
 

MURRAYSBURGER 
 

  
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 
 

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 
 

 

Jan 2014 
No 34 

Foto: Adri Smit 

Mag 2014 vir al ons lesers net soveel belofte inhou as 
hierdie wolk vir ons Karooland 

2014 



-2-   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Vallei van Verlatenheid 

Die Vallei van Verlatenheid by Graaff Reinet is welbekend vir sy pragtige uitsig oor die dorp en die 
Kamdeboo vallei asook die ongelooflike rotsformasies.  Na amper 5 jaar in Murraysburg het ek nog 
nooit die Vallei besoek nie want ek het nog altyd gevoel dit moet ‘n bestemming wees en nie net ‘n 
terloopse besoek na ‘n dag se inkopies in Graaff Reinet nie.  So het dit dan gebeur dat net voor 
Kersfees besluit word dis nou die tyd om ‘n dag daarvan te maak en die besoek sommer so te beplan 
dat die sonondergang bo van die berg af geniet kan word.  Die oggend van die beplande avontuur was 
warm, wolkloos en gevul met belofte van ‘n heerlike dag op die berg.  Net voor die vertrek, vertel ek 
vir vriend Izak van my planne en vra hom om my honde die aand te versorg dan hoef ek nie die nag met 
die koedoe-belaaide pad terug te ry nie.  Dit gaan reën, seg hy.  Dit gaan nie, dink ek en gaan voort 
met die planne.  Kort voor Graaff Reinet begin die lug toetrek en ‘n uur voor skemer begin dit sommer 
lekker reën waar die pad teen die berg uitkronkel.  Wel, die planne vir ‘n mooi sondergang was klaar 
bederf maar nou kan mens maar net so wel ry tot bo en sien hoe lyk dit.  Bo gekom verander dit na ‘n 
ligte stuifreën en die uitsig oor die dorp en die vlaktes word asemrowend mooi.  Ons ís nou daar en 
kan maar net so wel verder boontoe om na die uitsonderlike rotsformasies te gaan kyk.  Dit stuifreën 
nog steeds maar nie so dat dit ‘n mens stuit om die laaste 250m voetpaadjie tot heel bo te kan 
aandurf nie, maar darem ook net erg genoeg dat dit nie die moeite en risiko werd is om ‘n kamera saam 
te sleep nie.  Die uitsig van daar was onbeskryflik mooi ten spyte van die nattigheid en die vraag kom 
op waarom het die mooie natuurskoon die lelike naam van Vallei van Verlatenheid gekry.  Dit moet 
eerder die Vallei van Verwondering of so-iets moois wees.  Dit word tyd om terug te gaan want dit was 
nat en effens koel, dit het vinnig begin donker word en die dag eintlik ‘n teleurstelling.   
 

En toe…….. Die wonderwerk!     Een van daardie ervarings 
wat net enkele kere in ‘n mens se lewe gebeur, ‘n sameloop van 
omstandighede, die regte tyd, die regte plek.  Die Hemelse Hand 
wat die gordyn in die weste net genoeg ooptrek sodat die laaste 
strale van die ondergaande son oor die vlaktes kon snel om die 
mistige wêreld aan die oostekant te vul met ‘n ontploffende 
kaleidoskoop van donkerpers, blou, ligroos, rooi en turkoois 
pastelle.  En toe vorm daar die mees perfekte reënboog om dit 
alles te omraam, twee halfsirkels wat strek van grond tot grond,  
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VAN DIE REDAKSIE ....................... 
 

