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Murraysburg Hospitaal 
Ons is al so afgestomp oor nuusberigte van die swak toestande in staats-hospitale en klinieke, dat mens geneig 
is om dié instellings te vermy en maar liefs nie jou lewe daarbinne te waag nie.  Dit mag dalk waar wees vir 
sommige, maar Murraysburg se hospitaal tel beslis nie daaronder nie.  My onlangse persoonlike ervaring 
nadat ‘n kat my linkerhand verskeur het, kan getuig van ‘n gees van professionaliteit, trots en uitstekende 
diens.  Daarbenewens is die hospitaal skoon en netjies, die verpleegstaf vriendelik en goed ge-organiseerd.  
Gesprekke met aflos-dokters van George en Beaufort Wes bevestig ook dat hulle dink Murraysburg se 
hospitaal is van die bestes.  Dit is so dat hulle ook maar gebuk gaan onder ‘n gebrek aan medisynes en ander 
ondersteuning maar hulle maak die beste van die saak en oorkom hulle probleme met inisiatief.  Veels geluk 
en baie dankie aan Suster Mercia Rieckers en haar staf. 
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Agterste Ry: Joepie Human,  Bulletjie Smit, (Onbekend),  Karel Herholdt,  Appelkoos van Heerden,  Frans                   
Retief,  Koos Fourie,  (Onbekend),  Mnr Raw 

Middelste Ry:  Sekel Pretorius,  Mnr Wessels,  Appie Vorster,  (Onbekend),  Frans Rossouw 
Voorste Ry:  P Loots,  Dawid Naude,  Mannetjie Pretorius,  (Onbekend),  Kiewiet Busshian 

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. 

 
 
 VAN DIE REDAKSIE ....................... 

 

Die foto hieronder is van Murraysburg se dorprugbyspan circa 1930.  Daar is egter nog drie 
van die manne wie se name ons nie ken nie.  As daar enige van ons lesers is wat hulle dalk 
herken, sal ons bly wees om van julle te hoor.  Baie dankie ook aan Charl Conradie vir die 
oulike staaltjies uit Murraysburg se verlede wat hy aan ons gestuur het. 
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Restourasie in Murraysburg 
Ons ou dorpie het glo maar swaar gekry hier in die laat 
80’s en 90’s van die vorige eeu.  Dit klink so lank gelede 
maar eintlik was dit sommer net nou-die-dag.  
Beswaarde inwoners het die tekens gesien van 'n dorp 
wat gaan sterf en begin eiendom teen belaglike pryse 
verkoop net om darem ietsie uit te kry voor die groot 
trek na elders.  Dit het ongelukkig die geleentheid 
geskep vir die sogenaamde “termiete” wat die ou huise 

gekoop en gestroop het van al hulle pragtige houtvloere, 
plafonne, deure en vensterrame.  Gewetenlose 
opportuniste wat die geleentheid gesien het vir vinnige 
geldmaak en die hout te verkoop vir baie meer as 
waarvoor hulle die huise gekoop het.  Voordat daar halt 
geroep kon word aan dié vernietigende praktyke, het 
daar 'n hele paar van Murraysburg se trotse en pragtige 
karoohuise in die slag gebly en vandag is daar van hulle 
net geraamtes oor.  'n Paar van die ou huise is weer 
suksevol gerestoureer maar ongelukkig was die skade 
aan die meeste so erg dat hulle maar gesloop moes word 
en sommige maar net aan die natuur oorgelaat is om die 
aftakelingswerk te voltooi. 

Restourasiewerk van 'n heel 
ander aard 

In ons meer moderne tyd vind daar egter ander 
restourasiewerke in Murraysburg plaas.  Dit gaan oor die 
restourasie van ons mense en die onlangse suksesse 
daarvan laat ons met vele dankbaarheid.  Ons mense is 
nademaal ons grootste bate en eintlik maar die hart van 
die dorp en distrik. 

