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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 ....................... 
 

Baie dankie vir bydraes van sommige van ons lesers, Japie, Kobie en Charl.  Dis julle stories en vertellings wat 
die siel van die koerant is.  Nog ‘n mylpaal verjaardag hierdie maand – Dorees Pienaar se 80ste sal nog lank 
onthou en van gepraat word!  Die fotos op die voorblad is geneem die aand oppad na hierdie moeder van alle 
partyjies en die pragtige sonondergang was ‘n weerspieëling van die kleur wat Dorese ook in almal se lewens 
bring met haar onblusbare en joviale gees.  

W van As ,  A Vorster,  S Weyers,  I vd Merwe,  GJ vd Merwe,  JS vd Merwe,  F Retief 
I van Heerden, J Pienaar, L Retief, Mr JJ Oosthuizen, S Jooste (k), JL vd Merwe, A Pienaar 

D Rousseau, P Jacobs, I Stroebel 

Johnnie van der Merwe, tweede van regs in die middelste ry, is die pa van Izak 
Stellenboschvlei.  Kyk net hoe netjies is Mnr JJ Oosthuizen uitgevat met strikdas en kierie.  
Hy was die skoolhoof alhier nadat hy voorheen op Douglas skoolhoof was vanaf Julie 1919 tot 
Junie 1923.  Aldus tannie Etta Oosthuizen (nie familie nie), was hy glo baie lief vir jag en het 
soms stokkies gedraai om te gaan jag.  Die senior seuns het toe in opstand gekom oor sy 
afwesighede en ‘n staking uitgeroep.  Daar is maar niks nuut onder die son nie! 
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Basaar ´n ware Dankfees 

 
Die eerste NG-kerkbasaar, wat op 12 April in die 
onlangs opgeknapte kerksaal gehou is, was ´n Dankfees 
in die wydste sin van die woord.  Dit was wel ´n 
fondsinsamelingsgeleentheid, maar die wins ten opsigte 
van goeie gesindhede in die breë gemeenskap en die 
aanknoop en uitbou van onderlinge verhoudinge kan nie 
in rand en sent gemeet word nie. 
 
Op ´n pragtige herfsdag was daar ´n ingehoue opwinding 
en afwagting te bespeur en is die gemeente begroet deur 
´n letterlik reuse pampoen (ideaal as koets vir 
Aspoestertjie!) langs die tafel van die Trouwbergwyk.  

Dat hierdie pampoen sy oorsprong op Grootdriefontein 
het en nie êrens in ´n fabriek nie,  moes eers geleidelik 
insink. 
 
Nie net het die basaarkomitee besluit om vanjaar eerder 
van die kerksaal as die skousaal gebruik te maak nie, 

maar is daar ook weggedoen met tafels vir koek, 
lekkergoed, ens. .  Afgesien van die kafee, pannekoeke 
en poeding, waarvoor spesifieke wyke verantwoordelik 
was, kon die ander wyke letterlik enige iets op hulle 
tafels hê.  Dit het die dames se kreatiwiteit ontsluit en 
gesonde kompetisie tussen die wyke aangewakker.  Die 
voornemende kopers kon moeilik besluit watter wyk se 
koeke, beskuit en lekkers die aanloklikste gelyk het! 

 
 

Die bod is op oom Oscar Smuts toegeslaan vir die 
pragtige lappop, wat deur Johanna van der Merwe 
gemaak is, en die jongste Smuts agterkleindogter is baie 
gelukkig om so ´n geskenk te ontvang.  Die 
monsterpampoen het die rande laat inrol soos die manne 
sy gewig probeer raai het.  Die Conradies van Loskop 
sal nou noodgedwonge op ´n pampoendieet moet gaan, 
aangesien Bennie se raaiskoot van 108 kg in die kol 
was!  Renée Swanepoel was die gelukkige wenner van 
die slagossie. 
 
In die namiddag het die aktiwiteite en aangename gees 
na die rolbalbaan verskuif.  Die 48 deelnemers is goed 
deur hulle familie, vriende en kinders ondersteun en was 
Jaco van den Berg  die wenner van die spinnekop 
waarmee begin is. Die spelers is in 12 spanne ingedeel. 
Aldus die klubpresident, Percy Reynolds, was die span 
van Jacques Theron, Dion Grebe, Fransie v.d. Ahee en 
Chrisna Smit beslis die gewildste aangesien hulle al 
hulle punte vir die ander spanne gegee het en met die 
houtlepel tevrede was.  Johannes van Heerden is 
aangewys as Meneer Rolbal aangesien hy en sy span, 
Carl Wagner van der Merwe, Adri Kruger en Ronel Cox 
die wenspan was en elkeen boonop ´n bottel wyn kon 
huis toe neem. 
 
Daar is nog lank om 
die baan gekuier en 
sal dié geseënde dag 
met al sy skerts, 
gesels en pret nog 
lank onthou word.  
So is daar op gepaste 
wyse hulde en dank 
gebring aan Hom, 
wat Sy seënende 
hand so mildelik oor 
Murraysburg hou. 
	  

Oom Oscar Smuts en sy 
pop 
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Tuin weerspieë eienaar se 
persoonlikheid 

 
Tydens haar prikkelende Tuinbouvergadering op 23 
April by die Kweperlaan het Rykie de Klerk oor die 
verskillende style van tuinmaak gesels en tot die slotsom 
gekom dat ´n tuin die persoonlikheid van sy eienaar 
weerspieël. 
 