Hierdie tyd van die jaar is nuus maar skaars, vandaar al die fotos en stories om die bladsye 
vol te maak.  Ons wag ook nog tevergeefs elke maand op bydraes van ons lesers – daar moet 
tog baie interessante stories oor Murraysburg se kleuryke verlede wees wat brand om vertel 
te word.  Laat ons van julle hoor! 
Ons wens julle almal ‘n gelukkige, gesonde en voorspoedige nuwe jaar toe. 
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met die lug aan die buitekant van die halfsirkels 
donkerblou en dié daar binne die sagste ligroos 
denkbaar.  Dit was een van daardie emosionele 
ervarings wat John Keats se Ode to a Nightingale 
in herinnering roep waar hy gesê het: 

Now more than ever seems it rich to die 
To cease upon the midnight with no pain 

While thou art pouring forth thy soul abroad 
In such an ecstacy 

Benewens die wonderlike voorreg om so ‘n 
skouspel van die nutuur te kon ervaar, was daar 
ook ‘n dieper les in opgesluit, het ek later besef.  
Daar was al die redes beskikbaar om met volle 
regverdiging en ‘n suur gemoed om te draai en 
huis toe te gaan en die ontydige weer te blameer 
vir ‘n mislukte onderneming.  Die beloniong vir 
volharding ten spyte van al die slaggate in die pad 
kan soms nogal verrassend wees. 
(En waar’s die fotos van die reënboog?  Waar’s die 
bewyse?  Miskien was dit ook deel van die groter les 
dat ek weens die reën nie die kamera saamgeneem het 
nie want nou word mens gedwing om die skouspel in die 
geheue te bewaar en te koester ipv op ‘n rekenaar!) 

      ~ RT ~ 
 
 

Sestig Rooi Rose vir 
Sarie Reynolds 

Wanneer 'n mens nog so 
vol lewenslus en 
inisiatief soos Sarie 
Reynolds van die plaas 
Grootdriefontein is, mag 
jy maar sestig word en is 
dit gepas dat 'n groot deel 
van die gemeenskap die 
geleentheid saam met jou 
vier.Sarie Reynolds se 
skoondogter, Karin, het 
tereg gevoel dat die 

sestigste verjaarsdag van haar besondere 
skoonmoeder nie net so verby kan gaan nie en het sy 
'n heerlike ete in die populierbos op hulle plaas 
gereël.  Die gaste het van alle uithoeke van die 
distrik gekom om 'n paar uur in die geselskap van die 
altyd positiewe verjaarsdagmeisie deur te bring.  

Katryn van Heerden, Sarie se bejaarde moeder van 
Graaff-Reinet , was ongeag haar beskeidenheid, 
beslis die eregas 
Die weer het pragtig saamgespeel en het daar 'n 
vrolike stemming tussen die populierbome geheers  
Percy Reynolds het sy vrou met 'n geskenk van 60 
pragtige langsteelrose, een vir elke lewensjaar, 
verras.  Dit verg nogal organisasie om dié tyd van die 
somer sulke mooi rose op 'n plaas in die Karoo te hê!  
Eggenoot Percy en seun Percy se waardering vir 
Sarie het duidelik uit hulle kort gelukwensinge  
gespreek en alle teenwoordiges het met hulle 
saamgestem.  Met haar sprankel, lewenslus, 
kreatiwiteit en energie verryk Sarie Reynolds almal, 
met wie sy in aanraking kom, se lewens. 
Die vrolik gedekte tafels het gekreun onder koue 
vleise, keurige bykosse en dan natuurlik allerhande 
brode. Die kos was baie geskik vir die geleentheid en 
het dit ook by almal groot byval gevind. 
Die ure het verbygevlieg terwyl die gaste in 
groepies- groepies langs die stroompie onder die 

bome gekuier het en die baie kleuters en klein 
kinders het meer as genoeg gehad om hulle besig te 
hou.  Daar bestaan nie 'n meer geskikte plek as die 
bos op Grootdriefontein om saam bly te wees oor 
Sarie Reynolds se sestig goeie lewensjare nie! 

