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VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Een van Murraysburg se grootste geleenthede is sekerlik die jaarlikse jagkompetisie en sal die lesers 
verstaan dat so baie leesruimte hieraan gewy word. Vanjaar se 19de byeenkoms het weer soos 
gewoonlik jagters vanoor die hele land getrek.  Vir hierdie uitgelese groep gaan die Murraysburgse 
jagkompetisie nie nie soveel oor die skiet van bokke vir biltong nie, maar veel meer oor deelname aan 
‘n prestige byeenkoms waar die verskil tussen wenners en naaswenners baie gering is. 

Johnnie Pretorius, Dirk Human, 
Stoney Steenkamp en Koos Wiese 
van die Karoospan geniet ‘n braai 
by die Five Roses gastehuis waar 

hulle elke jaar tuisgaan.  Die 
verblyf by Five Roses het vir 

hulle al net so ‘n instelling geword 
as die jagkompetisie self en die 

hegte groepie maats se jagverhale 
en stories rondom die 

braaivleisvuur vorm ‘n onmisbare 
deel van die hele ritueel.  Veels 
geluk ook aan hulle span met die 

5de hoogste puntetelling. 

Brian Kenmuir van die 
Colesbergspan ontvang die 

gesogte Rudolph teleskoop van 
Rudolph Baard as beloning vir 

die beste skut. 

Dis nie dubbelvisie nie – daar ís twee 
van hulle!  Danie en Rudolph Baard van 
Rudolph Optics en Outdoor safaris, 

getroue ondersteuners van die 
jaarlikse jagkompetisie 
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ABSA vir sewe jaar hoofborg van 
die Murraysburg Jagkompetisie 

Danksy ABSA, die hoofborg, en verskeie ander lojale 
borge kon die Landbougenootskap, onder leiding van 
Roelo van Heerden, op 16 Mei 2014 die 19de uiters 
geslaagde jagkompetisie op Murraysburg aanbied. 

 

Enkele stigterslede, soos Paul Avenant, vertel van die 
beskeie begin wat gegroei het tot die belangrikste 
gebeure op Murraysburg se ekonomiese en sosiale 
kalender.  Nie minder as 120 skuts kom letterlik van alle 
uithoeke van die land om in spanverband om baie en 
groot pryse mee te ding, terwyl verskeie ander spanne 
angstig wag op onttrekkings wat vir hulle die 
geleentheid tot deelname sal bied. 

 

Ds. André Louwrens het vroegoggend die gebeure gepas 
geopen, waarna Anthonie Troskie alle 
veiligheidsmaatreëls beklemtoon het en die 
plaastrekkings gedoen is.  Tydens die trekking heers 
daar gewoonlik groot opgewondenheid, want al is ´n 
skut hoe vaardig, moet hy nog die vir hom onbekende 
terrein oorwin en in spanverband kan funksioneer.  Om 
op die aangewese plek binne vier ure die twee grootste 
bokke te skiet, is makliker gesê as gedaan aangesien die 
jagter nie weet hoeveel bokke, indien enige, nog gaan 
verbykom  en waar die grootstes (dikwels die skelmstes) 
skuil nie. 

 

Juis die spanopset dra veel tot die gewildheid van die 
kompetisie by.  Deur die jare verander die samestelling 
van die spanne min en is die jagters baie trots op hulle 
dorp van herkoms. Dit is duidelik dat die jagters se 
vaardigheid om volgens hierdie formaat te jag baie 
verbeter het.  Daar heers ook ´n opvallend heerlike gees 
van kameraadskap tussen die spanlede, wat hierdie 
kompetisie verhef bo bloot die suksesvolle skiet van 
bokke. 

 

Danksy ´n baie geseënde somer met elke nou en dan 
reën is die veld besonder mooi vir dié tyd van die jaar en 
bied die aard van die kompetisie die deelnemers genoeg 
tyd om hulself in die mooi natuur te vergeet of te vind. 
´n Belewenis wat geld nie sommer kan koop nie. ´n Span 
wat een keer deelgeneem het, kom daarna jaarliks terug. 

 

Die gewildheid van die kompetisie is natuurlik ook aan 
die baie en groot pryse te danke.  Sonder borge soos 
ABSA, wat poog om met hulle betrokkenheid die hele 
gemeenskap te laat baat deurdat dit ook ´n ekonomiese 
inspuiting vir plaaslike besighede en gastehuise is en 
werksgeleenthede, alhoewel tydelik, geskep word. 

Loffie Barnard, Bestuurder Verkope Fasilitering ABSA 
Agribesigheid, en Ian Engelbrecht, Provinsiale 
Landboubestuurder, het vanjaar Suzette Celliers, 
Bemarkingsbestuurder van die Oos- en Suis-Kaap, 
vergesel aangesien hierdie jagkompetisie vir ABSA die 
ideale geleentheid skep om ´n deeltjie van die platteland 
positief aan te raak. 

 

Rudolph Optics se teleskope is gesogte pryse soos ook 
Safari Outdoor se groot  geskenkbewyse.  Beide is al vir 
baie jare lojale en gewaardeerde borge.  André Swart 
van Afrivet se doserings- en dippryse het menige boer se 
hart verbly soos ook die baie gewilde wyngeskenkpakke 
van Terason. 

