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Vakansieseisoen op Landsig ingelui 
 

Soos nou al gebruiklik het die Laer-Buffelsrivier Boerevereniging die jaar se bedrywighede met 'n dans op 
Landsig afgesluit.  Dit was weer eens bedoel as 'n soort bymekaarkom van al die jongmense en studente 
voordat almal weer na hulle vakansiebestemmings uitmekaar spat. 
 

 Weens die uitgestelde eksamens op verskeie kampusse kon nie al die gemeenskap se studente teenwoordig 
wees nie.  Dit was nogtans 'n heerlik gesellige aand wat onder leiding van die voorsitter,  Theronnie van der 
Merwe,  gereël is.  Hy is goed bygestaan deur die jonger bestuurslede, veral Frances en Brian Kingwill en 
Mia en Berno Theron. 

 

Danksy die kreatiwiteit van die jongklomp is die skuur sonder veel koste feestelik met doringboomtakke en 
lanterns versier.  Maryna Wallis se besondere groen bottellampies op die vensterbanke het veel tot die 
feestelike atmosfeer bygedra terwyl Josias Cloete se musiek die voete behoorlik laat jeuk het. 
 

Potjiekos bly altyd 'n treffer,  veral as  meesters soos Theronnie van der Merwe en Brian Kingwill die kokke 
is.  Varsgebakte potbrode, koeksisters en eclairs het die dansers van die nodige energie voorsien en die 
maaltyd afgerond.  Baie dankie aan Paul en Jeanette Avenant, wat soos elke jaar, die wyn geborg het.  Dit is 
geniet en word baie waardeer! 
 

Van die gemeenskap in die algemeen en die Boerevereniging in die besonder 'n hartlike dankie aan  Alna en 
Rikus Theron, wat jaar na jaar hulle geriewe vir hierdie funksie beskikbaar stel.  Dit verg goeie beplanning 
en harde werk om alles so netjies en reg te hê om 'n groot klomp gaste te ontvang om van die opruim na die 
tyd nie eens te praat nie! 

 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                    SMS:  072 388 9284 / 082 5093 120 
 
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. 

 
 
 

Vir party outjies was die aand darem net té lank en té woelig 
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Klem val op kreatiwiteit 
 

Tydens die Oktobervergadering van die VLV het die 
klem op kreatiwiteit geval.  Anelia Vorster en Luzanne 
Retief het letterlik met weggooigoed getoor. 
 

Alhoewel Anelia Vorster as skilder en voormalige 
kunsdosent oor besondere gawes beskik,  oortref haar 
kreatiwiteit beslis al haar talente.  By elke uitrusting 
het sy treffende "juwele",  gemaak uit enige moontlike 
afvalmateriaal.  Met vaardige hande het sy strokies 
materiaal en paper gevou en gerol om nie net blomme 
nie,  maar ook kettings en stringe krale te laat word.  
Nadat haar papierkrale met naellak vernis is,  is dit nie 
te onderskei van porseleinkrale nie!  Van 
oorskietmateriaal en kraletjies maak sy die mooiste 
oorkrabbetjies.  Die geheim is die afwisseling van 
teksture,  vorms en kleure.  Aldus Vorster is daar geen 
perke aan die moontlikhede nie en onderskryf haar 
versameling "juwele" dan ook hierdie stelling 
afgesien daarvan dat dit niks kos nie. 

 

Volgens Luzanne Retief is die Karoo-klimaat geen 
verskoning vir 'n gebrek aan blomme nie.  Sy 
demonstreer die maak van lapblomme met 
hessianstroke en gom en voor die aanwesiges se oë 
ontstaan die mooiste rose.  Hulle is so treffend en 
mooi dat groot rangskikkings en selfs bruidsruikers 
daarmee gemaak kan word.  Deur verskillende soorte 
papier soos dié van ou patrone,  telefoonboeke se geel 
bladsye of landbouweekblaaie te gebruik,  kan 'n 
groot verskeidenheid blomme gemaak word.  Dit dra 

natuurlik by tot die interessantheid van die 
rangskikkings en ruikers. 