Sarie en Klein Percy 

Sarie en Karin 
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Jaarvergadering van die 
Murraysburg 

Sybokhaarkwekersvereniging, 
2013 

Die Murraysburg Sybokhaarkwekersvereniging het hul 
jaarvergadering op die 20ste November, te Brookfield, 
gehou. Die vergadering is op paslike wyse deur ds. André 
Lourens geopen. Mnr. Pierre van der Vyver 
(Hoofbestuurder, Sybokhaar, CMW) wens Louw en 
Frans Retief geluk met die Miyuki Reserwe Groot 
Kampioenskeersel vir 2012. Hulle was ook een van die 
10 finaliste in die Zegna- kompetisie, vir die beste baal 
somer -kleinbokkiehaar, 2013, en het ‘n nuwe rekordprys 
vir jongbokhaar, aangebied as jongbokhaar, nl. R290/kg, 
behaal. Hy wens ook vir Philippie Retief wat ‘n rekord 
gemiddelde prys vir sy volle skeersel, nl. R233-34/kg, 
behaal het, geluk. Louw en Frans Retief het die 2de 
hoogste gemiddelde, nl. R221-05/kg, behaal en 
Theronnie vd Merwe, 3de hoogste gemiddelde, nl. R219-
75/kg. Mnr. Paul Broeksma word gelukgewens met sy 
verkiesing tot die SASKV bestuur. 
 

Die notule van die vorige vergadering word deur die 
ondervoorsitter, mnr. Louw Retief, gelees en  die 
voorsitter, mnr. Frans Retief, gee ‘n kort opsomming van 
die finansies.  
 

Die sprekers by die vergadering was mnre Pierre vd 
Vyver (CMW), Rothner Bekker (Direksie, SA Mohair 
Brokers) en Paul Broeksma (Bestuur, SASKV).   
Die nuwe bestuur vir 2014 is verkies, nl. mnr. Frans 
Retief as voorsitter, mnr. Theronnie vd Merwe as 
ondervoorsitter, mnr. Berno Theron as sekretaris en mnr. 

Boeta Grobler as hulpsekretaris. Die addisionele lede is 
mnre  Philippie Retief, Wynand Rossouw en Archie  
Vorster.     
 

Daar was ook verskeie kompetisies waaraan boere kon 
deelneem. Die boere het kans gekry om bokhaarmonsters 
te tipeer en die mikrons daarvan te skat. Vir die tipering 
was mnr. Paul Broeksma eerste en met die 
mikronskatting mnr. Philippie Retief. Met die plasing van 
die ramme was mnre Daan Marais, Hardus Theron, Brian 
Kingwill en Philippie Retief almal in die kol.  Daar was 
ook ‘n ram waarvan die gewig geskat moes word. Hier 
was mnr. Dirk vd Merwe eerste. In die vagkompetisie het 
mnr. Theronnie vd Merwe die Kampioen ram-, grootbok-
, jongbok-, en kleinbokkievagte gehad.  
Die plaaswerkers kon ook ooie plaas met 2 manne wat in 
die kol was, nl, Adam en Willie. Die uitslag van die 
kuddekompetisie wat deur mnr Andries Coetsee en Petrie 
Maré van CMW beoordeel is, is ook bekend gemaak.  
 

Behalwe vir die wisseltrofees is daar ook pryse deur 
CMW en SSA geborg. Hierdie trofees en pryse is deur 
Lauren Broeksma, Frans Retief en Petrie Maré aan die 
wenners oorhandig. Die beste ooitjie is deur mnr. Phil de 
Klerk  ingeskryf en die tweede beste ooitjie deur mnr. 
Theronnie vd Merwe. Die beste groep ooitjies is deur 
Theronnie vd Merwe ingeskryf, die tweede beste groep 
deur Phil de Klerk en derde beste groep deur William 
Biggs. Na ‘n leersame en interessante vergadering kon 
die gaste die heerlike kos, voorgesit deur Chalreda du 
Toit en haar helpers, geniet. 
 

