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Inisiatief werp groente af 
Die Murraysburgers glimlag al sinies wanneer nuwe werkskeppingsprojekte deur owerheidsinstansies in die dorp 
aangepak word aangesien hulle baie gou op niks uitloop al word daar dikwels groot somme geld  ingeploeg. (Sien bl 
10 van Maart 2013 se Murraysburger) 
 

So in die stilligheid is daar egter iets in die dorp se verlate groentetuin aan die gebeur wat goedgesindes baie 
opgewonde maak.  Enkele jare gelede het die Distriksmunisipaliteit, die Departement van Landelike Ontwikkeling en 
die Landboudepartement met groot fanfare 'n projek begin om groente te verbou.  Met staatsgeld is die perseel omhein 
en  met wit skadunet 'n groot kweekhuis vir plantjies opgerig, sprinkelbesproeiing aangelê, 'n elektriese pomp vir die 
boorgat, trekker, tuingereedskap en wat nog nodig is, voorsien.   

Daar is met groot ywer deur 'n aantal voornemende tuiniers aan die werk gespring, maar weens 'n gebrek aan leiding, 
toewyding en die nodige opleiding het alles tot niks gekom.  Vandale het die skadunet erg beskadig terwyl alles wat 
moontlik van die perseel verwyder kan word, gou verdwyn het. 
 

Onder leiding van Johannes Olifant, een van die eerste voornemende tuiniers, het vyf persone, by name Anna Jonkers, 
Andrew Kwaaiman, Antonie Mongo en Jarred Solomons, besluit om op hulle eie 'n nuwe poging aan te wend om 
groente te verbou.  In die middel van die winter het hulle na 'n gesprek met Ronny Klink, die plaaslike Ekonomiese 
Ontwikkelingsbestuurder,  ingespring en die oorgroeide beddings sonder enige vergoeding skoongemaak om hulle 
droom, om Murraysburg van groente te voorsien en vir hulle self werk te skep, te kan verwesenlik. 
 

Tydens sy onlangse besoek aan Murraysburg het die minister van Landbou, Gerrit van Rensburg, die groenteprojek se 
perseel besoek en was so aangenaam verras om die entoesiastiese bedrywigheid daar waar te neem dat hy die 
betrokkenes verlof gegee het om die laaste pale van die vorige kweekhuis te verkoop ten einde saad te kan aankoop. 
Sonder enige hulp van die owerhede, Provinsiaal of munisipaal, is daar knoffel  (danksy die goedgunstige hulp van 
John Butterworth) aangeplant en allerlei ander groente gesaai.  Eienaars van huistuine in Murraysburg se woonbuurt 
verskaf ook saailinge.  Die vyf betrokkenes neem beurte om nat te maak en werk almal saam wanner daar byvoorbeeld 
geskoffel moet word.  Hulle gebruik hulle eie tuingereedskap. 
 

Al was hulle, volgens eie getuienis, aan die begin nie altyd eensgesind nie, het hulle gou besef dat hulle sal moet 
saamwerk indien hulle die projek suksesvol wil bedryf.  Hulle het selfs al so ver gevorder dat hulle as nie-
winsgewende organisasie geregistreer is met Johannes Olifant as voorsitter en Andrew Kwaaiman as tesourier.  Jarred 
Solomons is as voorman aangewys wat beteken dat hy alle praktiese aspekte van die groenteverbouing beheer. Daar 
word gereeld vergader om konsensus oor belangrike sake te verkry en om die pad vorentoe te bepaal.  Al vyf besef dat 
hulle hulle besigheid stap vir stap sal moet opbou en het op hulle eie al ver gevorder. 
 

Omdat dit duidelik is dat hulle die wil het om vol te hou, wil die Murraysburg Environmental Action Group, wat o.a. 
sosio-ekonomiese ontwikkeling in Murraysburg ten doel het, hulle help om van die Departement van Landbou fondse 
vir saad en die aankoop van krag vir die pomp te bekom.  Op 'n versoek om hulle onmiddellike behoeftes uit te spel, 
het Olifant benadruk dat hulle nie vir hulle werk betaal wil word nie aangesien hulle vir hulself werk. 
 

Dit is nie net verfrissend nie, maar veral bemoedigend , dat 'n groepie mense bereid is om moue op te rol en vir die 
verwesenliking van hulle ideale te werk, aangesien daar té maklik net bakhand gestaan word sonder om self skouer 
aan die wiel te sit en verantwoordelikheid te aanvaar. 

Mag daar 'n weg van ondersteuning vir hierdie vyf persone wat al goed danksy hulle wil en vasberadenheid gevorder 
het, gevind word! 

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

Oktober, die mooiste, mooiste maand.  Goeie nuus oor die Rooidamme – sien bl. 6.  Goeie nuus 
van ons groentetuin – sien voorblad en hieronder.  Goeie nuus oor ons sybokhaar bedryf – sien 
bl. 4.   Goeie reën.  Net goeie nuus hierdie maand! 
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Tuinbou leer van sirkelvormige 
lasagnemetode 

 
Die Oktobervergadering van die Tuinbouklub het 
weer eens bewys dat die bestuurslede baie moeite 
doen om interessante en relevante inligting te bekom 
en oor te dra. 
 