Die bal is spreekwoordelik afgeskop deur Mette 
Kromhout toe sy in Maart 2013 'n groot rugopersaie in 
die Zuid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria moes 
ondergaan.  Dit klink omtrent soos die restourasie van 'n 
ou huis want die werwel bokant die fusie van drie L-
werwels wat in 2005 gedoen was, het weens slytasie van 
daardie gewrig so mobiel geword dat hierdie werwels 
van vooraf met skroewe bevestig moes word.  Daarna is 
die ou skroewe en stafies van agter verwyder en die 
fusie met meer en groter skroewe oorgedoen en siedaar, 
'n splinternuwe en stewige ruggraat.   Ons bewonder 
Mette vir haar moed en deursettingsvermoë om hierdie 
uitgerekte en moeilike herstelproses met soveel grasie te 
kon hanteer.   

Ida Cloete was volgende op die lys van restourasiewerke 
toe sy in begin Januarie Bloemfontein toe moes gaan vir 
'n groot voetoperasie weens 'n ou probleem.  Ons weet 
almal hoe ingewikkeld en pynlik 'n voetopersaie kan 
wees maar sy het daar deurgekom ook met nuwe 
skroewe in die voet en sy herstel tans baie goed en kan 
al met krukke oor die weg kom.   

Maretta Theron laat ook nie op haar wag nie en 
ondergaan ook in begin Januarie 'n rugoperasie in die 
Medikliniek in Somerset Wes (Die een wat einde 
verlede jaar oorstroom was).   'n Stukkie been wat van 'n 
werwel afgebreek het, is verwyder en 'n ligament wat 
deur die irritasie verdik het, is gladgeskuur en na ses 
weke se platlê, herstel sy goed en loop al weer heeltemal 
normaal.   

Die manne het nie op hulle laat wag nie en ook in begin 
Januarie gaan Louw Retief na die Bayview in 
Mosselbaai om verkalking in die rugwerwel wat op 'n 
senuwee gedruk en verlammende pyn veroorsaak het, te 
laat verwyder.  Hierdie operasie was ook 'n groot sukses 
en Louw lyk en voel 10 jaar jonger sonder die pyn en hy 
loop sommer weer met 'n huppel in sy stap.   
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Elma Immelman se kwaal het egter meer as net 
skuurpapier en nuwe skroewe geverg en einde Januarie 
het sy ‘n nuwe knie in die George Provinsiale hospitaal 
ontvang.  Die knie-vervanging was ‘n sukses en sy kon 
binne enkele dae reeds loop.  Ongelukkig het sy geval 
terwyl sy nog in die hospitaal se sorg was en ‘n 
kompressie fraktuur in die derde rugwerwel opgedoen 
wat haar nou baie pyn en ongemak verskaf en moet sy 
nog vir twee maande plat lê om die rug te genees.  Maar 
ons glo en vertrou dat sy ook hierdie onnodige terugslag 
sal oorkom en dat sy binnekort weer haar ou self, en selfs 
nog beter sal wees. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
En temidde van al dié restourasies, het daar ook twee 
herstelprojekte plaasgevind.  Christa van Heerden en 
Kalie van Heerden het albei sportbeserings opgedoen, 
Kalie op die muurbalbaan en Christa op die tennisbaan, 
en hulle moes ook skroewe ontvang om geskeurde 
ligamente weer in plek aan te heg.  Kalie is al goed op 
die been en Christa is vinnig oppad na volledige herstel. 

