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Landsigdans weer eens heerlike afsluiting 
 

Soos nou al gebruiklik, was die Laer-Buffelsrivier Boerevereniging se jaarlikse dans, wat hulle 
werksaamhede vir die jaar afsluit, 'n heerlike saamkuier van jongmense, studente, vriende van elders en selfs 
die ouer lede van die gemeenskap. 
 

Rikus en Alna Theron se gasvryheid is wyd bekend en die Boerevereniging se dans en Landsig is nou al 
sinoniem.  Vanjaar het die jongmense onder leiding van Liz en Theronnie van der Merwe (voorsitter van die 
Boerevereniging) die grootste deel van die werk en reëlings behartig en hulle vars aanslag het beslis tot die 
sukses bygedra. 
 

Die oudste "dansers" was die alomgeliefde Elsie en Oscar Smuts, wat op 28 November hulle sestigste 
huweliksherdenking gevier het!  Die jongste teenwoordige was klein Karina Theron, dogter van Monica en 
Hardus Theron, wat slegs enkele maande oud is. 
 

Die tema was die Sestigs en alhoewel die meeste teenwoordiges toe nog nie eens geleef het nie, het hulle die 
kleredrag en voorkoms van die 
blommekinders baie suksesvol nageboots.   
Die beslissing was moeilik, maar Alretha 
van Heerden en Jacques Theron is as die 
oortuigendste hippies aangewys en ontvang 
hulle wyn geborg deur Jeanette en Paul 
Avenant.  Die Boerevereniging is baie dank 
aan die Avenants van Kays‘ Kafee vir hulle 
volgehoue borgskap van hierdie geleentheid 
verskuldig. 
 

Danksy die polsende musiek verskaf deur 
Dirk van Schalkwyk is daar tot laatnag 
gedans en saamgekuier en was dié 
genoeglike aand 'n ideale inlui van die 
vakansieseisoen. 

 

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 jaar is op sy einde en tyd vir ons om al ons lesers ‘n geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige Nuwe 
Jaar toe te wens.  En sommer baie dankie aan almal wat deur die loop van die afgelope jaar bygedra 
het om hierdie ou dorpie so spesiaal en besonders te maak.  Ek word baie keer deur die 
agtergeblewenes uit my vorige lewe gevra hoe lyk Murraysburg en wat maak julle daar.  Wel, die ou 
dorpie is miskien nie baie aanskoulik nie maar hy het ‘n hart van goud en dit wat ons maak is miskien 
nie so veel nie nie maar dis kwaliteit.  
 
 

 
 

Oom Oscar en tannie Elsie vier hulle 60ste 
huweliksherdenking 

Foto: Adri Smit 



-3- 
 

Polisie tree flink op 
 

Verlede week is 'n bejaarde dame van die ouetehuis 
aangenaam deur die polisie se flink optrede verras. 
 

Terwyl sy te voet vanaf Huis Spitskop na die 
hospitaal onderweg was om 'n siek vriend te besoek, 
het 'n jong man skielik die sak, wat sy gedra het, uit 
haar hand gegryp en weggehardloop. Voordat sy 
nog besef het dat sy die drie lemoene en mes om 
hulle mee af te skil kwyt was, het 'n jong dame langs 
haar stilgehou en die polisie ontbied. 
 

Binne letterlik sekondes was twee polisievoertuie op 
die toneel en het die verdagte suksesvol agtervolg. 
Die agtienjarige grypdief is net daar in hegtenis 
geneem en die geskokte dame het haar drie lemoene 
teruggekry.  Die mes sal as bewysstuk dien wanneer 
die jong man sy daad in die hof moet verduidelik. 
 

Die jong dame was 'n polisievrou, wat nie aan diens 
was nie, maar nogtans haar plig gedoen het toe sy 
die gebeure waarneem.  Alle krediet aan haar, want 
sy het bewys dat sy te alle tye die publiek se belange 
op die hart dra.  Die polisiemanne in die 
reaksievoertuie moet vir hulle flink optrede geloof 
word. 
 

Dit is verblydend om so positief oor die polisie te 
kan berig aangesien hulle dikwels van ongeërgdheid 
en onbetrokkenheid beskuldig word. 
 

Mag die publiek alle positiewe optrede van die 
polisie aan die groot klok hang sodat ons 
wetstoepassers nie net negatiewe kritiek ervaar nie! 
 

