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Murraysburg se eertydse stadsvaders het die uitleg van die dorp met meesterlike insig beplan en uitgevoer.  Die 

belangrikste sleutel tot Murraysburg se destydse fleur was die volgehoue beskikbaarheid van leiwater.  Die leiwater was 

uit die Buffelsrivier gekeer en die dorp se “nat” erwe en saailande het voordeel getrek uit die beskikbaarheid van die 

water wat versprei was deur 'n netwerk van leivore.  Die oorloop water het eenvoudig terug gevloei na die rivier.  Van die 

pragtige klip leivore is daar nog enkeles oor en word steeds gebruik om leiwater, wanneer dit beskikbaar is, na die nat 

erwe af te voer.  Die water was hoër op in die rivier opgedam en met 'n kanaal gevoer tot by die Rooidamme vanwaar dit 

verder deur die leivore versprei was.  Later jare was 'n rugsteun stelsel inwerking gestel en dié het bestaan uit die pomp 

van boorgatwater vanaf omtrent 6km buite die dorp.  Na die groot vloed van die middel 80’s, het die kanaal toegespoel en 

weens 'n gebrek aan fondse, so word beweer, het die kanaal in onbruik verval, die Rooidamme het opgedroog en die 

rugsteun stelsel het die primêre stelsel geword.  Die koste van leiwater moes die hoogte ingeskiet het want nou moes 

water gepomp word waar dit in die verlede met komplimente van Newton se Gravitasie Wette kosteloos was.  Benewens 

die hoë koste, is die pompstelsel ook baie onbetroubaar en gaan daar soms maande verby dat die dorp geen leiwater het 

nie.  Gaan lees gerus die volledige storie oor pogings om die Rooidamme te rehabiliteer by ons webwerf: 

 www.murraysburg.co.za 
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Meelberg, sowat 30 km suidoos van Murraysburg, is ’n 

bekende landmerk in die Sneeubergreeks. Dit maak deel 

uit van die plase Beeldhouersfontein en Onderhoogte. 

Meelberg se hoogste punt is 2 207 meter bo seevlak en is 

op die plaas Beeldhouersfontein.  Die berg word besing 

in ’n ongepubliseerde gedig deur die vroeë Afrikaanse 

digter H.H. Joubert, wat in 1874 op die plaas De Vlei in 

die Sneeuberg gebore is.  Die gedig, getiteld “Op 

Meelberg” is gedateer 13 Desember 1920. ’n Uittreksel 

van die gedig het in die boek Murraysburg 150 jaar 

verskyn. Die volledige gedig is deur mev. Etta 

Oosthuizen, oud-Murraysburger wat tans in Durbanville 

woon, verskaf en lui soos volg: 

 

 

 

 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                    SMS:  072 388 9284 / 082 5093 120 
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za / jennyballantyne@telkomsa.net 
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 ....................... 
 

Heerlike terugvoering van ons lesers!  Net so lekker soos die lieflike reën waarmee  ons alreeds hierdie 

maand geseën was.  Soveel so, dat sommige briewe sal moet oorstaan tot volgende maand.  Die reünie was 

'n genotvolle sukses, te oordeel na die lekkerlees vertellings wat ons ontvang het.  Francois, lyk my jy het 

dit omtrent geniet!  Aan almal, 'n spesiale versoek – gaan kyk op die voorblad van ons webtuiste 

www.murraysburg.co.za, vergewis julle van die pogings om die Rooidamme te rehabiliteer en voorsien ons 

van enige vorm van ondersteuning wat julle kan na info@murraysburg.co.za on na ons epos adres hierbo. 

Groete 

René 

In Sneeuberg se gebergtes, hoor jy die bye soem, 

en daar’s kambro en vinkel, en bessie en noemnoem. 

En rooi van plak en keurbos, en geur van mintharpuis, 

en room van waterlelies, by water, wat daar bruis. 

En sewejaartjies, sneeuwit, en ambelletjies van rooi, 

en sagte pers van klawer, tussen haasgras uitgestrooi. 

En koringblomme hoog op, en tulpe by die bron, 

Waar bronkos skuil en plat lê, en wegkruip vir die son. 

Op Sneeuberg is dit Meelberg, wat ewig roep en lok, 

met groen en geur in somer, in die winter met kapok. 

En Meelberg bly maar Meelberg, en Sneeuberg se troon, 

waar inspirasie en skoonheid in majesteit bly woon. 

En Meelberg, hemeltafel, waaraan ’n mens kan proe, 

die wonder-lewensmanna, roep misterieus ons toe. 

En Meelberg, reuse-tafel, bo in die hemelblou, 

hou voedsel vir die juigendes, vir siele diep in rou. 

Meelberg, grootse skepping, geheilig en gewyd, 

bly ’n tempel vir vermoeides, tot in die verste tyd. 
En Meelberg het sy lewe, en Meelberg het sy gees, 

wat vir miljoene jare, in lewe al is gewees. 

Maar Meelberg hou sy skoonheid, en hou sy glimlag fris. 

En bly verlos ’n ieder van sielsvermoeienis . . . 

In Sneeuberg se gebergtes, is soet- en suurgras ruig, 

En voor die wind se asem die ruigtegrassaad buig. 

Daar’s geel van kraalbosknoppies, en goud van 

botterblom. 

En skoonheid troon op Meelberg, wanneer die son 

opkom. 

 

 Na ‘n besonder lang en koue winter is die boere aangenaam verras deur die heerlike vroeë reën, wat sedert 16 

Oktober op verskeie plekke in die distrik geval het. In die week van 15 Oktober het sagte, deurdringende reën oral 

voorgekom.   Die neerslae het van 10-40mm gewissel.  Dit is opgevolg deur harder donderbuie op 24 en 25 Oktober 

en het daar byvoorbeeld op Badsfontein, op die Richmondpad, 46 mm geval.  In die Sneeuberge is daar om en by 30 

mm in die twee weke gemeet en is daar nie ´n plaas in die distrik wat minder as 25 mm gekry het nie.  Danksy hierdie 

vroeë reën lyk die weidingvooruitsigte vir die somer baie belowend en heers daar groot dankbaarheid. 
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HENRA en SHARE-A-DEAL se 

harte klop warm vir Huis Spitskop 

Vir die eerste keer het Huis Spitskop ervaar dat  

maatskappye, wat in Murraysburg werksaam is, se harte 

warm vir Huis Spitskop klop en is daar groot 

dankbaarheid omdat ENSHA HENRA en SHARE-A-

DEAL gesorg het dat die inwoners, personeel en 

besoekers van nou af, selfs wanneer dit gereën het, die 

voordeur veilig sal kan bereik. 