 

Hannelize van Heerden het 'n skouhandleiding uit 
toeka se dae,  om presies te wees 1938,  aan die lede 
voorgehou.  Ons mag vandag oor baie meer geriewe 
en hulpmiddels as ons voorouers  beskik,  maar is 
nogtans in die kombuis nie naastenby so vaardig soos 
hulle nie.  Daar was byvoorbeeld nie minder as tien 
soorte seep,  wat ingeskryf kon word nie!  Interessant 
is die onderskeid wat tussen Jersey- en ander botter 
getref is.  Bruin eiers was in 'n kategorie van hulle eie 
en by konfyt is tussen heelvrugkonfyt en fyngekookte 
vrugte, jam, onderskei.   Die dames van destyds het 
nie vir die maak van blazers of hoede teruggedeins nie 
en het onderskei tussen oggendrokke,  namiddagdrag 
en deftige tabberds.  Dit was baie interessant om te 
besef hoe die lewe van 'n boervrou in 78 jaar verander 
het.  Natuurlik beskik die hedendaagse vrou oor baie 
tegnologiese en digitale vaardighede waarvan in 1938 
nog nie eens gedroom is nie. 
Dit was 'n interessante en leersame vergadering met 
sosiale interaksie as bonus. 
 

 

Verskoning 

Spitskop 4 X 4 
In verlede maand se Murraysburger het ons 
erkenning gegee aan al die borge wat 
mildelik bygedra het tot die sukses van 
vanjaar se Spitskop 4x4.  Ongelukkig het 
een van die borge se naam agterweë gebly 
en ons vra groot verskoning hiervoor.  
Hiermee wil ons dan namens die 
reëlingskomitee en Huis Spitskop ook baie 
dankie sê aan Jaco van Heerden van 
VASTRAP Grondverkuiwings vir sy 
ondersteuning   
  

Anelia Vorster 
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Ode aan die Lappies 
 
 
 
 
 

0 die liewe lappies! 

 
Oningeligtes trek die wenkbroue op en dink 

dis seker 'n klub wat soos ou lappe stink 
weens al die geklets oor bediendes en skinder 

Hoe kan 'n mens dié onding verhinder? 
 
 

Wees gerus, ons is heel onskadelik en probeer niemand pla 
maar dat ons elke week mekaar se geselskap geniet, dis 

wel waar! 
Ontmoet gerus hierdie uiteenlopende groep vriendinne 

Ons nooi jou graag vir dié doel binne. 
 

Tannie Maxie is ons oudste in jare, maar jonk in gees 
In haar beskeie, rustige  geselskap wil almal graag wees. 

Mooi versorg is haar vlytige hande altyd besig 
Niemand sou raai sy is op pad na neëntig! 

 
Sprankel en energie het tannie Muriel in oorvloed 

Sy is baie ouer as wat die oningeligte vermoed, 
maar gee haar 'n hekelpen en gare en siedaar 

binne 'n japtrap is 'n kunswerk klaar! 
 

Almal is so bly dat tannie Martie weer mooi  herstel 
Oor haar siekte wil dié flukse vrou nie veel vertel. 

Gelukkig is sy nou weer in Murraysburg tuis 
waar sy woel en werskaf in haar huis. 

 
Elsie Smuts is onteenseglik ouerword se moses 
Sy dit heup, hart, are, hande, ingewande of wat 
danksy haar wil en een of ander mediese proses 

Is sy in 'n japtrap terug soos die spreekwoordelike kat 
 

Altyd bereid om te help en die minste te wees, 
is Freda wat beslis nie die ouderdom vrees. 
Sy glo dat sy die skete op 'n afstand kan hou 

As sy haar te alle tye vir almal se beswil besig hou. 

 
Sonder Kay sou die Lappies lankal doodgeloop het. 

Soos watse vlindervanger hou sy ons in haar net 
En sorg onopsigtelik dat elkeen sy beurt neem 

Sonder onnodige klagtes of geteem. 
Baie dankie, Kay, dis beslis nie 'n grap 

om 'n klomp ou vrouens te organiseer sonder dat hulle na 
mekaar hap! 

 
Wat 'n vervelige spul sou ons nie wees sonder ons 

Elmatjie! 
Wanner haar lastige pyne net effe skietkans gee, is sy op 

haar stukke 
En veral tannie Muriel geniet elke grappie en vertellinkie. 

Dankie dat jy daarin slaag om weg te steek jou pyn se 
nukke! 