Ter inleiding moes elke lid ´n klompie veelkeusige vrae 
beantwoord om te bepaal van watter tipe tuin sy hou en 
daarna het De Klerk, van beroep ´n prokureur, soos watse 
gesoute opvoeder  die kenmerke van die verskillende 
tuinstyle verduidelik en met prente op ´n aansteekbord 
geïllustreer. 
 

´n Informele tuin is geskik vir die hele gesin, verg min 
onderhoud en het baie bome, gras en kindervriendelike 
plante.  
 

In die Middeleeue is slegs groente aangeplant. Blomme is 
net vir hulle medisinale waarde geplant.  In die laat 19de 
eeu het tuine verander en is daar saam met groente, kruie 
en vrugtebome blomme geplant om oop plekke toe te 
maak.  So het die "Cottage Garden"-tuin ontstaan.  
Hierdie informele tuin het baie soorte grasse, rose, 
klimplante, meerjarige blomme, saailinge en blomme wat 
´n aangename sterk reuk versprei.  As fokuspunte dien 
bankies, boë en voëlbaddens.  So ´n tuin benodig baie 
water en die dooie blomme moet gereeld uitgesny word. 
Enkele saadkoppe moet egter gelaat word sodat plante 
hulself kan saai.   Wanneer nodig moet van die 
meerjarige plante verdeel word. In hierdie tuin is elke 
plant ongeag sy kleur en tekstuur welkom. 
 

Die Franse "Country Garden" is meer informeel as die 
tradisionele Franse tuine en minder gestruktureerd.  Dit 
bevat ´n mengsel van minder strak plante en helder 
kleure, gewoonlik skakerings van pienk, pers, en wit, wat 
´n sagte romantiese voorkoms teen ´n welige groen 
agtergrond skep. Gesnoeide heinings en paadjies sorg vir 
´n mate van formaliteit  met boë, tuinbankies, waterpunte 
of groot potte as fokuspunte. 
 

Die Japanese landskapstuine skep ´n gevoel van kalmte 
en word ontwerp om te beïndruk en plesier te verskaf.  
Die tipiese Japanese tuin is omring deur mure, sluit een 
of meer waterpoele, rotswerk, wandelpaaie en netjies 
gesnoeide klein boompies in.  Daar word nie beddings 
blomme geplant nie, eerder ornamentele boompies en 
varings.  Die uitleg van die tuin verg deeglike beplanning 
aangesien elke element ´n uiters belangrike deel van die 
groter eenvoud vorm.  Wanneer die plante eers gevestig 
is, is die onderhoud minimaal. 
 

Ons formele tuine herinner aan die groot formele tuine by 
paleise en openbare geboue in Europa.  Die formele tuin 
is ´n verlengstuk van die huis en bevat gewoonlik netjies 
gesnoeide immergroen struike, meerjarige blomme en 
beddings saailinge of bolplante.  Fonteine, bankies en 
boë is gewilde fokuspunte. 

In die Franse formele tuine is hoofsaaklik reguit lyne 
gebruik.  Bome is in rye geplant en netjies tot ´n sekere 
hoogte gesnoei, terwyl blombeddings vierkantig of ovaal 
was. Naby die huis is blombeddings en heininkies in 
patrone geplant sodat dit gesien vanaf ´n balkon soos ´n 
mat gelyk het.  Waterfokuspunte moes as spieëls dien en 
die illusie van grootte skep.  Groot formele tuine is deur 
tuinargitekte ontwerp en gange en paadjies moes na 
verskillende tuinkamers lei. 
 

Die natuurlike tuine staan in sterk kontras met die 
formele tuine. Plante uit die omgewing geniet voorkeur 
soos plante wat skoenlappers en bye lok.  Die natuurlike 
tuin bevat baie grasse en plante wat hulself weer saai, 
maar dit verg tog onderhoud, alhoewel minder water en 
daar hoef nie gifstowwe gebruik word om goggas en plae 
te beheer nie.  

  
Rotstuine is geskik vir warm, sonnige areas met 
klipperige grond.  Dit moet egter goed beplan word sodat 
´n harde bui reën nie alles wegspoel nie. Water moet nie 
kan opdam nie, maar goed kan dreineer.  Afgesien van 
vet- en ander plante eie aan die area,  klippe en stompe 
word deesdae ook ´n ou damskrop, kruiwa of melkkan as 
fokuspunt gebruik.  Skuinstes kan baie effektief in 
Tropiese tuine kom nie net meer in tropiese areas voor 

nie, maar verg baie water omdat die plante soos 
palmbome en varings  meestal groot blare het.  Dit is 
moeilik om ´n tropiese tuin te vestig en te onderhou 
indien jy nie in ´n tropiese klimaat woon nie. 
´n Tuin hoef nie net een styl te bevat nie, maar is slegs 
geslaagd indien dit esteties bevredig en vreugde en vrede 
verskaf. 

Rykie de Klerk en seun 
Frederik verduidelik 

tuinstyle m.b.v. prente 
op aansteekborde 
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VLV meer as brei en koekies 
bak 

 
Liza-Mari van der Merwe se leefstylprogram tydens die 
Maartvergadering van die VLV het die lede laat besef 
hoe belangrik balans in die lewe is.  Reeds in haar 
treffende opening het Susanna van der Merwe daarop 
gewys dat liggaam, siel en gees in balans met mekaar 
moet wees. 
 