André Barnard, namens ENSHA HENRA, het die 

skenking van die materiaal vir die netjiese paadjie vanaf 

die geplaveide pad tot by die ingang van Huis Spitskop 

gereël, terwyl werknemers van die plaaslike maatskappy 

SHARE-A-DEAL die werk gratis gedoen het.  Nadat 

hulle nie met die eerste poging tevrede was nie, het hulle 

summier alles afgebreek en is die finale poging ´n groot 

sukses. 

Waar die geringste reën in die verlede´n glibberige 

moeras voor die ingang veroorsaak het, het die afgelope 

week se reën bewys hoeveel veiliger die ingang nou 

bereik en verlaat kan word. Die inwoners en bestuur van 

Huis Spitskop is baie dankbaar dat hierdie twee 

maatskappye saam die probleem opgelos het en sodoende 

bewys van hulle omgee vir ou en gestremde mense 

getoon het.

Fire & Flood Awareness Campaign 

targets Rural Schools and 

Communities in Western Cape 

The Department of Local Government, through its 

Provincial Disaster Management Centre (PDMC) in 

the Western Cape will roll out the Fire and Flood 

awareness campaign across the five district 

municipalities. The roadshow aims to mitigate the 

prevalence of fire and flood related 

incidents/disasters that cause injury, loss of life, 

damage to property and displacement of people. 

A 30 minute industrial theatre piece is used to 

educate communities and primary school learners on 

the dangers of fires, floods and other hazards such as 

snowfall. It teaches preventative measures, actions 

to be taken in case of these emergencies, as well as 

the emergency numbers 10177 and 112. This 

campaign is used ahead of the fire season to try and 

minimise unnecessary fires.  

The Fire and Flood awareness campaign was first 

launched in 2006 and this will be its 6
th

 run. The 

2012 campaign will target vulnerable and rural 

communities, going to areas where the road-show 

had not been to yet. The theatre piece will be 

performed at schools as well as public spaces in 

communities. 

Gerry the Giraffe, the campaign’s official mascot, 

will be back to entertain adults and children alike. 

With his long neck, Gerry can spot a disaster from 

miles away and enforces the message of 

preparedness. 

For any media enquiries or for the full schedule of 

shows, please contact Lisa Geswindt 083 497 1929 

 VERSOEK van 'n getroue leser – Chris Schonken 

 

Hier in die Kaap waai die wind dat mens nie op jou voete kan 

bly staan nie.  Hoop as gevolg hiervan kry julle bietjie reen.  Ek 

wil graag verneem van die lesers of daar enig iemand is wie 

dalk nog ou boeke oor die Anglo Boere Oorlog het wat hul dalk 

nie meer nut het voor nie.  Ek is besig met navorsing oor die 

Kaapse Rebelle tydens die Boereoorlog. Indien daar ook dalk 

iemand is wie dalk ou fotos van die Rebelle het laat my asb 

weet.  Gedurende die begin van 1901 het die rebelle 

Murraysburg gereeld besoek. Moontlik is daar dalk ‘n foto of 

twee wat van oupa of ouma se kant kom.  My sel foon no is 

0721524415 en my e-pos is milani@interiorimages.co.za 
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Richmond beleër deur buurdorp 

Toe dertien Murraysburgers verlede Saterdag op Richmond 

se feesarea toesak, is die gewoonlik rustige Karoodorp effe 

onkant gevang.  Gelukkig het die boekklublede geen 

kwade bedoelings gehad nie en wou slegs deel wees van 

die pret en inspirasie van die boekfees. 

Natuurlik was hulle teleurgesteld toe daar in die stampvol 

biblioteek nie meer plek vir die spreekwoordelike muis 

was nie vir Deon Meyer se nasionale bekendstelling van sy 

nuutste boek, 7 DAE.  Die Murraysburgers kon darem 

troos soek by die NG-kerk se basaar op die terrein langs 

die biblioteek.  Sommige het die Perdemuseum besoek of 

tussen die ou en nuwe boeke rondgesnuffel terwyl andere 

vir 'n kosbare oomblik rustig in Richmond se besondere 

kerk verwyl het.  Wit blomme en mooi musiek het die 

oomblik spesiaal gemaak. 

Afgesien van die verrigtinge in die biblioteek was daar 

oorgenoeg interessante vermaak vir die feesgangers.  Dit 

het gewissel van 'n wandeling deur die dorp met die argitek 

Dave Clemens, kunsuitstallings, kinderprogramme en 

kunswerkwinkels in die stadsaal se ouditorium, "Richmond 

Filums" in die stadsaal en dan kon die kerkbasaar en 

restaurante natuurlik ondersteun word. 

Dit is moeilik om hoogtepunte van die Saterdagprogram uit 

te sonder, maar die bejaarde Gwen Fagan se optrede was in 

alle opsigte merkwaardig en het sy elkeen in die gehoor 

meegevoer met nie net haar entoesiasme vir ou erfenisrose 

en parkagtige tuine nie, maar veral mer haar kennis en 

beskeidenheid.  Fanie Naude se besinning oor taal, hetsy 

die Engels van die Shakespearetyd of dan sogenaamde 

suiwer Afrikaans teenoor die moderne stedelike Afrikaans 

het by die ouer Murraysburg boekklublede sterk weerklank 

gevind en is daar summier besluit om sy 'n Alfabet van die 

voëls vir die boekklub aan te koop. Naude se taalhantering 

het 'n lans vir Afrikaans gebreek en was 'n sprekende 

bewys van die kragdadigheid van "suiwer" Afrikaans. 

Teen die tyd dat David Kramer moes optree, het seker 

ongeveer sewentig toehoorders hulle op een of ander wyse 

in die biblioteek ingewurm, terwyl baie ander teleurgesteld 

buite gepoog het om iets van sy optrede te kon ervaar.  Die 

meeste Murraysburgers het daarin geslaag om staanplek vir 

sy optrede te kon bekom en is beïndruk deur sy eiesoortige 

styl. 

Richmond moet gelukgewens word vir wat die 

Murraysburgers op die laaste dag van die boekfees kon 

ervaar.  Die organiseerders sal beslis nuut dink oor die 

aanbiedingsruimte van die boekbekendstellings aangesien 

die fees klaarblyklik uit sy nate gegroei en meer en meer 

dag-gaste van naburige dorpe dit bywoon

 

VLV en munisipaliteit maak ‘n 

sigbare verskil 

Op inisiatief van die VLV is die oop stuk grond voor die 

hoërskool se koshuis verlede Woensdag met die ywerige 

hulp van munisipale werkers in 'n Karootuin omskep. 

