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Die Rooidam-planne het hier teen die einde van 2012 teen ‘n paar burokratiese klippe vasgeloop en dinge het glad nie 

goed gelyk nie.  Die Dept van Waterwese in die Ooskaap, gesetel in Cradock, het te hore gekom van die beoogde 

rehabilitasie projek en vorendag gekom met redes waarom dit nie gedoen mag  word nie – heel tereg alles in belang van 

goeie regering, maar ongelukkig nie in ag genome die reële feite op grondvlak nie.  Kortliks kom dit daarop neer dat 

aangesien die leiwater-stelsel volgens hulle inligting nie in gebruik was tydens die sogenaamde kwalifiserings-periode 

tussen 1996 en 1998 nie, daar heraansoek gedoen moet word vir ‘n waterlisensie en die kanse op sukses is skraal 

aangesien dit die Beervlei dam naby Willowmore sal benadeel.  Die Waterwesebeamptes van Cradock het Murraysburg 

besoek op Woensdag 23 Januarie en ‘n vergadering was geskeduleer om die saak te bespreek.  Die vergadering het 

redelik formeel afgeskop maar net voor die twee watermanne hulle saak kon stel, het Izak van der Merwe van 

Badsfontein gevra of hy net eers ‘n paar dinge mag sê.  Izak het intussen uitstekende en soliede navorsing gedoen en op 

koel en bedaarde wyse die twee watermanne se komende argumente se tande een vir een uitgetrek nog voor hulle dit ter 

tafel kon lê!  Izak se briljante vertoning het die grondslag gelê vir ‘n vrugtevolle vergadering wat later afgesluit is deur ‘n 

besigtigingstoer van die omgewing.  Teen die einde van die dag het die twee ingeligte beamptes die Murraysburgers 

gegroet asof ou vriende en het hulle kon terug keer na Cradock, aangevuur en net so vol entoesiasme oor die beplande 

projek as ons hoof-argitek, Chris Barr.  Daar is geen twyfel dat ons hulle volle ondersteuning sal geniet nie.  ‘n Goeie 

begin vir 2013! 

  

 Welgedaan, Chris en Izak 

April 2011 

Price:  R1.00 

The secret is out! 
 

Go to www.murraysburg.co.za 
 

The Murraysburger is available on the 

website.  Hard copies available at 

Kweperlaan Coffee Shop on request. 

 

Contact details on page 2 
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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 ....................... 
 

 

Ons moet vir Adri Smit en al haar helpers baie geluk wens met die sukses van van haar swop-shop.   Ons 

sê ook baie spesiaal dankie vir Karoo Vleisboere Bpk vir hulle ruim borgskap (Sien berig bladsy 7).   In 

hierdie deel van die land word ons so afgestomp deur ‘n eindelose lys van mislukte projekte en dan kom 

daar ‘n projek wat amper té suksesvol afloop.  Die dorp is ‘n skoner plek, ‘n klomp kinders het hulle-self 

gate uit geniet – ‘n wegbreek van hulle daaglikse saai bestaan, en hopelik ‘n paar lesse geleer.   Ons 

vertrou en glo dat hierdie uitstekende inisiatief sal voortleef maar daar is ‘n maar aan gekoppel, en dit is 

voortgesette borgskappe.  Ons kan nie altyd op dieselfde borg leun nie en sal dit waardeer word as enige 

van ons lesers kan help in hierdie opsig.  As daar enige iemand is wat bereid is om borg te staan, of weet 

van ‘n maatskappy of onderneming wat sal bydra, laat weet asseblief vir ons of sommer direk vir Adri by 

adri@doenit.net, 

Groete 

René 

 

 

 

 

 

 

 

Vir die langtermyn voortbestaan van die Swop-Shop gaan ons additionele fondse/donasies benodig. 

Die MEF (Murraysburg Environmental Forum) is in die proses om vir dié doel ‘n “geen winste organisasie” te 

registreer, die proses is ongelukkig bietjie lank en uitgerek. 

Intussen het ons 'n rekening in die persoonlike naam van Adri Smit oopgemaak sodat ons net eers solank 'n 

toegewyde rekening het om fondse vir die Swop-Shop mee te kan hanteer. 

 

Ons sal eninge donasie in die vorm van ou klere, skryfbehoeftes en goedjies soos seep, kerse, tandeborsels, en 

waarmee u ons ookal kan help, opreg waardeer. 

As daar enige iemand is met voorstelle oor waar en hoe ons nog goedjies vir die winkel kan kry sal dit baie 

waardeer word. 

 

Daar is mense wat gevra het vir die bank nommer om geldelike bydraes te maak – hier is dit: 

 

Rekening houer: Adri Smit 

Bank: FNB 

Tak: Graaff-Reinet 250655 

Rek no: 62394487211 
 

Baie dankie vir u hulp en ondersteuning 
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Amper gevang vir 

dronkbestuur! 

 

 