Die  Murraysburg Sybokhaarkwekersvereniging is groot 
dank aan Michau en Pollie du Toit, vir die 
beskikbaarstelling van hul plaas, verskuldig. 
      ~ MK ~   
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Besondere Kerssangdiens 

 
Murraysburg was vanjaar werklik bevoorreg dat 
Francois en Elizabeth Fourie van Parys 'n besondere 
Kerssangdiens kom aanbied het.  Dit was nie 'n 
konsert nie, maar 'n eerlike getuienis van twee 
gelowige mense, wat alle teenwoordiges diep geraak 
het. 

 

In die NG-kerk, getooi met bosse en bosse rose en 
ander vars blomme, het lede van die hele 
gemeenskap byeengekom om die ou-ou boodskap te 
hoor.  Elizabeth en Francois Fourie het met hulle 
treffende voorlesings en sang dié boodskap so vertel 
dat die teenwoordiges dit nuut ervaar het. 
 

Dit was vir almal 'n heerlike belewenis om saam met 
Francois en Elizabeth te kan sing en was die 
samesang besonder hartlik.  Die hoogtepunt was die 
Oorwinningslied, wat ten slotte met volle oorgawe 
deur alle teenwoordiges gesing is. 
 

Die Fouries het met hulle program daarin geslaag 
om die essensie van Kersfees, God wat uit liefde vir 
ons, die sondaars, Sy Seun gestuur het, te belig.  
Danksy hulle eie diep geloof kon hulle dié 

geleentheid van alle kommersialisasie stroop en het 
hulle dan ook die gehoor begeester om met oorgawe 
vir God te dans. 
 

Na die verrigtinge in die kerk is daar gesellig in die 
kerksaal tee geniet en was daar vir die lede van 
verskillende groepe geleentheid om na mekaar uit te 
reik. 
 

Dié treffende Kerssangdiens sal almal nog lank 
bybly. 

      ~ MK ~ 

 
Ons sê totsiens aan Hester 

Die lewe het maar sy plesier-tye en sy hartseer-tye.  
Na die plesier van Sarie se verjaardag, is dit met 

hartseer dat ons totsiens moes sê aan Hester Botha.  
Sy het verlede Dinsdag, so op die oujaar, 30 jaar van 
Murraysburg se stof afgeskud en gaan nou na 'n kort 

verblyf by haar kleinseun in die Kaap, permanent 
verhuis na Australië waar sy by haar kinders gaan 

aansluit. 
Hester het dan ook vir my gevra om namens haar vir 
almal in die dorp en die distrik baie dankie te sê vir 

jare se vriendskap en ondersteuning.  Sy neem swaar 
afskeid van haar vriendekring en van al die dinge wat 
Murraysburg besonders maak maar sy sien ook uit na 

die nuwe uitdagings wat vir haar voorlê. 
  Hester, op 80 jarige ouderdom, is nie iemand wat 

skrik vir die onbekende nie soos kan getuig van die tyd 
toe sy uit die destydse Rhodesië alles moes vaarwel 
roep en haar lewe in 'n onbekende Murraysburg kom 

voortsit het. 
En as julle kan onthou van my vertelling van die 

Veldmekênieks in die Maart 2013 Murraysburger 
(www.murraysburg.co.za/images/koertant/Murraysbur
ger maart 2013.pdf),die waardige ou dame van wie ek 

vertel het, dis einste sy, Hester! 

                     ~ RT ~ 
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Kersvader besoek Huis 
Spitskop 

 
 
 
 
 
 
Op 5 Desember was Huis Spitskop 'n miernes van 
bedrywigheid soos lede van die Laer- Buffelsrivier 
Boerevereniging nie net die eetsaal feestelik getooi 
het nie, maar bakke kos aangedra en buite twee 
skape gebraai het sodat die personeel en inwoners 'n 
gesellige Kersfunksie saam kon geniet. 
 

Uitgevat in hulle beste klere het alle inwoners, wat 
enigsins kon, 'n sitplekkie by die keurig gedekte 
tafels gevind.  Ongelukkig moes twaalf inwoners 
weens hulle swak gesondheid in hulle kamers bedien 
word en kon hulle nie in die gesamentlike vreugde 
deel nie.  Maretta Theron, voorsitter van die 
Beheerraad, het die personeel gepas vir hulle harde 
en lojale werk bedank en almal 'n sinvolle Kerstyd 
toegewens. 
 