Die gasspreker, Andries Greyling, afgetrede argitek en pa 
van Liza-Mari van der Merwe, vergelyk ´n gebalanseerde 
lewe met ´n fiets.  Niemand kan sommer vanself fietsry 
nie.  Dit vereis oefening om jouself te balanseer, net soos 
wat ´n mens moet leer hoe om in die dolle vaart, wat die 
moderne lewe is,  bo te bly. 
 

Wanneer jy fietsry, moet jy self die handvatsels vat en 

die fiets stuur.  Jy moet die pedale trap, deelneem aan die 
lewe en die wêreld ervaar.  Die voorwiel, wat so maklik 
tot ´n val met die fiets kan lei, vergelyk Greyling met 
negatiewe eienskappe soos gierigheid, selfsug, en ander, 
terwyl die agterwiel simbolies is van die positiewe dinge 
soos empatie, hulpvaardigheid, vertroue ens. .  Dit is dié 
dinge wat jou krag gee.  Slegs wanneer jy balans tussen 
alle teenstrydighede bereik het, kan daar rus en vrede in 
jou lewe wees. 
 

Aangesien ´n fiets nie kan stilstaan nie, moet jy trap om 
bo te bly, vorentoe te beweeg en beheer oor jou lewe te 
hê.  Jy moet dus iets doen.  Balans kom nie sommer 
vanself nie.  Die gemaklike sitplek herinner jou daaraan 
om gemaklik met jou plek in die lewe te wees. 
 

Die vraag waarom ons lewe, wat ons doen en wat ons 
nalaat, is kernvrae.  Die nalatenskap van materiële dinge 
is onbelangrik, maar indien jy jou kinders kon leer wat in 
die lewe van waarde is en hoe om balans te vind en te 
handhaaf, laat jy ´n kosbare erfenis na.  Moedig hulle aan 
om die ekstra myl te loop aangesien dit ´n groot lekkerte 
is en bydra tot innerlike vrede. 
 

Aldus Greyling is dit belangrik om ´n seun te leer dans 
aangesien dit hom die selfvertroue gee om leiding te 
neem en sensitief te wees vir die behoeftes van diegene, 

wat van hom afhanklik is.  Elke dogter weer moet leer 
om ´n veelgang maaltyd te kook, omdat vroue ´n beter 
lewe vir almal moet daarstel en die standaarde ophou 
sodat beide, man en vrou, ´n volledige, sinvolle lewe kan 
lei. 
 

Greyling moedig die teenwoordiges aan om nie in hulle 
lewens vas te steek nie, maar nuwe ervarings en fases te 
omhels en om volledig in beheer van hul lewe te wees. 
Die vergadering besluit om die woord "skeurtjie" in die 
WAT te borg en die voorsitter, Theresa Troskie, daag die 
lede uit om elkeen in hierdie Paastryd ´n goeie daad te 
doen. 
 

Aangesien die programme van die Murraysburg VLV ´n 
wye spektrum van onderwerpe en vaardighede dek, kan 
oud en jonk gereeld iets nuuts leer en is die maandelikse 
vergadering altyd iets om na uit te sien. 
 

 

Skaapslagters al hoe 
jonger 

 
In die nag van Vrydag 18 April het ´n groepie van 
vier kinders onder leiding van Norman Hempe ´n 
Dorperooi op Brandkraal, plaas van Peet de Klerk, 
geslag en haar doodluiters oop en bloot op ´n 
perdekar gelaai en dorp toe vervoer.  Gelukkig het 
twee wakker SAPD-lede hulle opgemerk en 
gearresteer. 
 

Ongelukkig is dit nie die enigste kinderbende wat 
die dorp teister nie.  De Klerk het die afgelope tyd 
vier keer met kinderslagters te doene gekry.  Dit is 
uiters ontstellend dat kinders nou die wet in eie 
hande neem en nie meer respek vir ander en hulle 
eiendom het nie. 
 

Baie dankie aan die polisie vir hulle flink optrede. 
 Mag al die SAPD-lede dié voorbeeld volg en 
sodoende aan kinders en volwasse misdadigers wys 
dat misdaad nie geduld sal word nie! 
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VGK vier 150 jaar 
 

Die afgelope naweek was ´n hoogtepunt in die 
geskiedenis van die Verenigende Gereformeerde 
Kerk in Suider-Afrika aangesien die plaaslike 
gemeente 150 jaar gelede hier gestig is. 
 

Heel gepas het die feesprogram reeds op Maandag 
14 April met voorbidding ´n aanvang geneem en het 
die Sondagskoolleerders onder leiding van R 
Hollander op Dinsdag 15 April ´n opvoering gehou.  
Tydens die koffiekroeg op Woensdag 16 April is 
daar met dankbaarheid aan  hoogtepunte van die 
gemeente se bestaan te Murraysburg teruggedink en 
kon daar tydens Donderdag se Halfnag "Social" 
uiting aan vreugde gegee word.  
 

Die erediens op Goeie Vrydag is om 8:00 ingelui 
met ´n optog deur die woonbuurt gevolg deur lof, 
aanbidding en die erediens onder leiding van M 
Afrika. 
 