Ode aan Murraysburg se 
Polisie 

Na aanleiding van die berig hierbo, moet ons darem 
net nog 'n lansie breek vir ons polisiemanne en 
vroue.  Ja, hulle is ook nie engeltjies nie – stop nie 
by die stopstrate nie, praat of die selfoon terwyl 
hulle bestuur, parkeer sommer enige plek en maak 
onwettige U-draaie, maar as dit kom by die dinge 
wat regtig saak maak, is daar geen beter dienaars as 
Murraysburg se blouspan nie.  Daar is legio gevalle 
van flink optrede, te 
veel om hier op te 
noem.  Blaai maar 
net deur vorige 
uitgawes van die 
Murraysburger en 
sien hoe haal hulle 
kort-kort die nuus, 
die goeie nuus.  Ons 
dink maar aan die keer toe hierdie drie hierbo die 

inbreker by oom Dam en tannie Lena gevang het 
met sy een been nog deur die venster.  
 
 En dan was daar 
die keer toe al die 
personeel en 
beamptes 'n hele 
naweek opgeoffer 
het om 'n vervalle 
huis in die bruin 
woonbuurt op te 
knap. 
 

Daar was ook 
oomblikke van ligter 
luim toe 'n 
voortvlugtende dief 
tot groot vermaak van 
talle omstanders in die 
hoë sipresboom voor 
die pastorie geklouter 

het om van die polisie 
weg te kom.  Die 
polisie het die saak 
baie koel en kalm 
hanteer en die man 
maar net gelos waar 
hy is want verder kon 
hy tog nie geklim het 
nie en sy honger 
maag sou hom wel later tot nie-geweldadige 
oorgawe dwing. 
 
Daar was gevalle waar die polisie gesteelde goedere 
teruggevind het nog voor die eienaars eens geweet 
het die goed was gesteel en by meer as een 
geleentheid moes ek myself ook mooi verduidelik 
toe ek nagelaat het om die huis wat ek opgepas het, 
se alarmstelsel te de-aktiveer.  Die sirene skree nog 
dan stop die “vên” al voor die deur om te kom kyk 
wat skort.   

Dankie aan die Blou Span 
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VLV  maak 'n verskil 
in die dorp 

 
 
Tydens die laaste vergadering van die jaar, gehou in 
die mooi pastorietuin, het Theresa Troskie, 
voorsitter, bevestig dat die plaaslike VLV-tak slegs 
werklik relevant is indien daar voortgegaan word om 
'n verskil in die dorp te maak. 
 

Troskie het haar bestuur en alle betrokke lede 
bedank vir die hoogtepunte, wat die afgelope jaar 
bereik is.  Onder andere was daar die suksesvolle 
aanbieding van Sirkel Noord-Karoo se konferensie, 
betrokkenheid by die plaaslike matrieks om hulle te 
bemagtig, te bemoedig en te ondersteun, die 
verfraaiing van die dorp deur die aanplant van twee 
Karoo-tuine en die bederf van die 
hoërskoolonderwysers, ter bemoediging, met 
muffins by hulle tee. Die VLV is deurlopend baie 
betrokke by Huis Spitskop met die skenk van klere, 
linne, handdoeke en presentjies vir die inwoners en 
personeel.  Vyf VLV-lede dien op die beheerraad 
van Huis Spitskop, onder andere as voorsitter en 
tesourier. 
 

Tradisioneel word daar by die laaste vergadering 
van die jaar veral by die ware betekenis van 
Kersfees stilgestaan. Sarie Reynolds het God se 
liefde vir die mens tasbaar voorgestel deur dit te 
vergelyk met die liefde, wat die baie jong lede vir 
hulle kindertjies voel, en beklemtoon dat elkeen 
moet kies om Sy liefdesgeskenk te aanvaar.  Claudie 
Troskie se besondere sang het alle teenwoordiges 
diep geraak en verdere trefkrag aan Reynolds se 
boodskap verleen. 
 

