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TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Ons wens al ons lesers ‘n voorspoedige nuwe jaar toe ! 

 
 

 Aktivisme teen vroue- en kindergeweld 
Op 5 Desember 2014 het ‘n klomp kinders van Murraysburg by die Landdroskantoor 

saamgetrek om te luister na AO Cedras van Beaufort Wes se lewendige voorlegging waarin 
hulle gewaarsku is van al die verskuilde euwels in ons samelewing.  Selfs die paar grootmense 

wat teenwoordig was, het ook voordeel getrek uit AO Cedras se lesse gebore uit harde 
ervaring.  Daar gaan dinge daar buite op ons strate en selfs binne die skoolgronde aan 

waarvan ons nie kon droom nie en dit laat koue rillings langs die rug afhardloop.  Baie dankie 
aan die SAPD en Leonie Slabbert van ons plaaslike landdroskontoor vir die reël van hierdie 

baie belangrike voorligtingsessie.  En ook vir die kinders se lekker verversings ! 

AO Cedras van Beaufort Wes aan die 
woord 

Uiterste konsentrasie tydens die teken- 
kompetisie 

Prysuitdeling 

Die gehoor 
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FARR-kursusgangers 
ontvang sertifikate 

FARR (Foundation for Alcohol Related Research) 
het op 8 Desember in die Kweperlaan sertifikate 
aan 18 Murraysburgers, wat in Oktober ‘n kursus 
van drie dae voltooi het, oorhandig. 

 

Die kursus wat hoofsaaklik op die voorkoming van 
fetale alkoholsindroom gefokus het, is geborg deur 
die Dept. van Landbou en die kursusfasiliteerder 
was die dinamiese Laetitia Pool,   sameroeper van 
FARR se FAS Ondersteuningsgroepe.  Tydens die 
kursus is lewensvaardighede, goeie ouerskap, die 
belangrikheid van dissipline, kindersorg en 'n goeie 
selfbeld ook bespreek.  FARR is deur sy Hoof- 
Uitvoerende Beampte, Leana Olivier, 
verteenwoordig. 

 

Tydens die funksie op 8 Desember het Lien-Marie 
Drotsky van die FARR-kantoor op De Aar die 
kursusgangers gelukgewens met hulle 
deursettingsvermoë om die kursus van drie dae te 
voltooi en die wil om met die nuutverworwe kennis 
'n verskil in hul omgewings te maak.  Sy moedig 
die kursusgangers aan om voort te gaan om die 
inligting te versprei. 

 

Op uitnodiging het die kursusgangers van hulle 
ervarings om hulle nuwe insigte te deel, vertel.  
Vanselfsprekend was nie almal met wie hulle gesels 
het, positief nie, maar hulle kon nogtans heelwat 
suksesse rapporteer.  Drotsky het hulle bemoedig en 
hulle daaraan herinner dat dit nie hulle taak is om 
die hele Murraysburg skielik om te keer nie.  Indien 
hulle egter voortgaan om die boodskap te versprei, 

sal dit soos suurdeeg werk en 'n verskil maak.  
Indien hulle hulle teleurstellings, wat daar sal wees, 
met mekaar sal deel, sal dit hulle bemoedig om vol 
te hou. 

 

Drotsky beklemtoon dat 'n eenmalige gesprek nie 
voldoende is nie en dat persone, wat hulle lewenstyl 
wil verander, voortdurend ondersteun en 
aangemoedig moet word.  Dikwels moet so iemand 
'n hele nuwe vriendekring opbou, wat nie maklik is 
nie.  Al word slegs enkele meisies en vroue van die 
nadelige gebruik van alkohol tydens swangerskap 
oortuig, sal hulle kinders die vrugte daarvan pluk. 
Gelukkig het ook 'n paar mans die kursus deurloop 
en sal hulle die boodskap dat die mans hulle vroue 
moet ondersteun om nie alkohol, veral tydens 
swangerskap, te gebruik nie aan ander mans 
verkondig.  

  

Deona Strydom van die Departement van Landbou 
op Beaufort-Wes het gehelp met die oorhandiging 
van die sertifikate en groepfoto’s.  Die foto’s wat 
deur René Theron en Lien-Marie Drotsky geneem 
is, sal op Face Book geplaas word en die groep 
word aangemoedig om op hierdie wyse met FARR 
in verbinding te bly.  Laetitia Pool kan ook ter enige 
tyd vir hulp en ondersteuning geskakel word. 