 
Raakvatters moet daar ook wees en dis ons Johanna-

ouderling 
Sy sien vir alles kans en maak van geen teenspoed 'n groot 

ding 
Tog loop die lewe ook met haar en Izak lelike draaie, 

wat sy omkeer en slegs fokus op die fraaie. 
 

Nou bly nog ons drie inkommers oor 
Met Louise Grobler voor in die koor. 

Dié stadsmeisie het haar so goed by ons aangepas 
Dat dit voel asof sy maar altyd hier was. 

 
Hannetjie is 'n staatmaker en beslis 'n rots 
en as gewerk moet word, is sy eerste daar. 

Dis ons voorreg dat jy een van ons is en ons is trots 
dat julle Murraysburg as julle nuwe tuiste ervaar. 

 
Wat myself aanbetref, kan ek net sê 

dat niemand dit beter as ons in Murraysburg kan hê. 
Dankie dat julle ons onvoorwaardelik aanvaar 

al kom ons uit die Gangster Paradise se gevaar! 
 

Ten slotte 'n groot dankie aan Nonsie, ons gasvrou 
wat elke jaar vir ons dié heerlike ete hou. 

Jy bederf ons  ou tannies so dat ons vergeet 
dat dit vir jou moeite en tyd kos, maar weet 

ONS WAARDEER DIT! 
 

~ Mette Kromhout ~ 
 
 

Die Lappies is sekerlik een van die oudste 
oorlewende klubs in die land en gaan nog 
sterk aan op die vaste beginsels en reëls 
wat deur die oorspronklike stigtertannies 

daargestel is. 
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Onderstebo Vangwa 
 

Nes ŉ omgedopte skilpad lê die lê die voertuig van die gereg hulpeloos 
onderstebo tot groot vermaak van nuuskierige omstanders.  Wat presies 
aanleiding gegee het tot die ongeluk is ten tye van hierdie berig nog 
effens vaag aangesien daar al drie verskillende en uiteenlopende 
weergawes van gebeure die rondte doen.  Een feit is egter seker, en dit is 
dat dit gesorg het vir opwinding van  ŉ ander aard in die andersins saai 
lewe van Murraysburg!   
 
Die mees geloofwaardige weergawe is dat Beaufort-Wes se polisielede, 
wat hulle kollegas in Murraysburg te hulp gesnel het om betogers te 
beheer, wel 'n paar belhamels kon arresteer, maar hulle toe lelik met 
Murraysburg se stofstrate misgis!  Gelukkig is niemand ernstig beseer 
nie. 
 

'n Storie uit oom Steve van der Merwe se boekie oor Murraysburg en sy 
Mense – ingestuur deur Charl Conradie 
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Die 2015 Crawl 

Die Saterdag van 5 Desember het beloof om nog ‘n 
snikhete dag te wees, maar die weer het besluit om 
in goeie gees deel te neem en die grootste gedeelte 
van die oggend was dit relatief koel, met geen wind 
en blou-blou lug en ‘n perfekte dag vir die jaarlikse 
“crawl”. 

Die deelnemers aan die 100km het om sesuur 
weggespring en is ‘n uur later gevolg deur die 32km 
en 50km deelmeners.  

En vir diegene wat nie ‘n fiets besit nie, kon maar 
te perd ook ry! 

En dan was daar die sowat xxx deelnemers wat 
ook nie ‘n perd in die hande kon kry nie, en toe 

maar besluit het om sommer die tog te voet aan 
te pak! 

Oud en jonk het die dag geniet – soos hierdie 
seun, pa en oupa by die 32km draaipunt. 

Chris, Phillip en Christie Bester van Bester Auto in 
Victoria West 

Terwyl andere die dag in die ware gees van die 
“crawl” geniet het en soos hierdie drie jong 

meisies rustig tot by Toorwater “gekruip” het  
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In alle erns nou ….. 

Sneeuberg Crawl 
elke jaar beter 

Die Sneeuberg Crawl is beslis 'n móét vir elke 
fietsryentoesias!  Presies honderd deelnemers van 
Murraysburg en al die omliggende dorpe het op 5 
Desember vanaf 5:00 vir die 16de Crawl 
ingeskryf. 