Die tuin is onder leiding van Elana Grobler ( bestuurslid 

vir landbou), Wilna Pienaar en Alna Theron beplan 

volgens die beskikbare Karooplante, wat deur verskeie lede 

van die plase af gebring is.  By die keuse van die plante is 

die smaak en aptyt van die bokke en donkies in ag geneem!  

Die bestuurslede van die VLV en die munisipale werkers 

het saam-saam eers die rommel opgeruim, gate gegrawe, 

beplan, geplant en die tuin binne 'n oggend uitgelê.  Die 

koshuiskinders kon hulle oë nie glo toe hulle 

Woensdagmiddag terug koshuis toe gaan nie.  Hopenlik sal 

hulle medeverantwoordelikheid vir die tuin op hulle 

voorstoep aanvaar en help om rommelstrooiery daar te 

bekamp.   

Die VLV wil die munisipaliteit graag vir hulle hartlike 

samewerking bedank, asook vir die onderneming van mnr. 

Stuurman om toe te sien dat die tuin in stand gehou word.  

Die VLV sien 

dit nie as 'n 

eenmalige 

gebeurtenis 

nie, maar hoop 

om geleidelik 

ander dele van 

die dorp ook te 

kan verfraai. 

Hierdie 

Karootuin aan die oostelike ingang van die dorp is nog 'n 

bewys dat daar saam aan 'n netjieser en mooier 

Murraysburg gebou word. 

Sophia van Heerden 
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Van heinde en verre het hulle 

gekom 

Meer as 'n honderd van die matrieks van 1970-1990, wat 

hulle skoolloopbane in Murraysburg voltooi het, het die 

naweek van 21-23 September op Murraysburg re-unie 

gehou en die verlede nostalgies in herinnering geroep.  Nie 

eens die ooglopende agteruitgang van die dorp kon die 

geesdrif demp nie. 

Die re-uniegangers het op Vrydagaand by die skousaal 

byeengekom, geregistreer, mekaar herontdek, foto’s 

uitgeruil en 'n heerlike ete, deur die VLV-dames voorgesit, 

geniet. 

Saterdagoggend is die ou alma mater, die hoërskool, 

besoek en gedurende die namiddag was daar baie 

aktiwiteite om van te kies.  Sommiges het die kloof op 

Quaggasdrift besoek, terwyl ander op Rooipoort of 

Brookfield gaan perdry of hengel het.  Op Jonkersnek kon 

ook perdgery word en die kloof en waterval daar was beslis 

'n besoek werd.  So ook die boesmantekeninge op 

Badsfontein en die visgat op Landsig, waar die brawes die 

foefie-“slide” kon aandurf.  Boeta Grobler se wildkamp op 

Doringkloof vergelyk goed met die bestes in die land.  Die 

4x4-manne het danksy Peet de Klerk se pad tot op 

Middelkop die pragtige uitsig oor die dorp en 'n groot deel 

van die distrik kon geniet, terwyl ander per donkiekar 'n 

kultuurtoer deur die dorp vanaf die kerk tot by 'n sjebien 

onderneem het.  

Tydens die gesamentlike kerkdiens Sondagoggend, het 

Hermien Botha die orrel met die besoekers laat praat en die 

spontane sing van die skoollied het vir menige knop in die 

keel en traan in die oog gesorg.  Aangesien Hermien Botha 

vir baie jare as musiekonderwyseres aan die hoërskool 

verbonde was, het sy op besondere wyse 'n band met elke 

besoeker en was tegelyk verteenwoordiger van baie 

personeellede, wat die groep deur die jare onderrig het. 

Die formele afsluiting van die re-unie was 'n keurige 

Sondagmiddagmaal, wat in die skousaal deur die VLV-

dames bedien is.  Baie het egter nog so tussendeur of 

agterna Dokterskoppie, die steenoonde en die ou grotte 

asook hulle grootword-plase besoek. 

Almal was dit eens dat dit 'n uiters geslaagde samekoms 

was en Sonja Liebenberg, wat die leiding met die reëlings 

geneem het, asook haar helpers onder wie veral Alna 

Theron, moet bedank en gelukgewens word. 

           Mette Kromhout 

 

 

 

Nog ‘n Re-unie herinnering 

 

En toe was dit so,'n samekoms van ou skoolmaters in 

Murraysburg, reunie matrieks 1970-1990.  Van regoor 

Suid Afrika en Afrika kom hul aan om weer die  sensasie 

te ervaar om vars kaoolug te ruik, die ware kleur van blou 

lug  en die helder sterre te sien, die water te drink, die 

grond te voel, die gekerm van 'n windpomp te hoor, en die 

memories!  Almal het op plase of in die dorp se gastehuise 

gebly. 

Die gevoelens was so nostalgies. die dorp het verander die 

afgelope 30-40 jaar terug en so is die enigste 

onveranderlikheid die wete dat als altyd sal verander. In 

die wonderlike natuur het die tyd stil gestaan in die 

sillouette, koppe, riviere en pragtige berge.  

Die huise en plase waar ander mense nou bly, het soms 'n 

traan in die hart en op die wang gelos.  

Saterdag deur die dag  is plase en kampplekke besoek, ook 

is met donkiekarre van die kerk tot 'n shebien in die lokasie 

gery.. Almal het so die gasvryheid van hul alma mater 

geniet.  

Die skool was 'n besoek werd, en langsaan die 

meisieskoshuis wat 'n tyd terug afgebrand het..  

Die skousaal onder die doringbome, die plaaskos die 

eenvoud... bruinpapier en ou boeke op die tafels. 

Murraysburg se hart was oop - sonder glitz en glamour. tot 

by  die opskeptafel - die mooi boodskap van geniet die ete. 

vir 'n oomblik was dit net jy en jou skoolmaats. 

Al die onthou jy dit, onthou jy dat..soveel onthou jy nogs. 

Van vensters toe as die nagwa ou Soes sy werk doen tot die 

bus(naam?) wat opdraende opgestoot moes word en die 

gevryery oppad terug.  Ou kyse is bespreek, sport petaljes 

en prestasies van weleer. Selfs ook die toekoms van die 

karoo met die skaliegasontginning rookwolk wat hang van 

ons mooi karoo. 

Daar is gekuier en gedans.  Gelukkig het almal hul name 

en matriekdatum op hul bors gekry, dit het uitkenning 

soveel makliker gemaak, want soos die spul verander het, 

was party herkenbaar en ander defnitief nie.  Adresse is 

uitgeruil en nuwe kontakte gesmee.  