 
 

Karooruimte 

Gedurende die vroeë oggend van 26 Februarie 2014 het 
‘n pragtige hemelse dans afgespeel in die oostelike 
koepel.  Dit gebeur van tyd tot tyd dat die planete en die 
maan wat saam met die aarde in ‘n plat vlak om die son 
wentel, se paaie so kruis dat hulle baie na aan mekaar 
verby beweeg en soms selfs agter mekaar inbeweeg soos 
ons byvoorbeeld gereeld sien tydens maans 
verduisterings.  So het Venus en die maan op hierdie 
oggend rakelings by mekaar verby beweeg en saam-saam 
in die hemelruim opgestyg en was vir die hele dag lank 
sigbaar totdat hulle in die laat middag in die weste 
afgesak het.  Venus is soms sigbaar gedurende die dag 
maar is moeilik om raak te sien aangesien mens nie weet 
waar om te kyk nie en dit bloot geluk is as jou hom 

toevallig raaksien.  Maar omdat hy op daardie dag so 
naby die maan was, was dit maklik om hom helder 
oordag te volg.  Dit lyk asof Venus ‘n ronde balletjie is, 
maar in werklikheid lyk hy net soos die sekelmaan, maw 
‘n sekelvenus.  Deur ‘n teleskoop is die sekel baie 
duidelik sigbaar en dit laat mens besef hoe helder die 
weerkaatste lig vanaf die planeet eintlik is dat selfs die 
dun sekeltjie blink genoeg is om gedurende die daglig 
sigbaar te wees. 
Ons hoop daar was van julle wat hierdie mooi verskynsel 
raakgesien het en vir diegene wat miskien gewonder het 
oor die blink voorwerp helder oordag, moenie bekommer 
nie – dit was nie ‘n VVV of ‘n spioenasie satelliet nie – 
maar net ons ou getroue aand- of oggendster wat hom 
nou soos ‘n dagster gedra het! 

 
 

‘n Dankie van Elma 
In een van Glenys Lynne se treffers van die sestigs 

uit die vorige eeu, sing sy: 

“My hart het ‘n kleine 
venster, maar 
niemand sien 

daardeur”. 

“My tong het nie al die regte woorde om dankie 
te sê vir al julle ondersteuning, liefde, 

bemoediging, materiele bystand en sommer net 
omgee nie.  So, as iemand deur my kleine venster 

wil kom loer, sal julle daarin sien die groot 
dankbaarheid vir al die liefde wat ek van julle 

ontvang tydens my beterskap-proses.” 

Dankie, dankie, dankie ……  

       ~ Elma ~ 

Elma maak gereed vir die terugtog huis 
toe in die “ambulans” goedgunstelik 

beskikbaar gestel deur oom Oscar Smuts 
Smuts. 
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VLV groot pret 

 
Die eerste VLV-vergadering van die jaar was groot 
pret danksy Anene Loots se sprankelende monoloog 
en haar motivering van vier lede om hulself in 
rollespel te vergeet. 
Voor die pret het Theresa Troskie, voorsitter, 'n 
oorsig oor die beplande aktiwiteite vir 2014 gegee.  
Dié vereniging wil voortbou op sy verbintenis met 
die hoërskool en hoop om veral die matrieks en 
opvoeders verder te bemoedig en te bemagtig.  
Aldus Troskie gaan die breiblokke, wat die lede vir 
die konferensie brei,  plaaslik in komberse verwerk 
word om hier vir enkele behoeftiges warmte en 
omgee te bring. 
Maretta Theron, nog aan die herstel van 'n 
rugoperasie, se gaskunstenaar vir haar Kunste en 
Handvlyt-vergadering  was 'n absolute treffer en die 
lede is so begeester deur Anene Loots, dat hulle 'n 
heel gewillige nuwe intrekker motiveer om 
Murraysburg se ou toneeltradisies te laat herleef. 
Anene Loots is in die Paarl gebore en getoë en 'n 
produk van die Universiteit van Stellenbosch waar 
sy B.Prim.Ed met skooldrama as hoofvak studeer 
het.  Na twee jaar se skoolhou in Durbanville word 
sy boervrou in Prieska, waar haar twee dogters en 
seun gebore is.  Sy vind nogtans tyd om 'n 
dramaskool te begin en verskeie opvoerings met 
volwassenes te doen. 
In 1996 verhuis sy na die Paarl waar sy 'n 
dramaskool begin, by die Paarlse Eisteddfod,  
skoolkonserte en die Paarlse Dramaklub betrokke is.  
Sy het o.a. rolle in Die Van Aardes van Grootoor, 
Karnaval, Die Proponentjie, Die vark en die 
gousblom en Die Waterwyser vertolk. 
In Durbanville was Loots by THE STAGE betrokke, 
bring met 'n kollega die Afrikaanse weergawe van 
Dinner for One op die planke sowel as haar eie 
vertoning Klouter-uit-die-boks. 
Afgesien van skoolhou vir graad 00 en graad 1 het 
Loots ook groot belangstelling in natuurbewaring en 