In ligter luim het Maretta Theron van kersgebruike 
in ander lande en kulture vertel voordat Winifred 
Grobler, 'n oud-voorsitter, vir haar lidmaatskap van 
50 jaar vereer is. Kay Dalgety, Hannatjie Fourie, 

Dorees Pienaar, Renèe Swanepoel, Christa van 
Heerden en Theresa Troskie ontvang geskenkies as 
erkenning vir hulle getroue bywoon van al die jaar 
se vergaderings, terwyl Alna Theron en Jeanette 
Avenant met pragtige rose vir hulle beoordeling 
tydens die jaar se kompetisies bedank word. 
 

Renèe Swanepoel, wat tydens haar lang jare 
verbonde aan Murraysburg se hoërskool, waarvan 
20 jaar as hoof,  haar besondere stempel op die 
vorming van die meeste lede se kinders afgedruk 
het, ontvang as blykie van waardering van die 
gemeenskap pragtige blomme, soos ook Mette 
Kromhout, wat verslag doen van die tak se 
bedrywighede op die VLVK se webwerf en in die 
Advertiser. 
 

As vonkelvrou vir 2013 word Theresa Troskie 
danksy haar uitmuntende en besielende 
voorsitterskap welverdiend aangewys. Sy word dan 
ook gepas deur Renèe Swanepoel, wat die letters 
wat haar naam spel aan besondere eienskappe van 
Troskie koppel, bedank. Al die lede is dit eens dat 
toewyding, humor, entoesiasme, respek, eerlikheid, 
spontaniëteit en aangenaamheid beslis kenmerkend 
van Theresa Troskie is. 
 

Voordat die lede by die pragtig versierde teetafel 
saamkuier, het Susanna van der Merwe en Lina van 
den Berg die simboliek van hulle eenvoudige, maar 
treffende kersversierings verduidelik.  Hulle het 
afgewyk van die gewone goue en silwer versierings 
omdat hulle die aardsheid van Christus se koms na 
die wêreld wou belig. Die hessiantafeldoek, 
witgeverfde tak en groot gebakte koekiesterre en -
harte is realistiese simboliek van Kersfees in die 
warm, suidelike halfrond waar sneeu en herte, wat 'n 
slee trek, net nie pas nie. 
 

Daar is met dankbaarheid gesellig saam verkeer en 
danksy die baie nuwe, jong lede word daar uitgesien 
na kreatiewe geleenthede om in 2014 'n groter 
verskil in die gemeenskap te maak. 
 

Sarie Reynolds en Claudie Troskie 

Hannelize van Heerden en 2013 se 
vonkelvrou, Theresa Troskie 
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Woordspel – die antwoord 
Hoeveel woorde van vier (4) of meer letters kan jy uit 
die letters saamstel?  13 woorde is goed.  23 woorde 
is baie goed.  Vir die slimmes, 33 of meer woorde is 
uitstekend.  En die groot prys is die negeletter woord!  
Probeer dit en moenie sleg voel as jy na die 5de woord 
al begin sukkel nie!  Volgende maand gee ons die 
antwoorde. 
 
 
 
 
 
 

Negeletter woord:  PLANTERYK 
plantery, plantryk, ryplank, talryke, treklyn, kapery, 
knaery, knyper, lykant, naelry, plaery, platry, ratlyn,  
taklyn, talryk, apery, party, pyler, ratyn, rypak, knyp, 
kryt, lyer, nary, nayl, pryk, ryke, rype, tryp, yker, yler, 
ylte. 

Ongelooflik, né! 
 

En as julle dink Afrikaans is 'n 
lewende taal – kyk wat vang die 
Engelse aan ...... 

 
1) The bandage was wound around the wound. 
2) The farm was used to produce produce .   
3) The dump was so full that it had    
to refuse more refuse. 
4) We must polish the Polish furniture. 
5) He could lead if he would get the lead out. 
6) The soldier decided to desert his dessert in 
the desert. 
7) Since there is no time like the present, he thought 
it was time to present the present. 
8) A bass was painted on the head of the bass drum. 
9) When shot at, the dove dove into the bushes. 
10) I did not object to the object.  
11) The insurance was invalid for the invalid.  
12) There was a row among the oarsmen about how 
to row. 
13) They were too close to the door to close it. 
14) The buck does funny things when the does are 
present. 
15) A seamstress and a sewer fell down into 
a sewer line. 
16) To help with planting, the farmer taught 
his sow to sow. 
17) The wind was too strong to wind the sail. 
18) Upon seeing the tear in the painting I shed a tear. 
19) I had to subject the subject to a series of tests. 