Toe die dominee in die kerk noem van die soet water van 

Toverwater en Toverfontein, was daar defnitief by 

sommiges 'n gedagte van 'n droë mond van die vorige 

aand.  

Die grootste oomblik vir die meeste was in die kerk toe 

tannie Hermien die skoollied op die orrel begin speel het 

en almal uit vollebors saamgesing het. “Waar ou spitskop 

in die more ewig waghou op sy troon”.  

Die kerktoring is ook bestyg deur dapperes en fotos is van 

bo geneem van die pragtige dorpie.  

Toe, die afskeid waar die VLV weer heerlike kos  
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voorsien het. Die afskeidstoespraak deur Herman Hugo 

was so roerend.  

Ja dis vir seker, die dorp se kinders is suksesvol, almal 

opregte mense met goeie opvoeding, en 'n lekker klap van 

die platteland weg....  'n Ander wonder, is hoe soveel 

skoolkyse nog steeds hou, dalk iets in die water? 

Almal is weer terug na hul eie gejaag, Maar daar is belowe, 

noem net 'n tyd en ons en al die ander jaloerses wat dit 

gemis het, sal defnitief 'n plan maak.  

Op facebook na die herstellings ingetree het en al die fotos 

begin instroom, kom kommentaar dat hulle lanklaas so 

lekker gelag het, die beste tye ooit in hul lewens was en hul 

nog sukkel om die glimlag van hul gesigte te kry.  

Ja, daar was saamgeloop deur begrafnishekke, saam na 

geboorteplekke, en die hartseertortelduifie koer nog 

steeds.......  

Dan verwys mens na Fokofpolisiekar se hemel op die 

platteland en Adam Tas se begrawe my op die 

platteland.....want die lewe op die platteland is waar ek 

dink die hemel is...      
                  Etta Luitingh (gebore van der Berg) 

  

 

September 2012 se reünie 

 

Uiteindelik het die groot dag aangebreek,en mense van 

heinde en verre het opgeruk na die reünie.  Van Nairobie, 

Kaapstad,Pretoria, Secunda, Port Elizabeth, Graaff-Reinet 

en selfs van die “voorstede” van Murraysburg is daar 

klaargemaak omVrydagaand op die dorp te wees.  Die 

beplanning het nou al ses maande gebroei,en nou wasdom 

bereik. Daar is gereël, getalle bymekaar gemaak, mense is 

aangemoedig en opgehits, om te gaan. Op die dorp is 

geslag, gebak(miskien gebrou), etlike skape moes hulle 

afvalle opoffer en dit om die klomp middeljarige oud- 

Murruysburgers te verwelkom en te onthaal. 

 

Ek het Vrydagmiddag laat die dorp ingesleep, links gedraai 

Richmond se kant toe en vir Brookfield gaan soek.  Daar 

aangekom vir Michau en Pollie ontmoet en afgesuiker na 

Frik se Cottage.  Hier moes ek my 2 kamermaats vir die 

naweek ontmoet, Petra Fordelman en Jan, haar ander 

helfte.  Ons het klaarblyklik op mekaar se spoor gery uit 

die Kaap uit, en Skillie het glo voor die spoed aangegee 

met sy  Benz op “cruise control”.  Op Brookfield gou 

kennis gemaak, ’n dop gedrink, gestort en toe is ons 

skougronde toe, want die makietie wag vir niemand nie. 

Dit was ‘n gedreun van mense toe ons daar stop, karre van 

heinde en ver, plaasbakkies, platkarre, vreemde 

nommerplate,  tot selfs ‘n Range Rover Evoque. (Iemand 

het ryk ge-erf of goed gedoen in die lewe!)  Binne was 

alles gereed, teken in, betaal jou registrasie, kry jou 

koskaartjies en letterlik en figuurlik "face the music". Wie 

is wie?  Vir ons klomp van buite die dorp het tyd mos gaan 

stilstaan van toe ons daar weg is. 

 

Daar word vir my gevra: "Is jy Francois Baard?"  "Ek moet 

vir jou ‘n langdruk van Santjie af gee." Dit moet Etta 

wees…..,  sy was ongeveer tien toe ek haar laas gesien het 

en nou is sy 'n  Karootannie.( In die goeie sin van die 

word)  So kom en gaan hulle, Sonja en Sakkie, Rikus en 

Alna,  JacoPienaar, SakkieBadsfontein, Hannerie, Corinna, 

Smittie en Louise. Te veel om op te noem.  Oral waar jy 

groet en ontmoet,  is dit asof jare verby rol, die onderdorp 

bestaan nie, daar is niemand wat meer kwaad is vir iemand 

uit daardie tyd nie (ampersoos die Hemel) en dit raak een 

groot kuier. 

 

Die aand stap aan, ons begin wyer gesels, Frans van der 

Ahee en Aucamp, Sylvia en Robbie Lazar(Dis sy Evoque, 

sal ons more agterkom).  Sy vrou, Anne Marie (van der 

Merwe), haar sussie, en hulle dogter wat die klomp 

vreemde mal mense gadeslaan.  Die tyd het gaan stilstaan! 

 Nou begin dinge losser raak, enTwakkies en Zelda kom 

aan die beurt, jy waag om ‘n gesprek aan te knoop met 

Herman Hugo en Susan(van der Berg), en jy kom agter dat 

ons vir tienjaar op buurdorpe gebly het. Dit raak laat, 

enTjaart le Roux daag op, al die pad uit Johannesburg en 

lus vir kuier.  Half twee Saterdagoggend word ek afgelaai 

op Brookfield, my kop spin…..ek moet nog met so baie 

mense gesels en daar is net 24uur oor. 

 

Saterdagoggend half agt is ek op die dorp, gou’n klompie 

foto’s geneem, rond gery op die dorp, en jy kom agter die 

dorp is kleiner as wat jy gedink het, die samestelling lyk 

anders, maar die hartklop is nog dieselfde.  By Kay’s 

Kafee word jy gul ontvang en begin weer gesels. 

 

Negeuur se kant staan die karre by die skool.  Ons word 

deur die skoolhoof, Mev Swanepoel,ontvang en deur die  

skool begelei (Ek moet sê, sy is baie ouliker as Mnr Wahl 

van my tyd!).  Op 4 na 600 leerlinge in die hoërskool, met 

‘n laerskool van 1000 kinders.  Waar kom die kinders 

vandaan?   In sy goeie jare was die skool 160 kinders sterk. 