Daar gebeur soms snaakse dinge met 'n mens – so 

bizar dat dit amper grens aan die meta-fisiese.  So 

iets het dan met ons gebeur toe ek en vriend Chris 

onlangs met sy vrou se klein Honda Jazz Kaap toe 

gery het,  Tussen Beaufort-Wes en Laingsburg het 

ek die bestuurwerk gedoen en in Laingsburg het 

Chris weer oorgeneem vir die laaste skof.  Ons was 

nog nie eens by die dorp uit nie, toe hoor ons die 

gevreesde tjoei-tjoei en Chris sien die flitsende blou 

lig van 'n dienaar se motor in sy tru-spieël.  Chris 

kry die boodskap, trek af en klim uit om te gaan 

verneem of daar iets is waarmee ons kan help.  Die 

dienaar, 'n jong man met 'n netjiese Clarke Gable 

snorretjie, had toe nie 'n probleem nie van sy eie nie, 

maar wel 'n probleem met die bestuurder van die 

motor met 'n spesifieke CA  registrasie nommer wat 

ooreenstem met die van ons Honda.  Hy het glo 'n 

telefoonoproep ontvang met die boodskap dat die 

motor ry asof dit deur 'n beskonkene bestuur word 

en hy doen nou maar net sy plig om dié gevaar van 

die pad te verwyder.  Beide ek en Chris het seker ‘n 

week gelede iets sterker as 'n gemmerbier geniet 

maar aangesien hy toe agter die stuurwiel betrap 

was, moes hy terstond in die masjientjie blaas nadat 

hy die gebruiklike voorlesing oor al die wetlike 

aspekte van sy regte en onregte moes aanhoor.  Die 

lesing van 0.00 was geen verassing nie en ten einde 

bietjie van die ys te breek, sê ek grappenderwys 

“maar miskien is dit die masjien wat stukkend is!“   

Gelukkig het Clarke Gable nie aanstoot geneem oor 

die flou grappie nie, dit oor sy kop laat spoel en vra 

toe heel vriendelik om Chris se bestuurder-lisensie 

te sien.  Oeps, net daar stel Chris hom toe bloot aan 

geregverdigde vervolging want hy het nie sy 

rybewys by hom gehad nie.  Gelukkig het Clarke 

Gable teen hierdie tyd begin besef hy is besig om sy 

tyd te mors met 'n vals leidraad en het ons sommer 

vriende begin word en lekker aan die gesels geraak, 

dermate so dat die dienaar niks verder oor die 

afwesige rybewys meld nie.  Ek dog toe die man is 

maar 'n bietjie dof want aangesien hy nie sy prooi 

kon vastrap oor dronkbestuur nie, laat hy hier 'n 

gulde geleentheid vir 'n stywe boete deur sy vingers 

glip en as ons hom net aan die gesels kan hou sal hy 

dalk vergeet van die lisensie.  Die plan werk toe 

uitstekend want later groet ons soos ou kennisse en 

wens mekaar voorspoed toe vir die res van die dag 

se ritte en pligte.  Ek was net op die punt om myself 

op die skouer te klop oor die slim strategie, toe sê 

Clarke Gable hier in my rigting “ek stel voor meneer 

bestuur verder aangesien jou vriend nie sy lisensie 

by hom het nie!”  Laat 'n mens skaam voel dat jy 

mense so verkeerd kan opsom.  Alles behalwe dof, 

die man.  Chris kon egter nie die geleentheid laat 

verbygaan om as 'n laaste stekie vir hom te sê “You 

forgot to test my friend, he’s the drunken one!”  Ons 

kon teen hierdie tyd sulke gewaagde grappies 

bekostig want dit was duidelik dat Clark Gable 'n 

verkeersman is met intelligensie, gesonde oordeel en 

'n fyn sin vir humor.  Hulle bestaan wel!   
 

 

Nog nuwe Voetjies vir Murraysburg! 
 

Marieke Theron, voorheen van Bloemfontein, maar nou 

woonagtig op die plaas Loskop word tydens haar 

ooievaarstee in die tuin van die Kweperlaan half 

verdwerg deur almal wat saam met haar uitsien na klein 

Shana se koms.  Pa Roelof het ywerig foto's geneem, 

terwyl ousus Jenelle heerlik met al die ander kleuters en 

babas teenwoordig gespeel het. 

 

Murraysburg beleef tans iets soos 'n 

bevolkingsontploffing.  Middel November het Michelle 

en Josias Cloete se klein Ida-May haar opwagting 

gemaak terwyl Johannes Reynolds hom op 18 Desember 

by sy boeties Petrie en Jacobus en ousus Elne aangesluit 

het.  Baie geluk aan Karin, Percy, Michelle en Josias! 
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Tiny en Gielie Heroldt verlaat 

Murraysburg 

 
Gielie en Tiny Heroldt se vier seuns en dié se gades het ´n 

gesellige saamkuier vir hulle ouers se baie vriende op 

Kruidfontein gereël.  Op Saterdag 26 Januarie het die gaste 

van alle uithoeke van die distrik en verder reeds vanaf die 

oggend té heerlik in die parkagtige tuin onder die groot 

bome saam verkeer. 

 

Carl, die oudste van die seuns, het die gaste verwelkom 

terwyl Michiel hulle ouers namens die kinders en 

kleinkinders bedank het vir die wyse waarop hulle 

opgevoed is en die voorreg om die boerdery te mag 

oorneem.  Hy het tereg aan sy ouers hulde gebring vir wat 

hulle alles op Kruidfontein vermag het. 

 

Gielie Heroldt het langer as veertig jaar Kruidfontein, waar 

hy ook grootgeword het, se leisels stewig in sy bekwame 

hande gehad.  Geen wonder dat dit een van die distrik se 

spogplase is nie!  Danksy Gielie Herholdt se kennis en 

verstandige boerderypraktyke is Kruidfontein bekend vir 

sy goeie Merinos en was Gielie dan ook ´n Nasionale 

Merino-beoordelaar. 

 

Kruidfontein is ook ´n gesogte jagplaas.  Die jagters word 

nie net gerieflik in die groot en netjiese jaghuis gehuisves 

nie, maar geniet hulle gashere se warm gasvryheid en 

Gielie se uitmuntende jagreëlings.  Geen wonder dat die 

meeste jaggroepe al ou vriende is nie! 

 

Gielie Heroldt is in Maart 1972 met Tiny, ´n nooi De 

Villiers van Beaufort-Wes, getroud en op hulle presiese en 

deeglike manier het hulle die plaas verder ontwikkel.  Tiny 

het ´n pragtige tuin geskep, letterlik ´n oase op die pad 

vanaf Nelspoort na Murraysburg.  Daar sal nie maklik ´n 

beter versorgde werf en  opstal in die distrik gevind word 

nie!  Laat staan nog een met ´n rolbalbaan. 

