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Pragtige klein Elné Reynolds heet die gaste 
welkom by die Maanligkonsert op 

Grootdriehoeksfontein terwyl 'n BAIE trotse pa 
toekyk! 
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Karoo na die Reën 
Daar is maar niks mooier as die karoo na die reën nie.  
Dit lyk nie net mooi nie maar dit ruik ook so lekker en 
dit voel sommer lekker en almal is vrolik, vriendelik en 
gemoedelik tydens en daarna.  So het dit dan gebeur 
dat dit nie op die 16de Maart gereën het nie, alles 
behalwe, maar daar kom toe ‘n jongman van Pretoria en 
sy drie helpers op die plaas Grootdriehoeksfontein van 
Karin en Percy Reynolds aan.  Die jongman stel homself 
voor as Joshua na die Reën, ‘n vreemde naam 
inderdaad.  Hy en sy maters pak toe hulle dromme, 
kitare, viole en wat nog alles uit en bestyg die verhoog 

wat Klein Percy vroeër die middag in die droë rivierloop opgerig het en hulle begin te sing en stories 
vertel en nogmaals te sing en mooi musiek maak.   En net daar doen die jongman met die vreemde naam 
sy naam gestand en hy sorg vir dieselfde euphoria wat ervaar word deur ‘n dankbare Karoo na die 
reën.  Benewens die perfekte aand in die perfekte 
natuurlike skouburg gevorm deur die terrasse van 
plat rotse, was Karin en Percy se tydsberekening vir 
dié konsert ook  perfek gekies met die volmaan wat 
ook later sy kop uitgesteek het om te kom kyk 
waaroor al die vrolikheid gaan.  Selfs menere 
Williams Wordsworth en Shakespeare of ons eie 
oom Leipoldt sou dit moeilik gevind het om woorde 
kon vind om hierdie perfekte aand te beskryf.   
Gelukkig het ons eie korrespondente daarin kon 
slaag om ‘n getroue weergawe van die aand neer te pen.  Gaan kyk gerus op bladsy 11 .......... 

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. 

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 ....................... 

 

Net mooi 'n jaar gelede het ons tannie Annie Slabbert se 85ste verjaardag gevier en hier 
vergas sy ons weer met koek en tee en 'n pragtige voorbeeld van hoe om die hoë ouderdam 
met grasie tegemoet te gaan en te hanteer.  Ons sê vir haar baie geluk en sien uit na 
volgende jaar!  'n Ander hoogtepunt op ons kalender was ongetwyfeld die maanligkonsert op 
Grootdriehoeksfontein en ons sê baie dankie aan die Reynolds-stam vir dié wonderlike aand 
wat hulle vir ons Murraysburgers en gaste van elders gereël het. 
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Tuinboumosaïek 
Tydens die Maartvergadering was die lede  
dankbaar vir die digte mure van  Erika en Hein 
Grebe se restaurant aangesien die herfswindjie buite 
maar skraal was.  Verkeie van die bestuurslede het 
interessanthede tot die mosaïkprogram bygedra en 
die geheel was ´n insiggewende en vermaaklike 
oggend. 

Erika Grebe het die dames goed laat kopkrap met 
haar tuinvasvra oor plante en kruie en elke lid het 
besef dat sy nog baie te leer het.  Michelle Cloete, 
ma van twee kleuters, vertel hoe die kleintjies dit 
geniet om hulle eie tuintjie te kan hê waar hulle kan 
plant, natgooi, ens. soos wat hulle wil.  So 
ongemerk leer hulle heelwat en geniet dit om self 
radyse en worteltjies te kan oes.  Cloete het met 
haar man se hulp ´n groot band horisontaal 
deurgesny en omgedop. By die boonste deel is al 
om die rand halfsirkels uitgesny sodat dit soos ´n 
blom lyk.  Met baie probeer en tref het sy die regte 
verfmengsel gekry en is die twee dele van die band 
beide ´n vrolike oranje-pienk geverf voordat dit met 
grond gevul is om as kindertuintjie diens te doen.   
Die twee dele van die band opmekaar is al reeds ´n 
kelderblomkleurspatsel selfs sonder plante daarin. 

Maryna Wallis moedig die dames aan om eetbare 
sade in bottels met water te plaas.  Die sade ontkiem 
gou en sorg vir ´n interessante kinkel in sop, slaai of 
watter dis ook al. 

Danksy die baie jonger lede word ook die ouer lede 
geprikkel om nuut te dink.  Susanna van der Merwe 
slaan gou ´n tafelrangskikking van slaai wat net wil-
wil saad skiet en die laaste Icebergrosies  in ´n 
silwer trofee, wat al hoe lank net rondstaan en stof 
vergaar, aanmekaar.  Die resultaat is baie deftig en 
treffend en het dit niks gekos nie! 

Rykie de Klerk is ´n groot voorstaander van deklae, 
wat uit basstukkies, grassnysels, neutdoppe, 
houtspaanders of blare kan bestaan.  Meerjarige 
grondbedekkers soos vygies kan ook suksesvol as 
deklaag gebruik word.  Organiese deklae beskerm 
plante teen uiterste weerstoestande en verminder 

verdamping met tot 70%.  Boonop vergaan 
organiese deklae mettertyd en verryk die grond dan 
met voedingstowwe. 