20) How can I intimate this to my 
most intimate friend? 
 
Let's face it - English is a crazy language.  There is no 
egg in eggplant, nor ham in hamburger; neither apple 
nor pine in  
pineapple.  English muffins weren't invented in 
England or French fries in France.  Sweetmeats are 
candies while sweetbreads, which aren't sweet, are 
meat.  We take English for granted.  But if we explore 
its paradoxes, we find that quicksand actually work 
slowly, boxing rings are square and a guinea pig is 
neither from Guinea nor is it a pig. 
  
If teachers taught, why didn't preachers praught?  If 
a vegetarian eats vegetables, what does a 
humanitarian eat?  
Sometimes I think all the English speakers should be 
committed to an asylum for the verbally insane.  In 
what language do people recite at a play and play at a 
recital?  
Ship by truck and send cargo by ship?  Have noses 
that run and feet that smell? 
 
How can a slim chance and a fat chance be the same, 
while a wise man and a wise guy are opposites?  You 
have to marvel at the unique lunacy of a language in 
which your house can burn up as it burns down, in 
which you fill in  
a form by filling it out and in which, an alarm goes off 
by going on. 
 
English was invented by people, not computers, and it 
reflects the creativity of the human race, which, of 
course, is not a race at all.  That is why, when the 
stars are out, they are visible, but when the lights are 
out, they are invisible. 
 

N L E 
A Y K 
R P T 

KKeennnniissggeewwiinngg  vvaann  

Lavender Breeze 
Vonita het 'n pos aanvaar in Graaff-

Reinet en gevolglik sal haar Gesondheid 
en Skoonheidsalon slegs elke tweede 

Saterdag oop wees.  (Die Saterdae wat 
saamval met die Vrolike Vinkies) 
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Die jonges kan maar ....... 
 

Die jong lede van die bestuur van die 
Tuinbouvereniging het met die afsluitingsfunksie op 
27 November bewys dat hulle nie net kreatief is nie, 
maar hulle oulike planne ook suksesvol kan uitvoer. 
Aangesien almal se tuine na die lang winter en die 
heerlike  vroeë reën met 'n oorvloed van kleur en 
blommeprag kan spog, was die tema dan ook 
blomme en het die lede elkeen 'n pot blomme uit 
hulle tuin gebring. Dit is onderling as geskenkies 
uitgeruil.  Boonop het almal met 'n blomryke 
kledingstuk verder gestalte aan die tema gegee. 
 

Aangesien dit maar winderig was, het hulle op 
Misthoek (plaas van Jacques en Maretta Theron ) se 
ruim stoep twee la-ang tafels kleurvol en keurig 
gedek en het die baie potte blomme op die 
stoepmuur vir 'n feestelike atmosfeer gesorg.  
Misthoek se voëls was verstom oor die kwetterende 
kompetisie, terwyl die baie kleuters die groot tuin 
volgespeel het. 
 

Na Ida Cloete  (voorsitter) se treffende opening het 
Vonita Nieuwenhuis die een en ander van haar 
laventelprodukte vertel. Laventel kom oorspronklik 
uit Arabië en het sy weg via Irak na Europa gevind. 
Dit is eers net in parfuum gebruik, maar daar is gou 
velerlei ander gebruike vir hierdie plant gevind.  Dit 
het sterk medisinale eienskappe, nie net vir die 
genesing van wonde, veral brandwonde nie, maar 
bevat ook pynstillers en help met die genees van 
urienweginfeksies.  Wanneer laventelolie in stoom 
ingeasem word, het dit 'n heilsame uitwerking op 
boonste lugweginfeksies. 
 

'n Bietjie laventel op die kussing is kalmerend en 
bevorder slaap en van die olie in die kopvel 
ingevryf, het 'n heilsame uitwerking op haargroei. 
Gelukkig skrik dit insekte af!  Die sojakerse met 
laventel, wat Nieuwenhuis maak, kan 'n gewone 
badkamerroetine in 'n bederfsessie verander 
aangesien die gesmelte was as lyfroom gebruik kan 
word.  Dit is wateroplosbaar en bio-afbreekbaar. 
 