 

Adrie Conradie het Tiny namens die VLV vir drie-en-

veertig jaar se meelewende en ondersteunende lidmaatskap 

bedank.  Op haar vriendelike en behulpsame manier het sy 

by talle projekte met groot entoesiasme meegewerk en kon 

daar altyd op Tiny gereken word. 

 

Carl, Ron, Michiel, Toppie en hulle bekwame gades het die 

gaste behoorlik bederf en daar is heeldag heerlik aan voor-, 

hoof- en nageregte gesmul.  Die skoondogters het hulself 

werklik oortref.  Hulle disse was so geurig soos wat hulle 

keurig voorgesit is en die tafel- en ander versierings was 

baie spesiaal, danksy al die tyd en liefde, wat daaraan 

bestee is. 

 

Alhoewel al hulle vriende Gielie en Tiny ´n rustige, maar 

ook opwindende aftrede in die Strand toewens, sal hulle 

deelname aan en ondersteuning van die gemeente- en 

gemeenskapslewe erg gemis word.  Sonder veel omhaal 

van woorde het hulle altyd meer as hul kant gebring en 

daar word gehoop dat hulle beide nog lank goeie 

gesondheid sal geniet en vervulling in die nuwe lewensfase 

sal vind. 

 

Gelukkig beplan Tiny en Gielie om nog dikwels op die 

plaas, wat nou deur die vier seuns beheer word, te kom.  

Brian Kingwill, die bestuurder, sal nog baie by Gielie kan 

leer en die seuns en hulle families sal dikwels op  

 

 

 

Kruidfontein kom afskakel en nuwe energie vir hulle 

beroepe versamel. 

 

Aldus Gielie bly Kruidfontein aktief deel van die 

Murraysburg gemeenskap. Hulle word deur die 

Murraysburgers se heel mooiste wense vergesel! 

 

 

21 to 23 March 2013

Cradock

Cradock, Eastern Cape is host to the first 

annual Karoo Food Festival from 21-23 March.

The Festival is for anyone who loves cooking, 

eating and the Karoo.  The aim of the Festival is to 

celebrate Karoo food, inspire locals and attendees 

and boost the local economy. 

The time is right to turn the Karoo into a culinary 

destination and leverage off the already branded 

Karoo products eg Karoo Lamb.

The Festival will work in conjunction with Slow 

Food Karoo, which helps protect culinary 

traditions, by encouraging the enjoyment of good 

food and wine and in general the joy of food, but 

especially local food that is responsibly produced 

at a fair price for consumer and consumer.

Warm regards from the Sunny Karoo

Lisa Ker

Die Tuishuise & Victoria Manor 

Market Street, Cradock, 5880 

www.tuishuise.co.za

+27 048 881 1322 (phone) +27 086 645 9624 (fax)

Tiny, Gielie en Kleinkinders 
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VLV neem gesondheid onder die loep 

 

Heel gepas is daar gedurende die eerste VLV-

vergadering van die jaar op gesondheid gefokus, 

aangesien goeie gesondheid ´n voorvereiste is vir die 

verwerkliking van alle nuwe voornemens en drome. 

 

Renée Swanepoel, wat die gesondheidsportefeulje 

hanteer, het ten aanvang allerlei gesondheidswenke, 

sommiges deur haarself beproef, met die lede gedeel.  

Aangesien leerders nou deur opgeleide opvoeders by 

die skool vir die gebruik van dwelms getoets mag 

word, kan die skool gouer hulp verleen.  Ongelukkig 

is dwelmgebruik selfs op Murraysburg ´n nare 

werklikheid en is dit baie belangrik om gebruikers so 

gou doenlik te ïdentifiseer sodat hulle gehelp kan 

word. 

 

Emosionele mishandeling is dikwels minder sigbaar 

as fisieke mishandeling, maar laat veel ernstiger 

letsels.  Swanepoel het ´n beroep op lede gedoen om 

nie hulle oë vir die emosionele mishandeling van 

hulle werknemers of dié se gesinne te sluit nie, maar 

wanneer dit voorkom, dadelik op te tree deur dit by 

Maatskaplike Dienste en/of ´n predikant aan te meld. 

 

Die waarde van nie net alternatiewe geneesmiddels 

nie, maar ook natuurlike voedingstowwe is 

beklemtoon.  Ongelukkig veroorsaak die hedendaagse 

leefstyl baie spanning, wat by die meeste persone ´n 

nadelige uitwerking op die kolon het.  Daar kan baie 

baat by ´n kolonspoeling gevind word.  Dit kan selfs 

tot die vermindering van spasmawerende medikasie 

lei. 

 

Daar word verkeerdelik gemeen dat slegs ouer 

persone gehoorprobleme behoort te hê.  Dikwels is 

die gehoor van jonger mense nie na wense nie en 

moet daar vroegtydig werk van gemaak word.  ´n 

Vroeë diagnose en behandeling, selfs die gebruik van 

´n gehoorstuk, kan die agteruitgang van die 

gehoorfunksie vertraag en selfs verhinder. 

 

Na die tragiese dood, as gevolg van Hepatites B, van 

´n jong vrou van Graaff- Reinet is groter bewustheid 

van hierdie siekte nodig.  Dit is uiters aansteeklik deur 

liggaamsvloeistowwe soos speeksel, bloed, ens.  Die 

eerste simptome word met griepsimptome verwar.  

Dit is belangrik dat alle volwassenes, wat gereeld met 

groepe mense te doene kry, daarteen ingeënt word 

aangesien die siekte, wat die lewer aantas, 

ongeneeslik is.  Gelukkig is inenting daarteen nou 

deel van die voorkomende inentingsprogram van klein 

kinders. 