Marietta Grebe se Kersboodskap sal dansy die 
trefkrag daarvan lank onthou word.  Verlossing, 
vryheid, vergifnis, versoening, vrede en vreugde was 
die kernwoorde met besondere klem op vergifnis en 
versoening.  Elke teenwoordige is gedring om vrede 
en vreugde te bekom deur ook in hulle lewe te 
vergewe en versoen te word. 
 

Hermien Botha en Paul Avenant (junior) het met 
hulle musiekbydraes vir die regte stemming gesorg 
en die skielike verskyning van kersvader was 
natuurlik die hoogtepunt.  Met groot deernis het 
kersvader self tussen die stoele en tafels rondbeweeg 
om die geskenke vir die inwoners en personeel uit te 
deel.  Vir baie van die inwoners sal hierdie 

geskenkies, wat deur die plaaslike VLV-tak geskenk 
is, die enigste kersgeskenk wees.   Tog was die 
drukkies, wat kersvader uitgedeel het, amper 
kosbaarder as die geskenke. 

  
Die inrigtingshoof, Ettienne Terblanche, het hulde 
aan sy personeel gebring en erkenning aan diegene 
met lang ononderbroke diens gegee.  Eveline 
Dokter, Gerda Fielies en Ellen Witbooi werk vir die 
afgelope vyf jaar by Huis Spitskop, terwyl Stefaans 
Afrika, Gladys Galant,  Lettie Galant en Wilma 
Haarvoor al vir tien jaar ononderbroke diens lewer.  
Lettie Galant werk eintlik al ongeveer dertig jaar by 
Huis Spitskop, maar moes haar diens noodgedwonge 
by tye onderbreek.  Sophie Goeiemans en Maria 
Jaftha is al vir vyftien jaar getroue personeellede, 
terwyl Mieta Brouers met 20 jaar ononderbroke 
diens die kroon span.  Die lang diensjare sê iets van 
die personeel se toewyding, maar ook van die 
werksomstandighede, al is dit dikwels moeilik. 
As een van die senior personeellede het Lettie 
Galant namens die personeel hulle waardering 
uitgespreek, terwyl ds. André Louwrens erkenning 
gegee het aan die groot taak wat die voorsitter, 
Maretta Theron, so uitstekend verrig. 
 

Nadat Meester Frikkie Macpherson die tafelgebed 
gedoen het, is die eregaste, die personeel en 
inwoners van Huis Spitskop, deur die lede van die 
Laer-Buffelsrivier Boerevereniging bedien en het 
hulle die sagte braaivleis, lekker slaaie en koekstruif 
met roomys terdeë geniet. 
 

Hierdie funksie het beslis die eenselwigheid van die 
meeste inwoners se dae verbreek, maar was ook 'n 
bewys van die gemeenskap se omgee vir hulle oues 
en gestremdes. 

