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Van die Redaksie: ………………… 
Dankie vir al die bydraes van ons lesers.  Dis mos waaroor ‘n gemeenskapskoerantjie 
gaan, anders is dit darem te veel van ‘n eensydige affêre.  Veral die stories en verhale 
uit Murraysburg se verlede vind altyd goeie aanklank by almal en ons moedig almal aan 
om julle stories in te stuur. 
 

 
 
 

STILFEES 2016 
 
 

 
Op 20 Maart 2016, `n pragtige vroeg Herfs-Sondag,  lewe dit op die plaas van Percy en 
Karin Reynolds.   Dit is die derde Stilfees wat op Groot Driefontein gehou word en die 
belangstelling is ongekend groot.   Vierhonderd mense sou die afsnypunt gewees het, maar 
na skatting was daar ongeveer vierhonderd en vyftig. 
 
Sommer met die stilhou op die plaas kom die feesgangers agter dat geen moeite ontsien is 
nie.   Bedagsame en vriendelike plaaswerkers wys motorstaanplekke aan. 
 
Die fees word in die bos langs die rivier gehou.  Wat `n belewenis!!   Ons betree `n 
wonderwêreld onder die digte bome!!   By die ingang verkyk ons ons aan Sarie Reynolds se 
pragtige skilderye.  Heerlike geure van gebraaide vleis, Sneeuberg koffie, gevulde 
roosterkoeke en kaas en broodborde plaas ons in `n wonderlike piekniekstemming. 
 
Gesinne en vriende maak gesellige groepies op kampstoele en reisdekens.   Kinders speel 
vrolik rond en die seuntjies jaag mekaar met handgemaakte swaarde, wat ook op die fees te 
koop was. 
 
Almal se oë bly maar op die verhoog  (`n wa wat uit die ossewa-era dateer) en lyk of dit 
maar altyd daar langs die rivier gestaan het.  Percy (jnr) open die fees en heet almal welkom. 
 
Die eerste kunstenaar is die bloedjong Jeanlie Minnie. Dit is haar debuutoptrede. Sy skryf 
haar eie liedjies en die passie waarmee haar suiwer stem deur die bos klink, laat geen twyfel 
dat sy nog groot hoogtes gaan bereik nie. 

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. 
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Lizandra Winter volg haar op. Hierdie jong mamma word  onder andere deur haar man begelei.  Haar ryk, vol 
stem laat jou dink aan heerlike Switserse sjokolade en jy hoop nie dit hou op nie.   Een van die liedjies wat sy 
gesing het, word ook in die nuwe rolprenttreffer, “Vir Altyd”, gebruik.   `n Pragtige mens met `n pragtige 
stem!! 

 

Dan Murraysburg se eie seun!  Die baie talentvolle Ryan Tawse bekoor die feesgangers met sy mooi stem en 
verhoogpersoonlikheid. Van die orkeslede is ook kinders van Murraysburg en saam maak hulle ons harte warm.  
Veral toe hierdie Engelse “gentleman” spesiaal `n liedjie oor Murraysburg in Afrikaans sing!!  Ryan, 
Murraysburg se mense hou jou dop en weet jy gaan die hoogste sport bereik! 

 

Die blonde Len Muller met sy opgeruimde en vriendelike persoonlikheid maak geen geheim daarvan dat 
Afrikaans sy taal is waarin hy sy kuns uitleef nie.  Hy bekoor een en almal met sy inspirerende sang en musiek. 
 

Jaco van der Merwe, koning van die kletsrym en soos hyself noem, deel van die Reynolds “clan” laat jou om 
die beurt skaterlag en dan weer in diepe bepeinsing met sy lirieke wat soms laf is en ander kere `n boodskap 
met `n dieper betekenis by jou laat.   Die man toor met sy musiek en is `n belewenis om na te luister. 