selfs as vrywillige by Chimp Eden naby Nelspruit 
gewerk. 
So effe vermom in 'n ietwat outydse "voorsitters-
"uitrusting het Loots in 'n monoloog tong-in-die-kies 
met die tipiese selftevrede en "belangrike" voorsitter 
van 'n vroueklub die spot gedryf.  Gelukkig is 
Murraysburg se dinamiese Theresa Troskie die 
presiese teenpool van Loots se mev die voorsitter en 
kon alle lede heelhartig saamlag. 
 
 

SIMPLY REFUSED TO LEAVE 
	  

Murraysburg-born Bill Burger was proud to 
get his first job at the age of 12.  In 1905 
he was appointed as an apprentice coach 
builder, but when South African Railways 
officials discovered his age and that he did 
not have his Standard Six certificate he was 
"fired" because he was "too young for the 
job". He simply refused to leave. He turned 
up for work every day and the company kept 
paying him.  This went on until he retired. "I 
just came to work on time every day and 
picked up my pay every week until I retired 
48 years later when I turned 60," said Bill 
with a wry smile.   He said he enjoyed every 
day in the service with the SAR.  He enlisted 
during the South West African Rebellion, 
and WWI, then simply returned to his post. 
He married, fathered two children.  At  the 
time his death Bill was the oldest member of 
the Moths as well as of the Drostdy Bowling 
Club. 	  
            Met erkenning:  Roses’s Round-up Feb. 2014 
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Tuinbouklubnuus 
 
Die eerste Tuinbouvergadering van die jaar, is  
gehou onder die reuse prieël van die 110 jaar oue 
wingerdstok, afkomstig van die bekende Graaff-
Reinet wingerdstok, op Badsfontein, plaas van Izak 
en Susanna van der Merwe. 
Die jaar se voorsitter, Susanna van der Merwe, het 
alle lede en gaste aangemoedig om herwinning hulle 
erns te maak en 'n groener leefstyl na te streef sodat 
ons ons omgewing minder skaad .  Die temperatuur 
in Badsfontein se sogenaamde wingerdkamer is selfs 
op 'n snikheet Karoo-somersdag heerlik matig en is 
baie gesonder as dié van ´n vertrek met 
lugversorging.  Daar is nie 'n geskikter plek vir ´n 
tuinbouvergadering as dié wingerdkamer met die 
uitsig op die welige, goedversorgde grasperk 
omsoom met pragtige groot bome nie. 
Volgens Van der Merwe kan doelbewuste groen 
denke ´n groot verskil maak.  ´n Druppende kraan, 
wat so maklik geïgnoreer word, kan meer as 2 000 
liter water in een maand laat verlore gaan.  Dit is 
ontstellend om te besef hoeveel water gemors word 
indien slegs een kraan by 100 huishoudings nie dig 
is nie. 
Vir ´n lekker bad word maklik 140 liter water vir 5 
minute gebruik.  Indien die water met sonlig 
verwarm word, word baie elektrisiteit en water 
bespaar, aangesien die water onmiddellik warm is. 
Al is die reënval in die Karoo nie altyd so 
oorvloedig soos vanjaar nie kan reënwater, wat in 
tenks opgevang word, nogtans baie water in die tuin 
bespaar.  Die reënwater is boonop baie beter as 
brakwater vir die grond en plante. 
Daar is nou baie mooi tuinmeubels vervaardig van 
polypropylene beskikbaar.  Dit is ten volle van 
herwinbare materiaal gemaak en bestand teen sonlig 
en reën.  Dit lyk soos rottang, maar is baie 
duursamer as rottang. 
Consol maak ´n glasbottel met vier liggies in,  wat 
deur sonkrag gelaai word.  Bedags word die bottel in 
die son gesit en dan verskaf dit saans voldoende lig 
vir ´n gemoedelike atmosfeer en is 'n doeltreffende 
plaasvervanger vir elektrisiteit.  Van der Merwe 
moedig ook die lede aan om soveel as moontlik van 
LED-ligte gebruik te maak.  Dit is die moeite werd 
om die duurder gloeilampe te koop aangesien hulle 
tussen 35 000-50 000 ure teenoor die 10 000 ure van 
gewone gloeilampe brand. 
Waar dit ´n bietjie meer beskut is, behoort spekbome 
aangeplant te word aangesien dié plante oor die 
uitsonderlike vermoë om koolstof af te breek, 
beskik.  Omgekeerde fotosintese vind gedurende die 
nag plaas soos bewys deur die 