Op Saterdag die 19de, die verjaarsdag, is die vure 
vir die spitbraai reeds vroegoggend aangesteek en 
die gaste om 9:00 verwelkom.  Ds Jakobs het die 
gaste bekendgestel en ds P Gysman het die 
verrigtinge amptelik geopen.  Vanaf 10:30 het die 
trompoppies en brigade deur die woonbuurt beweeg 
om almal in die vreugde te laat deel. 
 

Die lidmate en gaste het die tyd totdat middagete 
bedien is gesellig verkeer en speletjies soos 
skyfskiet, eier op lepel, sakreisies, geld in die water, 
bingo en ander het vir groot pret gesorg. Die 
pragtige herfsweer het baie tot die vrolike en 
gesellige atmosfeer bygedra. 
 

Voordat MM Afrika iets van die gemeente se 
geskiedenis vertel het, was daar lofprysing en 
aanbidding gevolg deur ´n belangrike 
besprekingsessie onder die bekwame leiding van ds 
P Gysman oor die moontlikhede tot uitbreiding van 
Sy Kerk.  
 

Om 18:00 is aandete aan die gaste bedien en die 
konsert, wat om 19:00 ´n aanvang geneem het, is 
deur ds GF Basson geopen.  MC.Br.FJ MacPherson,  
wat die gemeente al dekades dien, het ook aan die 
woord gekom. 
 

Op Paassondag was daar na die bediening van 
ontbyt weer geleentheid vir lofprysing en 
aanbidding voordat die erediens om 10:00 met die 
intoglied en verwelkoming deur ds.Jacobs begin het.  
Die doop is deur ds Charl du Toit  en die nagmaal 
deur ds R Rickers bedien voordat die moderator, dr 
Mary Anne Plaatjies- Van Huffel, die boodskap 
gebring het.  Wat ´n voorreg vir die plaaslike 
gemeente dat dr Plaatjies- Van Huffel hulle juis oor 

dié feesnaweek kon besoek en die kollig kon laat val 
op Hom aan wie alle eer toekom! 
 

N.G. SENDINGKERK -1856 

VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK - 2014 

Van Kobie Pienaar die volgende: 

 

Ek soek nogsteeds staaltjies van ABO, veral 
rondom Scheepers. 

Ek het die volgende, dis interressant: 

 

Kommandant Gideon Scheepers het ook 'n sin vir humor 
gehad — hy was 'n ware platjie. So vertel sy twee susters 
Ellen (Elly) en Katherina (Kitty) ná die oorlog die 
volgende verhaal: 
 

Gideon het een aand in Murraysburg by vriende 
aangedoen om oorlogsverslae uit ander dele van die land 
te bekom. Terselfdertyd wou hy darem ook aan sy 
verloofde, mejuffrou Johanna Scheepers — die dogter 
van Groot Koos Scheepers — 'n groeteboodskap vanaf 
die hotel stuur. Toe hy egter 'n groepie Engelse offisiere 
aan etenstafel aantref,  het Gideon 'n blink plan gekry. 
Hy kan mos nie verniet so flink Engels praat nie! 'n Paar 
sekondes later stel hy homself voor en begin doodluiters 
saamgesels oor die Engelse troepesterkte en -bewegings. 
Om van die Tommies se bewondering vir die 
Boereverkenners en heliografiste nie eers te praat nie! 
Lank het die Engelse offisiere by die joviale 
"oorlogskorrespondent" gespog oor hul roemryke 
veldtaktieke, totdat die belangstellende joernalis weens 
"werkdruk" moes verdaag.   Sy deel van die rekening het 
die heer sommer onder sy servet gebêre. Toe die 
blinkgegêspede offisiere die rekening moes betaal, kon 
hulle met 'n veertjie omgetik word, want toe hulle die 
besoeker se servet oplig, lê daar 'n visitekaartjie voor 
hulle op die tafeldoek. Die naam van hul gas word in 
groot, swart letters gegee: "Kmdt. GJ Scheepers, 
veldtelegrafis."  O ja, en 'n een pond fooi as toegif vir die 
aand se waardevolle inligting! 
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DLV – Velddag te 
Boksfontein 

 
Op 2 April het ongeveer twintig boere op 
Boksfontein byeengekom om meer omtrent 
weidingsgewasse te leer.  Dit was veral 
verblydend dat die jong boere so goed 
verteenwoordig was. 
 

Philippie en Salomé  Retief het almal gasvry met 
koffie, tee, warm pasteitjies en toebroodjies 
ontvang en die registrasie is by Adri Smit, die 
nuwe sekretaresse van die DLV,  gedoen.  Salomé 
het die verwelkoming gedoen en die bejaarde 
Dawie Blom, voorheen van LNI Grootfontein, 
Middelburg, Oos-Kaap, ´n familielid van Salomé 
Retief, voorgestel. Hy het saam met Kotie van den 
Berg van Beeldhouersfontein, voorheen van die 
Universiteit van die Vrystaat, die velddag 
aangebied. 
 

Kotie van den Berg het tydens die eerste lesing die 
teenwoordiges meer van die indeling en 
eienskappe van weiplante vertel.  Na ´n inleiding 
oor die klassifikasie van die planteryk en 
plantmorfologie het hy verduidelik hoe weiplante 
prakties volgens voorkoms, leeftyd, grootte en 
verskeie "produksie-eienskappe" ingedeel word.  
Ten slotte het hy verduidelik hoe weiplante 
volgens die voorafgaande eienskappe geëvalueer 
kan word en die boer dus sy veld effektief kan 
bestuur. 
 

