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Van die Redaksie:  2016 was ten opsigte van ons land se politiek en 

ekonomie annus horribilis maar vir Murraysburg was dit beslis annus mirabilis 

tov nuwe lewe. Die Rooidamme se nuwe lewe het begin, nuwe babas het teen 

‘n spoed aangekom en die oujaar word op jolige wyse afgesluit in die lieflike 

tuin van Jenny en Chris Barr.  Die pragtige opkoms van oud, jonk en baie 

jonk was ‘n gepaste gebaar van dankbaarheid teenoor Chris en Jenny vir 

hulle reuse bydrae tot die vooruitgang en lewe van ons dorp. 
 

Geskiedenis word gemaak 
 

22 November 2016 sal onthou word as ‘n geskiedkundige dag in die lewe van Murraysburg.  
Dit is die dag waarop Chris Barr sy droom gesien realiseer het, sy droom om die ou 
leiwaterdamme en die kanaal wat hulle van water voorsien het, in glorie te herstel.  Die 
voorbladfoto beskryf sy triomf beter as wat ‘n 
duisend woorde dit kan doen.  

 
 

In die die wêreld van die astronome word 
verwys na “First Light” wanneer ‘n nuwe 
teleskoop vir die eerste keer in diens gestel word 
en die eerste sterlig op die oogstuk val.  Hier 
kan ook tereg verwys word na “First Water”.  
Dit is weliswaar nie die eerste keer dat water die 
Rooidamme invloei nie, maar dit is die eerste 
keer in ‘n lang, lang tyd dat dit weer gebeur en 
ook die realisering van ‘n visie.  

BRIEWE/LETTERS 
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. 

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 

 

Die eerste water kom 

aan … 
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Die laaste 

voorbereidings  

Die toevoersloot 

begin vol loop 

En wie sal die 

eerste wees om 

dié nuwe speelplek 

te ontdek …….. 
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Deel van die Vastrap-span wat die werk gedoen het 

met eienaar Jaco van Heerden heel regs 

Dit het Murraysburg se jongspan nie lank geneem nie ! 
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Uiterste temperatuur demp nie die geesdrif by 
“Sneeuberg Crawl” 

 
Weer eens het fietse van heinde en verre bymekaar gekom in Murraysburg, vir die jaarlikse “Sneeuberg 
Crawl”. 
 

Alhoewel uiters hoë temperature voorspel is vir die dag, het ‘n groot aantal ryers ingeskryf.  Die dapperes 
wat die 100km aangedurf het, het eerste vertrek.  Daarna het die korter afstande gevolg.  Die laaste paar jaar 
is daar gereeld aanpassings aan die100km roete gemaak.  Dit behels dat meer teerpaaie weggevat word en 
meer veldpaaie ingebring word.  Hierdie keer was geen uitsondering en die fietsryers was in hulle element 
met die toevoeging van die nuwe stuk pad.     

Vanjaar was vir elke fietsryer opmerklik dat Murraysburg ook in die greep van droogte is.  Hulle het almal 
spesiale melding gemaak van die yskoue water by al die waterpunte.  Dit was BAIE WELKOM in 
temperature van 40°Celsius of meer.  Groot dankie aan almal wat die waterpunte beman het.  
 

Hulde is gebring aan Oom Danie (Dammetjie) Rossouw tydens die prysuitdeling.  Hy was ‘n lojale 
ondersteuner en deelnemer aan die jaarlikse” Crawl”.  Hy het gereeld die prys gewen as oudste 
Murraysburg-deelnemer.  Hierdie jaar het sy weduwee, mev Lena Rossouw, sy fiets geskenk aan die 
“Crawl”, waarna die fiets opgeveil is.  Paul Avenant, skrywer van die boek “Koedoe”, het tydens die 
prysuitdeling ‘n eksemplaar van die boek ter nagedagtenis van Oom Dammetjie aan Tannie Lena geskenk. 
 

Veral verblydend vir die organiseerders is die groot aantal jong kinderdeelnemers op die dag.  Die 
organiseerders wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om al die borge te bedank.  Die Hoofborg: 
FAL (Paul Zietsman, Charles Snyman en Thomas Bester) is al vir 18 jaar die “Crawl” se borg.  Dit is 
voorwaar ‘n gewaardeerde verhouding. 
                            ~ Kay Hesselink ~ 
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UITSLAE 

100 km 
    MANS    DAMES 
1ste    J.P. Minnie   Tanya Kirstein 
2de    Christo Roos   Maritza de Klerk 
3de    Devrin Muir   Olivia Moolman 
 
50km 
    MANS    DAMES 
1ste    G.W.Lund   Abigail Rosenstraudt 
2de    Jorrie Jordaan   Bronwen Langmead 
3de    Wybrand Marais  Chanel van Solms 
 