Elsabé Louwrens het die voordele van die 
sirkelvormige lasagnemetode om groente te plant, 
uitgelig en die konsep verduidelik. Sy het 
beklemtoon dat alles by die grond begin en indien 
die verbetering van die grond die uitgangspunt is, sal 
goeie oeste vanselfsprekend volg.  Aangesien 
verbrakking van die grond algemeen in die 
Murraysburg- distrik voorkom, kan die 
sirkelvormige lasagnemetode 'n uitstekende 
aanvulling vir groot groentetuine, wat noodwendig 
met brakwater besproei word, daarstel. 
 

Die lasagnemetode skakel alle bewerking soos spit 
en die uithaal van onkruid uit aangesien verskillende 
lae bo-op die grond op mekaar gepak word.  'n 
Amerikaans plantpataloog, dr. Derald Langham, se 
navorsing in die 1950's het bepaal dat gewasse beter 
presteer wanneer dit in sirkels geplant word.  Hy 
beveel sirkelvormige beddings van 1,2 m in deursnee 
aan. Binne in die beddings word lagies van 
verskillende soorte organiese materiaal gemaak. 

 

Die herfs is die beste tyd om die lae te pak aangesien 
die organiese materiaal dan kans kry om te 
komposteer.  Aangesien groente ongeveer 6 ure 
direkte sonlig per dag benodig, moet die regte plek 
gekies word.  Bruin karton en koerante moet eers in 
water geweek word, voordat dit die onderste laag 
vorm.  Een laag karton en 10-20 velle koerantpapier 
sal voldoende wees. 

 

Dan word lagies van ongeveer 6 cm dik van 
verskillende soorte organiese materiaal op die papier 
geplaas en elke laag deeglik natgemaak. Begin 
verkieslik met growwe materiaal soos lusernhooi, 
bruin takkies en droë blare.  Wissel die bruin 
organiese lae met groen organiese lae af. 

 

 Onbehandelde saagsels, strooi, droë blare, ou 
snoeitakkies, bruin grashooi, eierdoppe en selfs 
gesnipperde koerante se koolstofinhoud is hoog en 
kan vir bruin lae gebruik word.  Kompos, groente- en 
vrugteskille, dieremis (nie hondemis nie), groen 
grassnysels, groen lusernhooi, onkruid wat nog nie 
saad gemaak het nie, smeerwortel (Comfrey ), vars 
blare en vars snoeisels is ryk aan stikstof.  Tussen die 
groen en die bruin lae kan 'n laag grond (verkieslik 
rooigrond) uit die tuin gevoeg word.  Die mikro-

organismes in die grond help met die kompostering 
van die organiese materiaal.  Indien 'n handvol 
erdwurms bygevoeg word, sal dit die proses verder 
bespoedig. 

 

Voordat al die lae voltooi is, moet 'n 2l-Cokebottel 
met ongeveer 16 gaatjies onder-in, in die middel 
geplaas word.  Die prop moet omtrent 5-10 cm bo 
die grond uitsteek en die bottel  moet twee tot drie 
keer per week met water gevul word. Die prop moet 
toegedraai, maar dan weer effens skietgegee word, 
sodat daar nie 'n vakuum in die bottel vorm nie.  Die 
bedding moet slegs klam en nie vir dae heeltemal 
met water versadig wees nie. 
 

Om wortelvorming aan te help, kan drie 
vuurhoutjieboksies vol beenmeel op die laaste laag 
gestrooi word.  Dan volg 'n laag goeie grond, bv. 
tuingrond gemeng met goeie gehalte kompos of 
vermikompos. 

 

Bo-op die grond kom dan 'n deklaag van 5 cm 
koringstrooi of lusernhooi om onkruid te beheer, die 
grond koel te hou en verdamping te verminder.  
Lusernhooi is die beste deklaag, maar koringstrooi, 
dennebas, droë blare of gras kan ook gebruik word. 
Die deklaag moet natuurlik "oopgemaak word" waar 
die saadjies geplant is sodat hulle genoeg sonlig kan 
kry. 
 

Die grond moet deeglik natgemaak word voordat 
geplant of gesaai word.  Terwyl saadjies moet 
ontkiem en die plantjies nog klein is, mag die grond 
nie uitdroog nie.  In hierdie stadium moet ook van bo 
af met 'n sproeikop natgemaak word en is die water 
in die bottel nie voldoende nie. 
 

Saai dan die saadjies of plant plantjies in 'n sirkel om 
die bottel.  'n Bietjie vermikompos onder in elke 
gaatjie waar geplant word, sal ideaal wees.  Plant dan 
bv. mielies om die bottel en om die buitenste rand 
pampoene. Indien rankboontjies, nadat die mielies 
opgekom het, in die middelste sirkel geplant word, 
sal hulle sommer teen die mielieplante oprank. 

 

Oplosbare organiese voeding kan elke 2 weke in die 
bottel geplaas word en so 'n lasagne-groentetuin kan 
vir vyf jaar diens doen.  Voeg net elke keer bo 'n 
nuwe deklaag by soos wat die bedding afsak omdat 
die materiaal komposteer. 
 

Selfs diegene, wat nog nooit vir 'n groentetuin kans 
gesien het nie, sal dalk hul hand aan die 
sirkelvormige lasagne-bedding, wat ook in 
opgestapelde ou motorbande aangelê kan word, 
waag. 

Daar is altyd iets nuuts om mee te 
eksperimenteer! 



-4- 

Nuwe Kerkraadslede gul 
ontvang 

 
 

Op 20 Oktober is die nuutverkose NG-kerkraadslede 
voorgestel nadat ds.André Louwrens na aanleiding 
van Paulus se brief aan die Korinthe oor leierskap 
gepreek het. 
 