Dan die hoogtepunt!!!   Joshua na die Reën!!!!  Hy betree sy verhoog met die wete dat hy tuis is in sy bos !!   
Dit is immers die derde keer wat hy ons vereer met sy teenwoordigheid.   Met soveel oorgawe speel hy sy 
klawerbord dat dit dansend onder sy aanslag reageer.   Hy bekoor met ou bekende, sowel as nuwer liedjies. Sy 
nuwe album “Die wêreld binne my” word ook in die bos bekend gestel.   Hierdie minsame, nederige sanger met 
sy gesin voel al of hul deel is van die Karoo en ons hoop hulle sal elke jaar die rus en vrede van die bos kom 
opsoek. 
 

Toe die laaste akkoorde in die laatmiddag koelte van die bos wegsterf, kom die feesgangers traag in beweging.  
Vir `n wonderlike paar uur is ons weggevoer na `n musiekfees van hoogstaande gehalte. 
 

Ons kan nie wag vir 2017 se Stilfees nie!!! 

 
 

Baie dankie aan al die bekwame mense van Groot Driefontein!! 
            ~ Maryn de Klerk ~ 

Foto: Winnice Grobler 
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Die Sege van Generaal van den Berg 

 
Op Saterdag 16 April 2016 mobiliseer Linda van den Berg al wat wat ‘n jong ouer, 
en dié wat nie meer so jonk is nie, en selfs die wat nie eens meer groen lusern op 
die land het nie, in ‘n prysenswaardige poging om ‘n pragtige speelterrein vir die 
kleintjies te skep.  Die perseel is goedgunstelik beskikbaar gestel deur Jenny en 
Chris terwyl die materiaal en arbeid uit die gemeenskap gekom het.  Die fotos 

vertel die verhaal …… 
 
 

 
 

Voor die 
slagting …. 

 
 
 

 
 
 
 

En 
tydens … 
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En daarna … 
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This buggy used to be oom Deneys Bigg’s battle-chariot on Vleiplaats.  Thank 
you to the Biggs-family for this wonderful donation which the little ones will 
enjoy no end.  Oom Deneys and tannie Margaret will most certainly approve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar was ongelukkig  nie ‘n oorlogskorrespondent beskikbaar dapper genoeg om die slagveld by te 
woon nie …. Hier volg kommentaar, uit die gemeenskap, net soos dit op die Murraysburg Sosiale 
Kennisgewingbord verskyn het.  Dit vertel egter die storie beter as enige beriggewing, spel- en 

taalfoute inkluis! 
Ek kan nie onthou wanneer laas ek so gevoel van 
gemeenskap en ware vriendelike, positiewe energie 
soos vandag ervaar het nie.  Dankie Linda dat jy dit 
gereel het en dankie almal wat bygedra het tot die 
toekoms van ons kinders en die volgende generasie.  
Dit is/was waarlike  spesiaal en ‘n ware lewende 
voorbeeld vir ons kinders!!  Seker almal gaan vanaand 
hard slaap en more lekker lam wees. 

WR Avenant 
 
Kan nie wag om te sien wat julle gedoen het nie 

Renee 
 
Ek het ook so geluister na die gewoel hier langsaan en 
gedink hoe trots ek op ons jong mense is.  Dit wys net 
wat gedoen kan word as ons saamstaam. 

Elshe Kruger 
 
Dankie almal!  Of ek julle nou geboelie het of nie .. 
elkeen het ‘n bydrae gelewer..  Al was dit net kinders 
oppas dat Mammas en Pappas kan werk!  Elke 
kinderhartjie wat vinniger klop en elke swaai en 
klim… is te danke aan julle!  Julle is awesome 

Linda van den Berg 
 
Baie geluk – dit lyk fantasties. 

Vonita Niewenhuisen 
 
 
 

Wat ‘n pragtige span.  Dit lyk so mooi en lekker ek wil 
sommer ook gaan speel 

 Elsie Smuts 
 
Ek is so beindruk met julle kuns en vaardigheid.  Well 
done almal 

Alna Theron 
 
Baie mooi!!! Geluk julle 

Adri Smit 
 
Shoe!  Julle het so hard gewerk en baie vermag. Ons 
kleinkinders gaan nog lekker speel daar.  Dankie vir 
wat jul vir Murraysburg doen. 