 

Die funksie is buite in die Kweperlaan se tuin met 
heerlike koek en tee afgesluit en danksy 
nuutgevonde bemagtiging en onderlinge 
kameraadskap is die groep vasberade om 'n verskil 
in Murraysburg te maak. 

 

Baie dankie aan FARR en die Dept. van Landbou 
vir hulle positiewe insette! 
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Sybokhaar behandel 
Retiefs goed in 2014 

Louw en Frans Retief van die plaas Driehoeksfontein 
het vanjaar uitsonderlik goed presteer.  Hulle was in al 
drie die belangrikste sybokhaarkompetisies finaliste. 

 

Tydens die Sybokhaarkongres is daar tydens die 
skemerkelkie die prys vir die Miyuki 
Kampioenwinterskeersel, 2013, aan hulle oorhandig.  
By 'n galafunksie in Oktober is hulle vereer vir die 
derde plek in die Daidoh-kompetisie vir die hoogste 
gemiddelde prys vir somerkleinbokkiehaar in 2014.  
Die volgende aand tydens nog 'n spoggeleentheid was 
hulle een van die finaliste in die Zegna-kompetisie vir 
die top tien bale somerkleinbokkiehaar in 2014. 

 

Frans Retief het met sy voorlegging aan die 
Sybokhaarkwekersvereniging daartoe bygedra dat 
Murraysburg as die beste subtak aangewys is en die 
Henfred Coetzer gedenktrofee is tydens die kongres 
aan hom oorhandig.  Dit is die eerste keer dat 
Murraysburg hierdie trofee verower en hopenlik nie 
die laaste keer nie. 
 

CMW het tydens 'n prysoorhandigingsgeleentheid 
hulle top kliënte vereer.  Daar is aan die vyf 
sybokhaarskeersels met die hoogste gemiddelde 
pryse, wat ook rekords in die somerseisoen was, 
toekennings oorhandig.  Philippie Retief van 
Boksfontein het die die derde hoogste gemiddelde 
prys vir sy volle skeersel ontvang en Louw en Frans 
Retief van Driehoeksfontein die vierde hoogste 
gemiddelde prys. 
 

Op die tweede laaste bokhaarveiling van die 
winterseisoen het die Retiefs die hoogste gemiddelde 
prys en 'n nuwe rekordprys vir winterkleinbokkiehaar, 
nl. R601/kg, ontvang.  Dit het gesorg dat Murraysburg 
weer soos in die somerseisoen van die hoogste 
gemiddelde pryse behaal.  Philippie Retief 
(Boksfontein) het in die winterseisoen die hoogste, 
Bennie Conradie (Loskop) die tweede hoogste, Frans 
en Louw Retief (Driehoeksfontein) die vyfde hoogste 
en Theronnie van der Merwe (Jonkersnek) die sesde 
hoogste prys vir hulle skeersels behaal. 
 

Voorwaar iets om op trots te wees! 
 

Die Rugbyspanne van 
Murraysburg en Prins Albert 

tydens die onlangse 
rugbytoernooi 
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Gunstige weer vir 
Sneeuberg Crawl 

Vanjaar se Sneeuberg Crawl het in volmaakte 
weersomstandighede plaasgevind en vir diegene van 
die 120 deelnemers, wat nie ten alle koste wou wen 
nie, was daar genoeg geleentheid om hulle aan die 
pragtige landskap te kon verlustig. 
 

Danksy vanjaar se vroeë lentereën is die veld 'n lus vir 
die oog en 'n streling vir elke afgematte gemoed.  Die 
Sneeuberg Crawl is nie maar net nog 'n fietswedren 
nie, maar het juis ten doel om die deelnemers na 
liggaam en siel te verkwik.  Geen wonder dat 
fietsryers van heinde en ver opdaag om 'n heerlike 
familiedag in Murraysburg te geniet nie. 
 