Van den Berg se tweede lesing het oor die 
ekologiese aspekte van die Karooveld gehandel.  
Weiveld word deur abiotiese faktore ( klimaat, 
geologie, grond en topografie) asook biotiese 
faktore (plantegroei, dier en ander, soos die mens) 
beïnvloed. Hy verduidelik die begrippe 
ekosisteem en habitat.  Aangesien ´n ekosisteem 
dinamies is, is daar voortdurende veranderinge in 
die plantegroei, bekend as plantopeenvolging of –
suksessie. Die primêre plantsuksessie vind oor 
duisende jare plaas en die hedendaagse boer kan 
dit nie beïnvloed nie.  Van den Berg verduidelik 
die groeistratum/habitat, ekologiese waarde en 
weidingswaarde van die sekondêre plantsuksessie 
of –regressie, wat wel deur boerderypraktyke 
beïnvloed word. 
 

Van den Berg se slotsom was dat die evaluering 
van weiveld ´n komplekse proses is en daar 
ongelukkig nie ´n algemene "resep" bestaan nie. 
Die evaluering is ook altyd in verhouding tot ´n 
doelwit of potensiaal. 

Die tweede deel van die velddag was prakties en 
kon die boere met Blom se leiding in die veld die 
verskillende weidingsgewasse uitken. Dawie 
Blom se wye kennis het almal verstom.  Hy kon 
nie net help om alle plante uit te ken en by hul 
botaniese en populêre name te benoem nie, maar 
weet ook wat spesifieke plante se noemname in 
ander streke is. Aangesien baie moeite gedoen is 
om by weiplante naambordjies so te plaas dat die 
plante met die naambordjies afgeneem kon word, 
kon die boere hulle kennis prakties verbreed. 
 

Danksy Kotie van den Berg en Dawie Blom se 
moeite en insette was dit ´n baie leersame en 
geslaagde velddag en moet die organiseerders van 
die DLV, asook Philippie en Salomé Retief 
gelukgewens en hartlik bedank word. 
 

Die welkome reën wat begin uitsak het, kon die 
entoesiasme van die aanbieders en deelnemers nie 
blus nie en is daar nog gesellig by Salomé se 
heerlike verversings, koffie en tee gekuier. 
 

 
 

Kinderkuns – Graad 3 

“Water is Kosbaar” 
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Dorees Pienaar vier tagtig 
vol jare 

Haar vier kinders het die afgelope naweek met groot 
dankbaarheid Dorees Pienaar van Toverwater se 
tagtigste verjaarsdag op die plaas gevier.  Nie net die 
kinders en kleinkinders nie, maar neefs, niggies en 
skoonfamilie (nagenoeg sestig mense) het 
saamgetrek om Dorees iets van hulle omgee en 
waardering te laat ervaar. 
 

Dit was ´n naweek van gewoel, pret en baie lag met 
net een doel voor oë naamlik om ouma Dora, soos 
sy liefdevol bekend is, ´n bietjie te bederf, maar dis 
makliker gesê as gedaan, want Dorees is té gewoond 
om haar familie en vriende te versorg en weet nie 
hoe om stil te sit sodat ander haar kan bederf nie! 
 

Saterdagaand was die hoogtepunt van die 
verrigtinge en voordat die vriende en bure ook nog 
vir die spitbraai bygekom het, het die familie met 
die Karooson, wat hom in die mooiste kleure agter 
die koppies terugtrek, vir ouma Dora van die koppie 
agter die huis af toegesing. ´n Knop-in-die-keel 
oomblik! 
 

In Jaco se beskutte tuin het die vure lustig gebrand 
terwyl Robert Smith van Beaufort-Wes twee skape 
kundig op die spit gebraai het.  Die aankoms van die 
gaste, verskuil agter maskers en versteek onder 
hoede, het vir groot pret gesorg.  Van meet af aan is 
daar gekuier, gesels en baie gelag.  Die jeug van die 
teenwoordiges was opvallend en by die 
verjaarsdagparty van die tagtigjarige Dorees Pienaar 
was die gemiddelde ouderdom van die gaste skaars 
veertig jaar, indien wel soveel! 
 

Haar vier kinders en Melanie, namens die 
kleinkinders, het hulde aan hulle ma gebring en ook 
enkele staaltjies vertel.  Kobie het die kitaar, 
mondfluitjie en sy stem ingespan om iets oor die 
Murraysburg van vervloeë dae te sing, terwyl sy 

vroutjie, Karin, as enigste oorspronklike 
skoondogter, haar bewondering vir skoonma Dora 
ondubbelsinnig laat blyk het. Hierdie ma en ouma 
vir wie niks ooit te veel was nie en wat dit boonop 
uitmuntend verstaan om in die jongklomp se pret te 
deel, sal ten spyte van die toenemde jare nooit oud 
word nie! 
 

Dorees het as ´n nooi Van Heerden met haar susters 
en enigste broer, laatlam Carel, op Bloupoort 
grootgeword.  Sy het op Murraysburg gematrikuleer 
en aan die Universiteit van Stellenbosch ´n B.Sc-
graad en onderwysdiploma behaal.  Sy het op 
Aberdeen skoolgehou totdat sy met Boy Pienaar van 
Toverfontein, Murraysburg,  getroud is. Vier 
kinders, Jaco, Kobus, Erhardt en Marianne is uit die 
huwelik gebore.  Toe sy die kinders daagliks moes 
skool toe neem, het Dorees ook op Murraysburg 
skoolgehou en selfs in die kantoor gewerk. 
 

