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"Operasie Skoon Lekker Woon" 
Op Vrydag 10 April het die jeug organisasie “Youthful Murraysburg” in samewerking,met  “Peace Be” 
en “Anex”  ‘n prysenswaardige initiatief geloods om ons dorpie te help ophelder.  Teen die einde van 

die paasnaweek se skoolvakansieprogram het hulle skouer aan die wiel gesit om Murraysburg se naam 
teen die berg ‘n skitterwit nuwe laag kalk te gee.     Hierdie uitstappie was inderdaad hope pret vir 
beide jeug leiers en +/- 30 tieners.  Water opdra vanaf die Buffels rivier teen die berg op nogal wil 

nogal gedoen wees.  Tonne bedankings aan, ‘Kays', ‘Mujip’, Kooperasie (KVB) en die Kuns Dames 
vir verf en eetgoedjies.  Youthful Jeug se leiers en jeug is altyd gereed en beskikbaar met sulke "Hands 

On" aktiviteite om ons geliefde dorpie ‘n meer sprankelende opheldering te gee.  Vir enige vrae of 
bydraes kontak: 

Neville Radical van Rooy by 0837236514 of vir Isak Kedaffie Goeieman by 0842884393 

~ Neville ~ 

 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
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. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Verlede maand was maar stil en die nuus skaars.  As ons nou negatief wil wees, kon ons seker 
een of twee kolomme gewy het aan die nuwe kwaal wat kop uitgesteek het naamlik 
kabeldiefstal wat Middelkop en die dorp se leiwaterpompe sonder krag gelaat het.  Dis seker 
maar een van die newe-effekte van beurtkrag want dit gee die rowers twee uur 
ononderbroke geleentheid om in stikduister die dooie kabels af te sny.  
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Theron & De Klerk reg 
vir sake op Murraysburg 

Uiteindelik beskik Murraysburg weer oor die 
dienste van twee jong dinamiese prokureurs, Mia 
Theron en Rykie de Klerk.  Hulle het onlangs hulle 
praktyk in die hoofstraat geopen en hulle 
vaardighede sal beslis in aanvraag wees. 

 

Rykie de Klerk was vir die grootste deel van haar 
skoolloopbaan in Burgersdorp in die Oos-Kaap,  
maar sy het aan die Hoërskool Fichardtpark in 
Bloemfontein gematrikuleer. Sy het LL.B aan die 
Universiteit van die Vrystaat gestudeer, waar sy as 
Golden Key-lid aangewys is.  Nadat sy in 2010 haar 
graad bekom het, werk sy as kandidaatprokureur by 
Hugo & Bruwer Prokureurs in Bloemfontein.  
Tydens haar klerkskap het sy meestal in die siviele 
litigasie-afdeling gewerk en veral met egskeidings 
en invorderings te doene gehad.  Gedurende haar 
klerkskap het sy ook saans die Regskool, waar hulle  
goed vir die toelatingseksamen en die praktyk 
voorberei is, bygewoon.  Nadat De Klerk einde 
2010 haar toelatingseksamen geslaag het, is sy in 
Januarie 2011 as prokureur tot die Hoër Hof van die 
Vrystaat toegelaat. 

 

Mia Theron is gebore en getoë op 'n plaas buite 
Heidelberg in die Suid-Kaap en het in 2006 aan die 
Hoërskool Heidelberg gematrikuleer.  Sy het die 
grade B.Comm Regte sowel as LL.B aan die 
Universiteit van Stellenbosch behaal.  Sy was vanaf 
Januarie 2012 as kandidaatprokureur by Muller 
Terblanche & Beyers werksaam.  Tydens haar tyd 
in Worcester was sy meestal in die Siviele Litigasie 
– en Boedelafdelings betrokke.  Nadat sy haar 
toelatingseksamen suksesvol afgelê het, is sy in 
Februarie 2014 in die Kaapse Hooggeregshof as 
prokureur toegelaat.  Sy het as boedelprokureur by 
die firma, waar sy haar klerkskap gedoen het, 
gepraktiseer.  

 

Theron & De Klerk se visie is om 'n doeltreffende 
regsdiens aan die Murraysburg gemeenskap te 
lewer en om regsdienste vir die breër gemeenskap 
meer toeganklik te maak..  Hulle is bevoeg om 
enige sake van siviele litigasie, strafreglitigasie, die 

opstel van enige denkbare kontrak, testamente, 
boedelbereddering, skuldinvordering tot aktes te 
hanteer. 

 

Dit is vir Murraysburg tot voordeel om plaaslik oor 
bekwame prokureurs se dienste te beskik en hulle 
word alle sukses met hul praktyk toegewens.	  