Danksy die hoofborg, RASSIE ERASMUS, se 
borgskap maar ook raad en insigte, het die dag vlot 
verloop.  Baie dankie ook aan al die kleiner borge en 
helpers, wat van hierdie dag 'n sukses help maak het .  
Theronnie van der Merwe en Kay Hesselink weet net 
hóé en na baie jare aan die stuur word gehoop dat van 
die jonger garde, wat fluks gehelp het, geleidelik die 
verantwoordelikheid sal oorneem. 
 

Om fietsry onder die Murraysburgers te bevorder, is 
daar altyd 'n paar pryse vir uitsluitlik Murraysburgers.  
Die oudste Murraysburgdeelnemer was weer oom 
Dammetjie Rossouw, wat met sy 83 jaar gemaklik 
stof in baie ander deelnemers se oë skop.  Marieke 
Theron was die vinnigste Murraysburgdame, terwyl 
Josias Cloete vir alle Murraysburgmans hakskene 
gewys het. Die 9-jarige Brent Hesselink, was die 
jongste deelnemer van Murraysburg en Jacques 
Theron (junior) die bes geklede!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Die	  Sneeuberg	  Crawl	  lui	  tradisioneel	  
die	  vakansietyd	  in.	  	  Mag	  hierdie	  mooi	  
byeenkoms	  van	  krag	  tot	  krag	  gaan!	  

UITSLAE 
 
 

100 Km 
Mans       Dames 
1 Gerrit Nel     1 Riana Truter 
2 Petrus Erasmus    2 Marieke Theron 
3 Devrin Muir     3 Kay Macintosh 
 

50 Km 
Mans       Dames 
1 Jarrod Putter     1 Sarina Bester 
2 David Thomas     2 Marinda Botha 
3 Hennie van Heerden    3 Mariette Erasmus 
 

32 Km 
Mans       Dames 
1 John Swanepoel    1 Lizanne Hugo 
2 Colin Norton     2 Sarie Reynolds 
3 Peter Kingwill     3 Klaré van Heerden 
 

Van die oudste …… 

….. tot die jongstes 
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Jaarvergadering en 
kuddekompetisie van die 

Murraysburg 
Sybokhaarkwekersvereniging 

 
 

Die Sybokhaarkwekersvereniging het op 3 Desember 
2014 hulle jaarvergadering op Boksfontein gehou.  
Mnr Louw Retief het die verrigtinge op gepaste wyse 
geopen waarna Theronnie van der Merwe 
(ondervoorsitter van die Murraysburg SKV) vir Louw 
en Frans Retrief gelukwens met die Miyuki 
Kampioenwinterskeersel vir 2013. 

 

Benewens hierdie onderskeiding het die pa-en-seun-
vennootskap verskeie ander prestasies behaal.  Hulle 
was derde in die Daidoh-kompetisie vir die hoogste 
gemiddelde prys vir somerkleinbokkiehaar in 2014, 
en een van die tien finaliste in die Zegnakompetisie 
vir die beste baal somerkleinbokkiehaar gedurende 
2014.  Hulle behaal ook 'n nuwe rekordprys vir 
winterkleinbokkiehaar, nl. R601/kg. 
 

Philippie Retief het vir die derde hoogste gemiddelde 
prys vir vyf volle skeersels 'n toekenning van CMW 
ontvang met Louw en Frans Retief dig op sy hakke 
met die vierde hoogste gemiddelde prys. 
 

Die sprekers by die vergadering was mnre Pierre van 
der Vyver (Hoofbestuurder, Sybokhaar CMW), Deon 
Saayman (Hoofbestuurder, SSA), Petrie Maré ( 
Bestuurder SASKV) en me Lindsay Humphreys 
(SSA).  Mnr Petrie Maré is gelukgewens met sy 
aanstelling as die nuwe Bestuurder by SASKV. 
 

Die bestuur vir 2015 sal weer onder die bekwame 
leiding van Frans Retief  en Theronnie van der Merwe 
staan.  Frances van der Merwe, met die hulp van 
Berno Theron, sal as sekretaresse diens doen, terwyl 
Philippie Retief, Wynand Rossouw en Archie Vorster 
die addisionele lede is. 
 

Die verskillende kompetisies wat aangebied word, 
verskaf altyd groot pret.  Henk Marais kon die beste 
die sybokhaarmonsters tipeer terwyl Berno Theron die 
ander deelnemers by die mikronskatting uitgestof het.  
Met die ramplasing was Boeta Grobler, Michael – en 
Jason Butterworth almal in die kol.   

