nie, maar koue, nat toestande 

en modderige paaie wel.  Die waarskuwende 

weervoorspelligs het sommiges, wat van ver sou 

gekom het wel afgeskrik en verskeie fietsryers het 

hulle besprekings by gastehuise gekanselleer. 

 

Die heerlike reën het egter nie die 65 vasberade 

deelnemers afgeskrik nie, maar eerder bygedra tot 'n 

besondere kameradie en elke fietser was terdeë bewus 

van die oorwinning wat hy oor homself behaal het. 

 

Nadat ds. André Louwrens met gebed geopen het, het 

die manne en dames komende van veral Bloemfontein, 

Beaufort-Wes, Graaff-Reinet en natuurlik 

Murraysburg en omstreke om 06:00 reënveragtend in 

die pad geval.   

 

Die 81-jarige Dammetjie Rossouw en die 10-jarige 

Nicolaas Grobler was vir almal 'n voorbeeld. 

 

Namens die Skoukomitee, onder wie se vaandel die 

dag aangebied word, hartlik dank aan die persone wat 

die waterpunte by Grootplaas, Doornbosch, 

Weltevrede, Rooipoort en Towerwater beman het.  Die 

lekker warm tee, wat die Butterworths op Grootplaas 

gereed gehad het, het baie aftrek gekry terwyl die jong 

klomp vir 'n prettige verposing op Towerwater gesorg 

het! 

 

Ten spyte van die weersomstandighede of miskien juis 

oor die heerlike , welkome reën het daar 'n goeie gees 

geheers en is elke deelnemer dan ook met 'n gelukkige 

trekking en 'n medalje beloon. Namens alle deelnemers 

baie dankie aan die skenkers van die verskillende pryse 

en veral aan die hoofborg, Rassie Erasmus van FAL 

Solutions, sonder wie se vrygewige borgskap die 

Sneeuberg Crawl nie sou kon plaasvind nie. 

 

Hartlik geluk aan die organiseerders Theronnie van der 

Merwe en Kay Hesselink, wat al vir baie jare die groot 

taak op hulle skouers het.  Vanjaar is hulle egter goed 

deur Roelof en Marieke Theron by die eindpunt 

ondersteun.  Gerrit Nel van Graaff-Reinet was die 

wenner van die fiets, wat deur Roelof en Marieke 

Theron aan 'n gelukkige deelnemer van die 100km 

wedren geskenk is. 

 

Die belangrikste wenners van die 100km was by die 

dames Aletta Theron en by die mans Devrin Muir 

(1ste), Bill Germishuys (2de) en Andrew Cherrington 

(3).  Baie geluk aan hierdie vasbyters, maar ook aan 

elke ander deelnemer, wat die weersomstandighede 

getrotseer het. 

 

Die grootste bydrae tot die sukses van die dag was 

seker die skoudames en braaiers se heerlike kos!  Baie 

dankie aan hulle wat so in die agtergrond werk soos 

ook aan Dirk van den Bosch en Chrisna Smit, wat die 

dors help les het. 

 

Daar word reeds uitgesien na die Sneeuberg Crawl van 2013! 
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Nicolaas en Oom Dammetjie 

Kalie van Heerden en Peet de Klerk kry 

ondersteuning van predikantpaar Elsabe en 

André Lourens 

Gerrit Nel ontvang sy nuwe fiets 
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Misdaadvoorkoming 

vorder stadig maar 

seker 

Ten spyte van die persepsie dat die polisie nie veel vermag 

nie, kan die plaaslike polisiemag nou swart op wit bewys 

dat die voorkoming van misdaad treetjie vir treetjie vorder. 

Vir die afgelope sewe maande is Murraysburg eerste op die 

misdaadvoorkomingslys van stasies onder bevel van 'n 

kaptein. 

 

Hierdie prestasie is nie maar net toevallig behaal nie, want 

dit was duidelik tydens 'n gesprek met kapt. S.A. Mbese 

dat die plaaslike polisie hulle as span beywer om misdaad 

te voorkom.  Alhoewel die mite bestaan dat die plaaslike 

polisiemag baie groot is, is daar slegs 27 opgeleide 

polisiemanne en 6 administratiewe beamptes.  Kapt. Mbese 

het sy span se toewyding en gewilligheid om die ekstra 

myl te stap, geloof.  Hy het ook die gemeenskap vir hulle 

samewerking bedank en die hoop uitgespreek dat nog meer 

lede van die gemeenskap die nodige inligting om misdaad 

te voorkom, sal verskaf. 

 

Dit is nogal ontmoedigend wanneer vermeende 

misdadigers en misdadigers, wat met groot moeite 

aangekeer is, dan maklik op borgtog en met baie ligte 

strawwe wegkom net om onmiddellik met hulle 

onaanvaarbare aktiwiteite voort te gaan. 