 

Die organiseerders en deelnemers is aan die Baardbroers 
groot dank vir die springbokbeeldwisseltrofee verskuldig 
en vir die kontant wat verskeie spanne soos die 
Sitskootspan, Veldskoen, Outsiders, Kolskoot 2, 
Jeffriesbaai se Hit Squad en NMMW se 
Lanbboufakulteit geskenk het.  Dan is daar nog ´n jong 
nuwe borg, Lize-Mari van der Merwe, wie se 
vleisverwerkingsonderneming, Thunder Merwe, vier 
koelsakke met droë vleisprodukte geskenk het.  Vir 
enige een, veral stedelinge, ´n wonderlike geskenk! 

 

Alhoewel daar groot onkoste aan die aanbied van so ´n 
kompetisie verbonde is, gaan alle wins na die plaaslike 
ouetehuis, Huis Spitskop.  Aangesien die pensioene en 
staatsubsidies slegs 80% van die koste per inwoner dek, 
dra die oop harte en beursies van die jagters baie daartoe 
by om die orige 20% te vind.  Die veiling van skape 
bewys jaar na jaar dat daar jagters is wat uit 
dankbaarheid vir hulle aangename belewenisse op 
Murraysburg bereid is om ongelooflike pryse ten bate 
van Huis Spitskop te betaal. 

 

Andries Vermeulen, die Weskusklong, het die wagtyd 
tot die prysuitdeling met sy spitsvondighede en sang 
verkort.  Sy optrede is ook deur ABSA geborg en het hy 
die jagters goed vermaak. 

 

Sonder Jacques en Maretta Theron, wat nou al vir baie 
jare hierdie dag namens die Landbougenootskap reël, 
sou hierdie kompetisie nie kon plaasvind nie.  Hulle 
hanteer alle aspekte met groot noukeurigheid en 
buitestaanders het geen idee wat dit van hulle verg nie.  
Alle Murraysburgers en ook die deelnemers wil hulle 
langs hierdie weg gelukwens en bedank! 
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Belangrikste uitslae: 

 

Swaarste ram    Chris Kromhout 
Swaarste ooi    Andre Strumpher 
Ram met langste horing   Chris Kromhout 
Ooi met langste horing   P.J. Crous 
Plaas met langste horings –ram  Jonkersnek  (Theronnie van der Merwe) 
Beste skoot    Andre Strumpher 
Plaas met swaarste ram   Brandkraal  (Peet de Klerk) 
Plaas met swaarste ooi   Waterskloof 1  (Dion Grebe ) 
Skut met hoogste totale punt  Brian Kenmuir 
Plaas met hoogste gem. gewig  Jonkersnek  (Theronnie van der Merwe ) 
Span met beste punte 
5 de hoogste punte   Karoospan   455.815 
4 de hoogste punte   Murraysburg   460 
3 de hoogste punte   Breërivier   464.34 
2 de hoogste punte   Beaufort-span   474.3 
Hoogste punte    Colesberg   508.58    
Chris Marais, Hennie van der Walt, Jean van der Walt en Brian Kenmuir word deur alle deelnemers gelukgewens en 
vir 2015 die stryd aangesê! 
Die grootste wenners van hierdie dag is egter die vyftig inwoners van Huis Spitskop.  Sonder die hulp van die 
jagkompetisie en die jaarlikse 4x4 sou Huis Spitskop sy deure moes sluit.  Hartlike dank aan soveel jagters wat 
omgee! 
 

Die Wenspan 
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ABSA se Suzette Celliers 
geliefde besoeker aan Spitskop 

 

Dat Suzette Celliers, Bemarkingsbestuurder Oos- en 
Suid-Kaap, die afgelope sewe jaar ´n baie spesiale 
plekkie in die harte van Huis Spitskop se inwoners 
verower het, was ooglopend tydens haar besoek op 16 
Mei.  Sy het van die inwoners spontaan by name gegroet, 
geselsies aangeknoop en die ou mense behoorlik laat 
blom. 

 

Natuurlik heers daar voor die jaarlikse besoek van ABSA 
altyd groot afwagting en opgewondenheid by die 
inwoners en speel die geskenke van ABSA ook ´n rol, 
maar dit is eintlik die werklike omgee en empatie van 
Suzette Celliers, wat aan haar die spesiale plekkie in 
soveel Spitskopharte besorg. 

 

Deur die jare het ABSA komberse, linne, kantgordyne, 
breekgoed, rolstoele, stoele, sambrele en baie meer aan 
Huis Spitskop geskenk, maar Celliers sorg altyd dat daar 
ook iets persoonliks vir elke inwoner is.  Aangesien die 
inwoners nie oor groot, of enige, bankrekeninge beskik 
nie en dus nie waardevolle potensiële kliënte van ABSA 
is nie, ervaar hulle die geskenke as ´n seldsame 
erkenning van hulle menswaardigheid.  

  
Vanjaar het elke inwoner ´n rooi rugsakkie vol 
kosbaarhede soos ´n snoesige kniekombers, toiletware en 
soet versnaperinge ontvang.  Om hulle eie spesiale 
lyfroom en seep te hê, is vir hierdie bykans vergetenes 
van die samelewing kosbaar en die kniekomberse ´n 
welkome skans teen die winterkoue. 

 

Tipies van Suzette Celliers het sy diegene, wat die 
versorging in Spitskop doen, nie vergeet nie en het elke 
personeellid ´n pragtige rooi voorskoot ontvang. Boonop 
het sy namens ABSA vir elke personeellid ´n stewige 
ringlêer aan Ettienne Terblanche, die inrigtingshoof 
oorhandig.  Hy is juis besig om die persoonlike lêers op 
datum te bring. Hy kon Celliers dan ook uit sy hart  
verseker dat ABSA se jaarlikse besoek vir die inwoners 
van groter belang as enige ander feesdag, Kersfees 
ingesluit, is. 