By die plasing van die ooitjies deur die plaaswerkers 
was Owen Franse en Timotheus Jacobs 
onderskeidelik eerste en tweede, terwyl slegs Dirk van 
der Merwe 'n bepaalde ram se gewig reg kon skat. 

 

Mnre Adri de Klerk (BKB) en Petrie Maré het die 
kuddekompetisie beoordeel en Lindsay Humphreys en 
Frans Retrief het die wisseltrofeë en pryse geborg 

deur CMW, BKB, BAYER en SSA oorhandig.  Die 
beste ooitjie is deur Kruidfontein Boerdery ingeskryf 
en die tweede beste ooitjie deur William Biggs van 
Vleiplaats.  Die beste groep ooitjies is ook deur 
William Biggs ingeskryf, tweede beste deur Archie 
Vorster en derde beste deur Phil de Klerk. 

 

Na 'n leersame en interessante vergadering kon die 
gaste die heerlike spitbraai, voorberei deur Flippie 
Conradie en sy helpers, geniet en nog gesellig 
saamkuier. 

 

Groot dank aan Philippie en Luzane Retief vir die 

beskikbaarstel van hulle plaas Boksfontein! 
 

Bestuur van Murraysburg 
Sybokhaarvereniging vir 2015 en die 
gassprekers op hulle jaarvergadering 

 Van links na regs agter: Theronnie van der 
Merwe (ondervoorsitter), Frances van der 

Merwe (sekretaresse), Archie Vorster, Philippie 
Retief, Berno Theron, Lindsay Humphreys 

(SSA), Deon Saayman (hoofbestuurder SSA), 
Petrie Mare (Bestuurder SASKV) 

 Voor van links na regs: 
Frans Retief (voorsitter) en Wynand Rossouw.  

Afwesig : Pierre vd Vyver (hoofbestuurder, 
Sybokhaar, CMW) 

 
The greatest want of the world is the 

want of men, men who will not be 
bought or sold; men who in their 
inmost souls are true and honest; 

men who do not fear to call sin by its 
right name; men whose conscience 
is as true to duty as the needle to the 

pole; men who will stand for the 
right though the heavens fall” 

                ~ EG White ~ 
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Booi Blom provinsiale 
wenner Diereproduksie 

 
 

Tydens 'n glansryke gleentheid in Stellenbosch is 
Booi (Piet) Blom, wat op die plaas Kruidfontein in die 
Murraysburg-distrik werksaam is, as die provinsiale 
wenner ( Diereproduksie) van Plaaswerker van die 
Jaar-kompetisie aangewys. 
 

Mnr. Alan Winde, Wes-Kaapse minister van 
ekonomiese geleenthede en landbou, het die pryse op 
7 November tydens 'n spoggerige funksie by The 
Windmill in die Kaap oorhandig. Volgens hom skep 
die landbou 129,000 werkgeleenthede in die Wes-
Kaap en ontvang uitnemende plaaswerkers d.m.v. dié 
kompetisie erkenning en aanmoediging, wat vir almal 
motiveer om uit te styg.   

Mnr. Blom is 42 jaar oud en werk al vir die afgelope 
25 jaar op Kruidfontein by die Herholdt-familie.  Hy 
is op die plaas gebore en het daar groot geword. 
Afgesien van die glastrofee ( geborg deur Shoprite), 'n 
geraamde foto, wat die prysoorhandiging vasvang en 
'n Shoprite-geskenkbewys het Blom ook 'n 
kontantprys ontvang. Sy besoek aan die moederstad 
en heerlike verblyf was natuurlik ook vir mnr. Blom 'n 
belewenis, wat hom net meer motiveer om sy 
vaardighede met vee te verbeter.  Mnr. Ron Herholdt, 

een van mnr. Blom se werkgewers, het saam met hom 
die spoggeleentheid bygewoon en was nie min trots 
op Blom se prestasie nie. 
 