 

Dit is nou werklik tyd dat Murraysburg se gemeenskap 

hulself as vennote van die polisie sien sodat misdadigers 

hulle nie meer in die gemeenskap sal tuis voel nie. 

Baie geluk aan kapt. Mbese en (sommige van) sy span! 

(Die ander 21 was besig om wet en orde te handhaaf en 

misdadigers aan te keer en was nie beskikbaar vir 

fotosessies nie) 

  

Terwyl op die Grond ........ 

Die toekenning wat Murraysburg se polisiestasie ontvang 

het, is wel gebaseer op verslae en statistiek en word gemeet 

teen verslae en statistiek van ander kapteinstasies wat die 

prestasie effens akademies van aard maak. 

  

In die afgelope paar maande het Murraysburg se polisie 

egter in die praktyk bewys dat hulle doelgerig en 

gemotiveerd is soos verskeie suksesverhale van kan getuig.  

Verwys maar net terug na vorige uitgawes van die 

Murraysburger en dis duidelik dat ons dorp se polisie 

manne en vroue gereeld die nuus haal en nie om die 

verkeerde redes nie. 

 

Ons dink maar onder andere aan die legio gevalle waar 

gesteelde goedere terug gevind was slegs ure na dit as 

gesteel aangemeld was – asook die geval waar Chris Barr 

se gereedskap aan hom terug besorg was nog voor hy 

geweet het dit was gesteel!  Ons dink aan hulle vinnige 

optrede na tannie Lena Dammetjies-Rossouw se nagmerrie 

ondervinding toe sy onlangs byna deur rowers geweldadig 

aangerand was. Ons dink aan die wonderlike vrywillige 

werk wat hulle gedoen het om Anna Williams se huis op te 

knap en weer leefbaar te maak.   

 

Murraysburg se mense sien julle raak en ons wil vir 

julle baie dankie sê – welgedaan! 

  

 

 

 

 

 

 

 

In Memorium 
Fanie Naudé, oud-opvoeder en 

koshuishoof van die Hoërskool, 

is vandag 3 Desember, in 

Bloemfontein oorlede.  Sy vrou, 

Susie, woon in Oliewenlaan 24, 

Noorderbloem, Bayswater, 9301 
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Die Eerste Ontmoeting 

 

Eens op ‘n dag, presies twee jaar en agt maande 

gelede, kom ek op hom af waar hy verlore en sonder 

maat in die veld lê.  Ek kon maar net wonder wat het in 

sy lewe gebeur dat hy hier moes eindig.  Vir ‘n baie 

lang tyd het ek het hom elke oggend  gesien met my 

gereelde stappie om die kop en hom later die naam van 

“Klippekouer” gegee omdat dit duidelik was dat hy al 

baie swaar gekry het, sy lewensmaat verloor het en 

steeds in die veld lê en klippe kou.  Later het ek myself 

betrap dat ek hom elke oggend groet en met hom 

gesels!   

 

Verdwyning 
 

Eendag was hy net weg en ek het nogal gewonder wat 

van hom geword het.  Het ‘n honger donkie hom dalk 

aangesien vir ‘n lekker happie of het hy dalk 

weggespoel tydens die swaar reëns wat geval het?  

Wat ook al, ek het nogal die ou vriend gemis en so half 

skaam vir myself, rondgeloer of  hy nie maar daar 

êrens onder ‘n bos ingespoel het, en of sy aardse 

oorskot nie dalk êrens rondlê nie, maar nee, hy was net 

weg en vreemd genoeg na al die tyd het ek hom nie 

vergeet nie, al was dit net omdat ek so nou-en-dan per 

toeval op sy foto afgekom het terwyl ek vir iets anders 

gesoek het 

Herontmoeting 
 

‘n Paar dae gelede stap ek weer oudergewoonte saam 

met my twee honde om die koppie en sowaar – hier lê 

my ou vriend, skaars vyf treë van waar ek hom amper 

drie jaar gelede gesien het voor sy verdwyning.  Uit 

die feit dat sy tong so uithang, was dit duidelik dat hy 

so pas van ‘n baie vêr reis af teruggekeer het.  Hy lê 

nog steeds daar, so asof hy rus voor die volgende fase 

van sy lewensreis.  

  

Dit klink miskien na ‘n wilde verbeeldingsvlug, maar 

daar is tog iets vreemds hier aan die gang.  Hierdie 

komposisies was nie kunsmatig nie.  Ek het hom 

afgeneem presies net soos ek op hom afgekom het.  

Die posisie, die tande, die tong en ek wil amper sê, die 

moeë uitdrukkings ook!   

 

 

En waar was hy al die hele tyd?!  En wat is sy storie?  

Miskien deel hy sy geheim met ou Spitskop? 

 

Rus in Vrede 

Klipkouer van Murraysburg 
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Aan al ons lesers wens ons 'n 
geseënde Kersfees toe 