Maretta Theron 
 
Dit is te pragtig.  Soo kleurvol, ek so opgewonde!  
Wens ek was klein!  Of  kan ek maar daar gaan speel? 
Dit was nou ‘n goeiiie job, julle, baie geluk!! 

         Rialene van der Merwe 
 
Wil saam gaan speel Rialene.  Dit lyk regtig 
pragtig..julle is baie oulik 

Hannalize 
 
Baie geluk julle.  Ek sien daar was v my sub A 
leerlinge ook.  Julle mag maar trots wees en dankie vir 
die inisiatief en samewerking.  Dit maak Mburg nog 
steeds uniek. 

Elma 
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Graag wil ek die volgende mense bedank vir hulle skenkings wat die nuwe ‘speelparkie’ moontlik 
gemaak het:  Chris Barr (gholfkarretjie), KVB/Oom Johannes (verf, thread rods ens), WR 
(planke), Rykie (tyre swing), William Biggs (baie bande), Kotie van den Berg (houtpale en 
stompe), Josia(hulp vd trekker), Dirkie (sand aflaai, thinners), Juanita (verf en kleursel)Jaco vd 
Berg (bande en hout op en af laai)en almal wat hul krag en spiere kom inspan het!!  
             ~ Linda van den Berg ~    

Die Span 

Pragtig julle, wens nou sommer ek het al ‘n kind in 
Murraysburg gehad, wat daar kon speel.  Lol.  Julle kan 
regtig trots wees. 

    Frans Retief 
Ja tannie, die ou 2 harde baarde het alte fluks gehelp. 

Chrisma van der Merwe 
 
Wow dit lyk stunning!!jammer ons kon nie help! 

  Rykie 
 
Speelskooltjie!!! 

      Susanna vd Merwe 
 
Oulik.  Lekker speel 

Anelia Vorster 
 
Groot werk suksevol afgehandel!  Mooi so geniet dit nou 
saam met julle kinders! 

Theresa Troskie 
 
	

Dit is BAIE SPESIAAL die liefde straal oral!! Julle is 
regte egte ouers!! Lfdx 

   Ida Cloete 
 
Dit lyk so impressive. Well done julle!!  Dankie Linda 
v jou dryf! 

        Karin Reynolds 
 
Baie indrukwekkend!! 

Renee 
 
Beautifulllll 

Alida 
 

	

	 	 	 	 	 	 Dora	

	 	 								Johannes 
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2016 Spitskop 4x4 - Fase II 
Vanjaar se Spitskop 4x4 het tot ‘n onverwagse einde gekom net na die middagete op Misthoek (Sien Nov 
2015 se Murraysburger).  Die dreigende reën het miskien ‘n effense rol gespeel maar blykbaar was Koning 
Rugby die skuldige waarom die res van die roete terug na Toorfontein afgestel was.  Maar toe kom 
Theronnie van der Merwe tot die redding en reël Fase II van die asemrowende roete op Saterdag 12 Maart.  
Die roete het gestrek van Misthoek, oor die berg, terug na Toorfontein en ons moet vir Theronnie en al sy 
helpers hartlik bedank vir ‘n heerlike oggend in die veld en en braaivleis by die pan.  Die fotos vertel alles.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die uitsig van die berg Braaivleis by die pan 

Kinders moenie in die water mors nie (maar dis nie bedoel vir Dirk van Schalkwyk nie!) 

Karina Theron som die dag se lekkerte op …….! 
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Stephanus Jacobus van der Merwe -
Fanie- 30-08-1921 tot 06-03-2016 

 

Oupa Fanie is op 6 Maart 2016 stil in sy slaap in sy 
huis in Stellen-oord op Stellenbosch op 94 jaar en 6 
maande oorlede.  ’n Pionier en legende is nie meer 
met ons nie.  Tot op hede was hy die oudste seun uit 
Murraysburg.  Sy pa is op die ouderdom van 38 jaar 
op 17 Feb 1928 oorlede. 
 