spekboomaanplantings by Uitenhage.  Ongelukkig is 
groot dele van die Murraysburgdistrik te koud vir 
spekbome. 
Die lede was verras om te hoor dat groen wasseep, 
soos OMO vloeibare wasmasjienseep, 
kweekhuisgasse met tot 15% kan verminder.  Indien 
almal in die wêreld gekonsentreerde Omo sou 
gebruik, sal jaarliks vier miljoen ton minder 
koolsuurgas vrygestel word.  Dit is gelykstaande aan 
1 miljoen minder motors op ons paaie.  Indien met 
koue water gewas word, word   elektrisiteit natuurlik 
ook bespaar. 
Soutbos aard baie goed in die Karoo en 'n 
soutbosheining kan 'n mooi omraming vir enige tuin 
wees. Dit kan in allerlei vorms gesnoei word. 
Boonop is die plante vrylik op die plase beskikbaar 
en kos dus niks nie.  Die lede word aangemoedig om 
onderling plante uit te ruil.  Op die oomblik kan op 
Middelkop aarbeiplantjies, wat baie goed in die 
Karoo aard, gehaal word.  Dit sal ook op die dorp 
afgelewer word indien so gereël. 
Badsfontein se tuin is prentjiemooi en die grasperke 
sowel as rose en ander plante is so gesond danksy 
Van der Merwe se liefdevolle versorging en die hulp 
van Funginex en Aphiade vir die rose en Wonder 
Supranure plus asook Irin Chelate vir olike geel 
plante. 
Om haar onlangse verjaarsdag te vier, het Susanna 
van der Merwe die dames behoorlik met dekadente 
kaaskoek, soutterte en gesonde vrugte bederf.  Op 
haar versoek het die vriendinne nie vir haar 
geskenke nie, maar wel toiletware vir die 
koshuisdogters van die hoërskool gebring. Sy hoop 
dat ander lede van eie geskenkies sal afsien en 
eerder die koshuisdogters sal laat baat vind. 
Van der Merwe se voorneme vir hierdie tuinboujaar 
is om nie net te herwin nie, maar ook omgee en 
liefde wyer te laat uitkring. 
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Die berg kom na 
Mohammed 

 
Maretta Theron van die plaas Misthoek sowat 50 km 
vanaf die dorp is weens 'n rugoperasie vroeg in Jauarie 
huisgebonde en het nie eens koek vir haar verjaarsdag 
gebak nie, aangesien sy niemand verwag het nie. 
 
Gelukkig het eggenoot Jacques haar gemotiveer om 
die pragtige pêrels ( sy geskenk) die dag te dra en dien 
ooreenkomstrig aan te trek.  Groot was haar verbasing 
toe daar net voor tien 'n klomp motors stilhou en 
vriendinne van oor die hele distrik uitpeul om die 
heugelike dag saam met Maretta te geniet.  Die 
spreekwoordelike berg het na Mohammed gekom! 
 