Dit was vir die gemeente 'n besonder heuglike 
gebeurtenis aangesien die verjonging van die 
gemeenskap nou ook op die kerkraad sigbaar is. 
Daar is groot dankbaarheid dat van die jonger 
lidmate vir die gemeente diensbaar wil wees. 

 

Na afloop van die diens is daar gesellig saam by die 
pastorie tee gedrink terwyl van die manne die 
braaivleisvure aangesteek het.  Nie eens die 
onverwagte koue luggie kon die geesdrif demp nie 
en is die tafels en stoele vanuit die tuin na die lang 
L-vormige stoep verskuif.  Dit is verbasend om te 
sien hoeveel gewillige gemeentelede op een 
pastoriestoep 'n sitplekkie kan vind! 
 

Indien die atmosfeer van dié saameet en –kuier as 
aanduiding van die gemeente se gewilligheid om 
grense te verskuif, gesien kan word, wag daar 'n jaar 
van hartelike samewerking, wat vir die hele 
gemeenskap tot seën sal wees, op Murraysburg. 
 

Jonkersnek behaal 
wêreldrekordprys met sybokhaar 

 
Mnr. Theronnie van der Merwe, boer van die plaas 
Jonkersnek, Murraysburg, het ’n wêreldrekordprys vir ’n 
baal uitsoek-sybokhaar behaal.  Die baal winter-
kleinbokkiehaar van 24 mikron is onlangs op Cape 
Mohair & Wool (CMW) se veiling in Port Elizabeth teen 
R400,10 per kilogram verkoop.  Die koper was mnr 
Gerrit Fourie van die Stucken-groep, ’n handelaar in en 
verwerker van Suid-Afrikaanse wol en bokhaar. 
 

Afgesien van die wêreldrekordprys het Van der Merwe 
op dieselfde veiling ook twee ander nasionale 

rekordpryse behaal.  Sy beste baal winter-jongbokhaar is 
teen ’n rekordprys van R265 per kilogram verkoop.  
Daarbewens is sy skeersel uitverkoop teen die hoogste 
gemiddelde prys in die geskiedenis, naamlik R219.75 per 
kilogram. 
 

Mnr. Pierre van der Vyver, hoofbestuurder van CMW se 
sybokhaarafdeling, sê die skeersel was sorgvuldig 
voorberei en met die perfekte tydsberekening bemark. 
Met die rekordpryse het Van der Merwe voortgebou op 
sy en sy pa, mnr Ben van der Merwe, wat op die plaas 
Rostrata boer, en ook ander Murraysburgse sybokboere 
se puik prestasies in die die afgelope jare. 
 

Die Van der Merwes het in 2002 die naasbeste 
winterskeersel ter wêreld gelewer in die internasionale 
kompetisie om die Miyuki-trofee.  Die trofee word deur 
Miyuki Keori, Japanse vervaardiger van materiaal vir 
eksklusiewe mansklere, uitgeloof in die afdelings vir die 
grootkampioen- en reserwegrootkampioenskeersel oor ’n 
jaar, die beste en naasbeste somerskeersel en die beste en 
naasbeste winterskeersel. 
 

Ook in 2002 was die Van der Merwes finaliste in die 
internasionale Daidoh-kompetisie wat deur Daidoh, 
internasionale wewer van gehaltemateriale, aangebied 
word.  Die Daidoh-prys is vir die somer-
bokkiehaarskeersel wat die beste gemiddelde prys per 
kilogram ter wêreld in ’n jaar behaal. 
 

Ander Murraysburgse Angorabokboere wat in die 
afgelope jare uitstekend in internasionale kompetisies 
gevaar het, is mnre Louw en Frans Retief van 
Driehoeksfontein en mnr Roelof Retief van Boksfontein.  
Retief, wat oorlede is, seun, mnr Phlippie Retief van die 
Boksfontein-boerdery, het op die jongste veiling van die 
winterseisoen uitsonderlik gepresteer deurdat sy skeersel 
teen gemiddeld R233,34/kg verkoop is.  Dit is sowat 
R70/kg meer as die gemiddelde veilingsprys vir skeersels 

op CMW se veilings. 
 

Suid-Afrika lewer tans die helfte van die wêreld se 
sybokhaar.  Murraysburg, een van die kleiner 
bokhaarproduserende distrikte, was in 2011 vir 7 persent 
van dié opbrengs verantwoordelik.  In daardie jaar het 
Willowmore-Rietbron die grootste opbrengs gelewer, 
naamlik 16 persent, gevolg deur Somerset-Oos met 12 
persent.   – Izak Malherbe - 

Theronnie vd Merwe 
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Versoek aan ons lesers 
 
Die NG Kerk Murraysburg wil graag die kerkhof 
in stand hou.  Daar is 'n paar grafstene wat 
omgeval het en herstelwerk benodig.  Ons wil 
graag die naasbestaandes van diegene wie se 
grafte dit is kontak en nader vir betrokkenheid 
by die herstelproses. 
 