Die familie het vir sy ma, Ouma Johanna of ouma Jo, 
soos almal haar geken het, gesê sy moet die plaas 
verkoop.  Dit was die depressie jare.  MAAR sy het 
gesê: “ek het `n erfgenaam en gaan nie die plaas 
verkoop nie” 

 

Fanie was maar slegs 8 jaar oud en het toe reeds as 
jong seuntjie, die verantwoordelikheid van die plaas 
oorgeneem.  Hy het sy moeder bygestaan op die plaas 
en tot vir haar leer motor bestuur. 

 

Nadat hy in Murraysburg gematrikuleer het, het hy op 
Grootfontein gaan studeer en daarna tot 1979 op 
Badsfontein begin boer. 

 

Hy het sy jonger broer, Kobus, en suster, Sannie, na 
Stellenbosch gestuur en elkeen het twee kwalifikasies 
behaal.  Kobus het `n B.Com graad behaal en daarna 
homself as mediese dokter gekwalifiseer.  Sannie as 
onderwyseres en daarna as verpleegkundige.  `n Mens 
wonder watter kwalifikasies hy sou kon behaal het 
aangesien hy die skranderste van die drie kinders was, 
maar vir hul die geleentheid gegee het om te gaan 
studeer. 
 

Met sy versiendheid en ontwikkelings werk wat hy op 
Badsfontein aangepak het, was hy sy tyd ver vooruit.  
Ons dink aan die die dubbelverdieping skeerhuis, die 
besproeiingsdam waarop menige jongmense, 

insluitend onderwysers en onderwyseresse, die eerste 
keer leer waterski het met `n aluminium boot wat 
hyself gebou het!  Die sluisstelsel en kanaal om water 
uit die rivier na die dam te lei word steeds deur 
menige ingenieursstudente bewonder. 

 

Die aanplant van rye en rye bome was nie beperk tot 
Badsfontein alleen nie.  Daarvan getuig die 
sportgronde en die ou skougronde op die dorp met 
dieselfde bome wat oupa Fanie daar geplant het. 

 

As sportman het hy in atletiek, rugby, as vleuel en 
tennisspeler uitgeblink.  As sekretaris van 
Murraysburg se sportklub, het hulle onder 
voorsitterskap van Allan Cadle van De Vlei, spesiale 
kleigrond van Natal laat kom om die krieket kolfblad 
te maak. 

 

Hy was voorsitter van die tennisklub en ook van die 
Afdelings Raad.  In daardie tyd is die tennisbane se 
grondbane vervang met teerbane. 

 

Na 45 jaar op Badsfontein is hy in 1979 deur die 
minister van Finansies, min. Howard, aangestel om as 
Direkteur van die S.A. Landbank in Pretoria te dien 
om die veeboere van S.A. te verteenwoordig.   

Met oupa Fanie op die direksie het baie meer 
veeboere toegang gekry tot lenings.  Hy het die Karoo 
baie goed geken en kon die aansoeker se versoek 
verstaan, die meriete in sy saak promoveer en so kon 
baie meer veeboere, uitbreidings maak.  Baie, van 
veral die Karoo se Landbouers, is dank verskuldig aan 
oupa Fanie wat hul versoek tot in die fynste 
besonderhede bestudeer het, die positiewe uit hul 
versoek gehaal het, die Landbouer se versoek en 
verduideliking geglo het en hul saak na die beste van 
sy vermoë aan die Raad voorgedra het.  Hy het die 
pos beklee van 1980 - 1995, van ouderdom 60 – 75 
jaar. 
 

Hulle het vir 15 jaar in Pretoria gebly.  Daarna het hul 
na Stellenbosch verhuis waar hy tot en met sy dood 
gewoon het, vir 21 jaar. 
 