Slegs iemand, wat al self ervaar het hoe moeilik dit is 
om die erste herstelfase na 'n rugoperasie op die naat 
van jou rug tuis deur te worstel, kan besef hoe Maretta 
hierdie besoek waardeer het.  Aangesien die vriendinne 
vir verversings gesorg het, is daar toe gesellig koek en 
tee geniet en het die oggend verbygevlieg. 
 
Op dié wyse kon die gemeenskap 'n bietjie erkenning 
gee aan Maretta Theron, wat saam met haar eggenoot, 
Jacques, ongelooflik baie vir die gemeenskap beteken.  
Sy is onder andere tans voorsitter van Huis Spitskop se 
beheerraad. 
 
Mag Maretta Theron vinnig en volkome van die 
rugoperasie herstel en die nuwe lewensjaar goeie 
gesondheid en baie vreugde inhou. 

 
 
 

Freda Viljoen Tagtig 
 
Freda Viljoen, vir die afgelope vyf  jaar 'n inwoner van 
Huis Spitskop, het op 8 Februarie haar tagtigste 
verjaarsdag gevier.  Van die stil verjaarsdag op 

Brookefield by haar dogter en skoonseun, Pollie en 
Michau du Toit, het daar niks gekom nie aangesien 
haar drie dogters vir haar 'n gesellige teeparty by Huis 
Spitskop gereël het. 
 
Groot was haar vreugde en verrassing toe nie net haar 
dogter Wenda van Uniondale sowel as die oudste, 
Lizette, van Sekunda en hulle eggenotes opdaag nie,  
maar ook kleinseun Dewaldt en sy vrou Angela van 
Secunda asook die kinders van Viljoen se  oorlede 
ouer suster.  Ella en Johan van Kimberley, Nicolene 
van Hopetown en selfs Nico en sy seun Jeff van 
Australië het geen moeite ontsien om dié heugelike 
dag saam met hulle tante te vier nie. 
 
So tussen die heerlike koek en tert, verskaf deur 
Nonsie Hattingh, kon Viljoen aandag aan haar baie 
vriende in die ouetehuis en van die dorp en omgewing 
gee, terwyl die hele uitgebreide gesin die res van die 
naweek té lekker Pollie en Michau se gasvryheid op 
Brookefield geniet het en 'n hond uit 'n bos gekuier en 
gesels het. 
 
Freda Viljoen is as 'n nooi Ackerman in Frazerburg 
gebore, waar sy ook skoolgegaan en grootgeword het.  
Na skool het sy by prokureurs op Worcester gewerk en 
is op 17 Desember 1955 met Antonie Charles Viljoen 
getroud.  Aangesien haar eggenoot vir die SAW 
gewerk het, is hulle verskeie kere verplaas en was o.a. 
in die Strand, Goodwood, Murraysburg en Riversdal 
woonagtig. Na die afsterwe van haar man het Freda 
Viljoen teruggekom na Murraysburg, waar sy dit 
geniet om weer  tussen baie vriende in die Karoo te 
wees. 
 
Danksy goeie gesondheid en 'n positiewe lewensuitkyk 
is Viljoen nog baie aktief en straal sy energie uit.  Sy 
brei graag, veral vir liefdadigheidsprojekte, en geniet 'n 
goeie boek. 
Mag Freda Viljoen nog lank die liefde van haar familie 
en vriende geniet. 

 
 

Maretta, heel regs, en haar 
vriendinne 

Freda Viljoen ‘n Stralende 80! 
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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 
      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 
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      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 

Een van oom Dammetjie 
Rossouw se stories soos 

oorvertel deur sy Pa 
 

Kmdt Gideon Scheepers het op Saterdag 6 Julie 
1901 Murraysburg binnegery met 22 burgers van 
sy kommando.  Hy was op 'n missie om besit van 
die dorp te neem en die regeringsgeboue af te 
brand.  Hy het onder andere ook vir Mnre 
Sharwood, winkelier,  en Alex Rose-Innes, 
sekretaris van die Afdelingsraad en prokureur, 
aangesê om hulle winkel en huise te ontruim 
aangesien hy van plan was om dié ook af te brand.  
Sharwood kon feitlik niks uit sy winkel verwyder 
nie omdat hy nie genoeg tyd gehad het nie 
 