Die jong bestuur is ook musikaal soos Karin 
Reynolds en Maryna Wallace se duet getuig het. 
Hulle sangitem saam met Linda van den Berg, Erika 
Grebe en Rykie de Klerk was baie vermaaklik al het 
die gehoor nie presies geweet of die kunstenaars die 
Briel-susters of die Grafsteensangers is nie! 
 

Linda van den Berg het interessant van bye vertel en 
die lede aangemoedig om bye te beskerm deur 'n 
byekorf in hul tuin te hê sonder om noodwendig die 
heuning te oes. Siektes, wat die byebevolking kan 
uitroei, word maklik versprei wanneer bye van een 
streek na 'n ander verskuif word. 

Die uittredende voorsitter, Ida Cloete, se 
demonstrasie van die maak van materiaal- en 
kreukelpapierblomme het bevestig dat sy geen tree 
vir haar bestuurslede hoef terug te staan nie. 
 

Die oggend is afgesluit met 'n keurige en smaaklike 
noenmaal, eiehandig deur die bestuur voorberei, en 
is daar té lekker saamgekuier voordat almal vir die 
somervakansie uitmekaar spat. 
 

 
Renée Swanepoel tree af na 20 jaar 

as Hoof 
Met die aftrede van Renèe Swanepoel na 20 jaar as 
hoof van die Murraysburg Hoërskool loop 'n era ten 
einde.  Gedurende hierdie tyd was die skool en sy 
leerders se belang altyd vir Swanepoel eerste 
prioriteit en het sy haar taak as roeping en nie as 'n 
manier om brood op die tafel te sit, gesien nie. 
Renèe Swanepoel het in 1976 aan die Hoërskool 
President in Goodwood met drie onderskeidings 
gematrikuleer.  Tydens haar B.Comm- en HOD-
studies aan die Universiteit van Stellenbosch het sy 
akademies goed presteer en haar onderwysloopbaan 
in 1981 aan die Hoërskool Upington begin.  Nadat 
sy verdere ondervinding aan die Hoërskool van 
Napier en die Hoër Handelskool Worcester 
opgedoen het, sluit sy haar in 1991 in Murraysburg 
by die hoërskoolpersoneel aan. 
Haar besondere organisatoriese -, administratiewe - 
en verhoudingsvaardighede is gou raakgesien, veral 
tydens die onderhandelingsproses in 1993 met die 
KOD en die beheerliggame van beide skole op 
Murraysburg om  die sluiting van die skool te 
verhoed, en aan die begin van 1994 word sy dan 
skoolhoof van die Murraysburg Hoërskool. Die 
onderhandelinge lei tot die oorplasing van die gr.8- 
leerders vanaf die Primêre Skool asook twee 
opvoeders, by name mnre. Rittels en Hollander, na 
die Hoërskool.  Beide personeellede is vandag nog  

Tuinbouvergadering op Misthoek se 
stoep 
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by die Hoërskool, mnr.Rittels as adjunkhoof en 
mnr. Hollander as departementshoof.  Mnr. Rittels 
gaan tydens die eerste kwartaal van 2014 as hoof 
waarneem. 
Al was Swanepoel bloedjonk toe sy die leisels moes 
oorneem, het uitdagings haar nie geïntimideer nie. 
So getuig die suksesvolle onderhandelinge met die 
WKOD en die beheerliggame van die plaaslike 
skole om die primêre - en die sekondêre fases in 
beide skole van mekaar te skei en sodoende 'n hoër- 
en 'n laerskool tot stand te bring.  Die skool vir 
Xhosa-leerders sluit, die Xhosa-leerders in die twee 
nuwe skole opgeneem en mnr. Mendela word 
personeellid van die nuwe volwaardige hoërskool. 
Aangesien gehalte-onderwys vir Swanepoel 
ononderhandelbaar is, beding sy 'n rekenaarsentrum 
vir die skool en ontvang die senior leerders nou 
telematiese onderrig via sateliet vanaf Stellenbosch.  
Vier opslaanklaskamers word opgerig en die 
sekuriteit van die skool met 'n hoë draadomheining, 
veiligheidshek en sekuriteitswagte opgeknap.  Die 
koshuis kry songeysers en probeer die skool en sy 
leerders meer bewus van omgewingsbewaring 
word. 
Baie leerders en oud-leerders sal met nostalgie 
terugdink aan stylvolle funksies soos prysuitdelings 
en matriekafskeide wat danksy Renèe Swanepoel se 
kreatiwiteit ten spyte van 'n uiters gebrekkige 
begroting 'n onvergeetlike werklikheid geword het. 
Sy het altyd op elke spesifieke leerder gefokus en 
selfs moeite gedoen om hulle te help om iets so 
eenvoudigs, maar in sommige gevalle 
onbekombaars, soos skoene vir 'n matriekafskeid, te 
bekom. 
Die personeelhandleiding, wat Swanepoel opgestel 
het, vergemaklik nie net die inskakeling van 'n 
nuwe personeellid nie, maar is vir almal in alle 
situasies 'n uiters waardevolle naslaangids. 
Hoogtepunte was vir haar ouers se dankbaarheid 
oor 'n prysuideling of funksie waar hulle kinders 
raakgesien is en veral wanneer sy dit kon regkry om 
met aanmoediging en mooipraat 'n leerder op die 
regte pad te kry. Dit is vir Swanepoel belangrik dat 
haar opvoeders waardering vir haar menslikheid het 
en dat sy in sommige leerders se lewens 'n 
positiewe verskil kon maak. 
Daar is min persone in die groter gemeenskap van 
Murraysburg wie se kinders nie deur Renèe 
Swanepoel help vorm is nie. Sy word 'n interessante 
en verrykende nuwe lewensfase toegewens soos wat 
sy vertrou dat die hoërskool ook 'n nuwe positiewe 
tydvak tot voordeel van al sy leerders en opvoeders 
sal betree. 
 