Oupa Fanie het altyd in almal om hom belanggestel, 
uitgevra na die ander persoon en het nooit gekla nie.  
Hy het enige verandering baie geniet en ontwikkeling 
aangemoedig.  Hy het die vermoë gehad om dinge te 
laat gebeur sonder om die kalklig op hom te laat val. 
Hy het tog te graag Karoo grappies vertel wat veral `n 
stadsjapie nie verstaan het nie en heerlik gelag as die 
persoon dan so verontwaardig was oor die 
gebeurtenis.  Party stories natuurlik aangedik! 

 

Sy groot liefde was die plaas en sy merino wol skape.  
Die liefde vir die boerdery het hy verder uitgeleef 
deur  van jongs af aan georganiseerde landbou  deel te 
neem, meestal op uitvoerende bestuursvlak.  Hy het  
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ook `n silwerram toekenning by die Nas 
Wolkwekers Vereniging van S.A. gekry as 
Nasionale Bestuurslid. 

 

Hy was baie lief vir sy kleinkinders, veral as hul 
saam "sweets" kon eet! 

 

In die 94 jaar het hy die wêreld beleef.  Van 
donkiekar dorp toe ry, rekenaars wat enige 
berekening self kan uitwerk en tot die man op die 
maan.  Hy het selfs met sy kleinkinders ge-
“whatsap”. 

 

Hy was die 5de geslag op Badsfontein, Izak die 
sesde en Fanie jnr. sal die sewende geslag wees.  
Met die aanlê van die “nuwe Badsfontein opstal” 
was sy verweer om van die ou huis op die rand na 
waar die opstal vandag tussen die bome is, te skuif : 

 

“Daar bo op die kop kon ek van die weste  die 
droogte sien aankom en van die ooste my skoonma 
van De Aar en ek is nie lus om langer vir hulle te 
sien aankom nie!” 

 Natuurlik weer eens met `n tong in die kies en sy 
humor!  Vandaar die oase wat ons vandag nog 
geniet.  Hy het homself beskryf as die afskuwelike 
aapmens – so aantreklik soos wat hy was - tot ons 
almal en veral sy eie vermaak! 
 

Teen die einde as ons gevra het: Oupa hoe gaan 
dit? sou hy laggend gesê het – “aag jong, soos met 
`n oumens” - en gelag het dat die trane loop! 

 

Oupa Fanie was altyd netjies in alles wat hy 
aangepak het - die krale, die skeerhok, sy kantoor 
en lessenaar.   

Oupa Fanie, jy was vir ons `n voorbeeld van 
deursettingsvermoë,  jou woord is jou eer,  jou trots, 
jou netheid, jou nederigheid en natuurlik altyd die 
heerlike grappies en lag. (En die “sweets” in die 
blou bak en roomys in die vrieskas!) 
 

Ons gaan nog baie oor jou praat, jy is 'n legende!  
(Dink net as jy niks het om van iemand te kan 
vertel nie! Oor oupa Fanie, nog baie!!) 

Ons eer jou nagedagtenis!  Ons gaan jou 
baie mis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ~ Van der Merwes,  Badsfontein ~ 

 

 

1929:  
Oupa Fanie staan regs op wolbale. 

Hy was toe 8 jaar oud. 
Wolbale is 110km ver met donkie waens 

vervoer na Graaff- Reinet, vanwaar dit per 
treinspoor na Port Elizabeth vervoer is. 

Onlangste drie geslagte vd Merwes! 

Tannie Isabel van Heerden as jong meisie.  
Kan enigiemand dalk meer lig werp op die plek 

en datum van hierdie foto? 

Foto: Elma Immelman 
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Murraysburg se eerste 
granate! 