Afgesien daarvan dat deklae die grond se 
voginhoud stadiger laat verdamp, lok dit mikro-
organismes en erdwurms en voorkom dat reën of 
sterk sproeiers die grond laat vasslaan.  Omspit 
word dus onnodig soos ook hark, want die 
dwarrelende herfsblare word sommer deel van die 
deklaag. 

Ten slotte herinner Susanna van der Merwe almal 
daaraan dat pronkertjies, Namakwalandse 
madeliefies, beet, ertjies, broccoli, geelwortels, 
kropslaai, spinasie en uie nou gesaai kan word. 

Die vergadering word met tee en Erika se 
onoortreflike sjokoladekoek afgesluit. 

	  

	  

Murraysburgvroue bid saam 
Danksy die inisiatief van enkele vroue onder leiding 
van Elsabé Louwrens, leraarsvrou, het vroue in 
Murraysburg in die NG-kerk byeengekom om met 
vroue wêreldwyd in gebed te verenig. 

Met behulp van die tegnologie kon Elsje Kruger 
haar agtergrondinligting oor die vroue van Egipte, 
wat vanjaar se program saamgestel het, mooi 
visueel illustreer.  Egipte, ‘n Arabiese republiek is 
aan die noordoostelike kus van Afrika geleë en baie  
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ver van ons land aan die Suidpunt van die kontinent. 
Die amptelike taal is Arabies, maar Engels en selfs 
'n bietjie Frans word ook gebruik. 

 

Die Nyl, die tweede langste rivier in die wêreld, 
loop dwarsdeur Egipte en 95% van die bevolking 
woon dan ook op die vrugbare grond langs die 
Nylrivier. Hulle maak hulle bestaan hoofsaaklik uit 
Landbou ( katoen, suikerriet, koring, vrugte en 
groente ), maar mynbou en veral toerisme speel 'n al 
hoe groter rol. 

 

Kaïro, die hoofstad, is die grootste stad in Afrika.  
Van die bykans 84 miljoen inwoners van Egipte is 
slegs 12% Christene.  Familiewette word deur 
geloofstrukture voorgeskryf en die Moslemman mag 
vier vroue hê, van wie hy maklik kan skei deur slegs 
drie keer vir die vrou te sê "Ek skei van jou“.  In die 
Christelike geloof mag die man slegs een vrou hê en 
egskeiding word ontmoedig. 

 

Ten spyte van oënskynlike geslagsgelykheid moet 
vroue steeds gesluierd wees en kontak met mans 
vermy.  Hulle mag hulle wel as ingenieurs, 
landboukundiges en dokters bekwaam.  
Christenvroue reik uit na hulpbehoewendes en maak 
'n verskil in hulle gemeenskappe.  Egiptenare droom 
vandag van 'n blink, demokratiese toekoms vir almal 
en geleenthede om "Strome water in die woestyn te 
laat ontspring".  Die vroue van Egipte het dit dan 
ook as tema vir die wêreldbiddag gekies. 

 

Lina van den Berg se boodskap het goed by die tema 
aangesluit  Sy het die verhaal van die Samaritaanse 
vrou kortliks in herinnering geroep en daarop gewys 
dat Jesus op die sesde uur, wanneer dit gewoonlik 
weens die hitte verlate was, vir die dissipels by die 
put gewag het.  Toe Hy vir die Samaritaanse vrou 

water gevra het,  het Hy gesê dat Hy die "lewende 
water" is.  Daar word in die Nuwe Testament na die 
sesde uur op Golgota verwys toe die soldaat vir 
Jesus met 'n spies in die sy gesteek het.  Die 
verwysing na bloed en water dui op Jesus se sterwe 
en wat Hy vir ons gedoen het deur homself as 
"lewende water " vir die sondige wêreld te gee. 
Na aanleiding van enkele verse uit Jesaja 43 en 44 
het Lina van den Berg op drie punte om dié 
boodskap prakties uit te leef, gefokus.  Sy het vroue 
gemaan om nie by die verlede stil te staan nie, om te 
besef dat water lewe is en die verantwoordelikheid 
om lewende getuies vir Hom te wees, te aanvaar.  
Ons moet die nood om ons raaksien en soos 
"waterstrome in die woestyn" vir ons medemens tot 
hulp en steun wees. 

 

Elsabé Louwrens het die gebedsgedeelte van die 
program gelei.  Sy het gevra om spesifiek vir die 
vroue van Egipte, maar ook vir vroue in alle lande te 
bid daar hulle die eerstes is om in moeilike 
ekonomiese tye te ly.  Die weduwees en wese asook 
die onderwys het voortdurende voorbidding nodig, 
terwyl daar nie genoeg aan die slagoffers van 
geweld,  misbruik, drank en dwelms gedink kan 
word nie.  Die slotbede was dat alle vroue 'n gees 
van liefde, vrygewigheid en vergifnis sou ontvang 
sodat vroue kanale van God se lewende water in die 
wêreld kan wees. 
Ten slotte was daar geleentheid vir stil gebed en het 
die vroue geestelik verenig en versterk kon 
huiswaarts keer.  By die deure het hulle elkeen drie 
botteltjies water ontvang wat hulle aan afwesige 
vriendinne moes gee as simbool van die 
verspreiding van die lewende water. 
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Murraysburg se rolbalspanne 
ondergaan verjongingskuur 

Soos op talle terreine in Murraysburg begin die 
volgende geslag 'n groter rol in die rolbalklub te 
speel. 'n Jeugdige mans- en damespan het op 1 
Maart aan die Lise de Villiersrolbaldag op Beaufort- 
Wes deelgeneem. 