Boy se vroeë dood, terwyl Jaco in die weermag was, 
was ´n onverwagte en gevoelige slag, maar Dorees 
het noodgedwonge ingespring en self begin boer.  
Dit was nie maklik nie, maar die kinders kon al vier 
studeer terwyl ma Dora self die windpompe herstel, 
die skape doseer en alles op die plaas met ´n 
ysterhand regeer. 
 

Selfs nou op tagtig is sy steeds baie bedrywig met 
haar meer as honderd ganse, maak sy 
gansdonsduvets en volgens die kinders alles in wat 
maar ingemaak kan word. Sy het geen hulp in die 
huis nie en bly werskaf en woel. Steeds ry sy met 
haar fiets die plaas plat.  G´n stoepsittery vir Dorees 
Pienaar nie! 
 

Alle Murraysburgers wens Dorees Pienaar, 
hardwerkend, jonk van gees, vol lewenslus en 
sonder ´n greintjie bedrog in haar hart, net die 
allermooiste toe! 
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Rooidam Update 
 
16th April 2014 

 

Mr Andre Roux, the Director of Sustainable 
Resource Management in the Western Cape 
Department of Agriculture, paid a special visit 
to Murraysburg today to review the Rooidam 
Project. 

 

Mr Roux spent several hours discussing the 
project as well as the incorporation of 
additional amenities aimed at broadening the 
benefit of the project to the town. 

 

Tenders will be published shortly for the 
required work and consideration will be given 
to expanding the scope of the initial project to 
include the establishment of one or more 
“green” areas in the upper part of the town. 

 

These will be irrigated with water drawn from 
the “Rooidam Project” once it is completed, and 
will provide much needed additional 
recreational facilities to the community, young 
and old alike. 

 

Plans are being drawn up based on the 
discussions held today and they will be 
subjected to a feasibility study shortly. 

 

More updates will be published as the project 
progresses. 

 

Chris Barr 
 

Boodskap van Japie Engelbrecht 
 
Man, ek verlang darem nou vandag weer na 
Murraysburg – veral na die berig van die reën daar.  
Daar is mos niks wat ruik soos die grond/lug na reën in 
die Karoo nie! 
 

En dan het my herinneringe sommer ver paaie geloop 
met die aanskou van die fotos van lusernbale wat vanaf 
Murraysburg gestuur word.  Na Matriekeksamen in 
1965 het my pa op ‘n manier vir my werk gekry by die 
Spoorwegbusdiens (die stasie was agter ons huis, langs 
die Polisiekantoor).  So val ek soggens 5 vm in as 
“assistent-drywer” maar eintlik is my werk dié van 
skivvie; moet seker maak die sleepwaens is korrek 
gekoppel, dat al die ligte van die bus en sleepwa reg 
werk as die drywer die flikkerligte aansit, rem trap, 
ens.  En verder moes ek oral langs die pad die 
melkkanne oplaai (en daai busse se deure sit ver van 
die grond af!).  Na die dag se gewone roete, moes ons 

gaan lusernbale oplaai op plase, en dit dan by die 
spoorwegstasie gaan aflaai.  Man, ek het gewerk soos 
‘n gewone daardie 6 weke se werk het ek die GROOT 
som geld van R 46.48 gekry - ‘n fortuin vir ‘n 
mannetjie op pad universiteit toe! 
 

Weereens BAIE dankie vir die wonderlike nuus van 
my hartland.  Nouja, laat ek ophou droom, en aangaan 
met die dag. 
 

Japie 
 

Ietsie meer oor Japie 

 

Prof Japie Engelbrecht was bevoorreg om gedurende 
die afgelope Desembervakansie sy oud-onderwyser, 
Mnr Piet Wiese, te kon besoek het.  “Mnr Wiese is die 
persoon wat vir my Wiskunde en Natuur-en Skeikunde 
geleer het in Standerd 9 en Matriek (Graad 11 en 12).  
Hy is ook die man wat my inspireer het om ‘n 
“onderwyser” te word” sê Prof Japie.   
 

Prof Engelbrecht was van 1963 – 1965 op skool in die 
Hoërskool Murraysburg.  Sy vader was skoolhoof 
aldaar, en in 1964 het ‘n hele klompie pas 
afgestudeerde onderwysers hulle by die Hoërskool 
Murraysburg aangesluit, waaronder Mnr Wiese, wat 
toe pas net sy BSc en Hoër Onderwysdiploma aan die 
Universiteit van Stellenbosch behaal het. 
 

“Ons was net 3 in Matriek wat Wiskunde geneem het, 
en net 2 wat Natuur-en Skeikunde geneem het, so Mnr 
Wiese was instaat om baie persoonlike aandag aan ons 
te gee.  Ek het veral Wiskunde baie geniet, maar 
Skeikunde was nou nie juis in my smaak nie.  Maar die 
manier waarop Mnr Wiese klas gegee het, het my 
oortuig om (ten spyte van ‘n skoolvoorligter wat gesê 
het my aanlegtoets wys ek moet BA doen) ‘n BSc te 
kom doen.  Ek was uiteindelik gelukkig om in 1972 ‘n 
pos as Junior Lektor aan die destydse Universiteit van 
Port Elizabeth te bekom.  En het dus oor die jare my 
droom van “onderwyser” in die lesinglokaal kon 
uitleef !  Dit was dus ‘n besondere voorreg vir my om 
weer te kon kontak maak met Mnr Wiese en sy vrou 
Marie, wat Laerskool onderrig het op Murraysburg”. 
 