Nie minder as 1 057 plaaswerkers het in die 
kategorieë van algemene werker, trekkerdrywer, 
administrasiepersoneel, diereproduksie, tegniese 
operateur, besproeiingspesialis, maatskaplike 
ontwikkeling, junior bestuurder en middelbestuur aan 
die kompetisie deelgeneem.  Die kompetisie gaan van 
krag tot krag en verleen belangrike erkenning aan die 
plaaswerkerskorps, wat vir die landboubedryf van 
strategiese belang is. 
 

Drie-dubbele doop 
 

Op Sondag 21 Desember 2014 het Craig en Allison 
Newborn, oudste kleinkinders van Oscar en Elsie 
Smuts, hulle drie kinders ten doop gebring.  Ons 
hartlike gelukwense met hierdie besonderse mylpaal 
in hulle lewens. 

 

 

En wat ‘n voorreg om vier geslagte saam te sien!  
Baie geluk ook aan oom Oscar en tannie Elsie vir 

hierdie onvergeetlike dag in húlle lewens. 

Pappa Craig met William, mamma Allison met 
Julia en Ds André wat die doop aan klein Kate 

bedien 
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Bo-Buffelsrivier gee om in die praktyk! 
 
Die afgelope Woensdag het die dames van die Bo-
Buffelsrivier Boerevereniging hulle omgee vir ou en 
dikwels vergete mense in die praktyk d.m.v. 'n heerlike 
kersete gedemonstreer. 
 

Hierdie jaarlikse funksie is tot baie onlangs deur die 
Beheerraad aangebied, maar sedert 2013 kry die breë 
gemeenskap van Murraysburg d.m.v. die boereverenigings 
die geleentheid om iets vir Huis Spitskop se inwoners en 
personeel te doen.  Onder die entoesiastiese leiding van 
Susanna van der Merwe het die dames die eetsaal feestelik 
getooi en hulle kort program het die ys gebreek.  Goue 
oues soos Sarie Marais, Aanstap Rooies, en ander is eers 
net saam met Sarie Reynolds se kitaarbegeleiding geneurie, 
maar Maryna Wallis en Werner Swart se voorsang was so 
meesleurend dat almal uit volle bors gesing en gewieg het. 
 

Soos altyd was dit 'n voorreg om na Werner Swart se sang 
te kon luister terwyl Sarie Reynolds se gebed die 
versugtinge van menige hart verwoord het. 
 

Die skets oor die jong verpleegstertjie en die pasiënte se 
valstande het almal laat skater van die lag en dit was net 
die regte voorgereg vir die keurige koue ete wat die dames 
van Bo-Buffelsrivier flink voorgesit het.  Synde 'n kersete 
was die nagereg natuurlik die allerheerlikste koekstruif, 
wat beslis nie sommer op Spitskop se spyskaart voorkom 
nie. 
 

Die Voorsitter, Maretta Theron,  en die inrigtingshoof, 
Ettienne Terblanche, het hulde aan die personeel se 
toewyding en lojaliteit gebring.  Theron het beklemtoon 
dat dit grootliks  aan Terblanche te danke is dat die tehuis 
die laaste ruk vol is en daar selfs 'n waglys is.  Dit kan net 
gebeur indien die diens goed is en daar werklik vir die 
inwoners omgegee word.  Huis Spitskop spook om kop bo 
water te hou, maar wil doodgewoon net goeie diens aan ou 
en gestremde persone verleen. 
 

Twee dames, wat onbaatsugtig gereeld ruim hulle tyd en 
omgee vir die inwoners van Huis Spiskop gee, Alna 
Theron, wat Vrydae die inwoners se voete versorg en 
Chrisna Smit, wat elke Woensdag stories vertel en soms 
met hulle speletjies speel, het spesiale erkenning van 
Maretta Theron gekry. 
 

Lede van die personeel en enkele inwoners, wat in Oktober 
die kursus oor sterwensbegeleiding en die algemene 
versorging van ou en gestremde persone voltooi het, het 
hulle sertifikate ontvang. Baie dankie aan KANSAS en die 
plaaslike VLV, wat die kursus aangebied het! 
 

Die dames van Bo-Buffelsrivier se boereverening het die 
inwoners en personeel vir 'n paar ure baie spesiaal laat voel 
en die keurig verpakte koekies, wat elkeen na sy kamer 
kon neem sal dié lekkerte nog 'n bietjie rek!  Namens die 
beheerraad baie dankie vir die bederf van die inwoners en 
personeel! 