Nie minder as 12 mans- en drie damespanne het 
deelgeneem .  Van die besoekers het van so ver as 
Grootbrak, Oudtshoorn en Victoria-Wes gereis.  
Sommiges het al die vorige aand op Beaufort –Wes 
aangekom,  is gasvry ontvang en kon 'n spitbraai 
geniet.  Vir die Murraysburgers was die saamry in 

een voertuig bydraend tot goeie spanbou. 
 

 Daar is drie wedstryde van 15 koppe elk gespeel en 
by die mans was Grootbrak die wenners met die 
Murraysburg-span ( Kalie van Heerden, Percy 
Reynolds en Chris Slabbert) in die tweede plek.  Die 
Murraysburgers kon selfs vir Rikus Theron aan 'n 
span van Beaufort-Wes leen.  Die dames ( Miemie 
van Heerden, Sarie Reynolds en Alet Slabbert) het 
sesde geëindig. 
 

Danksy die hoofborg, Charles de Villiers, en ander 
borge was daar baie pryse en het die 

Murraysburgmans elkeen met 'n slaglam onder die 
arm (darem mooi opgesny en netjies verpak!) kon 
huis toe gaan. 
 

1 Korinthe 13 was 'n gepaste opening vir 'n 
genoeglike dag gekenmerk deur vriendskap, 
welwillendheid en besondere gasvryheid.  Geluk en 
dankie aan Beaufort-Wes vir 'n heerlike dag! 
 
 

Argusdeelname bevorder 
gesonde huwelike 

Gedeelde belangstellings is belangrik vir 'n 
gelukkige huwelik en enkele jong paartjies versterk 
hulle huwelike deur saam fiets te ry en saam aan die 
Argus- wedren deel te neem. 

Twee jong paartjies, beide Theron, maar nie familie 
van mekaar nie, Monica en Hardus en Marieke en 
Roelof het saam met die effe ouer Vonita en Jannie 
Nieuwenhuis vanjaar die Argus in 'n moordende 
Suid-Ooster aangepak.  By die wegspringplek het 
die Kaapse doktor nie minder as 83 km per uur 
gewaai nie!  Gelukkig was die roete van so 'n aard 
dat die wind wel soms van agter gehelp het, veral 
glo by 'n lang opdraande. 

 

Deeglike beplanning en 'n goeie 
ondersteuningsnetwerk, soos o.a. 'n gewillige ouma, 
is onontbeerlik vir die twee Theron-egpare, wie se 
kinders nog baie klein is, nie net vir die deelname 
nie, maar ook vir die voorbereiding en oefening.  

  
Natuurlik wissel die mikpunte, wat gestel word, van 
persoon tot persoon en paartjie tot paartjie, maar al 
drie paartjies is dit eens dat hulle gesamentlike  

Hardus en Monica Theron 

Die Vorige Geslag 

En die Volgende geslag 
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fietsrybelangstelling en -deelname beslis in baie 
positiewe faktor in hulle huwelike is.   

 

Theronnie van der Merwe het vanjaar sy tiende 
Argus voltooi en is dan ook met die spesiale medalje 
beloon.  So sluit hy aan by 'n uitgelese groep 
Murraysburgers, wat vir Jannie Nieuwenhuis, 
Hardus Theron en Roelof Theron insluit.  Aangesien 
Theronnie van der Merwe ongelooflik betrokke in 
die gemeenskap is en weinig of geen tyd vir eie 
belangstellings het nie gun almal hom dié mylpaal 
van harte. 

 

Mag die voorbeeld van hierdie drie paartjies ander 
aanspoor om dieselfde resep vir die versterking van 
hulle huwelike te beproef! 
 
 

Opgewonde jong atlete by 
Weppie Preppie 

Op Saterdag 15 Maart het Charl Conradie en Jenelle 
Theron (beide gr.R) hulle eerste atletiekbyeenkoms 
te Laer Volkskool meegemaak.  Dit was deel van die 
baie nuwe ervarings by Weppie Preppie, wat hulle 
op die "groot" skool moet voorberei. 
 

Vir dié tweetjies, wat soos baie ander plaaskinders 
ver moet ry om by die skool te kan kom, was dit 'n 
heerlike en opwindende dag en wil hulle die 
skooltjie se leuse Hou ons dop heelhartig uitleef.  
Hulle kom van die buurplase bekend as Loskop 
langs die pad na Victoria-Wes. 
 

Mag elke dag by Weppie Preppie hulle entoesiasme 
voed! 

 
 
 
 

Annie Slabbert vier 96 jaar! 
 