Die volgende verhaal is aan my vertel deur mnr 
Danie Rossouw, bekende inwoner en boer van 
Murraysburg.  Sy vader, oom Hendrik, het die 
Anglo-Boer Oorlog as kind beleef en baie 
gebeurtenisse uit die oorlog aan Danie oorvertel: 
 

Sharwood se eetgerei 
Nadat kmdt Gideon Scheepers op 6 Julie 1901 
Sharwood se winkel afgebrand het, het 'n groep van 
die plaaslike kinders uit nuuskierigheid die volgende 
dag gaan kyk na die verwoesting.  Onder hulle was 
die latere oom Hendrik Rossouw (Hendrik Dam).  
Terwyl hul die verwoesting op 'n afstand staan en 
betrag, kom een van die Boere (vermoedelik 
Scheepers) daar aan.  Hy tel 'n pakkie tussen die 
uitgebrande asse op, gooi dit na die kinders en vra 
“Wil julle messe en vurke hê?”  Die kinders het dit 
dadelik opgetel.  Daar is vandag nog van die messe 
en vurke in besit (en gebruik) van die Rossouw-
familie. 

 

(Charl F Conradie,  uit sy boek Murraysburg 
tydens die Anglo-Boere Oorlog) 
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Nog ‘n Murraysburg verhaal uit die verlede soos ingestuur deur Charl 
Conradie 

 
Kitte Vrey en die “Canfruit” Botteltjie 

 
 Kitte Vrey was die seun van een van die baie “bywoners” wat destyds op plase in die Murraysburg-
distrik gebly het. Vandag praat ons nie meer van bywoners of voormanne nie, maar eerder van bestuurders. 
Die destydse bywoners was egter nie heeltemal dieselfde as vandag se bestuurders nie. Destyds was die 
boere baie armer as nou. Met die depressie en nog veel later het baie boere uit hul grond geraak en was hulle 
werklik sonder ‘n heenkome. Die ander boere wat nog aan hul grondjie vasgeklou het, het uit jammerte van 
die mense toegelaat om op hul grond te bly en ‘n klompie vee aan te hou. Hulle het dan die boer met sy werk 
gehelp.  
 
 Kitte was maar taamlik stout en ook nie juis van die slimstes in sy klas nie. Die gevolg was dat hy 
gedurig in die moeilikheid was by die onderwysers. In die tyd waarvan ek wil vertel, was juffrou Van der 
Linde die onderwyseres van die st 4-klas. Sy was ‘n groot, frisgeboude vrou, nie vet nie, maar stewig gebou 
en aan die bokant taamlik “vooruitstrewend”. 
 
 Dit gebeur toe een dag dat Kitte - soos meermale tevore - in die moeilikheid beland by juf. Van der 
Linde. Sy het mooi gepraat met hom, maar toe hy nog nie wil luister nie, het sy hom uit die klas gejaag. 
Buite gekom, weet Kitte toe nie wat om met homself aan te vang nie. Hy stap toe maar al in die rondte in die 
vierkant binne die skool. Hy het gegrief gevoel dat die juffrou hom uit die klas gejaag het en soos hy nou 
loop, het hy al hoe meer opgewerk geraak. Toe hy vir die soveelste keer voor die st 4-klas se toe deur 
verbyloop, kon hy sy opgekropte woede nie langer beheer nie. Hy storm toe op die deur af, pluk dit oop en 
terwyl hy nog halfpad binne die klas was, sê hy vir die juffrou: “My broer kom vanmiddag van die plaas af 
in dorptoe en ek gaan vir hom vertel wat jy aan my gedoen het. Hy sal jou kom vat en in een van daardie 
klein “canfruit” botteltjies indruk en die deksel opdraai!” 
 