Francis Dixon  se die Houtwerkklas lyk nog dieselfde, daar 

word gepraat oor Mnr Killian.  Wetenskapklas….Mnr 

?????  het mos sy bottel whiskey daar en daar gebêre. Die 

geraamte “Shakes” is nog daar (of is dit een van die Serfies  

self?) , en Tannie Hermien se instrumentekamer.  Wat het 

geword van die pers fluweelgordyne van die saal? 

  

So word die stories uitgeryg soos worsderms, dit hou nie 

op nie.  Oom Upton wat die stofies gestook het in die 

winter, die bydrae wat Mnr.Stopforth tot sport gemaak het.  

Ja, die meisieskoshuis wat afgebrand het, glo as gevolg van 

 haardroër wat nie afgesit is nie, en so gaan dit aan. 

Sakkie Liebenberg  het seker die meeste pak gekry,  as ons 

al die stories moet glo! 

 

Donkiekar deur die strate van Murraysburg, Paul Avenant 

vertel ons die geskiedenis van die dorp, Thiana en Sonja 

vertel hoe hulle amper in die tronk was oor skelm swem in 

die dorp se swembad, die stories loop dik, en daar word 

gelag. Om die dam, Dokterskoppie verby, hospitaal toe, 

hier vermaak Elize Liebenberg ons met stories oor hoe 

hulle skoolvakansies by die hospitaal gewerk het, en die 

liefde teen die dorpsdam…. 

 

Ons gaan op Kleurlingdorp toe,daar is gereël dat ons by die 

sjebeen sal stop!  Vir baie van ons  eerste.  Daar word 

lang doppe gekoop, Brutal Fruit, en bier is net in quarts 

beskikbaar,  plattetjies OBS, verkoop soos soetkoek, want 

dis koud! Die musiek begin raas en die lywe begin saam 

dans, kortvoorlank wys Tjaart en die meisie in geel vir ons 

hoe dit gedoen word, Hannerie en Etta vang  gees  
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op die muurtjie, en wit en swart vind mekaar in 

Murraysburg se lokasie. 

 

Vroegmiddag trek ons by Kweperlaan in vir 

middagete. (Dis aan te beveel, en Jenny se 

sjokoladekoek, wortelkoek en koffie hoef nie agteruit 

te staan vir enige koffiewinkel in 'n stad  nie).   Ons 

glip oor Kay’s kafee toe,  koop ’n paar bottels wyn en 

kuier by Kweperlaan, met Jenny se toestemming.  Nog 

stories, nog lag.  Mense wat andersinds by mekaar sou 

verby loop, sit styf ingepak en gesels oor wat die dorp 

vir hulle beteken het.  Elkeen het lof vir die deel van sy 

of haar lewe wat hulle op Murraysburg kon wees, en 

wat die Karoo vir hulle beteken het, en nog beteken. 

Skielik stap hier  ou in, breë glimlag op sy gesig, dis 

Pik. 100kg swaarder as laas toe ek hom gesien het, en 

daar word net weer plek gemaak vir nog ‘n man wat ‘n 

storie het. 

 

Ek ontglip die massas, en kies koers Sneeuberge in.  

Ry verby Toverwater, Rooipoort, en tot by 

Weltevrede. Wat ‘n pragtige stuk wereld!  Ek raak 

sommer nostalgies oor die plek. 

  

Tyd om weer te gaan regmaak vir die tweede skof, 

Saterdagaand is met ons.   Ander mense as gisteraand, 

maar die goue draad van vriendskap loop ook weer 

hier deur.  Ons eet daai afvalle waarvan ons die vorige 

dag van gehoor het, Twakkies speel musiek en daar 

word gedans!   Ons gesels plaas en boerdery, kinners 

en ouers. Stories word weer uitgeryg.  Dié met wie jy 

nie gisteraand kon gesels nie, kry vanaand  beurt.  

Tannie Hermien vra vir my:  "Gaan jy weer iets vir  

die Murraysburger skryf?  "Ek sal moet dink daaroor, 

en dit gaan verwerk, want dit kan nie oornag op papier 

vasgelê word nie. 

 

Dit raak twaalfuur, die plaas- en dorpsmense raak weg, 

môre is Sondag, en kerkdag.  Die "party" neem ‘n 

ander wending aan…..Cobie haal die kitaar uit!  Nou 

word daar eers gesing,  mens kan sien die Pienaars hou 

langjare saam vakansie! Half twee, tyd om te loop.  

Party moet hul "beauty sleep" inkry voor kerk, ek moet 

gaan slaap, want ek wil vroeg die pad vat Kaap toe. 

Daar word gegroet, en weer gegroet, en dan is dit 

verby vir my……. 

 

Sondag was daar Kerk, en weer saam eet die middag. 

Almal begin die lang pad huis toe aanpak met 

heimwee, maar ook met nuwe, ou herinneringe. 

So ver ek weet het almal veilig by die huis gekom, en 

nou, vir die wat nie daar was nie, gaan kyk op 

Facebook, daar is honderde foto’s, en sorg dat jy daar 

is volgende keer, want jy was gemis!. 

 

Dankie aan die organiseerders, Sonja, Jeanette 

(Baba), Alna, die VLV en al die Murraysburgers wat 

ons weer die geleentheid gegee het,( soos jare terug)  

om weer julle dorp en omgewing  plek te deel.  
 

              Francois Baard   

Al die skoolkyse wat op huwelike 

uitgeloop het! 
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Murraysburg reünie,  hartskyk –  wederkoms! 

Die oomblik toe ek die nuus oor die Murraysburg re nie hoor, het ek geweet ek gaan, buig of bars. Ek het  afspraak! Op die nege 

ure lange tog Murraysburg toe het ek genoeg tyd om baie herinneringe oor my te laat spoel. Ek voer duisende denkbeeldige 

gesprekke in my kop. Tog was dit asof ek huiwerig was om té opgewonde te raak. Die lewe het ons tog almal op ver paaie gevat en 

sonder dat ons dit wou hê, het ons almal spore van die kaalvoet kindwees agtergelaat in die stof van Murraysburg se strate. 

 

Maar die egtheid wat opstaan uit Murraysburg het my hart vasgevat die oomblik toe ek die dorp binne ry. Alle pretensies en 

voorbehoud het by die venster uitgewaai en is onder die motor se wiele platgery. Al wat oorgebly het, was wie ek werklik is.  

Kind gevorm deur die rykdom van karakters in Murraysburg se anale. Ek het weer sorgeloos kom swem in die leivoor van ons wit 

gewelhuis op die dorp tot op Ouma se stoep in Kerkstraat en geweet hierdie naweek kom ek nie Ouma se stories herleef nie, 

maar kom haal ek die stories wat diep verweef was in ons almal se menswees. 