Eintlik behoort 26 Maart  'n vakansiedag te wees 
aangesien Annie Slabbert, geliefde oudste inwoner 
van Huis Spitskop, haar 96ste verjaarsdag gevier 
het. 

 

Sy is vir baie 'n uitsonderlike voorbeeld aangesien 
sy ten spyte van haar hoë ouderdom en die daarmee 
gepaardgaande inkorting van haar beweeglikheid 
nooit kla nie, maar altyd positief is.  Danksy haar 
skerp en helder verstand geniet die Murraysburgers 
dit om haar te besoek. 
 

Woensdag het letterlik elkeen wat met  Annie 
Slabbert paaie gekruis het persoonlik hulle 
gelukwensinge aan haar kom oordra en haar 
dierbares, Johanna en Izak van der Merwe en 
Mariette Slabbert, het ten spyte van die beperkte 
ruimte in haar kamer alle besoekers met heerlike 
verversings bederf. 
 

Die personeel het spesiaal vir haar kom sing om 
hulle gelukwensinge en respek oor te dra.  Dit is 'n 

belewenis om na hulle te kan luister! 
 

Dit is 'n voorreg en louter genade om so mooi te kan 
oud word en almal wens Annie Slabbert 'n pynvrye 
lewensjaar met baie vreugde toe! 

Tant Annie 

En vir dié wat nie daar kon 
wees nie, is daar altyd die 

telefoon 
Charl Conradie en Jenelle Theron 
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VLV groot pret 
 

Die eerste VLV-vergadering van die jaar was 
groot pret danksy Anene Loots se sprankelende 
monoloog en haar motivering van vier lede om 
hulself in rollespel te vergeet. 
 

Voor die pret het Theresa Troskie, voorsitter, 'n 
oorsig oor die beplande aktiwiteite vir 2014 gegee.  
Dié vereniging wil voortbou op sy verbintenis met 
die hoërskool en hoop om veral die matrieks en 
opvoeders verder te bemoedig en te bemagtig.  
Aldus Troskie gaan die breiblokke, wat die lede 
vir die konferensie brei,  plaaslik in komberse 
verwerk word om hier vir enkele behoeftiges 
warmte en omgee te bring. 
 

Maretta Theron, nog aan die herstel van 'n 
rugoperasie, se gaskunstenaar vir haar Kunste en 
Handvlyt-vergadering  was 'n absolute treffer en 
die lede is so begeester deur Anene Loots, dat 
hulle 'n heel gewillige nuwe intrekker motiveer 
om Murraysburg se ou toneeltradisies te laat 
herleef. 
 

Anene Loots is in die Paarl gebore en getoë en 'n 
produk van die Universiteit van Stellenbosch waar 
sy B.Prim.Ed met skooldrama as hoofvak studeer 
het.  Na twee jaar se skoolhou in Durbanville 
word sy boervrou in Prieska, waar haar twee 
dogters en seun gebore is. Sy vind nogtans tyd om 
'n dramaskool te begin en verskeie opvoerings met 
volwassenes te doen. 
 

In 1996 verhuis sy na die Paarl waar sy 'n 
dramaskool begin, by die Paarlse Eisteddfod,  
skoolkonserte en die Paarlse Dramaklub betrokke 
is.  Sy het o.a. rolle in Die Van Aardes van 
Grootoor, Karnaval, Die Proponentjie, Die vark 
en die gousblom en Die Waterwyser vertolk. 
In Durbanville was Loots by THE STAGE 
betrokke, bring met 'n kollega die Afrikaanse 
weergawe van Dinner for One op die planke 
sowel as haar eie vertoning Klouter-uit-die-boks. 
Afgesien van skoolhou vir graad 00 en graad 1 het 
Loots ook groot belangstelling in natuurbewaring 
en selfs as vrywillige by Chimp Eden naby 
Nelspruit gewerk. 
 

So effe vermom in 'n ietwat outydse "voorsitters-
"uitrusting het Loots in 'n monoloog tong-in-die-
kies met die tipiese selftevrede en "belangrike" 
voorsitter van 'n vroueklub die spot gedryf.  
Gelukkig is Murraysburg se dinamiese Theresa 
Troskie die presiese teenpool van Loots se mev. 
die voorsitter en kon alle lede heelhartig saamlag. 
Met haar sprankel, entoesiasme en 'n paar 
goedgekose rekwisiete kon Loots 'n eers ietwat 

onwillige Miemie van Heerden en Susanna van 
der Merwe in skoonmoeder en skoondogter laat 
verander. Skoondogter (Van der Merwe) se 
pleidooi om skoonmoeder te laat instem om in eie 
belang ouetehuis toe te gaan, was skreeusnaaks en 
die wind is dan ook behoorlik uit haar seile 
geneem met skoonmoeder (Van Heerden) se 
aankondiging dat sy sommer by hulle sal intrek. 

 

Karin Reynolds en Adrie Conradie se uit die vuis 
bespreking van 'n moeder-dogternaweek om  
Conradie se tienerprobleme aan te spreek,  het die 
lagspiere behoorlik geprikkel  en dit is duidelik 
dat die vier lede nie op Karooplase nie, maar op 
die verhoog hoort. 
 