 Kitte se ouers het op ‘n stadium darem vir hulle ‘n motor kon koop. Daardie tyd se motors was mos 
nou nog nie op spoed ingestel nie, maar vir iemand wat gewoond was om met die perdekar te ry het dit baie 
vinnig gevoel. Kitte het toe een dag vir die eerste keer saam met sy ouers Graaff-Reinet toe gery en dit 
natuurlik baie geniet. Die volgende dag toe hy by die skool kom, vertel hy vir almal hoe vinnig sy pa gery 
het met brullende enjin en stofwolke agter die motor. En - vertel hy - toe ek so ‘n slag oor my pa se skouer 
loer na die “speedometer” toe sien ek die naald raak-raak so aan die 30 myl per uur. 
 
 Ek het vergeet om te sê Kitte het gehakkel ook. Toe hy al groter was het hy eenkeer saam met 
vriende Graaff-Reinet toe gery. Dit was natuurlik 
nog grondpad en daar was baie swaaihekke op die 
pad wat moes oopgemaak en toegemaak word. Die 
dag was dit toegetrek van die mis sodat ‘n mens nie 
ver voor jou kon sien nie. Die bestuurder van die 
motor het gevolglik gevra dat Kitte buite voor op die 
motor se enjinkap moes sit sodat hy beter kon sien 
en hulle kon waarsku as daar ‘n hek in die pad was. 
Alles het goed gegaan, maar toe hulle die eerste hek 
nader, toe begin Kitte van ver af al hakkel. Terwyl 
hy nog sukkel om die woorde uit te kry, ry hulle 
dwarsdeur die hek sodat die flenters spat en toe hulle 
anderkant die hek tot stilstand kom toe sê Kitte: 
“D....d....aa.. r  w..a..s ‘n  h..e..k.” 
 

Dit was dalk nog ‘n stewige hek soos 
hierdie!  Een van die oorsponklike 

grootpadhekke vandag nog te sien op die 
plaas Badsfontein van Izak en Susanna 

van der Merwe 
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Onthou nog die Maanligkonsert, Plaasstories en Sarie se opelug verjaardagparty op 
Grootdriehoekfontein?  Die Reynolds-stam trek weer ‘n haas uit die hoed en bied nou ‘n 

opelug konsert aan: 

	  
Kom	  geniet	  ‘n	  onvergeetlike	  opelug	  konsert	  onder	  die	  volmaan	  in	  die	  pragtige	  

Karoo!	  
Joshua	  na	  die	  Reën	  kom	  tree	  op!	  

	  
Datum: 16 Maart 2014 
Tyd: 18:00 – 20:30 
Plek: Murraysburg, Grootdriefontein 
Koste: R80 per persoon, R20 vir skooliere, kinders  onder 6 gratis 
 
Daar sal verversings beskikbaar wees. Bring net jou eie drinkgoed 
en stoel. 
Bespreek by: Karin – 0498549131 of 0835568822 of 
percy.karin.reynolds@gmail.com 

Joshua	  na	  die	  Reën	  is	  'n	  opwindende	  unieke	  nuwe	  
stem	  op	  die	  Suid-‐Afrikaanse	  musiek	  horison.	  	  'n	  
Nuwe	  klank	  wat	  nog	  nie	  in	  Afrikaans	  gehoor	  is	  nie.	  
'n	  Oorspronklike	  liedjieskrywer	  en	  sanger	  met	  die	  
mooiste	  melodieë.	  Luister	  gerus	  'Dra	  die	  liggies'…	  
'Hardloop	  in	  die	  veld	  in'…	  en	  'Lig	  op	  die	  Horison'...	  
Daar	  was	  lanklaas	  'n	  mooi	  nuwe	  gesig	  en	  stem	  wat	  
so	  gesout	  agter	  die	  klavier	  inskuif	  en	  die	  wêreld	  
oorrompel	  met	  sy	  songs!"	   

~	  Jak	  de	  Priester 
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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 