	  

Spitskop se Tuin kry nuwe 
Lewe 

Op 15 April het die Murraysburg Tuinbouklub se 
jongeres van gees en vlees ingespring en die tuin 
voor Huis Spitskop laat herlewe met sprankelende 
nuwe idees en met selfs ‘n lekker bankie vir diegene 
wie se bene nie meer so goed wil saamwerk nie of 
om sommer net om op te sit in die sonnetjie en te 
kyk wat in die straat aangaan en wie verbyloop. 

	  

Mia en Rykie 
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VLV leer van fossiele 
 

Die hoofonderwerp van die vergadering oor 
opvoeding van Hannelize van Heerden was  fossiele, 
wat in die Murraysburg-distrik aangetref word, maar 
Lina van der Berg het die lede ook bewus gemaak van 
die belangrikheid van die veilige verwydering van e-
rommel. 
 

Aangesien Alida Vermeulen 'n aantal jare gelede die 
meeste plase in die distrik saam met dr. Johan Loock 
besoek het om vas te stel waar watter fossiele te vinde 
is, het sy met Van Heerden se hulp die aanbieding 
gedoen.  Sy het verduidelik dat die aarde soos 'n ui uit 
verskillende lae bestaan en dat van die lae plek-plek 
weens vulkaniese uitbarstings en oorstromings 
verweer en verdwyn het.  Die Karoo is geleë in van 
die dieperliggende lae en dateer uit die Middel Perm 
periode, ongeveer 240 miljoen jare gelede. 
 

Janette Deacon het op 25 Julie in 1999 Murraysburg 
besoek en saam met Janet Kingwill, haar dogter 
Michaella en Izak van der Merwe op Badsfontein in 
die veld gestap toe Michaella 'n interessante klip 
optel.  Janette Deacon het dit dadelik as fossiel herken 
en dit is na die destydse Universiteit van die 
Witwatersrand gestuur.  Volgens hulle ontleding is die 
fossiel 253 miljoen jaar oud en is dit na Michaella 
vernoem.  Die wetenskaplike naam is Gorganopsian 
Rubidgea.  Dit is die kopbeen van 'n hondagtige dier.  
Duidelike ruggraataanhegtings kan onderskei word, 
sowel as die oogkaste en 'n slagtand.  
 

Op die plaas Brookfield is daar op die berg 'n 
versteende woud.  Dit word Dadoxalon genoem en die 
jaarringe van die boomstamme is duidelik herkenbaar. 
Ligte en donker ringe wissel mekaar af en een ligte en 
een donker ring vorm 'n jaar. 

 

In die vlakte op Stellenboschvlei is 'n besonder groot 
versteende boom aangetref.  Die ringe van die 
boomstomp, wat seker met die rivier afgespoel het, is 
duidelik sigbaar. 
 

Op Grootdriefontein is 'n kopbeen, wat sowat 251 
miljoen jaar oud is in die rivier gevind.  Dit is 
ongeveer so groot soos 'n bees se kopbeen, maar die 
dier was blykbaar nie so hoog soos 'n bees nie.  Die 
wetenskaplike naam daarvoor is Gorgonopsian. 

 

Op Kareebosch en Hartebeesfontein (Sneeuberge) is 
heelwat fossiele in klip en op Onderstetuin, ook in die 
Sneeuberge, is versteende spoortjies wat vermoedelik 
180 miljoen jaar gelede as gevolg van die hitte van 
vulkaniese uitbarstings ontstaan het.  Dit sou ideaal 
wees om areas waar fossiele voorkom, af te kamp 
sodat dit nie deur vee en wild versteur kan word nie. 

Danksy groot foto’s wat Hannelize van Heerden laat 
maak en uitgestal het, kon die lede 'n mooi 
voorstelling van die fossiele kry.  Vir belangstellendes 
in fossiele kan 'n hele fossielroete , soortgelyk aan die 
baie interessante fossielroete van die Karoo-Park by 
Beaufort-Wes, in die distrik saamgestel word. 

   
Op 'n ligte noot het Adri Kruger ten slotte kortliks aan 
die dames vertel dat jou hand se vorm en die lyne in 
jou hand baie van jou persoonlikheid verraai. So is 
iemand met 'n hoekige hand gewoonlik vasberade, 
selfs koppig, met konvensionele idees en vaste 
ooruigings., maar met respek vir wet en orde. Persone 
met 'n koniese handvorm en gepunte vingers is 
dikwels kunstig, impulsief, aanpasbaar, kreatief en vol 
idealisme. 
 

Martha Booyse was die waardige wenner van die 
konfytrolbakkompetisie.  Almal kon iets leer uit 
Theresa Troskie, die beoordelaar, se verduidelikings 
waarom Booyse se rolkoek die meeste punte behaal 
het. 

 

Hannelize van Heerden het daarin geslaag om die lede 
te prikkel en elkeen kon iets leer.  Boonop was dit 
pret! 
 