Maretta Theron het inligting oor die pottebakker, 
Michele Kok, van Kommetjie en Annie Sloan se 
verftegniek en verf, wat enige meubelstuk in iets 
besonders kan omtower, verskaf en die lede het 
verneem van die weeklikse pottebakkeryklasse 
wat in Richmond aangebied word. 
 

Net so ontspanne en vrolik soos wat hierdie eerste 
vergadering die jaar se aktiwiteite ingelui het, so 
vasberade is die lede dat die VLV vanjaar nog 'n 
groter verskil as in 2013 in Murraysburg sal maak. 
 
 

Murraysburg se VLV-vroue 
doen dit weer 

Vir die derde agtereenvolgende jaar het die lede 
van Murraysburg se VLV by die Noord-Karoo 
Sirkelkonferensie die skild vir die meeste punte 
vir die kompetisie-inskrywings verower.  Die 
voorsitter, Theresa Troskie, wie se inskrywings 
self baie punte ingeoes het, kon hierdie blye 
meedeling tydens die Maartvergadering doen.  Die 
vreugde is nie net oor die wentotaal nie, maar dat 
dit bewys dat die lede se vaardighede verbeter. 

Susanna vd Merwe en Miemie van 
Heerden 
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Afgesien van die Johanna van der Merwe – skild vir 
die hoogste puntetotaal het Murraysburg ook die 
skild vir Renée Swanepoel se 
gesondheidsportefeulje en die skild vir die 
Presidentstak, danksy Adri Conradie en Theresa 
Troskie se goeie beplanning en administrasie, 
verower. 

Liza-Mari van der Merwe, een van die jong 
bestuurslede, se verslag van die konferensie se 
verloop was soos 'n vars briesie. Murraysburg is 
bevoorreg dat van die jonger lede bereid is om 
insette te lewer en hulle eie stempel af te druk. 
Orania moet gelukgewens word met hulle 
gasvryheid en seepgladde aanbieding van die 
konferensie.  

Vir Van der Merwe was Denise Minnaar se praatjie 
oor  hoe om met jou tuin uit jou "boksie" te klim een 
van die hoogtepunte.  Aldus Minnaar is jou huis en 
tuin 'n weerkaatsing van jouself en jou siel en is dit 
nodig om jou verbondenheid met die natuur te 
versterk. Sy moedig die VLV-dames aan om te 
droom, maar ook om te beplan en voor te berei sodat 
die droom werklikheid kan word. 

Wian van der Linde, 'n wildboer van Wintershoek 
net buite Kimberley, se praktiese wenke om jou 
grense te verskuif,  het Van der Merwe aangeraak.  
Volgens Van der Linde is die grootte van elkeen se 
"boks" die gevolg van sy eie keuse. 'n Grens moet as 
'n wenstreep, wat net eenvoudig oorgesteek moet 
word, gesien word en die kleiner "boks" moet nie 
verseël word wanneer daar na 'n groter een 
aangeskuif word nie.  Doelwitte moet jou 
voortdurend dring om hoër waardes in jou bedryf en 
jou lewe te bereik en daar moet na volhoubare wins 
en verbetering gestreef word.  Dit is van groot 
belang om aktief deel van van jou gemeenskap te 
wees en om telkens aan die gemeenskap terug te 
gee.  Seker die beste stukkie raad, wat Van der 
Linde vir die dames gehad het, was om van jongs-af 
te leer en nooit op te hou leer nie. 

Ten slotte het die dames hulle verwonder aan Adrie 
Kruger se bedrewenheid met hout en 'n hoeksaag.  
Sy maak van ou houtrame en planke die mooiste, 
karaktervolle rame vir foto’s, prente, spieëls en 
swartborde.  Sy gebruik juis herwonne hout omdat 

dit unieke karaktereienskappe het wat aan die rame 
oorgedra word. 

Sy skaaf een kant van 'n stuk hout gelyk en saag die 
stuk dan in plankies nadat alle spykers en vrot 
plekke uitgehaal is.  Sy erken dat die beskermende 
helmet, wat haar man Louw verwag sy tydens haar 
werkery moet dra, nie baie gemaklik is nie, maar het 
self al beleef hoe vinnig en onverwags 'n ongeluk 
kan plaasvind.  Sy demonstreer hoe sy hoeke van 
45° met die hoeksaag saag. Daarna moet die gleufies 
vir die glas gemaak word.  Eers daarna word die 
hoeke aanmekaar gelym. Sy plaas gewigte op om 
die lymproses te bevorder.  Indien daar enige 
openinge is, word dit met 'n mengsel van fyn 
saagsels en gom gevul.  Op die klaar produk word 'n 
mengsel van terpentyn en roulynolie mildelik met 'n 
klein roller aangebring. 

Kruger bemark haar houtprodukte onder die gepaste 
naam Stokkiesdraai. 

Ten slotte het alle pryswenners van die mini-skou 
hulle pryse ontvang en na 'n motiverende en 
leersame middag gesellig by die teetafel gekuier. 