                                    ~ MK ~ 

 'n Drukkie van Kersvaarder beteken 
meer as 'n geskenk 

Gladys Galant ,'n ou staatmaker, 
ontvang haar langdienssertifikaat van 

die inrigtingshoof, Ettienne Terblanche. 
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Storietyd op die Plaas 
.  
Die Reynolds-stam is berug daarvoor om 
verrassingsgeleenthede te skep.  Soos met Sarie se 
60ste verjaardagparty in die bos (p3) en die 
destydse maanligkonsert in die amfiteater, was daar 
ook die geleentheid toe skoondogter Marika van 
Heerden ingestem het om haar storievertel talent op 
die Murraysburgers te kom beproef en ek glo beide 
die Murraysburgers en Marika het die tyd saam 
terdeë geniet.  Ons het maar almal met bietjie 
twyfel in die gemoed opgetrek na Groot 
Driehoekfontein toe want die weer het gedreig en as 
dit reën in die Sneeuberge moet jy oppas om nie aan 
die verkeerde kant van die driwwe op die 
Swaelkranspad gevang te word nie.  Die dreigende 
wolke, veraf blitse en donderweer het gelukkig lank 
genoeg weggebly maar was darem ook naby genoeg 
om te sorg vir ‘n grootse agtergrondskouspel.  En 
hoe treffend was die skouspel nie, veral as gepaste 
begeleiding vir Marika se eerste storie en haar 
gevoelvolle beskrywing van ‘n droogte op hul 
ontsnap-plasie in Boesmanland daar êrens tussen 
Williston en Kenhardt.  Sy het die dorheid en 
wanhoop van ‘n droogte-toestand so raak en 
lewensgetrou beskryf, en miskien goed so, want dit 
het die boere laat herinner dat daar wel nog so iets 
soos droogtes is na al die bederf-reën van die 
voorafgaande maande.  Die hemelse ligskou en 
veraf gerammel was aanvanklik so effens uit pas 
met Marika se beskrywing van ‘n erge droogte, 
maar toe begin die prentjie sy raam kry toe sy op 
gevoelvolle wyse die opsteek van die weer, die 
verwagting op uitkoms, die eerste druppels, die 
stortvloed, die hael en dan die wonderwerk van 
herlewing na die reëns. Daarsonder kon haar 
vertelling dalk verloop het soos ‘n opera sonder ‘n 
orkes! 

          ~ RT ~ 

 
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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Karoo Ruimte 
 
Altoos wanneer ek na die sterrehemel kyk, kom 
Totius se gedig “Die Godsbesluit” in my gedagtes 
op.  Hierin beskryf hy die wag-‘n-bietjiebos as 
blinkblaar mooi maar moenie in hom gaan krap 
nie want dan haak en steek die dorings jou.  As 
mens na die onmeetlike hemelruim kyk, kom vrae 
op soos hoe het dit onstaan, waar is dit oppad 
heen, wanneer gaan dit eindig, hoe vêr is die 
vêrste, wat is anderkant die anderkant en wat is 
ons doel hier op aarde?  Dis dan wanneer jy maar 
liewer moet ophou vrae vra en net met kinderlike 
eenvoud die mooiheid en grootsheid aanvaar en 
geniet. 
Daar is vandag nog mense wat vas glo dat die 
aarde plat is en die son draai om die aarde.  Sulke 
kinderlike naïwiteit is seker benydenswaardig en 
kan selfs tot jou voordeel wees as mens dink wat 
het met die arme Galileo Galilei, die vader van die 
moderne fisika, gebeur toe hy dit in 1610 gewaag 
het om te postuleer dat dit eintlik die aarde is wat 
om die son draai.  Die Rooms Katolieke Kerk was 
woedend en die arme man moes bieg hy’s 
verkeerd en is so half-en-half vergewe maar in 
1615 het die wreedaardige Roomse Inkwisisie 
hom weer bygekom en gewaarsku om sy nonsens 
te laat staan, wat hy dan ook gedoen het.  In 1632 
kon hy dit nie langer uithou nie en publiseer sy 
“Dialogue concerning the two Chief World 
Systems” en toe was die kerk eers kwaad.  Galileo 
het glo net-net die brandstapel vrygespring oor sy 
kettery maar moes nog steeds die res van sy lewe 
onder huisarres deurbring selfs nadat hy in die 
openbaar oor sy dwaalleer moes bieg.  Dit was 
maar eers 12 jaar gelede, in 1992, dat Pous 
Johannes Paulus II uiteindelik erken het dat die 
Galileo-saak verkeerd hanteer was. 
Hierdie stukkie geskiedenis van Galileo is miskien 
redelik bekend, maar wat minder bekend is, is dat 
dit ‘n Griekse wiskundige en astronoom by name 
Aristarchus van Samos was wat meer as 16 eeue 
voor Galileo alreeds uitgewerk het dat die son die 
middelpunt is waarom die aarde wentel.  Gelukkig 
vir hom het die Roomse Kerk toe nog nie bestaan 
nie anders het hy sekerlik ook moeilikheid 
opgetel.  Dink daaraan, hierdie man moes geniaal 
gewees het.  In daardie tyd, 300 VC, was daar nog 
nie eens teleskope nie, laat staan nog al die 
hulpmiddels van die moderne tyd.  Hy het deur 
blote waarneming van die beweging van die son 
en die maan deur die seisoene en die verskynsel 
van son- en maanverduisterings die intelligente 
afleidings gemaak dat die son die middelpunt van  