MURRAYSBURG  VLV  
MINI-SKOU  OP 14  

MAART  2014 
 

In 2014 hou ons weer mini-skou saam met 
die Landbouskou.  Dit was twee jaar 

gelede so ‘n groot sukses dat ons dit weer 
vir ons lede en vriende wil aanbied. 

 

Skoureëls:- 
1.   Beoordeling vind plaas volgens die nuutste      
uitgawes van Handleiding vir Beoordelaars    
      en Tentoonstellers. 
2.   Alle inskrywings moet voor 9:00 ingeskryf 
wees. 
3.   Lede, sowel as nie-lede mag deelneem. 
4.   Artikels wat reeds voorheen op Murraysburg 
beoordeel is, mag nie weer ingeskryf word    
      nie. 
5.   Geen dubbel-inskrywings word toegelaat nie. 
6.   Deelnemers moet self artikels inskryf en self 
afhaal. 
7.   Maak seker as u ’n nommer kry dat al u 
inskrywings genommer is. 
8.   Maak ’n kort lysie met jou inskrywings en 
bring asseblief die korrekte                   
      inskrywingsgeld.    [Maak seker dat die artikels 
onder die regte naam ingeskryf is]  
9.   Inskrywingsgeld is R7-00 per artikel.   
10. NIEMAND  BEHALWE  BEAMPTES  
MAG  TYDENS  BEOORDELING  IN  
      DIE  SAAL WEES NIE. 
11. Die bestuur onderneem om artikels te versorg, 
maar aanvaar nie verantwoordelikheid vir    
      enige skade nie. 
12. Vir snyblomme moet deelnemers eie houers 
voorsien. 
13. Vir gepreserveerde produkte sal enige bottel 
aanvaar word, solank dit lugdig verseël is  
      en behalwe as ’n ander bottel voorgeskryf is. 
14.  Alle werk moet die deelnemer se eie werk 
wees. 
15.  Artikels kan na afloop van die skou, na 
beoordeling plaasgevind het, verwyder word. 
16.  Kontakpersone:- Elana Grobler – Tel no:-  049 
851 9740 
        Adrie Conradie – Tel no:- 049 851 9011  
           Theresa Troskie – Tel no:- 049 853 9913 
 