 

Voordat die gasspreker, Claudie Troskie, aan die 

woord gestel is, het Swanepoel die lede aangeraai om 

een keer jaarliks hulle medisynekas deur te gaan en 

alle medisyne, waarvan die vervaldatum verstryk het, 

weg te gooi.  Al sal sulke medisyne die gebruiker 

daarvan nie noodwendig siek maak nie, sal dit nie 

meer sy doel dien nie. 

 

Claudie Troskie is ´n fisioterapeut met sewe jaar 

ervaring, wat onlangs ´n praktyk op Graaff-Reinet 

begin het.  Sy het die lede oor die gebruik van 

droënaaldterapie ingelig. 

 

Hierdie terapie is relatief nuut en daar bestaan 

verskeie mites en vooroordele daaromtrent, maar 

fisioterapeute maak al hoe meer daarvan gebruik 

omdat dit werklik tot die verligting van pyn bydra en 

geen nadelige gevolge het nie.  Die eerste navorsing 

in hierdie verband is deur ´n Chinese dokter gedoen.   

Hy het bevind  dat die indruk van slegs ´n droë naald 

op die snellerpunt van die pyn in die spier die 

bloedsomloop dermate verbeter dat die oorsaak van 

die pyn doeltreffend beveg word deur die suurstof en 

voedingstowwe, wat deur die bloed na die betrokke 

area geneem word.  Terselfdertyd word skadelike 

stowwe deur die bloed weggevoer. 

 

Wanneer ´n spier seer en styf is, is dit gewoonlik nie 

al die vesels van die spier, wat aangetas is nie.  Die 

betrokke vesel vorm ´n knop of snellerpunt, wat 

maklik deur die fisioterapeut geïdentifiseer kan word.  

Wanneer die gesteriliseerde naald in die knop gedruk 

word, ontvang die brein die boodskap van die 

indringing en beveg dit onmiddellik met groter en 

vinniger bloedtoevoer na die plek.  Aangesien die 

naald baie dun is, verloor die pasiënt hoogstens ´n 

druppel of twee bloed, maar word ´n rooi kol om die 

plek gevorm.  Dit dui die teenwoordigheiud van meer 

genesende bloed aan.  Binne ´n kort tyd ontspan die 

hele spier en ervaar die pasiënt verligting. 

  

Dikwels is een behandeling voldoende, maar soms 

word een of twee opvolgbehandelings aanbeveel.  Die 

gebruik van die droë naalde is ´n wetenskaplike 

prosedure en verskillende tegnieke en grootte naalde 

word na gelang van omstandighede gebruik.  Theresa 

Troskie het bevestig dat sy slegs ´n ligte prikkie 

gevoel het en die prosedure dus nie met groot pyn 

gepaard gaan nie. 

 

Die eerste vergadering van 2013 het die lede 

gemotiveer om na hulle gesondheid om te sien en om 

met nuwe oë te kyk na watter behandelings 

fisioterapeute kan bied. 

Claudie Troskie demonstreer op skoonma, Theresa 

Troskie, hoe die naalde ingesteek word 
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Murraysburg vier verjaarsdae 
As Adri Smit iets reël, kan mens maar weet hier kom 'n ontploffing – hetsy 'n swop-shop of 'n 

verjaardagpartytjie.  So het dit dan gebeur dat sy op spontane wyse en sonder om aan die gevolge te dink, 

'n “Bring-en-Braai” verjaardagviering gereël het vir die aand van 2 Februarie ter ere van diegene wat so 

min-of-meer rondom hierdie datum verjaar het, of nog gaan verjaar.  Die opkoms was verbysterend en die 

genot van die aand nog beter.  Dankie Adri, en dankie vir almal wat gekom het en deur julle teenwoordigheid 

en bydraes gesorg het vir 'n heerlike aand onder die doringbome. 

Die kundiges aan’t werk .......... 

.......... en die dames nie so 'n geleentheid laat verbygaan om mooi te lyk nie! 

 

En dit waaroor 

dit eintlik 

gegaan het – 

die 

verjaardag-

kinders 

Kotie van den Berg, Johanna van der Merwe, Mareta Theron, Theronnie van der Merwe 
Schalk Burger, Adri Smit, Phlippie Retief 

..... terwyl die aptyte opgewerk word 
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Oorweldigende reaksie op 

“SWOP-SHOP” 

Die reaksie van Murraysburg se kinders op die eerste 

geleentheid om rommel vir punte, waarmee dan 

basiese items gekoop kan word,  te ruil, het die 

organiseerders se stoutste verwagtinge oortref. 

Reeds lank voor die vasgestelde tyd het kinders belaai 

met sakke rommel op 22 Januarie by die Thusong 

Sentrum opgedaag.  Danksy Adri Smit se puik 

organisasie was daar nie minder as vyftien 

volwassenes om die kinders se rommel te ontvang, te 

weeg, punte toe te ken en hulle dan in die "winkel" te 

help om te koop.  Hulle was egter veels te min om die 

skare kinders ordelik te kon hanteer.  So ook was die 

sleepwa, waarop die geweegde rommel verwyder moes 

word, veels té klein, maar die organiseerders het baie 

uit hierdie eerste poging geleer. 

Die konsep, wat Barbara Brown by die Murraysburg 

Omgewingsforum ter tafel gelê het, behels 

doodeenvoudig dat die leerders aangemoedig word om 

rommel vir herwinning bymekaar te maak, te sorteer    

( metaal, glas, plastiek en papier apart) en om dit dan  

by die "Swop-Shop“ vir basiese skryfbehoeftes of 

toiletware te ruil.  Dit moet nie net die aandag op 

herwinning vestig nie, maar terselfdertyd  ´n skoner 

omgewing bevorder. 

Groot dank aan  KVB van Murraysburg wat 

skryfbehoeftes en toiletware ter waarde van R1 500.00 

geborg het.  Dit was ´n ruim en gewaardeerde 

borgskap, maar skaars genoeg om ´n derde van die 

kinders vir hulle rommel te vergoed!  Daar word nou 

dringend na ander borge gesoek sodat elke kind 

volgende week vir sy of haar moeite beloon kan word. 