Die afgestorwenes wie se grafte beskadig is: 
  
Graf nr 39 en 40 (dubbelgraf): 
Diedericks, Phillipus Cornelius Petrus Loots (Oom 
Pop) Gebore: 24-03-1906 Sterfte: 14-07-1989 
Diedericks, Johanna Aletta (gebore Barnard) 
(Tant Hannetjie) Gebore: 18-03-1906 
Sterfte:15-03-1983 
  
Graf nr 35 en 36 (dubbel): 
Rudolph, J.A. (André) Gebore: 18-05-1919 
Sterfte: 21-09-1983 
Rudolph, Catharina Maria Gebore: 07-09-1916 
Sterfte: 19-05-2002 
  
Graf nr 411: 
Fourie, Dirk Gert Jacobus Gebore: 03-01-1909 
Sterfte: 30-10-1991 
  
Graf nr 417: 
Van der Merwe, Maria Elizabeth (Molly) Gebore: 
25-06-1930 Sterfte: 04-03-1999 
 

NGK Murraysburg se kontakbesonderhede: 
Skriba: Elsabé Louwrens Selfoon 083 411 9680 

e-pos: elouwrens@yebo.co.za 
 
 

VGK hou weer eens suksesvol 
basaar 

 
Onder die entoesiastiese leiding van mnr. Frikkie 
McPherson het die VGK-lidmate van vier 
omliggende plase in September op Kruidfontein 'n 
baie suksesvolle basaar gehou. 

  
Alhoewel die mooi opbrengs van meer as R7 000 
wonderlike beloning vir alle moeite was, moet die 
eintlike sukses van die byeenkoms aan die gesellige 

samesyn gemeet word.  Die tafels het afgesien van 
die gewone koeke, poedings ensomeer gekreun 
onder lekkernye soos lasagne, roosterkoeke, 
wildspasteie, gemmerbier, afval, lewer, niertjies en 
harte. 
 

Die uitbundige sokker- en netbalspelery het die 
eetlus en dors aangewakker, wat natuurlik tot die 
goeie verkope bygedra het. Daar is té lekker 
saamgekuier en die verrigtinge die aand met 
genoeglike samesang afgesluit.  Gemeente- en 
vriendskapsbande is beslis hegter en alle 
teenwoordiges het die spesiale gees van 
eensgesindheid ervaar en geniet. 

 

Graag bedank die organiseerders alle ondersteuners 
en donateurs en word daar daar reeds na die 
volgende basaar uitgesien. 

 

Woordspel 
Hoeveel woorde van vier (4) of meer letters kan jy uit 
die letters saamstel?  13 woorde is goed.  23 woorde 
is baie goed.  Vir die slimmes, 33 of meer woorde is 
uitstekend.  En die groot prys is die negeletter woord!  
Probeer dit en moenie sleg voel as jy na die 5de woord 
al begin sukkel nie!  Volgende maand gee ons die 
antwoorde. 
 
 
 
 
 
 
Die reëls:  Elke woord moet minstens vier letters 
bevat.  Elke letter in die rooster mag net een keer 
gebruik word.  Elke woord moet die middelste rooi 
letter bevat.  Meervoude, verkleinwoorde, eiename, 
woorde met koppeltekens en uitheemse woorde tel 
nie. 

N L E 
A Y K 
R P T 

VGK Kerk 
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Rooidamme en Leivore – die 
goeie nuus 

Die oorspronklike leiwater van Murraysburg was ‘n 
eenvoudige maar tog baie effektiewe en ekonomiese 
stelsel – uitgedink en gebou deur die ou stadsvaders van 
die tyd.  Ongelukkig het die infrastruktuur weens gebrek 
aan onderhoud in die middel 1980’s begin agteruitgaan en 
uiteindelik heeltemal in duie gestort.  Tans word leiwater 
teen ontsaglike koste oor ‘n afstand van ongeveer 2.5km 
na die dorp gepomp.  Om die oorspronklike stelsel te 
rehabiliteer is tegnies ‘n relatief eenvoudige taak en 
inkommer Chris Barr het passievol begin om die wiele 
(water) aan die beweeg te kry.  Selfs hy, met al sy 
ondervinding van die korporatiewe wêreld, het egter die 
skansmure van burokratiese rompslomp wat op hom sou 
wag effens onderskat. Maar die amptenary het nie geweet 
wat op hulle wag die dag toe hulle met Chris Barr paaie 
gekruis het nie.  Hieronder, in Chris se eie woorde, volg 
die jongste stand van sake: 
 

“Hi all 
We finally met this morning (9 Oct 2013) to review 
completion of the licencing requirements for the project. 
 

The meeting was attended by: 
Stephen Mullineux (DWA Cradock) 
Bheki Kunene (DWA East London) 
Chris Wright (BW Municipality) (BWM) 
Karin de Bod (BW Municipality) 
Myself 

 

Bheki and Karin reviewed the documentation requirements in 
detail for an hour or so and at the end of the meeting both 
were satisfied with what had to be done. 

 

We are anticipating that completed documentation will be in 
Bheki’s possession early next week at the latest. 

 

I spent 2-3 hours with Bheki after the others left showing 
him the layout of the project and answering his questions and 
when he left he was very positive about the project and 
undertook to do everything to “fast track” completion of the 
process.I have to say that the entire Cradock/East London 
DWA team have been outstanding in their support for the 
project. 

 
It would seem that BWM will have to call for Tenders as the 
project cost is likely to exceed R200k which is their 
threshold for being able to call for quotations. 

 

It would be really useful to put this all to bed before 
December but let’s see how it goes. 
 

En die heel jongste nuus is   ........ 

 

Hi Guys 

 

Completed forms were couriered by BWM to DWA today! 
 