 

Namens die Trouwbergwyk het Sarie Reynolds en 
Susanna van der Merwe die inwoners met heerlike 
spinasie- en appeltert bederf en het elkeen dan boonop 
nog ´n sakkie koekies, voorsien deur die ander wykslede 
van Trouwberg, ontvang. Saam met die voorsitter, 
Maretta Theron, het Suzette Celliers spontaan gehelp om 
die oues en gestremdes te bedien.  Dit op sigself het hulle 
menswaardig laat voel. 

Al die omgee en liefde het die inwoners van hulle pyne 
en eensaamheid laat vergeet en was 15 Mei 2014 waarlik 
vir hulle ´n rooiletterdag. 
 

Potpourri van Opvoeding en 
Openbare Sake 

Die twee Sneeubergbestuurslede, Hannelize van Heerden 
en Lina van den Berg, se Mei-vergadering van die VLV 
was ´n interessante potpourri van sake wat onder hulle 
portefeuljes resorteer. 

 

John Swanepoel, 
opvoeder by die 
plaaslike Hoërskool, 
het sy belangstelling in 
die herkoms van 
woorde en 
spreekwoorde met die 
dames gedeel. 
Uitdrukkings verskil 
van streek tot streek en 
hy noem enkeles wat 
spesifiek in hierdie 
streek gebruik word.  
"Praat is afdraand, 

doen is opdraand“ ( makliker gesê as gedaan), "Moenie 
jouself kom ver neersit nie" (Moenie jou hoogmoedig of 
belangrik hou nie), "Hy het met opgerolde moue 
opgedaag" ( was kwaad en aggressief), "Hy praat af na 
my toe" ( laat my minderwaardig voel) en "Kom ons sit 
´n takkie daarop" ( Kom ons oordink dit eers weer) is 
treffend omdat dit die hoorder ook visueel betrek. 

 

Daar is heelwat woorde en uitdrukkings wat hulle 
ontstaan te danke het aan die fonetiese uitspraak van 
woorde uit ander tale.  Bekende voorbeelde is " die 
binnevet van die boud" (The benefit of the doubt), 
"bromkaaaitjies" (bronchitis), "Oliekolonie" (Eau de 
Cologne) en "spek en bone" (Spes bona). By sommige,  

John Swanepoel 
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soos laasgenoemde, word die betekenis heeltemal 
verander. 

 

"Dooiemansdeur" het niks te make met iemand wat dood 
is nie, maar wel met doof, bedoelende dat die geklop nie 
gehoor word omdat niemand tuis is nie. Die uitdrukking 
"voetstoots" het sy ontstaan aan ´n ou Nederlandse 
gebruik te danke.  Wanneer daar by ´n mark 
onderhandelinge oor die koop en verkoop van bv. ´n bees 
was en daar klaar oor die prys onderhandel is, het die 
verkoper die dier van agter ´n stootjie in die rigting van 
die koper gegee.  Dit het die transaksie beklink en kon 
die koper daarna nie meer oor ´n tekortkoming van sy 
kopie kla nie. 

 

Die dames het Swanepoel se vertelling baie geniet en die 
onderwerp is afgesluit met ´n vasvra oor spreekwoorde,  
opgestel deur Hannelize van Heerden. 

 

Na ´n plaasaanval in die omgewing van Nelspoort was dit 
gepas dat die lede weer attent gemaak is op basiese 
wenke vir huisbeveiliging wat die belangrikheid van 
goeie omheinings, groot waghonde, veiligheidshekke en 
alarmstelsels beklemtoon het. 

 

Lina van den Berg 
het die lede 
gemotiveer om 
kernfrases van ander 
tale te leer gebruik 
sodat toeriste tuis kan 
voel en brûe na ander 
taalgroepe gebou kan 
word.  Haar 
skoondogter, Linda, 
het gedemonstreer 
dat dit nie so moeilik 
is om enkele basiese 
woorde en segswyses 
in Khosa aan te leer nie. 

 

Toerisme kan deur elkeen in die gemeenskap bevorder 
word indien moeite gedoen word om toegang tot huise en 
besighede vir gestremdes te vergemaklik. Kommunikasie 
met gesiggestremdes kan deur sinvol beskrywende frases 
bevorder word terwyl daar mét dowe persone en nie oor 
hulle gepraat moet word. 

 

Dit is altyd vir toeriste interessant om iets omtrent die 
fauna, flora en geskiedenis van die dorp of streek, wat 
hulle besoek, te hoor en loon dit plaaslike inwoners om 
vertroud te wees met die uniekheid van hulle omgewing 
en om die kennis te deel.  

Hierdie potpourri-vergadering was nie net aktueel en 
relevant nie, maar het die soepelheid van die Afrikaanse 
taal gedemonstreer. 

Nuwe Goed, Plaagdodergoed en 
Uile 

Danksy die jong, energieke bestuurslede van die 
Tuinbouklub is die vergaderings interessant en leer selfs 
die ouer lede altyd iets nuuts.  

 

Energiebesparing is die tuinboulede se erns en het die 
voorsitter, Susanna van der Merwe, vertel van rakkies om 
beskuit op uit te droog, wat spesifiek so gemaak word dat 
dit in sonoonde gebruik kan word.  Sy het ook 
kontakbesonderhede van die persoon wat die rakkies 
vervaardig.  Sy het die lede daaraan herinner dat 
infrarooi-verwarmers slegs ´n derde van die krag wat 
olieverwarmers benodig, gebruik en ´n oulike 
verwarmertjie, wat soos ´n watersak gebruik kan word en 
die hele nag warm bly, gewys.  Dit is by Clicks in 
verskillende groottes te koop en word voor gebruik 
elektries gelaai.  Van der Merwe het ook vertel van baie 
effektiewe tuinligte wat sonkrag gebruik en teen ´n baie 
redelike prys by Builders Warehouse te koop is. 