Mini-skou Kompetisielys vir 2014 
A.   GEBAKTE  PRODUKTE 
      1.   3 Stukkies karringmelkbeskuit 
      2.   3 Gesondheidsmuffins 
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      3.   Gebakte vulselkoekies – 3 verskillende 
soorte - 2 van elk 
      4.   Droëkoekies – 3 verskillende soorte - 2 van 
elk 
      5.   Piesangbrood 
      6.   Sjokoladekoek – versier 
      7.   3 hand souttertjies - oop 
      8.   3 Vormkoekies [cupcakes] – versier 
      9.   3  hand hoenderpasteitjies – toe 
     10.  5 Kaasstrooitjies 
     11.  3 Brownies – ewe groot stukkies op ’n bord 
     12.  3 Quiches – enige medium 
     13.  Wortel-ringkoek versier 
B.    MIKROGOLF 
       1.  Melktert 
       2.  Fyn appelkooskonfyt 
       3.  Enige gepiekelde groente 
       4.  Mosterd 
       5.  Versierde sjokoladeringkoek 
       6.  4 Neutekaramelblokkies – ewe groot 
stukkies op ’n bord 
C.    LEKKERS 
       1.  5 Gevormde sjokoladetjies 
       2.  5 Blokkies Karamelfudge       
D.   GEPRESERVEERDE  PRODUKTE 
      1.  Kweperjellie 
      2.  Ingelegde halwe geelperskes  
      3.  Perskeblatjang 
      4.  Uieslaai – gebottel [Kuierkos uit ons kombuis 
-  BRITSTOWN] 
      5.  Beetblatjang 
      6.  Tamatiesous 
      7.  Groenteslaai – gebottel [Kuierkos uit ons 
kombuis – BRITSTOWN] 
      8.  Ingemaakte sousbone [Kuierkos uit ons 
kombuis – BRITSTOWN] 
      9.  Gepiekelde knoffel [Kuierkos uit ons 
kombuis – BRITSTOWN] 
    10.  Rooi slap hakskene [Kuierkos uit ons 
kombuis – BRITSTOWN] 
E.   PLAASPRODUKTE 
      1.  500g Plaasbotter 
      2.  5 Hoendereiers 
      3.  1 rou en een gaar “Hamburger-patty”  
      4.  Gaar gerolde skaapblad – gevul 
      5.  1 ontbeende Skaaprib in repe om stokkie – 1   
gaar 
F.   GROENTE 
      1.  Mandjie groente [minimum 3 soorte] 
      2.  ’n Bossie kruie [5 soorte] 
G.   MASJIENWERK  
      1.  Enige lap speelding 
      2.  Laslapdeken vir kleuter 
      3.  2 Vatlappe 
      4.  Bolster-kussing 

      5.  ’n Kinderrokkie 
H.   BREIWERK 
      1.   Enige speelding 
      2.   1 paar Handskoene (moffies) sonder vingers 
vir vrou 
      3.   Mus vir kleuter 
      4.   Blokke kombers of ’n kniekombersie 
I.   HEKELWERK 
     1.  Gehekelde bewertjie 
     2.  Hoedjie vir kleuter 
     3.  Kombersie 
     4.  Kussing oortreksel      
J.   HANDVLYT       -   Idees uit Idees-tydskrifte 
      1.   Lampskerm met afvallappe en lint 
      2.   Versierde notaboekie met vilt 
      3.   Ontwerp jou eie besigheidskaartjie 
      4.   Lapblomme 
      5.   Papier mosaïekprent (20-30cm, nie kleiner as A4- 
eie tema).  Wenk- doen dit op  
            “hardboard”. 
      6.   Mosaïekletter 
      7.   Papiermaché bak 
      8.   Krale - enige medium 
      9 .  Enige houtwerkartikel – mans en dames 
K.   TEKEN-  EN  SKILDERKUNS 
      1.  Skilderkuns (tema- eie keuse) 
      2.  Skets- potlood, pen of houtskool (tema- eie keuse) 
L.  KINDERKUNS 
    1.   0-5 jaar  ( My Pa of my Ma) 
    2.  6-8 jaar  ( My gesin) 
    3.  9-12 jaar ( plaasdiere) 
         Wenk:  Nie kleiner as A4.  As dit nie geraam of 
geblok is nie, moet dit gelamineer wees.   
L.   FOTOGRAFIE 
      1.   “Wild life”  
      2.   Winter 
      3.   Voëllewe 
      4.   Mnr of Mej Roosknoppie 
      5.   ‘n Historiese gebou 
      6.   Karoo water 
M.  BLOMME 
      1.  Takkies van 3 verskillende struike 
      2.  Enige 3 blomme uit my tuin 
      3.  Verskeidenheid vetplante in houer geplant 
N.   ROSE 
      1.  My mooiste langsteel roos [enige kleur] 
      2.  Tak met trosrose [enige kleur]  
      3.  My 3 mooiste rose [enige kleur] 
O.  RANGSKIKKINGS    
     1.  Vrugte- en 
groenterangskikking 
     2.  Rangskikking 
in verskillende 
blomvase – 
minimum 3 vase 
     3.  Sê dit met 
blomme vir ontbyt 
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Philippie Retief troef 
mentor 