Alida vermeulen 
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Werkswinkel oor Vuur en 
Veldbestuur 

 
Op 22 April het die Sneeuberg Landbouvereniging en 
"Working on Fire" 'n baie geslaagde werkswinkel oor 
vuur en veldbestuur op Beeldhouersfontein aangebied 
met "Vuur as ekologiese- en bestuurshulpmiddel in 
Bergsuurveld", as onderwerp. 
 

Die oggend is aan die teorie gewy met dr. Winston 
S.W.Trollope, mev Lynne Trollope, mnr Gerhard van 
As van Molatek en mnr Kotie van der Berg as 
sprekers.  Dr. Trollope is 'n voormalige professor in 
Weidingskunde aan die Universiteit van Fort Hare en 
'n internasionaal erkende wetenskaplike op die gebied 
van vuur as bestuurspraktyk.  Mev Trollope is 'n vuur-
ekoloog en assosiaat van "Working on Fire 
International", terwyl mnr.  Kotie van der Berg 'n 
weidingskundige en bewaringsboer met 30 jaar 
ondervinding van Bergsuurveld is. 

Na die verwelkoming en inleiding deur Kotie v.d. 
Berg het dr. Trollope  vuur as 'n faktor in die 
omgewing sowel as die gedrag van vuur en die 

gevolge van brande bespreek.  Hy het ook verduidelik 
hoe die veld vir voorgeskrewe brand geëvalueer moet 
word. 
 

Nadat heerlike tee en verversings geniet is, het Lynne 
Trollope die FDRS of "Fire Danger Rating System" 
verduidelik.  Dr. Trollope se praatjie met die 
onderwerp "Fire – An ecologically acceptable and 
economic means of veld improvement in the Eastern 
Cape and Sneeuberg mountainous areas" was 
spesifiek op die teenwoordige boere se omstandighede 
gerig. 
 

Voor die smaaklike middagete het Gerhard van As 
nog oor" Mikrobes, aanvullings en diereproduksie" en 
Kotie van der Berg oor die "Behandelingsopsies van 
veld na die brand" gepraat. 
 

Die namiddag is onder leiding van die paneel van 
aanbieders aan praktiese toepassing en demonstrasie 
van 'n voorgeskrewe brand gewy.  Sake soos die 
bepaling van die veldtoestande, brandbare materiaal 
en die vuurrisiko-indeks het aandag geniet.  Aansteek- 
en brandprosedures sowel as die eienskappe van vuur, 
dit wil sê, die spoed van vuurverspreiding, 
vuurintensiteit en vlamhoogte sowel as die 
demonstrasie van front- en terugvure was vir elkeen 
van die sowat veertig teenwoordiges van groot belang. 
Dit is opgevolg deur 'n algemene bespreking voordat 
die dag met 'n gesellige vleisbraai afgesluit is. 
Die interessante en leersame dag is moontlik gemaak 
deur die borgskappe van Molatek, Afrivet en die 
Karoo Vleisboere Koöp van Murraysburg. 
 

Lynne  and Winston Trollope, 
Kotie van den Berg 

Kotie van den Berg aan woord 

Beplande brand demonstrasie 
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Etta Oosthuizen vier 100 
vol jare 

Op 23 April het tannie Etta, soos wat sy algemeen 
bekend is, haar 100ste verjaarsdag in Edelweiss Huis 
gevier en is sy ten regte met goeie wense oorweldig, 
ook deur die Murraysburgers. 

 

Henriëtte Elsie van den Berg is op 23 April 1915 op 
die plaas Beeldhouersfontein, Murraysburg gebore.  
Sy is die oudste van drie kinders.  Haar twee jonger 
broers, Boet (vader van Kotie van den Berg)  en 
Willie is reeds geruime tyd oorlede.  Sy het haar 
laerskoolopleiding by die plaasskool op 
Beeldhouersfontein gehad en was twee jaar by wat 
vandag as die Hoër Volkskool in Graaff-Reinet 
bekend is, voordat sy haar skoolloopbaan by die 
"Huguenot Seminary" op Wellington voltooi het. 

 

Nadat sy haar as onderwyseres by die Denneoord 
Onderwyskollege in Stellenbosch as onderwyseres 
bekwaam het, het sy 'n aantal jare op Douglas 
skoolgehou voordat sy 'n pos by die Voorbereidende 
Skool op Beaufort-Wes aanvaar het.  Sy het later daar 
skoolhoof geword.  Sy praat altyd met groot lof oor 
die wonderlike jare op Beaufort-Wes, die oulike 
kinders (van wie verskeie nog met haar kontak hou), 
asook die uitstekende personeel met wie sy kon 
saamwerk.  Haar betrokkenheid by die kinders was vir 

haar die grootste hoogtepunt van haar 
onderwysloopbaan. 