 

By Anne Pienaar kan "Urban Farming"- sakke gekoop 
word.  Dit kan vir enige plante gebruik en so verskuif 
word om die beste in die plante se ligbehoeftes te 
voorsien. Watertoediening kan gereguleer word dat dit 
waterbesparend is. 

 

´n Baie entoesiastiese Linda van den Berg, wat die 
program saamgestel het, het van allerlei nuwighede 
vertel.  Ongelukkig is die Tomtato op die oomblik slegs 
in Engeland beskikbaar.  Dit is ´n plant wat bogronds 
tamaties en ondergronds ertappels dra.  Sy vertel ook van 
´n unieke plantmonitor, wat die plant se vog-, voedings- 
en ander behoeftes kan kommunikeer, m.a.w. die plant in 
staat stel om met die tuinier te praat!  Hierdie 
kommunikasie kom egter teen ´n hoë prys wat huidige 
wye gebruik nog in die wiele ry, maar dalk in die nabye 
toekoms meer bekostigbaar kan word. 

 

 

Lina van der Berg 

Linda van der Berg 
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Aangesien windturbines op verskeie plase in die distrik 
opgerig word, het die lede baie belanggestel in 
kundiges se argumente daarvoor en daarteen, wat Van 
den Berg m.b.v. die tegnologie kon voorhou.  
Eenstemmigheid sal oor hierdie onderwerp nie sommer 
bereik word nie, terwyl die lede hidrobreking uit een 
mond verdoem het. Chris Burgess, redakteur van die 
Landbouweekblad, se artikel Om water te steel in ´n 
woestyn het die lede se standpunt oor hidrobreking net 
verder bevestig. 

 

Louis Scholtz het op versoek van die dames allerlei 
plaagdoders van Efekto bekendgestel.  Aldus hom is 
Wilt Pruf ´n effektiewe anti-vogverliesmiddel en help 
Growshield, wanneer dit om stamme en plante gedraai 
word, teen rypskade.  Banweed / Turfweed kan 
suksesvol as onkruiddoder gebruik word, terwyl 
Koinor ´n sistemiese teenluismiddel is, wat om die 
stamme van konifers, rose en vrugtebome in die grond 
gewerk kan word.  Scholtz maan die dames om anti-
swammiddels soos Funginex en Virikop afwisselend te 
gebruik aangesien plante gou weerstandig word.  Daar 
is ongelukkig nog nie ´n maklike suksesvolle manier 
om luise by die koolfamilie te bekamp nie. 

 

Ten slotte stel Van den Berg voor dat uile met geskikte 
hokke na huise en tuine gelok word omdat hulle 
natuurlike vyande van slange, rotte en muise is.  In 
hierdie deel van die Karoo kom veral Nonnetjiesuile, 
gevlekte ooruile met hulle geel oë en die Kaapse ooruil 
met sy oranje oë voor.  Die dames kon nie net die 
verskillende uile op die tv-skerm sien nie, maar ook 
hulle roep hoor.  Die roep is vir onderlinge 
kommunikasie en om hulle area af te baken. 

 

Uile jag in die donker en vlieg geruisloos danksy hulle 
besonder wye vlerkspan en fyn donsige vere.  Hulle 
bly lewenslank bymekaar en is baie beskermend oor 
hulle kleintjies, wat na vyf weke begin onafhanklik 
word.  Tog hou die ouers nog steeds toesig en moet 
klein uiltjies, wat op die grond gevind word, nie weer 
in hulle nes teruggeplaas word nie. 

 

Soos nou al gebruiklik was hierdie tuinbouvergadering 
prikkelend en is die lede met allerlei nuwe planne en 
idees huis toe. 
 

Eksamenflaters 
 
 
 

Rekenaarstudie Graad 12 
Waarom moet rekenaargebruikers gereeld 

rugsteunkopiee maak?  
- Sodat hulle nie rugpyn kry nie -. 

 

Inkommers maak ´n bydrae 
Murraysburg is gelukkig dat die meeste nuwe 
intrekkers, hier as inkommers bekend, nie êrens in ´n 
hoekie gaan skuil en wag dat iemand hulle laat tuisvoel 
nie. 

 Anelia Vorster is die jongste voorbeeld van iemand 
wat vrou alleen hier ingetrek het (haar man werk op 
die oomblik nog in die buiteland) en sommer gou-gou 
verantwoordelikheid vir die weeklikse rangskikking in 
die kerk geneem het. 

 

Daar het dit nie opgehou nie en het die 
Murraysburgers, wat altyd baie moeite doen om 
nuwelinge te laat tuisvoel, gou gemerk dat die nuwe 
intrekker ´n vrou van vele talente is en onder ander 
kunsdosent was.  Sy was dan ook heel gewillig om die 
kunsartikels by die VLV se mini-skou te beoordeel. 
Met haar liefdevolle, sagte, maar ferm aanslag beteken 
Anelia Vorster baie vir die klein outistiese Nathan 
Cox, wat sy onder haar vlerk geneem het, en Nathan se 
onmiddellike naasbestaandes kan nie uitgepraat raak 
oor die groot verandering wat hulle by hom merk nie. 