 
Tydens die vyfde veiling van sybokhaar dié winter 
oortref Philippie Retief van Boksfontein die 
wêreldrekord vir die hoogste gemiddelde prys vir 
sy hele skeersel, wat sy mentor, Theronnie van der 
Merwe van Jonkersnek, net tydens die vorige 
veiling opgestel het. 
 

Hy behaal nie minder as R233.34 gemiddeld nie!  
Dit is 'n welverdiende prestasie vir 'n jong boer, 
wat enkele jare gelede noodgedwonge weens sy 
vader, Roelof Retief, se terminale siekte, na sy 
suksesvol voltooide eerste jaar van 
Landboustudies die universiteit in Bloemfontein 
moes verlaat om die boerdery oor te neem. 
 

Al was sy vader bekend as 'n besonder deeglike en 
netjiese boer en het hy seker heelwat by hom 
geleer, was Philippie nog glad nie op die oorname 
van die boerdery ingestel toe hy die leisels so 
skielik moes vasvat  nie.  Hy het hom egter nie 
verknies oor sy studies, wat hy moes kortknip nie, 
en alles gegee om suksesvol met die komplekse 
bokboerdery aan te gaan.  

  
Philippie Retief het ook maar sy deel teenspoed 
gehad soos die brand, wat kort na sy oorname 
vanaf die N1 na onder andere Boksfontein 
versprei het en droë jare.  Gelukkig is 
Murraysburg se bokboere, soos veral Theronnie 
van der Merwe, baie ondersteunend, maar die 
jongman moes nogtans maar inspring en swem en 
is almal in die distrik baie trots op hom en verheug 
oor sy sukses. 
 

Mag die wêreldrekord nog lank aan Boksfontein 
behoort en Philippie Retief verdere 
boerderysuksesse smaak! 
 

Die Retiefs sluit die jaar op 
'n hoogtepunt af 

 
Louw en Frans Retief van die plaas 
Driehoeksfontein het met vanjaar se Mohair 
Summit tydens die galafunksie in Jansenville 'n 
toekenning vir een van die top 10 bale 
somerkleinbokkiehaar, 2013, ontvang. 
 

Die Zegna-kompetisie word jaarliks aangebied en 
word as een van die gesogste kompetisies in die 
sybokhaarbedryf beskou.  Die Retiefs van 
Driehoeksfontein is gereeld onder die wenners en 
het so al reise na Italië gewen.  Vroeër vanjaar het 
hulle ook die Miyuki-prys vir die Reserwe 
Grootkampioenskeersel, 2012, ontvang.  Dit is die 
2de keer tydens die afgelope drie jaar dat hulle die 
Reserwe Grootkampioenskeersel lewer! 
 

Op die tweede laaste bokhaarveiling van die 
winterseisoen het die Retiefs die rekord van nog 'n 
Murraysburger, Theronnie van der Merwe van die 
plaas Jonkersnek, jongbokke aangebied as 
jongbokke verbeter en R290.00 / kg ontvang.  Die 
Retiefs het ook die hoogste prys op die CMW-
veiling, nl R400.00 /kg vir hulle beste baal 
kleinbokkiehaar ontvang.  Hulle behaal ook die 
hoogste gemiddelde prys vir hulle hele skeersel, 
naamlik R221.05/kg. 
 

Danksy hierdie prestasie kon die Murraysburg 
bokboere drie keer na mekaar met die hoogste 
gemiddelde prys wegstap.  Op die 4de veiling het 
Theronnie van der Merwe van Jonkersnek ( 
R219.75/kg) en op die 5de veiling Philippie Retief 
van Boksfontein ( R233.34 /kg ) se skeersels die 
hoogste gemiddelde prys behaal. Op die tweede 
laaste veiling van die jaar behaal die Retiefs van 
Driehoeksfontein nie minder as R221.05 /kg vir 
hul hele skeersel en is die Murraysburgers nie min 
trots op hulle bokboere nie. 
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