Regards 

 

Chris 

Die bron van die leiwater 

Deel van die vervalle toevoersloot 

Een van die pragtig geboude tonnels 
onderdeur die pad 
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KAROO CUISINE -  meer as 
'n Kookkursus 

Die eerste volwaardige Karoo Cuisine kookkursus 
aangebied deur Erika Grebe en Susanna van der 
Merwe op Izak en Susanna van der Merwe se 
mooi plaas, Badsfontein, was uiteindelik veel 
meer as net 'n kookkursus omdat die 
kursusgangers in dié paar dae met nuwe oë na die 
Karoo leer kyk het en hegte vriendskappe gevorm 
is. 

 

Alhoewel die kursusgangers van Port Elizabeth, 
Somerset-Wes, Gordonsbaai, die Strand en 
Graaff-Reinet mekaar glad nie geken het nie, het 
hulle vandat hulle die Maandagnamiddag op 
Badsfontein aangekom het, danksy die 
Badsfonteiners se gasvryheid, so tuis gevoel dat 
hulle soos ou vriende gemaklik met mekaar kon 
verkeer.  Die tradisionele boerekos, skaapboud en 
braai-aartappels het hulle gou van hulle gejaagde 
stadslewes laat vergeet. 

 

Na 'n gesellige ontbyt Dinsdagoggend het Erika 
Grebe die eerste klas van twee uur aangebied. Na 
'n koppie tee is daar weer tot so 13:30 gekook.  
Teen dié tyd was die dames en een man, 'n 
narkotiseur, gereed vir 'n laat middagete onder die 
prieel en is die geregte, wat die oggend aangeleer 
is, beproef. 
 

Die kookprogram vir die week het 'n 
verskeidenheid geregte ingesluit en het die 
kursusgangers van wildsvleisgeregte, ontbeende 
hoender, Franse slaaie, watertand nageregte, 
skaapvleis, groente en stillering geleer.  Grebe kon 
die belangrikheid van keurige aanbieding nie 
genoeg beklemtoon nie.  'n Mens eet immers in 
die eerste instansie met die oë. 
 

Dinsdag is die "studente" met 'n 
gesigsbehandeling by Lavender Breeze bederf.  
Hulle is aangenaam verras deur die professionele 
diens by Lavender Breeze en het die Kweperlaan 
se koek en koffie geniet.  Murraysburg se 

koffiewinkel hoef geen tree vir enige Mug and 
Bean terug te staan nie.  Inteendeel, Jenny se 
hartlikheid en persoonlike diens asook die 
gesellige atmosfeer kan moeilik deur enige 
stedelike koffiewinkel getroef word. 
 

Die pastamakery wat Woensdag aangedurf is, het 
vir groot pret gesorg.  Onbevange het die groepie 
elke oomblik geniet terwyl hulle baie geleer het.  
Erika Grebe weet wat sy doen en danksy haar 
kundigheid en goeie beplanning was die kursus 
nie net leersaam nie, maar het die kursusgangers 
ongemerk met nuwe oë na kosmaak gekyk.  Die 
terugvoer het getuig dat die nuwe kennis dadelik 
tuis beproef is en die eggenotes onmiddellik 
oorrompel is deur die verandering in hulle gades 
se kookvernuf. 
 

 Alida Vermeulen se praatjie oor 
porseleinrestourasie laat Donderdagmiddag was 
baie interessant en die besoek aan die NG-kerk 
spesiaal aangesien een van die kursusgangers, 
orrelis van Strand-Noord se gemeente, die 106 
jaar oue orrel pragtig tot sy reg kon laat kom.  
Werklik 'n hoogtepunt!  Daarna is 'n afskeidsete, 
soos net Erika Grebe dit kan voorsit, in haar en 
haar man Hein se restaurant ATE geniet. 

 

Die kursusgangers is Vrydag traag as hegte 
vriende uitmekaar, wel gewapen met 'n pragtige 
resepteboek, voorskoot,  nuwe ervarings en les bes 
kookkennis.  Dit was asof almal met nuwe oë na 
die Karoo gekyk het en die skoonheid van die 
landskap, selfs van sy klippe ontdek het. 

 

Die hartlike omgang van wildvreemdes met 
mekaar in 'n aanvanklik vir hulle vreemde, leë 
wêreld asook die warm gasvryheid van nie net 
Susanna van der Merwe en Erika Grebe nie, maar 
ook hulle gades, Izak en Hein, maak van hierdie 
kookkursus 'n volronde selfs helende ervaring. 

 

Daar word reeds uitgesien na die volgende kursus 
in Desember. 
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VLV kry kykie in Outisme 
 
Erna Swanepoel het tydens die Oktobervergadering 
een en ander oor outisme met die lede gedeel.  
Alhoewel sy baie betrokke is by haar outistiese 
kleinkind kon sy genoeg afstand kry om soveel 
moontlik navorsing oor outisme te doen sodat die 
kind so normaal moontlik kan ontwikkel. 

 

Outisme is 'n fisiese siekte en die afwyking in die 
brein kan nie by 'n fetus gedianoseer word nie.  
Swanepoel se kleinseun het die eerste maande van sy 
lewe normaal voorgekom en ontwikkel totdat hulle 
begin merk het dat hy nie oogkontak maak nie.  Soos 
sy dit gestel het, was die liggie in die ogies net weg. 

 

Natuurlik is dit vir ouers moeilik om te aanvaar dat 
daar iets ernstigs met hulle kindjie skort en tydens 
die ontkenningsfase kry allerlei buitefaktore die 
blaam.  In hulle geval is daar beide Engels en 
Afrikaans in die ouerhuis gepraat en het hulle 
gemeen dat dit die kind verwar en sy spraakvermoë 
nadelig beïnvloed het.  Daar is gou besef en 
navorsing het dit bevestig dat outisme nie deur 
omgewingsfaktore veroorsaak word nie.  'n Kind 
word met die strukturele skade aan die brein gebore.  
Ongelukkig kon nog nie bepaal word wat dit 
veroorsaak nie, maar dit is in 10% gevalle geneties 
oordraagbaar. 
 