 

René Theron, afgetrede 
ingenieur by die vloot, 
het vyf jaar gelede sy 
intrek in Murrays 
geneem en is sedertdien 
orals te sien waar iets 
herstel of beplan moet 
word.  Veral die ouer 
garde, vir wie rekenaars 
maar vreemd bly, vind in 
hom ´n simpatieke 
raadgewer wanneer die 

rekenaars hul streke uithaal.  Hy is dan ook 
verantwoordelik om die maandelikse koerantjie, die 
Murraysburger, die lig te laat sien en oortref elke 
uitgawe die vorige een. 

Anelia Vorster 
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Sonder Ian Barr sou die boere verlore wees, want 
voertuie en implemente wat in sy werkswinkel beland, 
kry die beste aandag en diens denkbaar.   

Sy broer, Chris Barr, keer die wêreld om sodat 
Murraysburg se leiwaterstelsel weer reg op dreef kom en 
die Rooidamme weer water kan kry.  Chris het die droom 
om  parke en ontspanningsgeriewe vir die 
Murraysburgers daar te stel en hulle algaande respek vir 
die omgewing te leer.  Boonop ondersteun hy die manne 
en vroue by die tuinbouprojek en help waar hy kan om 
plaaslike inwoners te bemagtig. 

 

Jenny Ballantyne is ´n Kapenaar, wat saam met Chris 
Barr Kaapstad vir Murraysburg verruil het en met haar 
koffiewinkel Die Kweperlaan in ´n groot behoefte 
voorsien.  Nie alleen bied sy heerlike koffie, koek en 
ligte etes aan nie, maar is haar mooi plek ´n gesogte 
vergaderplek vir verenigings soos die boek- en 
tuinbouklub. 

 

Elsje Kruger, ´n begenadigde onderwyseres, het enkele 
jare gelede met haar eggenoot hierheen verhuis.  
Murraysburg het so ´n houvas op haar gekry dat sy na 
haar man se skielike heengaan hier gebly het en nie net 
by die laerskool nie, maar ook by die kinderkerk en 
Saterdae se kleuterskool, die "Vrolike Vinkies“, wat sy op 
die been gebring het, ongelooflik baie vir die plaaslike 
kinders beteken. 

 

Die bydraes en insette van die jong inkommers regverdig 
´n hoofstuk van sy eie, wat ook moet aandag geniet. 
 

Terug by Anelia Vorster moet nog gemeld word dat sy 
op haar verjaarsdag, Vrydag, 23 Mei, al haar nuwe 
vriende in Murraysburg, en daar is baie, vir ´n heerlike 
partytjie by haar huis genooi het om hulle te bedank dat 
hulle haar so gul ontvang het.  Eintlik moet die 
Murraysburgers Anelia bedank omdat sy haar baie gawes 
so mildelik met die gemeenskap deel!  Mag sy en haar 
eggenoot, Danie, nog lank deel van hierdie gemeenskap 
wees! 
 

                        ~ Mette Kromhout ~ 
 

(Editor’s note: The picture was deliberately taken out of focus 
as to protect the identity of the rowdy crowd) 

 
 
 

Ian Barr in sy Werkswinkel 

Chris Barr en Jenny Ballantyne 

Elsje Kruger besig met haar Vrolike 
Vinkies 

Anelia se Partytjie op die 23ste 
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Tough Enough to ride in Pink 
 

Enkele naweke gelede het ‘n armade ysterperde 
Murraysburg binne gery maar gelukkig nie die dorp op 
horings geneem en met skreeuende enjins doughnuts 
op ons paaie geteken of geklee in adamsgewaad op 
agterwiele in Voortrekkerstraat afgejaag nie.  
Intendeel, die groepie rowwe jongmanne met sagte 
harte het heel bedees by Erica en Hein Grebe se 
gastehuis tuisgegaan en die volgende oggend net so 
stil-stil verdwyn.  Eintlik jammer dat hulle nie meer 
lawaai gemaak het nie, want die doel van hulle 
motorfietsrit was juis deel van 'n bewustheidveldtog 
vir borskanker.  Maar daar het darem so hier en daar 
skaam-skaam 'n stukkie pink tussen hulle 
leeruitrustings uitgesteek om die boodskap te help 
verkondig!    

 

 

VLV bemagtig Matrieks 
Die plaaslike VLV-tak onder leiding van die voorsitter, 
Theresa Troskie, en die bestuur, het in Mei moeite 
gedoen om die matrieks so ´n bietjie te bederf en te 
bemagtig. 

 

Van die 96 matrieks het 70 die oggend in die kerksaal 
bygewoon.  Hulle het moeite met hulle voorkoms 
gedoen en die besef van hoe belangrik hierdie laaste 

paar maande is, het geleidelik tot die meeste 
deurgedring. 

 

Hulle het onder andere die kontakbesonderhede van 
vyf tersiêre opleidingsinstansies in die omgewing 
sowel as wenke vir die opstel van ´n toepaslike CV 
ontvang. Die wenke oor hoe om jouself tydens ´n 
onderhoud bekend te stel, was baie waardevol soos 
ook die voorbeelde van ´n aansoekbrief, dekbrief, 
getuigskrif en afskrif van hul eie ID-dokument. 

 

Die doel van die oggend was om die leerders te 
motiveer om groter te droom en om hulle te motiveer 
om hulself verder te bekwaam sodat hulle aan hulle 
dikwels haglike omstandighede kan ontsnap en ´n 
beter lewe op hulle kan wag.  Die dames het 
beklemtoon dat hulle baie graag diegene wat ´n wyer 
visie het, sal wil help om maniere te vind om hulle 
drome te verwesenlik. 