 

Hierdie geleentheid word deur veral Theronnie 
van der Merwe en Kay Hesselink namens die 
Skoukomitee gereël en veral alle Sneeubergers 
doen moeite om die waterpunte te beman en aan 
die deelnemers bystand te bied.  Vanjaar was die 
gekookte aartappels, wat op Grootplaats deur die 
Butterworths voorsien is,  beslis 'n treffer. 

 

Die deelnemers het die verandering van die roete,  
wat nou meer grondpaaie ingesluit het,  
verwelkom en alhoewel die veld  tekens van die 
afgelope weke se hitte en wind toon, was dit 
nogtans heerlik om vroegoggend in die natuur te 
kan wees.  Aangesien die deelnemers aan die 100 
km- roete reeds om 6:00 weggespring het,  kon 
hulle die ergste hitte vermy.  Gelukkig was die 
dag so te sê windstil na die stormsterkte wind van 
die voorafgaande dae. 

 

Kameraadskap en waardering van die natuur en 
nie wen teen alle koste nie is wat deur die 
organiseerders nagestreef word.  Dit demonstreer 
Elsabé en André Louwrens, predikantspaar van 
Murraysburg,  op hulle tandem.  Vanjaar het die 
Besters, oupa, seun en kleinseun, van Victoria-
Wes in dié gees van kameraadskap deelgeneem.  
Dit was ook verblydend dat al hoe meer 
jongmense deelneem. 

 

Die 32 km is deur Matthew Hesselink gewen met 
Thinus Nagel en Philip Pyper in die tweede en 
derde plekke.  In die damesafdeling was Sarie 
Reynolds die wenner met Paula van Rooyen en 
Annette Kingwill kort op haar hakke. 

 

In die 50 km vir mans het Niel Nel koning 
gekraai, gevolg deur David Biggs en David 

Thomas.  Die vinnigste dame was Chanté van 
Rooyen, gevolg deur Kath Jackson en Haneen 
Dreyer.  Geen dame het vir die 100 km kans 
gesien nie.  Devrin Muir het die 100 km die 
vinnigste afgelê.  Philip de Klerk was tweede en 
JP Minnie derde. 

 

Namens die organiseerders en deelnemers 'n 
hartlike woord van dank aan FAL ( Forward 
Applied Logic ) van Bloemfontein,  wat weer eens 
die hoofborg was.  Paul Zietsman en Charles 
Snyman het die geleentheid bygewoon,  maar in 
sy afwesigheid is Thomas Bester ook bedank. 

 

Die Murraysburgers waardeer Nico Janse van 
Rensburg se volgehoue borgskap van plaaslike 
deelnemers.  Danksy hierdie borgskap kon Roelof 
Theron die prys vir die eerste Murraysburg man 
oor die wenstreep ontvang.  Sarie Reynolds was 
die eerste vrou van Murraysburg oor die 
wenstreep en Johanna van der Merwe die oudste 
Murraysburg deelnemer, terwyl Brent Hesselink 
die jongste deelnemer van Murraysburg was. 

 

Dit was vir alle betrokkenes 'n genoeglike dag en 
die dames van die skoukomitee het met hulle 
helpers gesorg dat die innerlike na die wedren 
versterk kon word. 

 

Daar word reeds na die sewentiende Crawl 
uitgesien! 

 
 
 
 
 

Paul Zietsman (borg), Phillp de klerk (2de), 
Devron Muir (1ste), JP Minnie (3de), Charles 

Snyman (borg) 
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Eerste veldwedloop 
ontlok goeie 

belangstelling 
Danksy die baie jongmense, wat hulle die afgelope 
tyd in en om Murraysburg gevestig het, vind daar 
op talle terreine vernuwing plaas.  So is daar deur 
die inisiatief van WR Avenant saam met die nou al 
bekende Sneeuberg "Crawl" vanjaar vir die eerste 
keer 'n veldwedloop van 9.5 km aangebied. 

 

Die teikengroep was hoofsaaklik mense wat dié 
sport nog wil beproef.  Die organiseerders was 
aangenaam verras dat deelnemers nie net uit 
Murraysburg nie, maar vanaf omliggende dorpe 
soos Richmond, Aberdeen, Beaufort-Wes en 
Graaff-Reinet die roete, wat die Buffelsrivier al om 
die dorp gevolg het, kom beproef het.  Daar was 
selfs dames van Kaapstad en Botswana en verskeie 
van die deelnemers was beslis nie beginners nie! 