Die kinders se kreatiwiteit ken geen perke nie!  Van 

die rommel is in kruiwaens, stootkarretjies en 

babawaentjies aangery, terwyl die versoeking vir 

enkeles om ´n klip tussen die rommel te laat beland net 

té groot was.  Dit is natuurlik ontoelaatbaar aangesien 

die punte volgens die gewig bereken word. 

By die volgende dag se VLV-vergadering  het van die 

boervroue, wat nie van die inisiatief bewus was nie, 

spontaan opgemerk hoeveel skoner die dorp lyk. 

Mag nog vrygewige borge na vore kom en die eerste 

amper té groot tree lei tot ´n volhoubare drafstap sodat 

Murraysburg se kinders en ouers sal toesien dat soveel 

moontlik herwin word en die skoon dorp baie 

besoekers sal lok! 
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Murraysburg se boervroue presteer 

 

Kort nadat Sydda Essop se Karoo-kombuis resepteboek, 

waaraan Adrie Conradie en Margaret Booyse van 

Kareebosch ‘n aandeel het, verskyn het, word Leserskring 

se Toptien- tuiskokke met sy Engelse weergawe “Top Ten 

home cooks” bekendgestel.  Aangesien sy een van die tien 

finaliste was, is van Theresa Troskie van Quaggasdrift  tien 

resepte in die boek opgeneem. 

 

Die finaal was ´n spoggerige galageleentheid by die Splash 

Café van die Vineyard Spa Hotel in Nuweland, Kaapstad.  

Die tien finaliste en hul gades of vriend of familielid was 

vir twee dae die gaste van Leserskring.  Leserskring se 

topbestuur was ook teenwoordig. 

 

Wilsia Metz, uitgewer van Metz Press, het die 

Toptientuiskokke resepteboek asook die vertaalde Engelse 

weergawe bekend gestel.  Dit is ´n pragtige , moderne 

resepteboek in goeie taal geskryf.  Die uitleg is baie goed 

en daar is van ´n uitstekende kwaliteit papier gebruik 

gemaak.  Die gebruikersvriendelike hardebandboek val nie 

toe wanneer dit oop neergesit word nie en het boonop ´n 

plekaanwyser. 

 

Van elke finalis verskyn tien resepte in die boek asook ´n 

kort profiel van die betrokke finalis.  Die bekende 

fotograaf, Ivan Naudé, het met sy foto’s nie net aan die 

uithalerdisse reg laat geskied nie, maar van die tien 

finaliste dinamiese medewerkers, mense van vlees en 

bloed, gemaak. 

 

Die samestellers van die boek, Christelle Erasmus en haar 

dogter Alana van den Berg, bekendes in koskringe, wat al 

verskeie resepteboeke die lig laat sien het, het met hulle 

wenke by verskeie van die resepte verdere waarde tot die 

boek toegevoeg en hulle eie bekwame stempel daarop 

afgedruk. 

 

Die wenner, Nicky Brecher van Pongola, leef vir kosmaak. 

Volgens haar eie bekentenis is dit haar passie in die lewe.  

Sy het R50 000.00 in kontant gewen terwyl die ander 

finaliste elkeen 50 resepteboeke, wat hulle kan verkoop, 

ontvang het. Enkele ander pryse is ook toegeken en 

Theresa Troskie, ons boervrou uit die Sneeuberge, is as die 

stylvolste en mees gesofistikeerde kok aangewys.  Aldus 

die beskeie Theresa is dit net mooi woorde om aan te dui 

dat sy die oudste van die finaliste was! 

 

Deelname aan die kompetisie was vir Theresa ´n voorreg 

en groot pret.  Sy is baie dankbaar dat sy een van die ander 

finaliste, Siphokazi Ndlankomo, goed kon leer ken het en 

haar kon bekendstel aan die South African College for 

Tourism op Graaff-Reinet.  Tersiêre opleiding was nog 

altyd Ndlankomo se hartsbegeerte en sy hoop om vanjaar 

in Graaff-Reinet verder te kan studeer. 

Top Ten Home Cooks is onlangs aangewys as die wenner 

van die Gourmand World Cookbooks Award for Best Easy 

Recipe Book in Suid-Afrika en sal in Februarie in die 

wêreldwye kompetise meeding.  Ons glo dat die boek ook 

daar baie goed sal vaar. 

 

Intussen het dit ook bekend geword dat Sydda Essop se 

Karookombuis die toekenning vir  "The best gourmet 

recipe book“  by dieselfde kompetisie  ontvang het en ook 

op 23 Februarie in Parys, Frankryk aan die wêreldwye 

kompetisie sal deelneem. 

 

Alle Murraysburgers is nie min trots op hulle drie 

Karookokke nie! 
 

 

 

 

 

Stephné Burger laat groot 

leemte 
 

Die skielike heengaan van Stephné Burger was vir die 

gemeenskap ´n groot skok en almal se harte gaan uit na 

haar twee kinders, Schalk en Ronel.  Die Burgers was ´n 

besonder hegte gesin, die spil waarom Stephné se lewe 

gedraai het.  Sy was altyd gereed om haar gesin vol liefde 

by te staan en te ondersteun. 

 

Nadat Stephné tydens haar werk by die hoërskoolkoshuis 

baie kinders se lewens positief aangeraak het, het sy op 

haar stil manier meer gedoen as wat haar taak as koster van 

die N.G.-gemeente van haar vereis het. 

 

Stephné Burger is van Aberdeen afkomstig en was die 

enigste kind van Johanna Marx, wat vir baie jare sedert 

haar eggenoot haar ontval het, ´n integrale deel van die 

Burgerhuishouding was. Na haar aftrede was daar geen 

ruskans vir Stephné nie aangesien sy eers haar man, 

Herman, en direk daarna haar moeder, beide 

kankerslagoffers, liefdevol tot die einde versorg en 

verpleeg het. 