 

Danksy die borge Marelie Visser, van die plaas 
Kraaifontein in die distrik, Metz-uitgewers en die 
ATKV het elke matrikulant ´n rugsakkie, lêer, pen, 
skryfblok, Taalgenoot, die boek Spoorvat van Riana 
Scheepers en Leti Kleyn, asook boeke oor 
kommunikasie en menseverhoudinge en hoe om geld 
uit handwerk te verdien, ontvang. 

 

 Michelle Cloete se kundigheid en grimeermiddels het 
verskeie dogters ten aanskoue van almal laat 
gedaantewisselings ondergaan en is die innerlike ook 
nie vergeet nie.  In ´n treffend versierde sakkie was 
daar vir elke matrikulant heerlike 
wegneemversnaperinge. 

 

Die VLV hoop dat hierdie bederfoggend elke 
matrikulant sal verseker dat daar voorbiddend aan 
hulle gedink word en dat hulle hierdie laaste moeilike 
maande nie alleen hoef te stap nie.  Alle sukses word 
hulle toegewens! 
 

 

Michele Cloete en drie van haar 
“transformante” 

Die leier, John Allderman, in sy pienk     
rokkie en sy ysterperd 
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Murraysburg se eie "Random Act 
of Kindness" 

Sue Barnes, wenner van Clarins/Sarie en Fair lady se 
Mees Dinamiese Vrou van die Jaar, het die voorsitter 
van die plaaslike tuinbouklub, Susanna van der 
Merwe, geïnspireer om Murraysburg se mense by die 
#RAK-nominasies betrokke te kry. 

 

Sy het alle vrywilliges van die Tuinbouklub gevra om 
in stede van geskenkies vir haar verjaarsdag eerder 
geskenkpakkies toiletware vir die hoëskool se 
koshuisdogters te bring en was oorstelp oor die baie en 
mooi versierde geskenke wat ontvang is. 

 

Emma Dokter, waarnemende koshuismatrone, was 
sprakeloos en oneindig dankbaar toe Van der Merwe 
die pakkies gaan aflewer het. 

 

Mag hierdie gebaar al wyer in Murraysburg uitkring en 
meer mense aan die #RAK-projek deelneem! 

 
 
 

Youthful 
“Die kerk en die bar is langs mekaar…” lui die terg-
liedjie.  In Murraysburg kan dit maklik gebeur dat 
speel en sukkel karperde is, of 'n tweeling.  Die lewe in 
ons dorpie vloei dikwels naatloos deurmekaar.  Trane 
kan binne oomblikke van vreugde na smart oorslaan.  
En wat vir sommige vanselfsprekend is, is vir ander 'n 
droom in die verre toekoms.  Op die platteland vleg 
hierdie pole net meer ooglopend inmekaar, want die 
mombakkies van die stad is weg.  Skuilplek op die 
vlak is skaarser as wegkruipplekke in die malls. 

 

Die nuwe kantoor van “Youthful” is een so 'n storie: 
stukkie vir stukkie; stap vir stap; twee treë vorentoe, 
een agteruit; sometimes you win, sometimes you lose; 
humble beginnings, but a huge vision…  Dis hoekom 
die sokkerpale reg langs die kantoor lê: speel en werk 
is deel van “Youthful” se strategie om die jongmense 
van Murraysburg weer iets te gee om voor te lewe. 
 

Oorkant die kantoor lê die sokkerveld. Onlangs het 'n 
kerk dit gebruik vir 'n tent-saamtrek, maar eersdaags 
sal dit weer 'n sokkerveld word. 
 

Die boumateriaal vertel die storie: raap en skraap en 
gebruik wat jy het, maar werk sal hy beslis!  Die plek 
van beplanning… die simboliese waarde van “ons het 
'n plek”… ons behoort êrens.  Die vorming van 
identiteit… ek is 'n iemand…  Die hoofkwartier…  'n 
Kantoor, ja!  Nee, hier lê nie i-pads en laptops rond 
nie.  Hier is ook nie internet nie, maar hou hierdie 
spasie dop.  Is dit nie op plekke soos hierdie en Qunu 
waar die Obamas en Madibas se drome gebore word 
nie? 
 

Die driemanskap Isaak Goeieman (alias Ghadaffi), 
Neville van Rooy en Albert Hempe bid en beraadslaag 
gereeld oor hul jeug-roeping in Murraysburg. En 
hierdie kantoor vervul die rol wat 'n raadsaal in 'n 
direksie se lewe vervul.  Hoe gaan ons die gebruik van 
TIK hokslaan?  Hoe maak ons 'n duik in fetale 
alkoholsindroom?  Hoe verminder ons 
tienerswangerskappe?  Hoe herstel ons waardigheid 
deur harde werk?  Ens. 
 

Elsabé Louwrens wat hier op die foto’s saam met 
Ghadaffi verskyn, het saamgegaan om nog 'n boublok 
te voeg by die ontwikkelingsproses.  Geruime tyd al 

bied sy ondersteuning aan hul inisiatiewe.  Dikwels 
word gedagtes gewissel oor effektiewer 
herwinningsmetodes, gemeenskapsgesondheid en 
samewerkingsmoontlikhede.  Op die tafel is planne om 
'n volhoubare voedingskema van stapel te stuur.  Die 
tweeweeklikse Mannebiduur wil belê in idealistiese 
leerders wat tandheelkunde wil bestudeer en dan wil 
terugploeg in hierdie gemeenskap.  Kyk mens na ander 
verskynsels in ons omgewing, wil mens stilweg 
wonder of ons nie reeds midde in die “Groot 
Ontwaking” van ons dorp is nie. 
 