 

Een van die oogmerke van hierdie veldwedloop is 
om Murraysburg en sy entrepreneurs blootstelling 

te gee en is produkte van plaaslike ondernemers as 
pryse aangebied.  Baie dankie aan die borge: KVB,  
CMW (Luane van Stapelberg),  Stokkiesdraai (Adri 
Kruger),  Karoo Boerseep (Linda v.d. Berg) en 
Karoo Running (WR Avenant).  Daar word vertrou 
dat ander plaaslike entrepreneurs hierdie 
geleentheid om hulle produkte te bemark,  sal 
aangryp en in die toekoms as borge na vore sal 
kom. 

 

Daar word 'n wedloop van 65 km oor twee dae vir 
einde April 2016 beplan en borge vir Koppie X-sing 
is welkom om WR Avenant by 072 434 2126 te 
skakel of per e-pos by murraysburg01@gmail.com 
met hom in aanraking te kom.  Hopenlik sal dit 'n 
instelling op die veldwedloopkalender word! 

 

Die prysuitdeling vir die hardlopers was om 10:00 
by die skousaal: 
Mans 
1 Hein van der Merwe  0:44:53
 Beaufort-Wes 
2 Cameron Muir   0:45:27
 Graaff-Reinet 
3 Pierre van Schalkwyk  0:48.16
 Aberdeen 
Die eerste deelnemer van Murraysburg was André 
Hollander met 0:50:21 in die 4de plek. 
Dames 
1 Kerry Pieterse   0:48:16
 Botswana 
2 Emmarentia Wagner  0:52:44
 Colesberg 
3 Simoné Haysom  1:02:12
 Kaapstad 
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Tuine vol geskenke 

Vir die tweede agtereenvolgende jaar het die 
Tuinbouklub die jaar se aktiwiteite met 'n funksie 
genaamd TUINE VOL GESKENKE afgesluit.  
Vanjaar het dit op 14 November in die tuin van 
die NG-kerk plaasgevind. 

 

Alle entrepreneurs in die omgewing is genooi om 
hulle ware of produkte in stalletjies uit te stal en te 
koop aan te bied.  Dit was dan ook 'n miernes van 
bedrywigheid om die statige kerkgebou met die 
kleinspan wat jillend die springkasteel beproef en 
geniet het.  Afgesien van allerhande kosstalletjies, 
is 'n mens getref deur die veelsydige kreatiwiteit 
van veral die jonger Karoo-mense.  Skilderye,  
kunsnaaldwerk,  klere,  sagte speelgoed,  
houtrame vir spieëls en foto’s, tipiese 
Karooplante, juwele en veel meer kon besigtig en 
gekoop word.  Besonder treffend is Werner Grebe 
se kunswerke uitgebeitel op saamgepersde hout, 
wat net soos klip lyk. 

 

Dit was baie verblydend dat twee personeellede 
van Huis Spitskop, Wilma Haarvoor en Jinny 
Terblanche,  heerlike vetkoeke met 
maalvleisvulsel verkoop het om sodoende ook te 
help om die inrigting se finansiële posisie te 
verbeter.  In 'n goeie gees moes hulle meeding met 
ander kosstalletjies,  maar het dit suksesvol 
gedoen en sodoende bewys gelewer van die 
toewyding van Huis Spitskop se personeel. 

 

Die gasspreker,  dr. Tobie Kleynhans van George,  
het alle belangstellendes meer van die bonsai-kuns 

vertel.  Hy het sy praatjie met treffende foto's 
toegelig en geïllustreer hoe belangrik die keuse 
van die bak,  waarin die boompie geplant word,  
en die wyse waarop dit uitgestal word,  is.  Die 
oningeligtes het ook nou besef dat 'n bonsai nie 
net 'n boompie is wat so gesnoei word dat dit klein 
bly nie,  maar dat met die snoei verskeie doelwitte 
en style nagestreef word.  Dr. Kleynhans probeer 
'n Afrika-styl ontwikkel, wat iets van Afrika se 
vlaktes en wydtes oordra. 