 

Kanker het dan ook skielik Stephné Burger ( 16.07.1950-

12.01.2013) se lewe geëis en haar familie en vriende is net 

dankbaar dat ´n lang lyding haar gespaar is.  Al laat sy ´n 

groot leemte, was dit ´n voorreg om haar te kon geken het, 

en gun almal haar die rustige tuiskoms. 

Theresa Troskie 
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VOORVALLE UIT DIE VERLEDE VAN 

MURRAYSBURG 

 
1. Oom Chrisjan Vorster was ‘n inwoner van 

Murraysburg en het destyds aan die Progressiewe 

Party behoort.  Oom Jim Symington het vir baie jare 

op Koueveld en Brandkraal gebly.  Hy was ook lid van 

die Progressiewe Party.  Daar was ‘n verkiesing en 

hierdie Party het sleg verloor.  Daarna, toe oom Jim vir 

oom Chrisjan raakloop kry ons die volgende gesprek: 

 

Oom Jim:  ‘Oom Chrisjan, ons Party het maar sleg 

verloor’. 

Oom Chrisjan:  ‘Ou Jimmy jong, as ‘n mens ‘n 

wingerd nie snoei nie, groei hy hom dood’. 

 

2. Oom Andries Vorster was ‘n broer van oom Chrisjan 

en het die volgende voorval vertel toe hy nog op 

Murraysburg in die skool was.  Sy vader was ‘n 

transportryer met ‘n donkiewa vanaf Aberdeenweg na 

Murraysburg.  Die winkels van Murraysburg het baie 

van hulle voorrade so gekry.  Tydens een van sy togte 

na Aberdeen het oom Andries se pa arbeiders nodig 

gehad.  Hy vat toe vir oom Andries uit die skool om 

hom te help.  Hy was sowat veertien dae uit die skool.  

Toe hy weer terug skool toe is, vra die onderwyseres, 

wat Engelssprekend was, waar hy was.  Hy sê hy was 

nie te slim nie, en het in gebrekkige Engels beduie dat 

hy sy pa gehelp het met die donkies.  Sy sê toe vir 

hom, ‘You are a donkey and you will die a donkey’.  

Hy klap so met sy vingers en sê, jy weet sy was nie 

‘dit’ uit nie. 

 

3. Onder in die dorp naby die huidige tennisbane het oom 

Koos Grove gebly. Hy was ‘n kort mannetjie en het die 

bynaam van Koos Boudjies gekry. Hy het 'n melkery 

gehad en met 'n perdekarretjie het hy melk afgelewer. 

Solank hy by die een huis was, het die perdjie tot by 

die volgenede huis gestap en daar gaan staan. Grieta 

was sy kwaai vrou wat hom met 'n ysterhand regeer 

het. 

 

As die ou water gelei het, het hy so in die middel van 

die akker op die walletjie gestaan. As Grieta moeilik 

was, het sy op die walletjie, waarop hy gestaan het, 

aangeloop gekom. As sy nou amper by hom was, het 

hy met die graaf in die middel van die akker gedruk en 

dan na die volgende walletjie oorgespring. Die akker 

was vol water en sy kon nie oorspring nie. Dan moes 

sy omloop om by die volgende walletjie te kom, maar 

dan was Koos darem vir 'n rukkie veilig. 

 

4. Oom Hennie Rossouw het op Kapoksplaas gebly en 

later afgetree op die dorp.  Hy was die pa van 

Dammetjie wat nou nog op die dorp woon.  Toe hy 

ouer word, het hy taamlik krom geloop.  Op ‘n dag het 

ek hom gevra hoe gaan dit.  Hy sê toe:  ‘Dit gaan 

goed, maar ek loop nou so soos ‘n man wat klippe soek 

om die honde te gooi’. 

 

5. Oom Koot van den Berg was ‘n baie vooraanstaande 

man op Murraysburg.  Hy het op Beeldhouersfontein 

gebly waar Kotie, sy kleinseun, vandag nog bly.  

Vanaf sy plaas was daar ‘n kort pad met baie hekke na 

Aberdeen.  Op ‘n dag het ‘n paar van die manne 

Aberdeen toe gery maar hulle was taamlik siek van 

verkoue.  Hulle het gehoor dat gemmerbrandewyn help 

vir verkoue.  Met ‘n paar stywe doppe agter die blad 

het hulle huistoe vertrek.  Toe oom Koot afklim om ‘n 

hek oop te maak – toe gaan die hek al verder. 

 

6. Na die boere-oorlog was daar ‘n ou wat gehelp het met 

die boerdery op Beeldhouersfontein.  Elke môre voor 

die werksaamhede begin, moes almal eers kom om ‘n 

stukkie uit die Bybel te lees.  Die voorman het ‘n wilde 

bos hare gehad en ‘n groot bos baard.  Hy het die 

gewoonte gehad om elke Saterdagmiddag dorp toe te 

kom en dan het hy taamlik diep in die bottel gekyk.  

As hy laat Saterdagaand op die plaas kom, het hy 

sommer gaan slaap want die volgende môre moes hy 

vroeg by die godsdiens wees.  Terwyl hy so vas slaap, 

het ‘n paar kwaaijongens helfte van sy hare en die 

ander helfte van sy baard afgeskeer.  Die volgende 

môre is almal reg en die oubaas sit reg met die oop 

Bybel, wag nog net vir die een man.  Toe die laatslaper 

wakker word, het hy gou aangetrek om by die 

godsdiens te wees, en daar was nie tyd vir ‘n spieël 

nie.  Toe hy by die lokaal inkom, het die oubaas net 

een kyk gegee, die Bybel toegemaak en gesê ‘Ons sal 

maar nie vanmôre lees nie’. 