Aan verskeie fronte het die oortuiging posgevat dat ons 
dinge kan maak werk.  Die politici se lippetaal gaan 
nie ons lot verlig nie.  Murraysburg het eindelose 
bronne, onuitputlike sosiale kapitaal en 'n spesiale 
samestelling.  As al hierdie silinders gelyk vuur, sal die 
400 nuut bevestigde parlementslede op 'n ry staan om 
afsprake met ons te maak om ons die kuns af te vra. 
Mense wat betrokke wil raak, kan vir Neville van 
Rooy kontak by 0837236514 of vir André Louwrens 
by 072 452 0375.  
       ~André Louwrens ~     

Gaan kyk by: 
http://www.randomactsofkindness.org/ 
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Nog ‘n Murraysburg verhaal uit die verlede 
soos ingestuur deur Charl Conradie 

 
 

Oom Skrik Niklaas 
 
In die jare na 1900 het oom Niklaas van der Merwe in ‘n 
huisie in die onderdorp, net duskant die huidige 
rugbyveld gebly. Hy was ‘n broer van oom Kerneels, wat 
vroeër die slaghuis bedryf het in die huis op die hoek van 
Leebstraat en Erlanklaan. Die huis het eintlik behoort aan 
nog ‘n broer, oom Schalk (Schalk Knaend), een van 
Murraysburg se rebelle tydens die Anglo-Boere Oorlog 
van 1899 tot 1902. 
 

Oom Niklaas se bynaam was Skrikkerige Niklaas of 
kortweg Skrik Niklaas. Hierdie bynaam het hy gekry as 
gevolg van sy skrikkerige geaardheid en eintlik die 
manier waarop hy reageer het as iemand hom skielik sou 
skrikmaak. ‘n Mens kry mos mense wat heeltemal 
onwillekeurig en onbeheersd optree as jy hulle skielik 
sou skrikmaak. Hulle het op daardie oomblik geen beheer 
oor hulle reaksies nie. Vir die toeskouers is dit baie 
vermaaklik, maar vir die persoon self is dit nogal nie 
lekker nie. Hulle is dikwels agterna baie skaam oor die 
manier wat hy opgetree het, maar hy kon niks daaraan 
doen nie. Hy het geen beheer daaroor op daardie oomblik 
nie. As jy so ‘n skrikkerige persoon, byvoorbeeld met jou 
vinger skielik in die ribbes sou steek, sou sy eerste 
reaksie moontlik wees om ‘n stortvloed woorde te uiter 
wat dikwels ‘n rympie gekruide taal sou insluit. 
Terselfdertyd sal hy in enige rigting onbeheers slaan of 
skop. Agterna is hy dan gewoonlik baie skaam oor sy 
optrede, maar hy kan niks daaraan doen nie. As jy hom 
weer skrikmaak, sal hy soortgelyk optree. 
 

Oom Henna Muller van Brandvlei was so ‘n mens. Sy 
vrou was ‘n terggees in die ergste graad en sy het dit 
geniet om hom skrik te maak. Sy sou sommer skielik hier 
in sy gesig vir hom sê: “Prys die Heer” en die volgende 
oomblik sal hy lostrek en uit volle bors die lied sing. Een 
aand terwyl hy besig was om in sy motor te klim, na ‘n 
kuier by die pastorie, het sy predikant hom ook van agter 
betrek en skrikgemaak. Voordat hy hom kon keer het hy 
afgehak en tot groot vermaak van die omstanders die 
predikant ‘n harde skop onder sy sitvlak gegee. Hy het 
baie sleg gevoel hieroor, maar sy predikant het gelê soos 
hy lag. 
 

Oom Skrik Niklaas was ook een van hierdie skrikkerige 
mense. In die jare na die begin van die 20 ste eeu het 
filmvertonings ook na die platteland begin kom en op 
Murraysburg is ook soms bioskoop gewys. Dit was 
natuurlik maar nog primitief, maar die mense het gaan 
kyk. Daar was nie ander vermaak nie. Oom Niklaas het 
ook gaan kyk want dit was mos nou darem iets nuuts. In 
die fliek sou daar dan byvoorbeeld ‘n toneel wees waar 
‘n trein vinnig reg op die kykers aangestoom kom en dit 
lyk of hy tussen en bo-oor die kykers gaan ry. Daardie 
tyd skrik oom Niklaas so groot dat hy uit sy sitplek 
spring en agter die stoele wegkoes, terwyl hy rympies 
praat. As die brug waaroor die trein moet ry, skielik 

opgeblaas word, is oom Niklaas onder die stoele of banke 
in, terwyl hy skree: “Keer hom, keer hom!” 
 

Die jong klomp het oom Niklaas so geniet dat hulle elke 
keer as daar ‘n bioskoopvertoning was vir oom Niklaas 
geskiet het vir fliek. Hulle het sy kaartjie vir hom betaal 
net om hom daar te kry. Verder het hulle vrede gehad 
met die rolprent, hulle het net vir oom Niklaas gekyk en 
gelag. 
 

In daardie jare het Murraysburg nog sy eie mark gehad 
en is daar gereeld markdag gehou op die ou markplein op 
die hoek van Leebstraat en Markstraat waar die Van 
Riebeeck Speelterrein later was. Die hele dorp was dan 
gewoonlik daar om te kyk wat daar te smous is. Eendag 
het een van die plaaslike prokureurs, Piet Stroebel by die 
dood omgedraai toe hy vir oom Niklaas daar 
skrikgemaak het. Die volgende oomblik het oom Niklaas 
hom om die nek gegryp en met albei hande gewurg, en 
terselfdertyd sy rympies opgesê. Die omstanders moes 
Stroebel vinnig te hulp snel en oom Niklaas van hom 
aftrek. Oom Niklaas was agterna baie skaam hieroor, 
want hy was nooit ‘n agressiewe mens nie. 
 