 
die destydse bekende universum was.  Selfs die 
paradoks van die sterre wat oënskynlik 
onbeweeglik teen die hemelruim vasgeplak sit, het 
hy heel korrek verklaar deur te sê dit is omdat 
hulle so geweldig ver is.     
 
Mens het nie 'n groot 
teleskoop nodig om die 
wondere van ons karoo-
hemel te aanskou nie.  
Met 'n gewone verkyker 
gaan daar wondere oop 
en 'n eenvoudige en 
maklike voorbeeld is 
om na die planeet 
Jupiter te kyk.  Dié 
reusagtige planeet is 
nou onmisbaar met die 
blote oog in die vroeë 
aand in die ooste, en met ‘n gewone verkyker sien 
mens nog iets wat min mense van weet, nl die vier 
groot mane van Jupiter.  Hulle sit altyd in ‘n reguit 
lyn om Jupiter – dit is omdat hulle in bykans 
dieselfde vlak rondom die planeet beweeg.  Terug 
by Galileo.  Hy was die eerste persoon om met sy 
primitiewe teleskoop die vier groot mane van 
Jupiter te ontdek en dit as satelliete van die 
planeet kon klassifiseer.  Om daardie rede staan 
die vier nog steeds bekend as die Galileense mane 
ter nagedagtenis aan die groot vader van ons 
moderne wetenskap.  As mens ‘n paar aande na 
mekaar die mane waarneem, kom mens tot die 
besef teen watter geweldige spoed hulle om 
Jupiter beweeg.  Elke aand sien mens hulle in ‘n 
ander posisie en soms is een of selfs twee van 
hulle verskuil agter Jupiter 
 

 
Hierdie pragtige strepe oor Jupiter is die gevolg 
van atmosferiese storms en winde.  Dit vertoon 
egter net op foto’s so mooi maar met behulp van 
selfs 'n kleinerige teleskoop kan die strepe 
duidelik in “swart-en-wit” gesien word. 

      ~ RT ~ 
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- Murraysburg 150 jaar - 
Ons kom agter dat daar nog baie mense is wat nie bewus is van hierdie juweel van 'n 

boek oor Murraysburg nie.  Dit is 'n moet vir enige oud-Murraysburger asook vir enige 
student in die geskiedenis van ons land en veral die sentrale karoo.  Die boek is 

beskikbaar by die Kweperlaan of kan bestel word by Alida Pienaar by 082 599 0366 
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~ Laat Nuus ~ 

Dinsdagmiddag, 7 Januarie 2014 
 

Die normaalweg droë loop van die Uitkyk rivier by Brandkraal het vanmiddag afgekom na sterk 
buie reën in die omgewing van Uitkyk en Middelkop.  Dis was omtrent ‘n gesig om te aanskou, die 
bruin vloedwater in die helder sonskyn.  Gelukkig het ons webmeesteres die Murraysburger 
teruggestuur na die redaksie om ‘n paar foute reg te maak, anders het ons die geleentheid 
gemis om hierdie fotos te plaas. 
. 

 
!
 

Die Uitkyk rivier suid van 
die padbrug 

Noord van die padbrug 

Izak van der Merwe en ds 
André  Lourens bewonder die 

skouspel 