 

7. Die Malherbes bly al vir baie jare op Louwsbaken, net 

langs Poortjie-Wes waar oom Willie Joubert gebly het.  

Daar was een kamp op Louwsbaken wat groot was, en 

het net een water gehad.  Op ‘n dag het oom Willie vir 

een van die Malherbes gevra om nog ‘n water in die 

kamp te maak dat die vee nie so ver na die water moet 

loop nie.  Hulle trap voetpaaie en dit word later slote.  

Die antwoord wat hy gekry het, was:  ‘Hulle het gods-

der-wêreld niks te doen nie – hulle kan maar na die 

water loop’. 

 
8. Oom Boy van Heerden van Bloupoort het later in sy 

lewe doof geword.  Toe hy nog kon hoor, het hy vertel 

van die voorval.  Toe daar ‘n nie-blanke nader kom om 

werk te soek, het hy besluit om hom doof te hou.  Op 

die man se vraag sê hy toe:  ‘Wat, wil jy slaapplek hê?’  

Die man herhaal weer sy vraag:  ‘Wil jy kos hê?’  Op 

hierdie stadium het die nie-blanke gesien hy vorder 

nie.  Toe hy so wegstap sê hy:  Aag ek wil ook nie so ‘n 

dowe ‘seurtjie’ hê nie.  (Sy woord vir die engelse Sir). 

 
Hierdie kostelikhede uit Murraysburg se verlede is na 

my gestuur en ek kan om die dood nie onthou vanwaar 

nie.  So, baie dankie en met erkenning aan die afsender.  

Ek sal hopelik onthou en in die volgende uitgawe van 

die Murraysburger behoorlik erkenning gee en die res 

van die stories publiseer.    

           René 
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Keëldraende plante suksesvol 

in die Karoo 

Tydens ´n tuinbouvergadering het Winifred Grobler ´n 

lansie vir keëldraende struike en bome gebreek omdat daar 

altyd op hierdie plante, selfs in die winter, staatgemaak kan 

word, indien hulle reg behandel word. 

Aldus Grobler kom insekluis net by verwaarloosde plante 

voor en kan dus met die regte sorg voorkom word.  Hulle 

moet in Maart en Augustus gespuit word. 

Die veelsydige keëldraers kan suksesvolle fokuspunte in 

groot of klein tuine wees.  Aangesien hulle immergroen en 

rypbestand is, verfraai hulle die wintertuin.  Die geel- of 

goudkleuriges hou van vol son, maar die blougroenes en 

oorwegend groenes aard goed in halfson of gedeeltelike 

skaduwee. 

Keëldraers verskil nie net ten opsigte van kleur nie, maar 

ook van vorm, en kan dus verskillende rolle in die tuin 

vertolk.  Die groot piramiedvormige Cupressus 

macrocarpa of "Goldcrest " is gelerig van kleur en groei 

tot 5m x 2m.  Dit lyk goed by ´n ingang, weerskante van ´n 

toegangspad of aan die einde van ´n pad en word dikwels 

by begraafplase aangeplant.  Dan is daar nog die heelwat 

kleiner groen piramiedvormige Thuja occidentalis, ook 

"Smaragd" genoem ( 1.5 x 60 cm ), wat mooi in kleiner 

tuine vertoon. 

Verskeie keëldraers kan suksesvol in potte of as 

fokuspunte in beddings geplant word. Die ronde Thuja 

occidentalis of "Rheingold" is goudkleurig en word slegs 

60cm x 60 cm groot terwyl die ronde Thuja occidentalis of 

"Woodwardii" groen vertoon en 1m x 1m groot word.  

Daar is twee balvormige keëldraers.  Chamaecyparis 

lawsoniana of  "Bird’s Nest" is gryskleurig en word ook 

ongeveer 1m x 1m, terwyl die effens kleiner 

Chamaecyparispisifera of "Plumosa Nana" ‘n geelkleurige 

bal van 1m x 60cm vorm.  Die groen Juniperus chinensis 

of "Mint Julep" het ´n koppievorm van 1.5m x 1m, maar 

die effens kleiner  geel Juniperus chimensis of "Old Gold" 

in die volksmond het ´n koppievorm van 1m x 1m. 

Die plat en groen Juniperus conferta (2m x 60cm) benodig 

heelwat spasie, maar die laer, groen      Juniperus sabina of 

"Tamariscifolia" (30cm x 1m) kan suksesvol met goeie 

effek  in ´n pot geplant word.  Die geel Thuja orientalis of  

"Compacta Aurea Nana" ( 1 m x 50 cm) en die groen 

Thuja orientalis of  "Compacta Nana" (1.50 m x 60 m) het 

´n koniese vorm, wat as interessante fokuspunt gebruik kan 

word.  

Indien groter bome benodig word, is die geel 

kolomvormige Cupressus sieboldii (4 m x 2 m ) of die 

thuja orientalis, ook "Golden Rocket" genoem (4 m x 50 

cm) gewilde keuses.  Die potloodvormige Juniperus 

scopolorum of  " Skyrocket"  ( 4 m x 30 cm ) sorg met sy 

grys kleur vir mooi afwisseling terwyl die groen Cupressus 

sempervirens ook bekend as "Stricta" die verste die hoogte 

in groei. 

Wanner keëldraers oorweeg word, moet kleur, grootte en 

vorm in ag geneem word.  Hulle is veeldoelige, geharde 

plante wat as lanings, heinings, vir beskerming teen wind, 

as fokuspunte en selfs grondbedekkers geplant kan word.  

Daar moet nie kunsmis in die gate gegooi word nie, slegs 

beenmeel en as deklaag moet grassnysels of blare gebruik 

word. 

Keëldraers moet die eerste paar maande nadat hulle geplant 

is goed natgehou word en natgespuit word sodat die lug om 

hulle koel is.  Wanner hulle deeglik gevestig is, is dit 

voldoende om hulle een keer per week goed nat te maak.  