32km 
    MANS    DAMES 
1ste    Japie Buckle   Wilmar Pienaar 
2de    Brent Hesselink  Mariaan Buckle 
3de    Hardus Theron  Renée Swanepoel 
 

1ste Murraysburg man:   Jaco vd Berg 
1ste Murraysburg vrou:   Wilmar Pienaar 

Jongste Murraysburg deelnemer:  Petri Reynolds (7jaar) 
Oudste Murraysburg deelnemer:  André Lourens 

 

Dames wenners 100km Dames wenners 32km Mans wenners 100km 

Mans wenners 32km 

Oudste Murraysburg 

deelnemer 
Jongste Murraysburg 

deelnemer 

Hierdie berig opgedra aan 

ons geliefde oom Dammetjie 

se gedagtenis.  Hy was so 

lief vir die “crawl” 
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PLAASLIKE 
DEBUUTSKRYWER 

VEREER BOEKKLUB 
 

Die maandelikse byeenkoms van Murraysburg 
Boekklub by KWEPERLAAN, is ‘n hoogtepunt 
wat nie sommer deur die lede misgeloop word nie.  
 

Op Dinsdag, 29 November 2016, was dit die 
jaarlikse afsluiting van die klub. 
Elsje Krüger het die dames geboei met haar 
interessante keuse van boeke. 
Deon Meyer se KOORS, Wynand du Toit se 
JUDASBOK, GELIEFDE VERRAAIER - Emily 
Hobhouse se lewensverhaal en KOEDOE deur 
Murraysburg se eie debuutskrywer, Paul Avenant.    

Die verrassing van die middag was dat Paul self 
daar was om meer agtergrond betreffende sy boek 
te gee. Op die koop toe kon ons die middaghitte 
afspoel met ‘n glasie yskoue wyn, geskenk deur sy 
borg.   

Paul het met die briljante voorstel gekom dat ons 
met elke jaar se afsluiting ‘n skrywer nooi en die 
middag oopstel vir almal wat belangstel. Dit sal 
dan as die ELSIE SMUTS GEDENKLESING 
bekend staan. ‘n Huldebyk aan tannie Elsie, een 
van die boekklub se stigterslede, wat vroeër die 
jaar skielik oorlede is. 
        ~ Maryn de Klerk ~ 
 
CHATA ROMANO TUINBOU-DAG  
Op 5 November 2016 het Murraysburg se 
Tuinbouklub ‘n heerlike, dames-bederf oggend 
gehou. Op Badsfontein, plaas van Isak en Susanna 
van der Merwe, is gaste verwelkom deur die groen 
gras en kleurespel van honderde rose. Die oggend 
is begin met ‘n pragtige opening deur Rykie, wat 
ons herinner het om na die innerlike skoonheid 
van die vrou om te sien. Die verjaarsdag dames is 
heerlik bederf met geskenke van ons vele borge en 
Erika Grebe, van Karoo Cuisine, het ons geleer 
hoe om ‘n slaai moeiteloos en kunstig aanmekaar 
te slaan. In die toekoms gaan kuiergaste die 
smaaklike koedoe en gemarineerde aarbei-slaai by 
ons almal kan nuttig.  
 

Volgende was ons eregas aan die woord, Loanda 
Blewett van Chata Romano. Sy is al 10 jaar ‘n 
Senior Chata Romano Konsultant en het klere- 
ontwerp studeer. Met haar Chata Romano 
aanbiedinge, reis sy oor die hele wereld en het al 
in Malawi, Zambia en Switserland kursusse 
aangebied. Sy was ook al te sien op Maatband van 

Kyknet. Met haar ondervinding het sy agtergekom 
vroue in Suid-Afrika sukkel om die regte klere te 
kry, en het die geleentheid gesien om haar klere 
ontwerp weer in te span. Sy het twee Love That 
winkels, een in Port Elisabeth (Walmer Mall) en 
een in Oos Londen waar sy haar eie ontwerpe en 
ingevoerde klere verkoop. 70% van die 
winkelinhoud word plaaslik vervaardig en sy het 
vir ons ‘n gedeelte van haar winkel saamgebring.  
 

Elke vrou kry n plakker om jou vel klassifikasie 
aan te toon en met ‘n skyfie vertoning en praktiese 
demonstrasies, help Loanda ons almal om style en 
kleure te kry wat by ons pas. Haar eie ontwerpe 
vlieg van die rakke af en die vroue pas aan en 
modelleer vir mekaar met Loanda byderhand om 
te help.  
 

Daarna het die dames lekker ontspan met tee, 
koffie en heerlike gebak in die skaduwee van 
Susanna se pragtige tuin. Die koopgieriges het by 
Theresa se juwele en Loanda se winkel 
rondgestaan en hulleself bederf.  
 