 

In Januarie 1977 trou sy met die wewenaar, Hendrik 
Lodewyk Malherbe (Hennie) Oosthuizen en gaan 
woon hulle op sy plaas Visgat in die Prins 
Albertdistrik.  Deur die huwelik word sy ook drie 
volwasse kinders, Joubert, Frances en Hennie, asook 
twee skoondogters en verskeie kleinkinders ryker.  Sy 
en haar nuwe familie kom uitstekend oor die weg en 
is baie erg oor mekaar.  Oom Hennie het altyd gespot 
oor die baie mense wat tannie Etta ken.  Volgens hom 
het hulle maar stadig gevorder wanneer hulle Kaap 
toe moes ry aangesien tannie Etta glo by elke 
petrolpomp iemand moes soengroet! 

 

Teen die middel van 1978 verhuis oom Hennie en 
tannie Etta  na die Kaap, waar oom Hennie 
kankerbehandeling ontvang  en in 1979 oorlede is.  
Nadat sy nog drie jaar in Kaap gebly het, het tannie 
Etta in 1983 weer op Murraysburg kom woon.  Hier 
het sy 'n vol lewe gelei  en was onder andere jare lank 
korrespondent vir die Advertiser. 

 

In die middel negentigerjare trek sy na Huis Spitskop, 
waar sy aanvanklik baie betrokke was deur vir die 
inwoners klavier te speel, stories voor te lees en selfs 
oefeninge vir persone in rolstoele gee.  In November 
2009 verhuis sy na die Edelweiss Huis vir Bejaardes 
in Eversdal, Durbanville en maak dit so vir haar 
Oosthuizenfamilie makliker om na haar om te sien.  In 
Murraysburg laat sy 'n groot leemte! 

 

Haar wonderlike geheue en lewendige belangstelling 
in die geskiedenis, die omgewing en spesifiek mense,   

21 
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is alombekend.  Deur die jare het talle mense haar oor 
hulle familiegeskiedenis en selfs die landgeskiedenis  
geraadpleeg.  Steeds lees sy getrou koerant en 
tydskrifte en is goed ingelig oor die gebeure van die 
dag.  Boonop is sy baie handvaardig en het veral 
graag gebrei.  Familie en vriende is bederf met 
gebreide geskenke. 

 

Heel gepas het hierdie uitsonderlike dame, wat nooit 
eie kinders gehad het nie, maar soveel kinders se 
lewens positief aangeraak het met haar  honderdste 
verjaarsdag iets van die baie omgee en liefde wat sy 'n 
eeu lank uitgedeel het, terug ontvang. Op die 23ste 
April het ou vriende, kollegas en mede-inwoners die 
geleentheid gehad om saam met haar 'n feestelike 
middagete en namiddagtee te kon geniet.  Op Vrydag 
die 24ste kon sy 'n bietjie rus voordat haar groot 
familie haar die Saterdag met hulle liefde omring het. 

 

Elkeen wie se pad Etta Oosthuizen s'n gekruis het, is 
daardeur verryk en wens haar verder goeie 
gesondheid en lewensvreugde toe! 

 
 
 
 
 

 
VLV betrek oues by 

"Women walk the world" 
 
Onder leiding van die VLV-voorsitter, Renee 
Swanepoel, het 'n aantal lede, nie-lede en selfs twee 
kinders op fietse op Woensdag 29 April die inwoners 
van Huis Spitskop, wat nog enigsins kon, gehelp om 
deur die dorp te stap. 
 

Ander is met die hulp van die personeel in hulle 
rolstoele gestoot.  Die roete was vanaf die ouetehuis, 
langs die kerk verby voor die pastorie langs tot by die 
hoek waar die Avenants woon.  Vandaar reguit na 
Beaufortstraat en voor die stadsaal verby terug na die 
ouetehuis.  Dit was vir die inwoners 'n wonderlike 
ervaring om weer deel van die dorp te kon wees en 
ontvang hulle dan ook 'n soetigheidjie en kaartjie om 
hulle aan die geleentheid te herinner. 

 
 

Welkom aan ons nuwe voorskool klassie onder 
leiding van Michelle Cloete.  Die skooltjie is in 
bedryf op Donderdag en Vrydag oggende by 

Kweperlaan. 

Die personeel van Douglas Hoërskool 
in 1936.  Tannie Etta sittende op 

die grond links voor 
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Ondersteun asseblief bogenoemde geleentheid ten bate van 
Huis Spitskop.  Ek het baie kaartjies beskikbaar asook by Kay’s 

Kafee en KVB. 
 

Kontak my gerus indien jul nog navrae het. 
 

Groete 
Maretta Theron Tel: 082 730 1859       epos: misthoek@pop.co.za 