 

En ek was nie teleurgesteld nie! Die gille van verbasing, die intrek van  asem, die herkenning in oë en harte het ons op ou 

bekende paaie laat loop. Baie stories is vertel. Stories van die verlede. Stories wat ons uitsig helder oor die toekoms rig. Ek kon 

weer soos  kind uit my maag lag en die kleurryke mengelmoes van karakters uit die sprokie van my verlede soos kosbare krale, 

elkeen met die hand uitgekies as deel van die halssnoer wat my lewe versier, laat los spring en met verwondering daarna in my 

hand staar. Skielik is daar mense wat skaterlag vir dieselfde goed wat vir my snaaks is! Ons het nie verniet van dieselfde brak 

fontein lank gelede gedrink nie... Ek dink die naweek was vir ons almal net te kort. Daar is nog soveel wat jy sou wou weet en wou 

vra en weer en weer wou herleef. 

 

Wanneer mens leer om verby jou eie oë na mense en dinge te kyk, resoneer ons hemelse Vader se hart in jou gees en maak jy 

opnuut skatte bymekaar wat mot en roes nie kan verniel nie en niemand kan steel nie. Jy hoor die mens se sielstorie ken agter die 

mure soos wat God bedoel het hy moet wees. En dit maak my skaam omdat ek hier weer soveel kom kry het. Ek sien die 

agteruitgang van die mooi ou dorpie, maar beleef in my hart die goedheid en opregtheid van die wat dit bewoon. Mense met  

egtheid en  omgee vir mekaar wat my opnuut laat dink aan Jesus se antwoord: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en jou hele siel en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dis al. Dis die grootste gebod! Punt. Jy het nie nodig om 

enigiets anders te weet of te doen nie. Dit sou genoeg wees. Wêrelde verwyder van my alledaagse gejaagde bestaan, waar dit 

moeilik is om stil te staan en werklik in my medemens se oë te kyk. My omstanders sal my vergewe oor die gesukkel om my 

emosies te beheer wanneer ons Sondag in die kerk hoor hoe Dominee Ps. 137 aan ons voorhou en dit die somtotaal vorm van dit 

wat in ons hart lewe. Jerusalem se dik mure mag in puin lê, maar ons het na ons ballingskap in die Beloofde Land aangekom. 

 

Daarom is ek skatryk en propvol terug Potchefstroom toe. Propvol onskatbare geskenke: skoon Karoolug, propvol werklike omgee-

drukkies, gasvryheid, onthou-jy-nogs, ou vriende (wat weer nuwe vriende geword het) en ’n hart met ’n skatkamer vol nuwe 

herinneringe, nostalgie en stories van hoop. Mag ons kort-kort aan dié lekkerte se smaak herinner word en mag ons daaraan 

herkou soos Invinity Stimorol kougom wat die belofte inhou om nooit sy geur te verloor nie. Veral wanneer die rat race dreig om 

ons in te sluk. Baie dankie vir almal wat die can fruit botteltjies in my spens weer kom volmaak het... Murryasburg, jy met jou 

nerf-af mure het net hier op dieselfde plek gebly, maar tog het ek na baie afdraaipaadjies by jou kom kry. Ek bring hulde aan  

plek en sy kosbare mense. Mag ons almal weer die rykdom van ons ver kronkelpaaie omarm en mildelik kom uitdeel. Tot volgende 

keer!                                Corné van der Vyver (gebore van der Merwe) 
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Jong tuiniers vol geesdrif 

Die baie nuwe jong intrekkers begin nie net sigbaar 

nie, maar ook daadwerklik 'n verskil maak en dis 

nêrens meer sigbaar as by die Tuinbouklub nie.  

Tydens die Oktobervergadering was daar heelwat meer 

jonger as ouer dames en selfs nie minder as tien babas 

en kleuters! 

Heel gepas het een van die jong lede, Marieke Theron 

van die plaas Loskop op die pad na Victoria-Wes, haar 

tuinbou-ervaring met die lede gedeel.  Sy vertel tong-

in-die-kies hoe sy twee en 'n half jaar gelede vol 

entoesiasme gepoog het om haar stempel op Loskop se 

tuin af te druk.   

Met jeugdige voortvarendheid het sy ou plante in die 

tuin uitgehaal en by kwekerye nuwes gekoop, maar 

moes na die eerste winter merk dat baie min van haar 

nuwe plante die geniepsige Karoowinter oorleef het.  

Tussen droë, kaal kolle was net enkele plante oor. 

Sy het haar trots in die sak gesteek en na die tuine van 

haar twee naaste buurvroue, Elana Grobler en Liezl 

Conradie, gekyk en besef dat sy op Loskop nie 

modeplante kon plant nie, maar dit wat daar sou aard.  

Sedertdien het sy 'n geharde Karootuin probeer aanlê, 

en kon sy haar suksesse met behulp van 'n 

skyfievertoning met die lede deel.  Die meeste foto’s is 

in die winter geneem en al was daar steeds verliese 

weens die koue, was haar tuin twee jaar later nie meer 

kaal kolle met net hier en daar 'n plant nie. 

Aangesien sy nie al die name van die plante, wat sy by 

bure en vriende gekry het, geken het nie, kon die lede 

vir haar help identifiseer.  Besonder mooi en 

indrukwekkend het die artisjokke vertoon.  Hulle is 

natuurlik nie net mooi fokuspunte nie, maar ook 

eetbaar. Die uiteenlopende teksture en kleure van die 

blare van Kattekruid,  Bulbinellas en Dusty Miller lyk 

ook in die winter, voordat hulle begin blom, mooi. 

Vroeg in die lente blom die wilde magrietjies en 

vygies, asook die bolplant, Weduwee se traan.  Sy het 

geleer dat Gezanias, wat ook wild in die veld groei en 

as botterblommetjies bekend is, en irisse baie goed in 

die Karoo aard soos ook die persblou wilde knoffel. 

Op twee strategiese plekke het haar man vir haar 

houtboë gemaak.  Dié laat sy nou met Banksiarose en 

ander rankplante toerank en put baie plesier uit haar 

tuin.  Sy is dankbaar dat sy gou besef het dat probeer 

en tref nie werk nie en probeer so veel moontlik by 

meer ervare tuiniers leer. 

Sophia van Heerden het twee jaar gelede op die plaas 

Vastrap, enkele kilometers buite Murraysburg ook 

langs die Victoria-Wespad, op 'n bar stuk grond met 'n 

tuin begin.  Sy het hoofsaaklik rose geplant, wat 

vanjaar ongelooflik mooi blom.  Die lede kon nie glo 

dat die bos pragtige rose, wat die Kweperlaan, waar 

die vergadering gehou is, versier het, uit haar tuin kom 

nie. 