 
 

Zuma, take note: 

   Never take on the 
press –they 

have barrels 
full of ink 

                                       ~ Colin Powell ~ 
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Mini-skou lok groot 
belangstelling 

 

Soos nou al gebruiklik het die VLV saam met die 
Landbouskou 'n mini-skou, vir lede en nie-lede 
aangebied.  Afgesien van gebak, gepreserveerde 
produkte, handvlyt en kuns was daar ook afdelings 
vir groente en rose.  Vyf en dertig persone, van 
wie verskeie nie-lede, het deelgeneem en René 
Theron se houtwerkartikel, 'n absoluut 
lewensgetroue houtvragmotor, is as die mees 
uitstaande inskrywing aangewys. 

 

Daar was 146 inskrywings, wat kundig deur Ria 
Krause, Mariëtte Slabbert, Theresa Troskie, René 
Theron, Adri Smit en Anelia Vorster beoordeel is.  
Groot dank en waardering aan Krause en Slabbert, 
wat spesiaal vir die beoordeling vanaf Graaff-
Reinet gekom het. 
 

Die mini-skou is deur Adrie Conradie 
(sekretaresse) en Elana Grobler ( bestuurslid 
verantwoordelik vir Landbou en Tuinbou) puik 
gereël.  Met die hulp van enkele ander lede is die 
inskrywings duidelik genommer en keurig 
uitgestal.  Dit was werklik verrassend om te sien 
oor hoeveel kreatiwiteit en vaardigheid die 
inwoners van 'n klein plattelandse dorpie beskik. 
 

Op Kareebosch is daar voor die skou deurnag 
gebak en gebrou, want Adrie Conradie (25) en 
Margaret Booyse (21) met Eileen Haarvoor (8) 'n 
kort kop agter hulle het vir nie minder as 54 
inskrywings gesorg. Adrie Conradie met 'n 
puntetotaal van 46 was dan ook die algehele 
wenner, Margaret Booyse (31 punte) die 
naaswenner en Eileen Haarvoor en Rialene van 
der Merwe het die derde en vierde plekke beklee. 
 

Die deelnemers het danksy die volledige, 
positiewe kommentaar van die beoordelaars 
heelwat geleer en die gemoedelike atmosfeer en 
mooi artikels het ook ander laat besef hoeveel pret 
dit is om deur deelname eie vaardighede te slyp. 
 

Die Murraysburg VLV-tak wil groot dank aan die 
borge, KVB, Murraysburg Landbougenootskap, 
Graaff Reinet Spar en Miemie van Heerden, 

betuig. Selfs vir volwassenes bly dit maar lekker 
om 'n prys te ontvang! 
 
 

Roelo van Heerden se 
veldmerinos oes die 

meeste pryse 
  
Soos nou al amper gebruiklik is dit moeilik om vir 
Roelo van Heerden van Onderstetuin te troef 
wanneer dit by veldmerinos kom.  Tydens die 
Murraysburgskou verlede naweek het hy nie 
minder as elf van die moontlike een en dertig 
eerste plekker verower. 
 

Dit is baie bemoedigend dat jong boere soos Phil 
de Klerk van Swartbosch, wenner van die Dorper-
afdeling, en Hardus Theron van Pypfontein, 
naaswenner, se diere so goed vaar. 
 

Volledige uitslae: 
 

Murraysburg Veldmerinoskou 
 

Kortwol-afdeling 
 

Ongeskeerde lammers  (wollengte maksimum 6 cm) 
 
1          Ongeskeerde kortwol ooilam    : minder as 
35kg                              Loskopboerdery 
2          Ongeskeerde kortwol ooilam    : 36-
43kg                                          Roelo van Heerden 
3          Ongeskeerde kortwol ooilam    : 44-
52kg                                          Roelo van Heerden 
4          Ongeskeerde kortwol ramlam  : mindeer as 
40kg                            Gerrit Viljoen 
5          Ongeskeerde kortwol ramlam  : 41-50kg      
                                    Roelo van Heerden 
6          Ongeskeerde kortwol ramlam  : 51-
62kg                                          Gerrit Viljoen 
 
Geskeerde lammers 
7          Geskeerde kortwol ooilam       : minder as 37kg       
                        Michau du Toit 
8          Geskeerde kortwol ooilam       : 38-
48kg                                           Loskop Boerdery 
9          Geskeerde kortwol ooilam       : 49-
56kg                                           Job Steenkamp 
10        Geskeerde kortwol ramlam      : minder as 50kg       
                        Michau du Toit 
11        Geskeerde kortwol ramlam      : 51-
62kg                                           Gerrit Viljoen 
12        Geskeerde kortwol ramlam      : 63-
76kg                                           Gerrit Viljoen 
 
Twee- en viertand 
13        2/4-tand kortwol ooi               : minder as 
45kg                                Job Steenkamp 
14        2/4-tand kortwol ooi               : 46-55kg                    
                        Roelof Theron 
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15        2/4-tand kortwol ooi               : 56-
68kg                                            Roelo van Heerden 
16        2/4-tand kortwol-ram             : minder as 
68kg                                Izak van Heerden 
17        2/4-tand kortwol ram             : 69-
80kg                                            Rian Venter Slypfontein 
Merinos 
18        2/4-tand kortwol ram             : 81-
94kg                                            Slypfontein Merinos 
 