 

Japie en Mnr Piet Wiese 
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Net in Murraysburg!!! 
 

Suiker onder ‘n skuilnaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onse Koöperasie verkoop toe dié 500g 
bruinsuiker netjies verpak in ‘n geseëlde sakkie 
wat vir rys bedoel was. Hoe gebeur so-iets?! 
 
 

Dubbeldoor van ‘n ander soort 

 
Toe tannie Lena Rossouw vir oom Dammetjie wil 
eiers bak, kom sy op dié vreemde verskynsel af.  
Binne-in die normale eier was daar sowaar nog ‘n 
perfek-gevormde eiertjie die groote van ‘n 
voëleier.  Volgens Prof Google kom dit wel voor 
maar is inderdaad ‘n baie rare verskynsel. 

 
 

Dennebol van formaat 

Op die hoek van Pastorie en Beaufortstraat, langs 
die biblioteek, staan twee dennebome.  Vir jare al 
staan die twee bome daar sonder om enige 
spesiale aandag te trek – maar net nog twee bome.  
Totdat hulle een oggend twee dennebolle afgegooi 
het, het niemand geweet dis twee Araucaria 
Bidwillii’s (ook bekend as die Bunya Bunya of 
False Monkey Puzzle boom) wat daar staan nie.  Die 
bome is eintlik endemies aan Australië en volgens 
die kenners vorm hulle hul eerste vrug eers na 50 
jaar.  Die bol weeg 'n heftige 2,8kg en kan nogal 
'n gevaar inhou vir mens en dier wat sou wil 
skuiling soek onder die bome.  Van ons plaaslike 
inwoners is juis lief om op die straathoek onder 
die boom te sit en as hulle weet wat ons nou weet, 
sal hulle dalk tweekeer dink!  En enigiemand wat 
dalk beplan om van hierdie bome in die tuin te 
plant, neem kennis wat oor 50 jaar gaan begin 
gebeur. 
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Nog ‘n Murraysburg verhaal uit die verlede soos ingestuur deur Charl 
Conradie 

 

Daantjie Brakvlei se stories 
 Oom Daantjie Pienaar van die plaas, Brakvlei het so ‘n bietjie voor my tyd geleef. Ek het hom nooit geken of 
gesien nie. My pa en van die ander grootmense het my maar van hom vertel. Die oom was blykbaar kort van gestalte 
en daarby taamlik geset. Hy was geset in so ‘n mate dat die mense gesê het hy was breër as wat hy lank was. 
 

 Oom Daantjie het ‘n hele paar seuns gehad en die seuns was baie goeie rugbyspelers. Een van die seuns, 
Daantjie jnr het senter gespeel vir Murraysburg se eerste span. Kenners van die spel wat in daardie tyd geleef het, het 
hom beskou as die beste senter wat ooit vir Murraysburg rugby gespeel het. Een van die ander seuns, Pieta het weer 
vleuel gespeel en word ook uitgesonder as een van die beste vleuels wat ooit vir die dorpspan gespeel het. Dit sê nogal 
iets want Murraysburg het deur die jare baie goeie rugbyspelers opgelewer. Onder die senters en vleuels was 
byvoorbeeld Pine Pienaar wat vir Griekwas verteenwoordigende rugby gespeel het en Hotze van Heerden wat vir 
Oostelike Provinsie gespeel het. 
 

 Om terug te keer tot oom Daantjie snr.; hy was blykbaar volgens oorlewering ‘n baas- storieverteller en hy het 
‘n baie vrugbare verbeelding gehad. Hy kon met smaak stories uit sy verlede vertel waarin hy nou nie juis omgegee 
het om die waarheid so ‘n bietjie te buig nie. Die ou mense sê hy het die stories so oortuigend vertel dat hy dit later 
self geglo het. 
 

 Oom Daantjie het gelewe in die tyd van perdekarre en ossewaens, nog voor die koms van motors. As die 
boere in daardie tyd wou dorptoe gaan, moes die perdekar ingespan word en op hulle perde was hulle baie trots. En dit 
wás gewoonlik pragtige perde. As dit die naweek Nagmaal op die dorp was, is daar al die hele week daarvoor 
reggemaak om Vrydag dorptoe te ry en dan is daar nie weer plaastoe gekom voor Maandagoggend nie. Nagmaal het 
oor die hele naweek gestrek vanaf die Voorbereidingsbiduur op Saterdagmiddag, deur die Voorbereidingsdiens 
Saterdagaand, vroeë biduur Sondagoggend om agtuur, Nagmaal om tienuur, Kinderdiens op Sondagmiddag en 
Nabetragtingsdiens Sondagaand. En daar was net een predikant wat al hierdie dienste behartig het. 
 