Loanda doen ook 5 persoonlike sessies na afloop 
van die oggend waar sy individue analiseer en 
help met hulle figuur vorms en kleur analises. Wat 
n wonderlike, inspirerende dag! 
 

Graag bedank ons die borge vir die lieflike 
geskenke wat met vasvrae, gelukkige trekkings en 
handsak speletjies uitgedeel is.  Ons groot dank 
aan: 
 

Mohair SA, Final Touch haarsalon, Pure Karoo, 
Environ, Theresa Troskie juwele, Grannies 
olyfolie, Toorfontein Olywe, Blue Magnolia, 
Kleinfontein Blossoms, Karoo Boerseep, 
Swartbosch Dorpers, Badsfontein Gasteplaas, 
Karoo Cuisine, Theron en De Klerk Prokureurs, 
Swan Craft Paneelkloppers en Supa Quick. 
Baie dankie aan almal wat ons dag ondersteun het. 
Hou Murraysburg dop vir die stylvolste vroue in 
die Karoo.     

         ~ Linda vd Berg ~ 
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Van Rooidamme en 
Perderuiters 

 

 
Om water te sien inloop met droogte rondom jou, voel 
so bietjie soos 'n ruimtereis terwyl jy in 'n 
verkeersknoop sit.  Die historiese natmaak van die 
Rooidamme se vloer, laat mens dink aan die Genesis-
verhaal “Toe het God gesê: ‘Laat die waters onder die 
hemel op een plek bymekaarkom sodat die droë grond 
sigbaar word.’ So het dit gebeur.  
 God het die droë grond "aarde" genoem, en die 
waters wat bymekaargekom het, het Hy "see" 
genoem.  En God het gesien dit is goed. 
 
Omstanders daar het te vertelle gehad hoe dit voel 
soos gister toe hulle nog in die damme gebaljaar het.  
Verhale soos dié verplaas jou in 'n tydmasjien met ’n 
vreemde versmelting van stories uit jou kindertyd, 
kennis, verbeelding én ’n sin vir misterie.  En op eens 
is mens terug in jou kindertyd. Hier by die 
Rooidamme, tussen die dood van Leonard Cohen en 
die geboorte by Kersfees.  Dít is mos mistiek se 
woonplek – waar die donker skeure en diep klowe op 
maanlignagte lewensgeheime, Bybelverhale, 
kontreistories, wonderwerke en geloof naatloos 
saamvoeg. 
 
Sodra ondermynende invloede die brose toekoms van 
nuwe ondernemings in Murraysburg uitdaag, verskyn 
daar 'n teken – soos vir die sterrekykers van ouds.  
Hierdie keer op die rug van perde: Hans-Jurie, Marais 
en Jan-Paul, wat 777 km te perd reis om die 
Kersverhaal af te stof.  Hulle geniet die seën van die 
Bybelgenootskap en deel Bybels uit, versterk 
gelowiges en vertel hoe hulle as finalejaar 
Veeartseny-studente droom oor Esegiël 47: “Die man 
met die meetstok het my teruggebring na die ingang 
van die tempel toe.  Toe sien ek daar kom water onder 

die tempel se drumpel uit aan die oostekant.  Die 
tempel het oos gekyk.  Die water het regs van die 
tempel weggeloop, suid van die altaar verby.”  Hulle 
verwys soos adviserende water-ingenieurs na die 
tweede fase, wanneer Murraysburgers soos leivore 
word om lewende water by almal uit te bring.  Hulle 
dra hierdie aflosstokkie Rietbron toe, hul volgende 
bestemming. 
 
Hierdie berede jeugdiges op die oewer van die 
Rooidamme herinner opnuut dat die lewe en geloof 
soos ’n reisverhaal is  – immer skuiwend van een 
skuiling na ’n ander. En dan, soms, kom die geskenk 
van die soort mistiek waaroor Sheila Cussons skryf: 
“Dit kom wanneer dit nie verwag / word nie: ’n 
aanraking van die verstand / lig soos ’n veer, vlugtig 
maar presies . . . / iets wat die bewussyn tot / in die 
lewe tref, iets soos ’n sagte sprong – / vreugde, 
verbasing, vreugde, herkenning.” 
 

By die Rooidamme sien ons die tergende paradoks: Jy 
hou vas aan die tradisie terwyl jy dit verlaat en 
verwonderd en vernuwend, selfs onthutsend, wonder 
oor Murraysburg en die nuwe generasies. 
 