 

Dit was veral insiggewend dat geduld, liefde en 
tyd benodig word om bonsai-doelwitte te bereik.  
In die namiddagsessie het dr. Kleynhans die 
snoeiproses prakties gedemonstreer en sy 
kundigheid en vaardigheid het bewondering 
afgedwing.   Hy kon ook nuttige raad gee omtrent 
watter bome in die Karoo-klimaat sal gedy. 

 

Die ouer garde in Murraysburg kan gerus ook op 
ander terreine die leisels aan die jongeres oorgee, 
want die jong tuinboubestuur het die dag 
uitmuntend gereël! 
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Lojaliteit beloon 
 
Soos nou al gebruiklik het die gemeenskap van 
Murraysburg op 2 Desember vir die personeel en 
inwoners van Huis Spitskop 'n vroeë Kersete 
aangebied.  Vanjaar was dit die dorpinwoners onder 
leiding van Johanna van der Merwe wat die 
personeel en inwoners met 'n heerlike koue ete 
bederf het. 

 

In die feestelik versierde eetsaal het Sarie Reynolds 
'n treffende Kersboodskap, wat tot elke 
teenwoordige gespreek het, gebring.  Daarna is daar 
met die begeleiding van Hermien Botha, een van die 
inwoners, uit volle bors kersliedere gesing voordat 
die kort kersspel, geskryf deur Paul Avenant, deur 
Johanna van der Merwe, Elsje Kruger en Erika 
Grebe opgevoer is.  Grebe het as TV-
programleidster 'n bejaarde Maria en Josef oor hulle 
seun Jesus en die impak, wat hy op hulle lewens 
gehad het, ondervra. 

  
 
Die voorsitter van die beheerraad, Theronnie van der 
Merwe, het die personeel vir die jaar se getroue 
diens bedank.  Sommiges, soos Saartjie Cupido, is 
egter uitgesonder.  Cupido het haar diens by Huis 
Spitskop in 1981,  toe die inrigting sy deure geopen 
het,  begin en is een van die  staatmakers,  wat 'n 
groot leemte sal laat wanneer sy einde Desember 
met pensioen gaan aftree.  Sy was onder andere 
daarvoor verantwoordelik om die inwoners se 
sakgeld te beheer en administreer en het hierdie 
moeilike taak met groot onderskeiding vervul.  As 
afskeidsgeskenk ontvang Saartjie Cupido 'n stel 
breekgoed,  wat haar hopenlik nog lank aan haar 34 
getroue diensjare by Huis Spitskop sal herinner. 

Lettie Galant,  wat ook sedert 1981 met slegs 'n kort 
onderbreking by dié inrigting werksaam is, tree ook 

aan die einde van die jaar af.  Sy was onder suster 
Botha se toesig in beheer van die siekeboeg en het 
met eindelose geduld en liefde na alle inwoners 
omgesien.  Niks was ooit vir haar te veel nie en sy 

het besondere empatie met die soms moeilike 
oumense gehad.  Dit is moeilik om te glo dat die 
siekeboeg sonder Lettie Galant sal kan funksioneer, 
maar die ruskans het sy terdeë verdien.  Haar 
afskeidsgeskenk, 'n baie mooi horlosie, is 'n blykie 
van die waardering van die inwoners en beheerraad. 
 

Huis Spitskop kan ten spyte van groot finansiële 
uitdagings slegs danksy lojale en bekwame 
personeel die mas opkom.  So 'n personeellid is 
Johanna van Rheede,  die voedselbestuurder,  en 
ontvang sy dan 'n dienssertifikaat vir 20 jaar se 
getroue diens.  Maria Jaftha ontvang 'n sertifikaat vir 
15 jaar se lojale diens, terwyl Wilma Haarvoor, 
assistent-voedselbestuurder,  Jackie Snyders, Gladys 
Galant en Stefaans Afrika 10 jaar-sertifikate 
ontvang. 

 

Toewyding is 'n belangrike eienskap van persone 
wat ou en gestremde persone versorg en dit is 
opvallend dat personeel nie sommer hierdie 
moeilike maar vervullende diens verlaat nie.  Mina 
Adams,  Selma Davids,  Maria Dokter,  Gerda 
Fielies,  Annelise Johannes,  Rosy Jonkers, Elsie 
Smith,  Jinny Terblanche,  Elize van Jaarsveld en 
Nellie Vink lewer almal al vyf of meer jare getroue 
diens aan Huis Spitskop. 
 