 Ek het nou alweer afgedwaal van oom Daantjie af. Hy het vertel dat hy een Vrydag op pad was dorptoe vir 
Nagmaal. Dit het nie op die plaas gereën nie, maar daar was onweer in die lug. Toe hy by Buffelsrivier kom, was die 
rivier aan die afkom. Dit moes seker in die Sneeuberge gereën het. Daar was toe nog nie ‘n brug oor die rivier nie; net 
‘n sementblad deur die rivierloop. Sy twee spogperde het egter nou nie vir elke ou watertjie geskrik nie. Hulle is so 
vinnig deur die rivier dat toe hy al aan die anderkant uit die rivier was en weer op droë grond was en hy omkyk toe lê 
sy kar se spore nog duidelik op die water. 
 

 By ‘n ander geleentheid was hy ook met sy perdekar op pad dorptoe. Toe hy teen Waterval se hoogte afgaan 
toe val sy kar se een wiel uit. Sy twee spogperde het egter so vinnig gedraf dat hy dit nie eens agtergekom het nie. Hy 
het net normaalweg aangery tot op die dorp. Toe hy op die dorp stilhou toe kom rol die wiel wat uitgeval het weer 
mooi in die as in. Dit was die eerste keer dat hy agtergekom het dat sy wiel uitgeval het. Hy het toe maar net afgeklim, 
die wiel se spy weer ingesteek en toe is hy vort na die uitspanning. 

  
 Eendag was hy pas van die plaas af weg ook op pad dorptoe toe dit begin reën. Hy het in die reën gery tot op 
die dorp, maar daar het nie ‘n druppel water op hom of sy kar geval nie. Hy kon eers nie verstaan hoe dit moontlik was 
nie. Toe hy opkyk sien hy egter dat dit twee wolke was wat so saam met hom die heelpad getrek het, die een wolk het 
die hele pad net agter sy kar getrek en die ander wolk het die hele pad net voor sy perde gebly. So het hy droogvoets 
tot in die dorp gery. 
 

 Eendag is hy op die plaas haastig van die huis af weg met die idee om ‘n draai deur sy veld te stap en te kyk of 
die vee nog water het ens. Hy het sy geweer saamgevat, maar in sy haas het hy skoon vergeet om patrone te vat. Toe 
hy by ‘n ruigtetjie op die plaas kom, loop hy hom vas in ‘n tier wat hom nou nie juis baie vriendelikgesind was nie. 
Dit was toe dat hy met ‘n skok tot die besef kom dat hy geen patroon by hom het nie. Al wat hy by hom gehad het, 
was ‘n 6 duim spyker wat toevallig in sy baadjiesak was. Hy het toe maar sy geweer met die spyker gelaai, aangelê en 
gewag totdat die tier regoor ‘n boom was. Toe het hy die tier se stert met die spyker in die boom vasgeskiet. Daarna is 
hy terug huistoe om patrone te kry en toe het hy die tier gaan doodskiet. 
 

 By ‘n ander geleentheid het oom Daantjie met sy voorlaaier by ‘n dam in die veld gaan springbokke voorlê. 
Toe die bokke kom water drink, het hulle in rye langs die water kom staan en drink. Oom Daantjie het vergeet om sy 
laaistok uit sy geweer te haal. Hy brand toe vanuit sy skuilplek op die bokke los wat so in ‘n ry staan. Toe die skoot 
klap, het die bokke verskrik weggehardloop, maar sewe bokke het doodstil bly staan. Hy kon dit nie verstaan nie. Toe 
hy nader gaan ondersoek instel, moes hy sien dat hy al sewe bokke met die laaistok deur die nekke geskiet het en hulle 
as’t ware in die laaistok ingeryg het. Hulle was vas aanmekaar. Hy het toe maar sy knipmes uitgehaal en die bokke 
losgesny en keelaf gesny. 
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Brakrivier-wyk het in Oom Daantjie se tyd al elke eerste Woensdag van elke maand wyksbiduur gehou. Die gewoonte 
was toe al, net soos vandag, dat die biduur elke maand op ‘n ander plaas gehou word. Die plaas Brakvlei was 
oorspronklik een plaas, maar dit is later in twee verdeel met verskillende eienaars. Die twee plaashuise was egter naby 
mekaar en mens kon maklik van die een huis na die ander stap. Dit was eintlik maar net die Brakrivier wat die twee 
huise geskei het. Die betrokke dag wat ek van wil vertel, is die biduur op die ander Brakvlei gehou en Oom Daantjie 
en sy familie het besluit dat hul sommer gaan stap. Dit was nog in die tyd van die trekbokke toe daar kort-kort troppe 
springbokke die Karoo deurkruis het. Die middag na die biduur toe oom Daantjie en sy mense terugstap na hul huis, 
kom daar toe juis net weer ‘n trop springbokke sommer naby hulle verby. Oom Daantjie sien toe met sy geoefende oë 
dadelik ‘n pragtige, groot ram raak. Hy het natuurlik nie ‘n skietding by hom gehad nie. Al wat hy gehad het was sy 
Bybel en gesangboek. Hy vat toe maar die gesangboek en gooi die ram met ‘n kolskoot teen die nek morsdood. Daar 
het hulle die bok gaan optel en huistoe gedra om biltong te maak. 
 
 

Onbekend 

 
Is daar enigiemand wat kan lig werp op hierdie foto?  Kyk net die rugbybroeke met 

gespes waarmee gespeel was.  En die rugbystewels!  Toe was hulle nog bekend as tokse. 

Forgiveness is the fragrance flowers 
yield after they have been trampled 

on 