Dit is vir die ouer lede heerlik om te sien met hoeveel 

entoesiasme en ywer die jonger lede waag en wen! 

 

 

Spitskop se 4x4 was vanjaar net 

meer op sy kop 

 

Die jaarlikse  4x4 ten bate van Huis Spitskop is weer 

vanjaar baie opwindend en suksesvol op De Vlei 

aangebied.  Geesdriftiges, die meeste al ou vriende, het 

vanaf so ver as Kaapstad, Burgersdorp, Hofmeyr, 

Bloemfontein, Port Elizabeth, Uitenhage, Beaufort-  

Sophia van Heerden 

en haar rose 
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Wes, Aberdeen, Graaff-Reinet en natuurlik, so naby as 

Murraysburg, gekom. 

Slegs 8 ervare hardebaarde het die veelbesproke 

Bobbejaanroete van 2011 aangedurf en dit baie geniet.  

Aldus die Skim van Cradock en Ouben van Burgersdorp 

het hulle spesiaal slegs ter wille van dié roete gekom! 

Die 18 ander avontuur- en natuurliefhebberbestuurders is 

verras deur die uitdagings van hulle roete teen Hoëpunt uit.  

Gelukkig het Jos Cloete vooraf gewaarsku dat die 

deelnemers op mekaar aangewese sou wees en slegs twee 

voertuie sonder ewenaarslotte kon danksy hul ervare 

bestuurders teen die steilte uitklim. 

Die 83-jarige Oscar Smuts het bewys dat ervaring en 

vaardigheid van groter belang as die voertuig se vermoëns 

is toe hy lag-lag uitgery het waar ander voertuie uitgesleep 

moes word! 

Al die spanning en adrenalien is bo-op die berg, 2 000m bo 

seespieël, ryklik met 'n panoramiese uitsig van ongeveer 

100 km in alle rigtings beloon.  Dit was vir elkeen 'n 

asemrowende ervaring, wat "gelukkig" deur die geniepsig 

koue windjie kortgeknip is aangesien die heerlike 

middagete andersins verpas sou gewees het. 

Danksy die goeie reën en deurdagte weiveldbestuur het 

selfs die dorpenaars opgemerk dat die veld die mooiste in 

menseheugenis is.  Oral is helder stroompies water te sien 

en loop die gronddamme al vir maande oor. 

Die middagete, spitbraai soos net Louis Slabbert dit kan 

doen, met groentepotte en potbrode, wat onder Jacques 

Theron se wakende oog en helpende hand voorberei is, het 

die energievlakke van veral die jonger bestuurders so 'n 

hupstoot gegee dat hulle skaars kon wag om die 

hindernisbaan aan te durf.  Jos Cloete het gedurende die ete 

die bedankings op sy manier tong in die kies gedoen. 

Nadat Jos Cloete almal teenwoordig versoek het om die 

vrygewige borge te ondersteun, aangesien hulle Huis 

Spitskop in moeilike ekonomiese tye goedgesind is en daar 

reeds met van die borge ooreenkomste aangegaan is om 'n 

deel van hulle wins uit transaksies met 4x4-deelnemers aan 

Huis Spitskop te gee, is die trekkings van die lootjies 

gedoen.  Welverdiend het Dirk van Schalkwyk die meeste 

pryse gewen.  Tereg het Cloete opgemerk dat hy wat die 

meeste insit ook die meeste sal uitkry! 

Danksy die borge kon hierdie dag aangebied word en is 

Huis Spitskop se inwoners en beheerraad aan hulle en die 

Cloetes, pa Jos, ma Ida en seun Josias met sy mooie 

Michelle baie dank vir hulle onvermoeide ywer en harde 

werk verskuldig. Supa Quick,wat pryse ter waarde van 

R9000 geskenk het, was die dag se hoofborg, maar die 

bydrae van elke ander borg word ten seerste waardeer.  

Hulle is alfabeties: Aalwynshoek, Agricol, Annique, 

Botha-kelder, Coert Staalwerke (Bloemfontein), 

Compuserve, Don van Wyk, Drostdy Toyota, Enjin 

Riverside, Flippie Conradie, Graaff-Reinet Hardeware,  

Herholdt,  JP Spares (George), Kays’ Kafee,  Kloppers 

(Bloemfontein), Kudo Motors, KVB, Lazy Blue, Merino 

Apteek, Mica, Midlands Drugstore, Montego, Murraysburg 

Vulstasie, Nommerpas, Omnisolar, Serfontein en Seun, 

Swan Graft Paneelkloppers, Supa Quick, Unique 

(Bloemfontein) en Venter Supermark. Besoek gerus 

www.4x4Spitskopo  om meer omtrent die borge te wete te 

kom en maak van die borge sakevennote en –vriende! 

Don van Wyk het tydens die spesiale trekking vir borge die 

koedoejag,  geborg deur Flippie Conradie,  gewen terwyl 

Supa Quick en KVB elk die gelukkige kaartjies vir 'n 

halwe slaglam getrek het. 

Josias Cloete het met baie trekkerure vir die waaghalse, 

hardebaarde en diegene met groot egos 'n speelplek vir 

grootmense voorberei. Al kon die hindernis baasgeraak 

word, was dit vir baie so amper nie.  Sommige voertuie en 

bestuurders het verskeie pogings benodig om die baan te 

tem. Nie eens die rugby kon van die  manne van die baan 

weglok nie en hulle het tot donker gespeel en gewedywer.  

Ouben en die Skim kon net nie genoeg van die lekkerkry 

kry nie!   Flippie Conradie het met sy Willis Jeep van 

1946, sonder ewenaarslot, verras en alle hindernisse met 

gemak en grasie oorwin.  Daar word uitgesien na Flippie se  

Oom Oscar en Tannie Elsie Smuts 

HP se Unimog 
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deelname in 2013.  Van die moderner voertuie kan iets 

by hom en sy Willis Jeep leer. 

Die prettigste voertuig was beslis Paul Avenant se 

Isuzu, onherkenbaar ligblou geverf en met hartjies, 

blommetjies ensomeer versier.  Die komitee kon nie 

anders as om aan Paul en sy vriend, René Theron, 

geklee in opvallende spandrag 'n spesiale prys toe te 

ken nie.  H.P. van der Merwe se Unimog, met dikwels 

meer as tien passasiers, het baie tot die vrolike 

stemming bygedra en was van die bittereinders.  Die 

aangename stemming, mooi weer en oorwonne 

uitdagings het die dag vir almal betrokke die moeite 

werd gemaak. 