Blaai terug in die Murraysburger argiewe, of gaan 
na:  
http://www.murraysburg.co.za/images/koertant/Mur
raysberger%20Febr%202012.pdfmurraysburg.co.za 
en kyk na bl 6 van die Februarie 2012 uitgawe waar 
ons rapporteer het oor die granaat projek wat toe net 
in sy kinderskoene was.  Die projek het maar swaar 
gekry onder die uiterste wintertemperature van 
Murraysburg maar die span het vasgebyt en vanjaar 
hulle eerste oes opgelewer.  Ten tye van die fotos 
was die span nog aan’t oes maar volgens Philip 
Bothma het hy tussen 8 en 9 ton verwag. 
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POT POURRI-VERGADERING 
BAIE LEERSAAM 

Tydens die VLV-voorsitter, Renèe Swanepoel, se 
April- vergadering, kon elke teenwoordige heelwat 
oor 'n verskeidenheid onderwerpe leer. 
 

Wilna Pienaar het onderhoudend oor die onlangse 
konferensie met die tema "Droom, glo en leef"  
verslag gedoen.  Elkeen se verpligting om iets te doen 
in plaas van net te mor oor dinge wat in ons land 
skeefloop asook ons verantwoordelikheid teenoor die 
natuur is uitgelig. 
 

Die altyd kreatiewe Renèe Swanepoel demonstreer 
hoe 'n afgeleefde t-hemp 'n nuwe lewe as nuttige 
inkopiesak kan kry, terwyl Chrisna Smit se 
demonstrasie van haar smaaklike roomkaasskeppings 
die monde behoorlik laat water het. 

 

Aangesien  ongewensde vetrolletjies verskeie lede 
teister, is Erika Grebe se praatjie oor die 90 dae 
FATS-uitdaging met groot belangstelling gevolg.  
Niks anders as Erika se nuwe, slanke voorkoms sou 
dié eetplan beter kon adverteer het nie.  Aldus haar 
voorsien die Osolean-poeier,  'n Mannatech-produk,  
die liggaam van die nodige voedingstowwe om die 
metabolisme optimaal te laat funksioneer en slegte 
vette te teiken sonder om die spierkrag enigsins te 
benadeel.  Dit bevat slegs natuurlike en plantaardige 
bestanddele en word twee keer per dag voor maaltye 
gebruik.  Sy vermy wel koolhidrate en suiker so ver 
moontlik, maar is nie fanaties daaromtrent nie.  Grebe 
geniet die gewigverloorproses terdeë aangesien sy dit 
in 'n groep aangepak het en hulle een keer per week 
d.m.v. Whats App aan mekaar verslag doen.  By dié 
eetplan is  die B.C.I. ( Body Composition Index ) of 
die verhouding tussen vet en spiere belangrik en 
verminder die gewig nie noodwendig so dramaties nie 
terwyl die sentimeters wel verdwyn. 

 

Rialene van der Merwe,  wat al vir baie jare aan 
meervoudige sklerose ly, het die dames op versoek 
van die voorsitter oor dié siekte ingelig.  MS is 'n 
kroniese,  neurologiese siekte,  wat die sentrale 
senustelsel (die brein en spinale koord ) aantas.  Dit 
word gewoonlik by pasiënte tussen die ouderdomme 
van 20-40 jaar gediagnoseer en kom meer by vroue as 
mans voor.  MS is die gevolg van skade aan miëlien,  
die murgskedestof,  die beskermende laag om 
senuwees in die brein en rugmurg.  Die simptome van 
MS varieer baie ten opsigte van die intensiteit en plek 
waar dit die liggaam aantas.  Optiese neuritis,  die 
verlies van spierkrag in die arms en bene,  pyn,  blaas- 
en kolonprobleme,  versteurde balans en koördinasie,  
moegheid,  veranderinge in die kognitiewe funksies 
en gemoedsteurings is van die simptome.  MS word 
deur 'n virus veroorsaak en is gelukkig nie aansteeklik 
of oorerflik nie. 
 

Die plaaslike VLV-bestuur doen baie moeite om 
interessante en relevante inligting aan die lede te 
verskaf. 

             ~Mette Kromhout~ 
 
Murraysburg se 1ste Rugbyspan 

Op 09 April 2016 het ons manne die span van 
Noupoort met 44 – 0 afgestof.  Die B-span het ook 
met 26 – 0 teen NoupoortB gewen.  Veels geluk julle! 

Chrisna Smit 