Afgesien van die personeel bedank die voorsitter 
Chrisna Smith, wat elke Woensdag vir die mense in 
die siekeboeg stories lees of  DVD’s wys, en Alna 
Theron, wat getrou Vrydae die inwoners se voete 
versorg, spesiaal.  Hierdie twee dames lewer hulle 
diens so in stilte en nie terwille van erkenning nie. 
Kersvader, 'n baie welkom besoeker,  het aan elke 
inwoner en personeellid 'n geskenk oorhandig 
voordat ds. André Louwrens die seën gevra het en 
die visvoorgereg geniet kon word.  Daarna het die  

“Josef en Maria” alias Elsje Kruger en 
Johanna vd Merwe 

Theronnie vd Merwe en Saartjie Cupido 
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koue vleise en slaaie groot byval gevind soos ook 
die nagereg. 
 

Vanaf die beheerraad opregte dank aan Johanna van 
der Merwe en die dorpenaars vir die smaaklike ete 
en aan Renée Swanepoel vir die gepaste en mooi 
program.  Huis Spitskop kan slegs goeie diens 
danksy die ondersteuning van die gemeenskap 
lewer. 

 
Afgesien van die personeel bedank die voorsitter 
Chrisna Smith, wat elke Woensdag vir die mense in 
die siekeboeg stories lees of  DVD’s wys, en Alna 
Theron, wat getrou Vrydae die inwoners se voete 
versorg, spesiaal.  Hierdie twee dames lewer hulle 
diens so in stilte en nie terwille van erkenning nie. 
Kersvader, 'n baie welkom besoeker,  het aan elke 
inwoner en personeellid 'n geskenk oorhandig 
voordat ds. André Louwrens die seën gevra het en 
die visvoorgereg geniet kon word.  Daarna het die 
koue vleise en slaaie groot byval gevind soos ook 
die nagereg. 
 

Vanaf die beheerraad opregte dank aan Johanna van 
der Merwe en die dorpenaars vir die smaaklike ete 
en aan Renée Swanepoel vir die gepaste en mooi 
program.  Huis Spitskop kan slegs goeie diens 
danksy die ondersteuning van die gemeenskap 
lewer. 
 
 

Christmas is a season 
not only of rejoicing 
but of reflection 

   ~ Winston Churhill ~ 

Marika en Jannie van 
Heerden en ENGEN van 

Graaff-Reinet se harte oop 
vir Huis Spitsko 

Oktober en November was uiters beproewende 
maande vir Huis Spitskop aangesien die staat se 
subsidie ses weke laat uitbetaal is. 

 

Aangesien dit in die huidige finansiële klimaat 
onmoontlik is om reserwefondse vir sulke situasies 
op te bou, het dit alle kreatiwiteit van die bestuurder 
en senior personeel geverg om nog elke dag 
voedsame etes aan die inwoners voor te sit.  Danksy 
die inkomste van die 4x4 kon die personeel darem 
gedeeltelik betaal word totdat die subsidie ontvang 
is. 

 

In hierdie moeilike tyd kom daar uit die bloute 'n 
groot geldelike inspuiting van Marika en Jannie van 
Heerden.  Jannie is 'n broer van Sarie Reynolds en 
Kalie van Heerden.  Dit was soos manna uit die 
hemel!  Alhoewel die geld voorlopig dringende gate 
moes toestop, sal dit van die volgende subsidie 
verhaal word om aan belangrike 
instandhoudingstake te kan aandag gee. 
 

Murraysburg se gemeenskap verwelkom Marika en 
Jannie, wat in die distrik grond gekoop het, hartlik. 
 Mag hulle verbintenis met Murraysburg vir hulle tot 
seën wees. 

 

As hoofborg van die 4x4 het ENGEN al baie vir 
Huis Spitskop beteken.  Heel onverwags is daar nog 
'n stewige bedrag deur ENGEN in Spitskop se 
rekening inbetaal en kan die beheerraad, inwoners 
en personeel net dankie sê.  Dit is wonderlik om die 
Kerstyd met groter finansiële gerustheid tegemoet te 
kan gaan!	

Ettienne Terblanche en Chrisna Smit 

Sarie Reynolds en broer Jannie van 
Heerden 
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‘n Geseënde Kersfees vir julle 
almal toegewens 