Outisme is 'n spektrumafwyking wat in verskillende 
kinders uiteenlopend manifesteer.  Die afwykings 
kom op die gebied van taal en kommunikasie, sosiale 
interaksie,  verbeelding en spel voor.  By sommige 
lyers is die afwyking die sterkste by sosiale 
interaksie, terwyl ander weer taal- en 
kommunikasieprobleme of 'n kombinasie van 
afwykings het. 

 

Ongelukkig is daar nog geen oplossing vir die 
probleem nie.  Daar is ook nie medikasie om die 
simptome te verlig nie. 'n Gestruktureerde 
opleidingsprogram kan die kind egter help en al is 
die vordering dikwels stadig kan outistiese kinders 
wel op sekere gebiede presteer.  Voordat daar op 'n 
opleidingsprogram besluit word, moet die kind fyn 
dopgehou en waargeneem word sodat die program 
by sy behoeftes aangepas kan word. 
 

Al is hulle spraakorgane goed ontwikkel, ondervind 
outistiese kinders in 'n meerdere of mindere mate 
spraakprobleme.  In 50% van die gevalle kan hulle 
ook intellektueel gestrem wees.  Hulle is dikwels 
hiperaktief omdat hulle hul nie in die verbeelding of 
spel kan uitleef nie.  Outistiese kinders reageer nie 
op geluide nie, is vreesloos omdat hulle nie gevaar 

verstaan nie, maak selde oogkontak, glimlag nie, stel 
nie belang indien iemand na iets wys nie, kyk eerder 
na objekte as mense en verkies om alleen te wees.  
Omdat hulle nie kan verbaliseer nie, is dit vir hulle 
moeilik om in sinvolle verhoudings met ander te 
staan. 

 

Sulke kinders voel die veiligste in 'n streng roetine 
en het dikwels rituele wat hulle volg.  Weens hulle 
onvermoë om te kommunikeer, is hulle soms 
aggressief en moet hulle omsigtig, maar ferm hanteer 
word.  Hulle reageer goed op sterk outoriteit. 

 

Natuurlik kan 'n outistiese kind baie stremming in 
die ouerhuis veroorsaak.  Die ander kinders in die 
gesin verstaan nie die boetie of sussie se probleem 
nie, terwyl die verhouding tussen die twee ouers ook 
beproef word.  Ten spyte van alle probleme moet 
daar egter deurgedruk word met sy 
begeleidingsprogram al is die vordering soms 
moeilik waarneembaar. 

 

Outistiese kinders het dikwels ook metabolistiese 
probleme en het hulle soms 'n probleem met die 
afbreek van proteïne. Soja, gluten, suiker en 
suurdeeg moet onder andere in hulle dieet vermy 
word.  Boonop is hulle kieskeurig met wat hulle wil 
eet en kan juis die dieet tot moeilike konfrontasie lei. 

 

Weens hulle eiesoortige probleme kan outistiese 
kinders nie in normale skole tot hulle reg kom nie.  
Ongelukkig is daar min staatskole vir hulle en is die 
privaatskole baie duur en die waglyste lank. 
 

Daar word ongelooflik hoë eise aan die gesin van 
outistiese kinders gestel, maar Swanepoel getuig van 
die vreugde en baie spesiale oomblikke wat so 'n 
kind bring.  Met baie deernis, maar ook nugterheid 
en vasberadenheid van die res van die gesin, kan 'n 

outistiese kind ook lewenskwaliteit geniet. 

 

Die dames het groot waardering vir die eerlikheid, 
opregtheid en liefde waarmee Erna Swanepoel van 
hulle pad met die outistiese klein Nathan vertel het. 

Klein Nathan besig om sy fiets reg te 
maak 
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Die graad 2-koor van UPS onder leiding van Alet 
Kingwill het met hulle sang, veral die 
Kerskeurspel, groot plesier verskaf terwyl die vier 
8-jarige violiste en die vyf blokfluitspelers almal 
se harte gesteel het. 
 

Aangesien die VLV 'n verskil in die gemeenskap 
wil maak, word daar deurlopend onder Elsie 
Smuts se inisiatief broodknippies waarvan daar 
rolstoele gekoop word, versamel.  Sedert 2006 is 
daar reeds 400 rolstoele deur middel van die 
broodknippies wat VLVK versamel, bekom. 

 

Verskeie dames het ook lakens en handdoeke vir 
Huis Spitskop gebring. Dit is met groot dank 
ontvang en  kon die plaaslike VLV-tak ook daar 'n 
verskil maak. 
!!!!

The Great Gatsby 

 

Die Great Gatsby het gekom en gegaan en 
uiteenlopende reaksies uitgelok.  Soos met 
Sugarman, was daar heelwat fliekgangers wat nie 
geweet het wat om te verwag nie en die 
verskillende kommentare het nogal die lagspiere 
geprikkel.  Sommige het gedink dit gaan oor 'n ou 
motorkar, 'n ander het geglo dit gaan oor die 
dansers van die Moulin Rouge en die modes van 
die tyd en ek moet erken ek het self gedink dit is 
'n musiek-blyspel en die Gatsby is een of ander 
soort dans soos die tango of die bop of die twist!  
Dit het 'n rukkie geneem vir die tema om te 
ontwikkel en die les tuis te bring oor die futiliteit 

van die materialisme en dekadensie van die 
Amerikaanse lewenswyse van die 1920’s.  Een 
fliekganger kon egter die geraas en partytjies net 
nie langer verduur nie en het huis toe geloop voor 
die boodskap tyd kon kry om in te sink! 