Langwol-afdeling (wollengte meer as 6cm)  
 
Ongeskeerde lammers 
19        Hogget ooilam                        : minder as 
37kg                                Slypfontein Merinos 
20        Hogget ooilam                        : 38-
44kg                                            Gerrit Viljoen 
21        Hogget ooilam                        : 45-
56kg                                            Roelo van Heerden 
22        Hogget ooiram                        : minder as 
45kg                                Slypfontein Merinos 
23        Hogget ramlam                      : 46-
56kg                                            ----- 
4        Hogget ramlam                      : 57-
76kg                                            Kruidfontein (Brian 
Kingwell) 
 
Twee- en viertand 
25        2/4-tand langwol ooi              : minder as 
47kg                                ----- 
26        2/4-tand langwol ooi              : 48-
58kg                                Roelo van Heerden 
27        2/4-tand langwol ooi              : 59-
71kg                                Roelo van Heerden  
28        2/4-tand langwol ram             : minder as 
70kg                    Roelof Theron 
29        2/4-tand langwol ram             : 71-
82kg                                Roelo van Heerden 
30        2/4-tand langwol ram             : 83-
96kg                                Roelo van Heerden 
 
Oorswaar afdeling 
33        Oorswaar ooi                                                               
Michau du Toit 
 
Grootkampioenskappe 
35        Kampioenooi – slegs klas 1-
                                               Roelo van Heerden 
36        Kampioenram – slegs klas 1-
                                              Roelo van Heerden 
 
Murraysburg Skou : Dorpers 
 
Groep ooilam onder 40kg 

1 Phil de Klerk 
2 Hardus Theron 
3 Kareebosch 

 
Groep ooilam bo 40kg 

1 Gawie Theron 
2 Hardus Theron 
3 Phil de Klerk 

 
Individu : Ooilam onder 40 kg 

1 Phil de Klerk 
2 Hardus Theron 

3 Kareebosch 
4 Theronnie van der Merwe 

 
Individu: Ooilam bo 40kg 

1 Gawie Theron 
2 Gawie Theron 
3 Kareebosch 
4 Kareebosch 

 
Grootkampioen ooilam : Phil de Klerk 
 
Reserwekampioen ooilam : Hardus Theron 
 
 
 

Droogtehulp 
Murraysburg was die eerste dorp in die Weskaap 
wat voer na die droogte-geteisterde Noordkaap 
gestuur het. 

 

Lusernbale word op Brookefield by Michau du 
Toit gelaai om die nood in die droogtegeteisterde 
gebiede te help verlig.  Die Murraysburgboere het 
verskeie vragmotors met voer gestuur uit groot 
dankbaarheid dat hierdie distrik 'n wonderlike 
somer beleef.  Daar is nog lank nie vergeet hoe 
onbekendes in die onlangse verlede tydens erge 
droogte die Murraysburgers gehelp het nie. 
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Onvergeetlike 
Maanligkonsert 

 

Josua na die reën het op 16 Maart met sy 
ondersteunende groepie van drie vir 'n onvergeetlike 
optrede op Grootdriehoeksfontein gesorg.  Die 
Reynoldse,  nou al bekend vir hulle kreatiwiteit en 
organisatoriese vermoëns, het geen steen 
onaangeraak gelaat om die sukses van die konsert te 
verseker nie. 

 

Onder Percy Reynolds (junior) se leiding is 'n 
verhoog in 'n droë loop opgerig met sitplekke om die 
verhoog, maar ook op die wal, vanwaar die 
kunstenaar selfs vanuit motors goed sigbaar was.  
Die akoestiek was so goed dat almal elke noot en 
elke woord van die lirieke duidelik kon hoor.  Die 
opkomende maan het vir 'n onvergeetlike skouspel 
gesorg! 
 

Die ongeveer honderd-en-twintig konsertgangers het 
letterlik van alle omliggende dorpe gekom en die 
besondere atmosfeer en musiek terdeë geniet en 
waardeer.  Geen groot saal met alle tegnologiese 
hulpmiddels sou die grootsheid van die 
maanligverligte, nagtelike Karoo kon oortref het nie!  
Keurige verversings, voorberei deur Karin Reynolds 
en haar helpers, het verder tot die gemoedelike 

atmosfeer bygedra en almal was bly dat hulle 
ongeag die afstande deel van dié belewenis kon 
wees.  

  
Josua na die reën se optrede, die stil Karoo-aand, 
helder maanlig en besondere plek in die buitelug het 
vir 'n unieke skouspel gesorg.  Baie dankie aan die 
Reynolds-gesin vir hulle inisiatief en harde werk wat 
dit moontlik gemaak het! 