Mag die Rooidamme regkry  wat Robert Burton in 
1621 in sy The Anatomy of Melancholy as die 
“goddelikheid van musiek” beskryf: Dat dit ’n 
“melancholiese mens gelukkig maak; ’n gelukkige 
mens nog gelukkiger; ’n minnaar toegewyder as ooit; 
en ’n spirituele mens met eerbied vervul”. Soos 
Leonard Cohen in sy laaste album You Want It Darker 
sing: “I’m leaving the table / I’m out of the game.” 
(Aangehaal uit 'n geskrif van Wilhelm Jordaan). Or 
am I at 60 just a kid with a crazy dream? (Leonard 
Cohen, toe hy in 2008 in Londen optree) 
 
               ~ André Louwrens ~ 
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En toe kom die Reën …… 
 
Die aanvanklike vreugde van die eerste water na die Rooidamme was spoedig gedemp deur die knypende 
droogte wat veroorsaak het dat die bietjie water wat wel die damme ingevloei het, spoedig die dorre aarde 
ingesak het en die res verdamp het in die versengende hitte.  Ons het miskien nie behoorlik besef dat hierdie 
maar slegs ‘n toetslopie was om die stelsel te toets nie en wanhoop en sinisme het gevolg en dit is aangeblaas 
deur die feit dat die water wat gebruik was om die stelsel te toets, ook die keerwal dreineer het en die rivier 
stroomaf gevolglik opgedroog het.  Vir weke het die vloere van die Rooidamme, die toevoersloot en die rivier 
begin bars van die droogte en hitte.  Dit was ‘n moeilike tyd maar toe, eerste week in die nuwe jaar, kom die 
reën……  Oor ‘n tydperk van drie dae het die dorp en omgewing gemiddeld 50m - 60mm ontvang en niemand 
het in hulle wildste verwagtinge het kon dink dat die relatief bietjie reën in so ‘n kort tyd so ‘n wonderbaarlike 
uitwerking sou hê nie.   
                                      ~ Fotos:  Chris Barr ~ 
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         ~ Lugfotos:  Geoff and Luke Kingwell ~ 
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From this …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To this …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An undertaking so well done.  Thanks to all involved and a special 
salute to the “architect”, Chris Barr and the Vastrap team    
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‘n Mooi begin vir 2017  -  Mag julle almal 

‘n voorspoedige annus mirabilis geniet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ~ Fotos: Dora Pienaar ~ 
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‘n Groot val 
Die jaar 2017 het vir Murraysburg begin met die groot seën van mildelike reën wat orals in die distik 

uitgesak het.  Die aand van 2 Januarie net so voor 21:00 het daar ‘n sterk rukwind saam met die reën deur 
Murraysburg getrek en dit was net te veel vir die ou denneboom wat in Berrangestraat staan.  Een van sy  

sytakke wat al swaar gehang het,  het afgebreek en op die motorhuis van 15 Berrangestraat neergesak.  Die 
tak het die ingang van die motorhuis verspêr en die voertuie moes noodgedwonge binne bly tot hulp die 

volgende dag opgedaag het.  
 

3 Januarie was die eerste werksdag van 2017 en dinge het ‘n rukkie geneem om agter mekaar te kom, maar 
die munisipaliteit het gekom en stuk-stuk die tak afgesaag.  Party keer was dit maar ‘n gevaarlike situasie en 
die munisipale werkers het nie altyd die regte toerusting gehad om die werk mee te verrig nie, maar stuk-vir-

stuk oor ‘n tydperk van 4 dae, en met die hulp van Parke-afdeling van Beaufort-West is die tak veilig 
verwyder.  Groot dankie aan almal wat so hard gewerk het. 

 

 
 
 

Ons vermoed dat hierdie boom een van die oudstes in Murraysburg is as mens na sy stam se grote kyk, 
maar ons sal graag meer informasie oor die boom wil inwin.  As enige iemand dalk staaltjies of ou fotos 

of inligting oor die boom het deel dit asb met ons.  
– Stuur na info@murraysburg.co.za 

 
                            ~ Berig en fotos:  Adri Smit ~ 
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Hoërskool Murraysburg (die huidige gebou) is op 19 Maart 2017 honderd jaar 
oud. 

Daar word gedurende daardie (lang)naweek fees gevier. 
 

Gaan kyk asb na:     https://www.facebook.com/events/143735532725895/ 

Skrywer ontmoet Skrywer 

 

Ons eie debuutskrywer, Paul 
Avenant, het die voorreg gesmaak 

om ‘n eksemplaar van sy boek, 
Koedoe, aan Hans du Plessis te 
verkoop.  Hans du Plessis is 'n 

woordmens van formaat: navorser, 
akademikus, direkteur, digter, 

dramaturg, rubriek-, roman- en 
jeugboekskrywer en ons glo dat 

hierdie nuwe vriendskap  vir Paul 
baie sal beteken in sy skryfloopbaan 
voerentoe.    En miskien kan Hans 

dalk self ‘n ding of twee by Paul leer!  

https://www.facebook.com/events/143735532725895/