 

!"#$%&#'($%'()*+$#,-./&#)$ ("#0#)$/1$2#3'2#43#5$
62#'.6)05$ &#)6)('43#$ (/$ 3"'47#5$ )/36'.$ 8-"#'9'.5$
'42$ #,3#))5$ 3&#'(647$ '$ -/&(&'6($ /1$ ("#$ :';;$ <7#$
("'($ "')$ *##4$ 2#)3&6*#2$ ')$ '$ 3'8(6/4'&+$ ('.#$
&#7'&2647$("#$<0#&63'4$=&#'0>$

Maar die grootste wenner van die aand was 
ongetwyfeld die lekker samesyn, hamburgers, 
piekniekmandjies en geprosseseerde 
druiwesappies van alle kleure en geure.  Weens 
die onsekerheid wat die weer beplan het vir die 
aand, het die organiseerders besluit om die fliek 
eerder in die Rolbal klubhuis te hou in plaas van 
op die ruim grasperk by Chris en Jenny se huis.  
Dit het geen verskil gemaak aan die joligheid nie 
wat net weer bewys dat die Murraysburgers enige 
situasie in pret kan omskep. 

Baie dankie aan Adri Smit, Jenny 
en Chris Barr vir ‘n heerlike aand.  
Ons sien uit na die volgende fliek 

 

Elma Immelman en Sebastiaan klink 
'n glasie met Adri Smit, die groot 

gees agter die aand 

I hope that scorching motorists will take to 
aviation, and break their own necks instead of 

those of the public. 

 

(Sir Walter Hely-Hutchinson, Governor of the 
Cape, March 30, 1909) 
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Organiese tuinbou is moontlik in 
die Karoo 

 
Tydens haar Oktober-tuinbouprogram het Elsabé 
Louwrens entoesiasties van organiese tuinbou vertel. 
Dit verg 'n kopskuif van tuiniers, wat in die ou manier 
van doen vasgevang is, om te aanvaar dat gereelde 
omspit, sintetiese kunsmis, plaag- en onkruiddoders 
die grond skade berokken.  Organiese tuinbou is 'n 
natuurlike proses waar die grond deur kompos en 
vermikompos gevoed word.  Dit is goedkoop omdat 
organiese materiaal, wat normaalweg weggegooi sou 
word, gebruik word om die grond te verbeter.   
Goeie tuingrond bestaan uit verrotte plant- en 
dierereste (organiese materiaal), minerale, water en 
lug.  Humus en glomalin is baie belangrik om 
vrugbare grond te verkry.  Humus is die eindproduk 
van kompos en het 'n waterhouvermoë van 80%.  Hoe 
meer humus daar in die grond is hoe vrugbaarder is 
die grond.  Plante in vrugbare grond is gesonder en 
dus word minder plaagdoders benodig.   Glomalin 
word deur die mikorisa fungi geproduseer.  Dit 
beskerm die plant se wortels en maak die plant beter 
droogtebestand. 
Vrugbare grond bevat miljoene goeie mikro-
organismes.  Om hierdie organismis aan die lewe te 
hou, word koolstof en stikstof benodig.  Organiese 
materiaal is ryk aan koolstof en stikstof.  Kompos 
moet sommer in 'n dik laag bo-op die grond geplaas 
word.  Gereelde omspit en sintetiese kunsmis dra 
daartoe by dat grond onvrugbaar word.  
Eko-vriendelike tuinmaak verhoog die humusinhoud 
van die grond en moedig goeie mikro-organismes, wat 
die organiese materiaal afbreek, aan om te 
vermeerder.  Die grond dreineer dan ook beter omdat 
humus water soos 'n spons opsuig en dit dan weer 
stadig vrystel.  In kleigrond maak humus die grond 
losser sodat meer lug daarin kan kom, en in sandgrond 
sal dit die water beter vashou sodat dit nie dadelik 
wegdreineer nie.  Herbenutting is een van die 
belangrikste beginsels van organiese tuinbou.   
'n Wisselbouprogram, wat oor drie jaar strek, help om 
te voorkom dat een spesifieke insek, plantsiekte of 
onkruid 'n probleem word.  In die eerste jaar kan 
blaargewasse wat baie voeding benodig en/of 
vrugdraende gewasse wat minder voeding benodig, 
geplant word.  In die tweede jaar sal wortelgewasse 
soos wortels, uie, radyse, rape en beet nog goed vaar 
in die grond omdat hulle minder voeding benodig.  In 
die derde jaar moet peulgewasse soos ertjies en 
boontjies geplant word aangesien hulle stikstof in die 
grond fikseer en dus met die heropbou van die grond 
'n belangrike rol speel.  Die wortels van peulgewasse 
het klein knoppies wat bakterieë bevat, wat oor die 

vermoë beskik om stikstof uit die lug te haal.  
Peulgewasse moet as groenbemesting in die grond 
ingespit word sodat die stikstofinhoud direk in die 
grond kan ingaan om dit te verryk. 
Die terugkeer na die tuin van vriendelike insekte, 
erdwurms, liewenheersbesies en voëls is 'n seker 
aanduiding van die verbetering van die gehalte van 
die tuingrond. 
Waar die meeste Murraysburg-tuine na die 
winterkoue en droogte maar leeg en vaal lyk, is daar 
pragtige welige artisjokplante in die tuin van Elsabé 
Louwrens.  Nie net is hulle 'n lus vir die oog nie, maar 
is rypbestand en dan boonop nog 'n lekkerny.  Sy het 
van die artisjokke gekook en en kon die lede van die 
blaartjies aftrek, dit in een van  twee souse doop en 
proe. 
Dit was beslis 'n interessante vergadering, wat die 

lede nuut laat dink het, nie net oor organiese tuinmaak 
nie, maar ook oor die minder bekende artisjok. 
 