Tydens die Rebellie van 1914 is ‘n hele aantal 
Murraysburgers onder valse voorwendsels “opgeroep” 
om aan die “regeringskant” te kom “veg.” Ek kon nog 
nooit agter die kap van die byl kom nie, maar oom 
Herbert Sharwood, wat nog in murg en been ‘n 
Engelsman was en nog nie vergeet het dat kmdt Gideon 
Scheepers tydens die Anglo-Boere Oorlog sy huis en 
winkel afgebrand het nie, was blykbaar hierby betrokke. 
Oom Sarel Coetzee van Fonteintjie was een van die 
offisiere en ds. Roelof MacDonald was ook op een of 
ander manier betrokke. 
 

Die Murraysburgers wat opgeroep was het op die ou 
Skougronde, suid van die dorp in tente bymekaar gekom. 
Onder die wat “opgeroep” was, was onder andere oom 
Willem Krugel, Hendrik Rossouw (Hendrik Dam), Johan 
Theron en Boy van Heerden (Bloupoort). Terwyl hulle 
daar op die Skougronde gebivakkeer het, kon hul vrouens 
hulle daagliks vrylik besoek. Oom Skrik Niklaas was ook 
“opgeroep”. 
 

Die opgeroepenes het blykbaar net die klere wat hul 
aangehad het by hulle gehad. Hulle het seker nog gewag 
vir hul uniforms. Een dag het oom Niklaas in sy tent met 
net sy onderklere aan sy broek sit en regmaak. Oom 
Willem Krugel het toevallig ‘n slangetjie in die kamp 
raakgeloop en doodgemaak. Net daar besluit hy toe om 
oom Niklaas met die slang skrik te maak. Hy is stilletjies 
na oom Niklaas se tent en terwyl hy die tent se flap 
effens oplig skuif hy die dooie slang in en sit hom langs 
oom Niklaas neer. Toe krap hy net liggies met die stokkie 
teen oom Niklaas se kaal been. 
 

Oom Niklaas het net een gil gegee en boontoe geroep en 
sonder sy broek by die tent uitgestorm vas in ‘n groep 
vroue wat toe net op besoek in die kamp was. Onnodig 
om te sê, hy was net so vinnig weer terug in sy tent, 
terwyl hy skree: “Nou is hier wragtag nog ‘n klomp 
vrouens ook hierbuite!” 
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Hierdie is die eenvoudige plastiek knippies waarmee broodsakkies toegeknip 
word.  Hulle lewe is maar kort – word summier weggegooi as hulle hul werk 
klaar gedoen het.  Maar weet julle dat 20Kg van hierdie knippies 'n rolstoel 
vir die Hospice verdien.  Daarna gaan hulle deur 'n herwinnings proses en 
word gereïnkarneer tot iets anders plastiekerig wat ons daaglikse lewens so 
vergemaklik.  'n  Dubbele goeie doel.  
 Tannie Elsie Smuts versamel die knippies en sy vra dat julle tog asseblief 

die knippies in 'n botteltjie of sakkie sal gooi in stede van in die 
vuilgoeddrom en dit dan aan haar besorg. 

Die dorpenaars en plaasboere weet waar sy bly – diegene wat vêr bly kan 
sommer in klompie in 'n gewone koevert sit en teen standaard posgeld vir haar pos na: Posbus 341, 

Murraysburg, 6995. 
Haar kontaknommer is 049 844 0227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mev Elsie Jonkers, ook bekend as Dollie, 
jarelange huishulp van Elma Immelman van 
Five Roses, stel hier ‘n pragtige voorbeeld 

van wat gedoen kan word.  Elke oggend as sy 
werk toe loop, hou sy haar oë oop vir 

broodknippies wat in die pad lê en tel dit op 
vir tannie Elsie Smuts.  En dis nie waar haar 
liefde vir die saak ophou nie – sy het ook al 
die kinders in haar huishouding en dié se 
maatjies aangesê om dieselfde te doen. 

Jerald Adams en sy seun Franklin van 
Beaufortstraat het 7 maande gelede ‘n 
kontrak van WEZAN Konstruksie 
maatskappy gekry om die paaie rondom 
Murraysburg in stand en netjies te hou.  
Jerald is die Terrein Agent en Franklin die 
Veiligheid Offisier.  WEZAN het hulle onder 
andere voorsien van twee bakkies met 
sleepwaens waarmee hulle hul taak moet 
uitvoer soos bv om sy arbeiders, materiaal 
en toerusting mee te vervoer.  Daar gaan 
egter nie ‘n Saterdagoggend verby wat die 
twee bakkies nie netjies skoon gewas en en 
gepoleer word nie.  En ten spyte van rowwe 
werk waaraan die twee bakkies onderwerp 
word, is die twee voertuie nog in ‘n puik 
toestand en word hulle opgepas asof dit 
hulle persoonlike eiendom is.  ‘n Lewende 
voorbeeld van mense wat trots is op hulle 
werk en terselfdertyd respek betoon 
teenoor die toerusting wat aan hulle sorg 
toevertrou is. 

Dollie met ‘n handvol knippies 

Franklin Adams 

Nog ‘n voorbeeld om te volg ….. 