 
Wat meer kan ons sê! 
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Nog ‘n Murraysburg verhaal uit die verlede soos ingestuur deur Charl 
Conradie 

 
 

Oom Gys Keet 
 
 Ek het as jong seun vir oom Gys Keet leer ken as ‘n waardige ouderling wat elke Sondag op sy plek 
was in die ouderlingsbank in die kerk. As ek nou so terugdink, dan voel dit vir my of oom Gys maar altyd 
sonder onderbreking elke Sondag daar in die ouderlingsbank was. Hy was vir my maar altyd daar saam met 
ander waardige ooms soos oom Koot van den Bergh, Piet (Kirk) van Heerden, Jan Pienaar en andere. Hy 
was nie net lid van die kerkraad nie, maar hy was ook een van die leiersfigure in die plaaslike gemeente. 
Oom Gys was ‘n afstammeling van die bekende Keet-familie waaruit prof. Bennie Keet van die Teologiese 
Kweekskool op Stellenbosch ook gestam het.   

Oom Gys was altyd skraal en kleinerig van postuur. Oom Gys is getroud met tannie Johanna toe hulle al 
albei nou nie meer heeltemal jonk was nie. Hulle het nooit kinders gehad nie. Tannie Johanna was ‘n baie 
bekwame en sorgsame vrou. Oom Gys het ‘n groot tuin gehad waar hy heelwat vrugtebome gehad het en 
ook groente gekweek het. Tannie Johanna het alles wat daardie tuin opgelewer het, bewerk en ingelê of 
gedroog. Daar het letterlik niks verlore gegaan nie. Sy het tot kool en pampoen gedroog. Sy was ook ‘n 
bobaas bakster en kon die lekkerste koek en tertjies en beskuit bak. Sy het net een fout gehad. Sy was te lief 
vir die soetgoed wat sy gebak het. Sy het gedurig met ‘n koekie of beskuit in die mond geloop. As mens haar 
sien, was sy besig om te peusel aan iets lekkers. Die gevolg was dat sy al gesetter en swaarder geword het. 
Dit het so erg geword dat sy later te swaar was. Haar bene kon nie meer haar gewig dra nie. Sy kon nie meer 
opstaan nie en moes in die bed bly.   

By oom Gys en tannie Johanna het ‘n ou Bruinvrou met die naam, Elsie Baartman gewerk. Eendag, terwyl 
ou Elsie en tannie Johanna alleen in die huis was, val tant Johanna van die bed af. Sy het seker maar probeer 
omdraai en het nie besef dat sy so naby aan die kant van die bed was nie. Gelukkig was daar ‘n los mat voor 
die bed en sy val toe op die mat.   

Dit was omtrent ‘n konsternasie. Tant Johanna het probeer om op te staan, maar dit was geheel-en-al 
onmoontlik. Sy was te swaar. Ou Elsie het haar boeglam geskrik en kon ook niks vermag nie. Sy kon tannie 
Johanna nie verroer nie. Oom Gys was op daardie tydstip onder in die tuin besig met sy werkies. Ou Elsie 
het toe al skreeuende uitgestorm na buite:”Baas Gys, Baas Gys!, kom help gou. Die oumies het van die bed 
afgeval.”   

Oom Gys het dadelik so vinnig hy kon, kom help, maar dit was steeds tevergeefs. Hy en ou Elsie saam kon 
ook nie vir tant Johanna optel nie, sy was net te swaar. Tannie Johanna hou egter kop en sê toe vir oom Gys 
en ou Elsie: “Sleep my nou op die mat na daardie muur toe sodat ek met my voete teen die muur kan trap. 
Dan probeer julle my bolyf oplig en kyk of julle my nie so regop kan kry nie.”    

Met byna bomenslike inspanning het oom Gys en ou Elsie daarin geslaag om haar op die mat tot teen die 
muur te sleep sodat sy met haar voete teen die muur kon vastrap. Daarna het hulle deur elk aan ‘n skouer te 
vat met groot moeite daarin geslaag om haar bolyf op te lig tot in ‘n sittende houding. Verder as dit kon 
hulle haar egter met die grootste kraginspanning nie kry nie.   

Teen hierdie tyd het tant Johanna nou ook al begin ongeduldig raak omdat hulle so sukkel. Taamlik ergerlik 
sê sy toe vir oom Gys:”Gys, maar skuif nou ‘n stoel of tafeltjie agter my rug in sodat ek nie weer platval nie 
en dan probeer julle verder om my regop te kry.” Oom Gys het haar net verbaas aangekyk en gesê: “Maar 
Johanna, kyk rond. Sien jy nog iemand hier in die kamer?” Tant Johanna het nooit daaraan gedink dat as een 
van hulle haar sou los om die stoel of tafel nader te skuif, dan sou sy weer platval nie.   

Oom Gawie Matjieskloof het altyd net agter oom Gys in die kerk gesit. Oom Gawie het ‘n harde stem gehad 
en in die kerk altyd bo almal uitgesing. Hy kon egter nie wysie hou nie en het maar aldeur net een deuntjie 
waterpas gehou. Met daardie waterpas deuntjie het hy bokant die hele gemeente uitgesing. Eendag het oom 
Gys by oom Duitser Bussiahn gekom en gesê: “Ai, ek sou so graag ou Gawie se stem wou opvang en vir die 
nageslag bewaar. Maar ek weet net nie waarin om dit op te vang nie. Ek het al gedink aan ‘n “Golden 
Syrup”-blik, maar ek is bang die blik sal bars.” 
 