Namens Huis Spitskop se beheerraad en inwoners 

'n warm dankie aan die borge en die Cloetes van De 

Vlei! 

The Karoo Development 

Conference, which was held in 

Beaufort West from 15-17 October, 

led to several important 

resolutions. 

The most urgent is the creation of a Karoo Tourism 

Association, which can act as the co-ordinating body 

for provincial, district and local tourism initiatives. 

 Such an Association will build on the work already 

being done by government agencies, municipalities 

and private businesses.  

  

Many tourism products cross provincial boundaries.  

Ms Lisa Antrobus-Ker of the Cradock Tuishuise gave 

a keynote speech at the Karoo Tourism Power-

marketing session.  She referred to two new Karoo 

tourism products, which need to be organized on a 

regional basis.  The first is the Olive Schreiner Route, 

which can include Cradock, Middelburg, Hanover, De 

Aar, Colesberg and Matjiesfontein.  The second is 

Karoo Cuisine, linking restaurants, guest farms, farm 

stalls, and delicatessens throughout the Karoo. 

  

 
 

 

 

 

 

 

The conference also discussed the importance of 

mutton farmers joining the Karoo Lamb project.  They 

can obtain a certification mark for genuine Karoo 

Lamb, by registering onwww.karoomeatoforigin.com. 

Black and coloured farmers using municipal 

commonages are also encouraged to register. They can 

then get a better price for their products. 

  

The conference offered several papers on shale gas 

mining, or "fracking".  There was a vibrant discussion 

at the Great Fracking Debate.  Most speakers were 

negative about shale gas mining, because of its 

potential impacts on the environment.  However, Mr 

Rob Jeffrey of Econometrix and Prof Maarten de Wit 

of NMMU highlighted the importance of shale gas 

exploration, so that we know how much shale gas 

actually exists in the Karoo. 

  

The Conference Working Group on Ecology and 

Mining developed a plan for economic, social and 

environmental monitoring of shale gas mining.  The 

Karoo Development Foundation will seek research 

funding to create a task team of experts to assess the 

future impacts of shale gas mining.  

  

The guest speaker of the conference, Prof Jonathan 

Jansen of the University of the Free State, urged the 

Karoo to improve the quality of their schools, to create 

the human resources to take development forward in 

the region. 

  

The Conference found that many exciting 

developments are taking place in Karoo towns, but that 

they are poorly co-ordinated.  Consequently, a "Karoo 

Parliament" will be held on an annual basis, where 

Karoo towns can share their experiences and lessons.  

The "Parliament" will not pass legislation, but it will 

be an opportunity for Karoo stakeholders to  

Paul Avenant se Isuzu Blommetjies

Launch of Karoo Tourism Strategy 

Prof Doreen Atkinson, KDF Trustee; Prof Johann Kirsten, KDF 

Trustee; Leonore Beukes, Chief Director: Southern Regions NDT 
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reflect on new development strategies.  According to Prof 

Doreen Atkinson, co-ordinator of the Karoo Development 

Foundation, the word "parliament" is derived from the 

French word "parler", meaning "to talk", and that is what 

the Karoo needs to do!  The anticipated date for the first 

meeting of the "Karoo Parliament" will be 1 October 

2013.  Each town is requested to send at least three 

delegates:  One from the private sector or community 

organizations, one from the municipality, and one from the 

farming community. 

  

All the conference presentations will be placed on the 

website of the Karoo Development 

Foundation:  www.karoofoundation.co.za. 

 

Fracking debate team 

From left: Prof Maarten de Wit (NMMU), Ms Carin 

Bosman (Sustainable Solutions, Pretoria), Mr Dougie 

Stern (Karoo farmer and researcher), Mr Johathan 

Deal (Treasure the Karoo Action Group) Dr David 

Fig (Researcher Associate, Enviromental Evaluation 

Unit, UCT), Dr Christy Bragg (Endangered Wildlife 

Trust) 

Front: Chairperson Prof Bruce Rubidge (Wits 

University and KDF Trustee), Mr Willem Ellis 

(Centre of Development Support, University of Free 

State) 

 

Avertensie – Spesiaal vir die Dames 

 

Ek bedryf die afgelope 10jaar Lavender 

Breeze Health & Beauty in Wilderness.  Voor 

dit was ek werksaam vir 18jaar as 'n  Mediese 

Tegnoloog, maar het besluit op 'n loopbaan 

verandering en my bekwaam as  'n 

skoonheidsterapeut by Total Concept Academy 

in Port Elizabeth. 
 

Ek is passievol oor velsorg en gebruik Environ 

produkte asook die Environ DF masjien.  Die 

masjien  deur dr Des Fernandes,  (plastiese 

chirurg wat die Environ velreeks ontwikkel 

het), werk deur Sonophorese(klankgolwe) en 

Iontophorese(galvaniese stroom).  Die werking 

van die masjien verhoog die penetrasie van die 

serums wat tydens 'n facial gebruik word is en 

is hoogs effektief vir  teen-veroudering 

behandelings asook om pigmentasie en hidrasie 

van die vel te verbeter. Dit is 'n baie veilige en 

effektiewe behandeling. 
 

Ander behandelings sluit in manikure, waks, 

tint en masserings. Ek doen ook pedikure met 

die Balsan- afskilwering vir droe hakke asook 

paraffin waks. 
 

Powerplate: 

Die Powerplate masjien gebruik die beginsel 

van versnellings tegnologie om die liggaam se 

natuurlike respons op vibrasie te 

stimuleer.  Die beweging van die plaat 

veroorsaak 'n refleks beweging van die spiere 

wat dit aktiveer om tussen 25 en 50 per 

sekonde saam te trek.  Die effek van hierdie 

manier van oefen is baie effektief en verbeter 

die volgende: 

-bloedsomloop 

- spierkrag 

-spiertonus 

-soepelheid (flexbility) 

-been digtheid 

-selluliet 

-verhoogde metabolisme 

 Powerplate word aanbeveel 3x 'n week  vir 

15min per sessie.  Fikser persone kan  3x 'n 

week  30min sessies doen  
  

 Ek beplan om Desember maand die salon te 

open by Kweperlaan en dan in die nuwe jaar  

2weke  per maand behandelings daar te doen.  

Die ander 2 weke sal ek by Lavender Breeze in 

Wilderness wees. 
 

Sien uit om almal te ontmoet en aan die gang 

te kom! 

Baie dankie Jenny vir die geleentheid 

Lavender-groete :-) 

Vonita 