Hulle hou nie daarvan om verplant te word nie. 

Omdat hulle immergroen is en die kleure dikwels in die 

winter verander, is hulle veral in die Karoo ´n groot 

aanwins vir die andersins kaal wintertuin.  Sommige 

bedrewe tuiniers sny keëldraers in allerlei interessante 

vorms.  Dit sal natuurlik slegs in die meer formele tuin pas. 

Danksy Winifred Grobler se oortuigende entoesiasme sal 

verskeie Murraysburgse tuiniers met keëldraers 

eksperimenteer! 

 
Elana Grobler 
Thuja occidentalis 



-11- 

~  Lewe in die Karoo  ~ 

 

DIE RIETMOERAS 
 

Ja, gou die storie van die rietmoeras.  Een lekker 

koue wintersdag loop ons so al met die 

Buffelsrivier se wal langs en probeer om met ‘n 

kortpad tot by die dorp se dam uit te kom.  Daar is 

geen paadjies nie maar die beeste het heelwat 

voetpaaie uitgetrap en waar ‘n bees loop, kan 

mens darem ook so min of meer oor die weg 

kom.   Wel, nie heeltemal nie, maar meer daarvan 

later.   Dit het heel goed gegaan tot so ‘n 100 tree 

van die dam af en toe begin die riete ‘n bietjie dik 

raak en die grond sag en morsig  maar die 

beespaadjie swaai darem toe weg van die rivier op 

koers na so ‘n effense hoogte vanwaar mens 

maklik na die damwal kan loop.  Maar ongelukkig 

is daar toe so ‘n sytakkie van die rivier wat mens 

eers moet oorsteek en vir die beeste is dit nie 

eintlik ‘n probleem nie want hulle het mos nie 

skoene en kouse aan nie en loop sommer deur.  

Dit was maar net sowat  5 tree wyd en ek hou toe 

hou my lyf ridder en trek skoene uit en dra rugsak, 

kameras en verkyker oorkant toe om terug te kom 

en vir Ma oor te abba.  Die sloepie was miskien 

nie so wyd nie, maar die water was vriesend en 

die modder so sag dat ek tot oor my kuite in die 

ysige en morsige modder wegsak voor jou voete 

begin harde grond voel.  En dis daai blouswart 

modder wat so vassuig aan jou voete en ten 

hemele stink. En toe kom ridder terug om vir 

prinses oor te abba.  Ek plant my voete in die 

vriesende modder en hou aan ‘n paar riete vas vir 

bietjie ekstra stabiliteit.  Sy klim toe op my rug en 

dit gaan nog goed, maar toe ek haar onder die 

waai van haar bene beetkry en probeer om haar 

bene oor my heupe te haak, want anders sleep haar 

voete in elk geval deur die modderwater, begin 

dinge skeef loop.  Ek moes seker marram se gewig 

onderskat het, want toe ek haar voete lig, met my 

voete stewig in die modder geplant, trek sy my 

agteroor en die ou paar rietjies waaraan ek nog 

probeer vasklou, gee ook pad en daar stort ons 

altwee neer.  Sy onder, ek bo, met my voete nog 

steeds in die modder vasgesuig.  Gelukkig was my 

landing lekker sag maar benewens die harde grond 

wat haar stuitjie moes keer, was daar toe nog ‘n 

reuse brandnetel ook net mooi daar waar haar 

sagter dele te lande kom.  Gelukkig was die 

snaaksigheid van die situasie groter as die 

kwaaigeid en na ‘n groot gesukkel om weer altwee 

orent te kom, kon ons lekker lag.  Die probleem 

was egter nog nie verby nie want nou lê die 

rugsak, kamera en verkyker aan die anderkant en 

moet weer gehaal word en intussen word die water 

al hoe kouer.  Ons probeer toe verder-op ‘n 

deurkomplek soek maar die moeras raak net al 

digter en die riete al dikker.  Dit was omtrent ‘n 

gemors, sodanig so dat ons skoene en jeans in elk 

geval later van die ene modder besmeer was.  My 

relatief nuwe NewBalance tekkies sal seker nooit 

weer dieselfde wees nie en tot aan die einde van 

hulle lewe na riviermodder ruik.  Hulle lewetjie 

sal in elk geval maar kort wees want hierdie 

wêreld se klippe speel gou klaar met die 

stadskoene.  Al wat hier hou is daai skoene met 

sole gemaak van ou motorbande.  My hond Storm 

het natuurlik gedink dit die lekkerste sports wat hy 

in ‘n lang tyd gehad het.  Hy het by tye sommer so 

vir lang rukke weggeraak in die riete en dan hoor 

ons net so  nou en dan ‘n geplas soos hy deur die 

modderwater ploeg agter voëls en ander goeters 

aan.  Wonderlike hond hy – hy is mos “self-

cleansing”.  Na al die spelery was hy só vuil en so 

bemors van modder dat ek dog ons kry hom nooit 

weer skoon nie.   Die son was nog nie onder nie, 

toe’s hy weer so wit soos ‘n skoothondjie en al 

wat oorbly is die sluimerende ruik van 

riviermodder.   
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Die lekkerste bymekaarkomplek in Murraysburg.  By 

die nuwe Kweperlaan is daar baie gerieflike sitplek 

en kuierplek binne en ook buite onder die koel 

druiwe-prieel.  Ideaal vir funksies, kinderpartytjies 

of selfs meer formele byeenkomste.  

Indien julle lus is vir ‘n ontbyt of middagete, reël net 
vooraf met Jenny by 082 509 3120. 

 

Lavender Breeze@Kweperlaan 
Maandag – Saterdag op afspraak                                                                           Geskenkbewyse beskikbaar 

Special for 

Valentine 
Back Massage 

& 

Hands-on Facial 

& 

Coffee, Tea and Cake 
 

R380.00 

1 hour 