 
 

Die Roosfees 
Murraysburg vier vanjaar die Roosfees.  Die fees was 
deur niemand gereël nie, daar is geen vertonings, 
kosstalletjies of Mej Roos kompetisie nie.  Die rose 
van die dorp het self besluit om vanjaar 'n besonderse 
vertoning aan te bied! 

Elsabe Louwrens 
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Fracking – Rondte 4 (of is dit 5?) 

Sedert Shell so drie jaar gelede op ons radarskerms 
verskyn het, het ons ou dorpie al heelwat besoeke 
ontvang van dié olie-reus.  Soveel so, dat ons nou 
al begin om die die manne en dames wat die 
maatskappy se aspirasies en belange hier kom 
verteenwoordig, op voornaamterme begin ken.  
Sommige van hulle is sommer baie belangrike 
amptenare wat mens laat dink dat ons dorpie beslis 
hoog op hulle agenda is.  So het ons op 31 Oktober 
weereens in die Thusong gemeenskapsentrum 
byeen gekom om te luister na Shell se jongste 
aanslag om ons te oortuig van die reuse voordele 
en zero-risiko van hidrobreking in die karoo. 

 

Hierdie keer was daar ‘n nuwe seuntjie op die 
speelgrond en so het Josua A Bezuidenhoudt die 
projektor aangeskakel en die, nou al bekende, 
voorligting begin terwyl ou strydos Naill Kramer 
stil in die agtergond gesit het en die nuweling in 
die leeuhok losgelaat het.  “New face, same old 
slides”, hoor ek iemand langs my fluister.  Die 
arme Joshua, hoe moes hy weet wat op hom wag?  
Die ervare Naill het maar later tot die jongman se 
redding gekom om die wantrouige inwoners en 
boere se lastige vrae te hanteer.  So het die twee 
gaandeweg rolle omgeruil en het Naill die vloer 
moes oorneem terwyl jong Joshua na die 
agtergrond gevlug het. 
 
Dit is duidelik dat Shell se strategie radikaal 
verander het sedert die eerste vergadering drie jaar 
gelede.  Gesprekvoering, deelname, oop kaarte, 
samewerking en al die ander regte dinge, het nou 
hulle aanvanklike stoomroller-tegniek vervang.  
Dit is baie goeie nuus, want hidrobreking gaan 
gebeur - daarvoor is groot geld te magtig.  Al wat 
ons kan doen, is om onsself met alle moontlike 
inligting te bewapen en 'n beherende rol te begin 
speel in die bestuur van die prosesse.  Maak nie 
saak of jy anti- of pro-fracking is nie, dit is steeds 
belangrik dat ons almal uit een mond praat en 
optree wanneer dit kom by die behoud van ons 
omgewing en die voordele wat dit vir ons as 
gemeenskap kan inhou.  So, byt maar vas en woon 
Shell se voorligtinsessies by, al beteken dit dat jy 
vir die hoeveelste keer sal moet luister na wat 
hidrobreking is, wat die land se energie behoeftes 
oor die volgende 50 jaar gaan wees, hoeveel 
werksgeleenthede geskep gaan word, ens, ens.  Dit 
blyk dat daar darem elke keer nuwe inligting 
uitgelek word, hetsy per ongeluk of doelbewus.  
Ek maak hierdie stelling, want by hierdie 
vergadering het Shell vir die eerste keer 'n baie 
belangrike stukkie inligting in verband met die 

fisiese brekingsproses bekend gemaak wat 'n 
radikale verandering maak in ons konsep van wat 
gaan gebeur wanneer die ekplorasie en ontginning 
begin plaasvind.  Die eintlike breking vind plaas 
oor slegs twee dae, die gas vloei daarna vir die 
leeftyd van die gat onder eie druk.  Die boor- en 
brekingtoerusting verskuif na die volgende perseel 
en al wat by elke werkende gat agterbly is 'n 
redelik onopsigtelike struktuur, sowat 1 ! m hoog.  
Dit trek behoorlik die mat onder die voete uit van 
ons argumente ten opsigte van die onaanvaarbare 
riskos wat hidrobreking inhou in ons sensitiewe 
karoo.  Of Shell hierdie inligting tot dusvêr 
doelbewus of onnadenkend weerhou het, bestaan 
daar verskillende menings oor en ons kan lank 
daaoor debatteer.  

 

 
Murraysburg se Grotes 

Frans du Preez van Sekretariskraal is al bekend as 
die breker van rekords van die grootste beet, 

spanspanspekke, 
pampoene en hoogste 
mielies.  

Maar op Kapoksplaas het oom Dammetjies 
Rossouw self iets om mee te spog.  Hierdie ooi het 
in die klowe weggekruip as daar geskeer word en 
sodoende die laaste paar besoeke aan die wolsalon 
misgeloop!   



   
 

 


