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Veteraan Motors 

En terwyl die jong bakkies dit uitgespook op die stofpaaie van die Spitskop Avontuurdag, het 
hierdie meer besadigde ou gryses van die Ooskaapse Veteraanmotorklub dit rustiger gevat en 

liewer ‘n heerlike middagete in die pragtige tuin by Jenny Ballantyne se Kweperlaan geniet.  
Daar lê beslis wysheid in die grysheid!  

 

Wiehan Grundling 
 

Saam met die NG Gemeente se kerssangdiens, gaan Wiehan 
Grundling Murraysburg weer eens vergas met ‘n orreluitvoering op 

ons pragtige windorrel.   
Sondag 15 November om 1800 

 
Moet dit nie misloop nie! 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                    SMS:  072 388 9284 / 082 5093 120 
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za        POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

Pseudonyms may be used, but all letters must be supported by a name, signature and address. 
The editors reserve the right to edit or reject letters.  The deadline for contributions is middle of the month. 
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Spitskop Avontuurdag 
groot pret 

 

Die jaarlikse fondsinsameling vir Huis Spitskop is 
goed deur goedgesindes van omliggende dorpe en 
Murraysburg ondersteun.  Die goeie opbrengs kon nie 
op 'n beter tydstip gekom het nie aangesien daar 'n 
vertraging met die uitbetaal van die staat se subsidies 
is, terwyl die personeel, wat ook hulle verpligtinge 
het, betaal moet word.  Engen Riverside, die hoofborg 
van die Avontuurdag,  se groot kontantbydrae, asook 
die kontant van ander donateurs, het die bestuurder 
van Huis Spitskop uit die verknorsing gehelp. 
 

Reeds voor 6:00 het die eerste fietsryers op 
Toverfontein aangekom om te registreer.  Daar was 
ook voorsiening vir kinders gemaak   Die rit van 
ongeveer twee ure op 'n pragtige oggend in die mooi 
veld was iets besonders. 

 

Ds. André Louwrens het dan ook heel gepas tydens 
die opening die versugting uitgespreek dat alle 
deelnemers aan die avontuurdag die Skepper en Sy 
grootsheid in die natuur sal beleef.  

 

Om 9:30 het 29 deelnemers die avontuurrit oor vier 
van die mooiste plase in die Murraysburg-distrik tot 
bo-op Misthoek se hoogste punt aangepak.  Plek-plek 
moes die bestuurders goed konsentreer, maar daar was 
ook geleentheid om die skoonheid en wydte van die 
Karoo te geniet.  In ruil vir die opwinding van die 
hindernisbaan, wat verlede jaar op Brandkraal 
aangedurf is, kon die deelnemers vanjaar alle 
spinnerakke uit hulle koppe verdryf en een met hulle 
voertuie bewus word van die wonder van die Karoo-
veld en –lug. 
 

Op Misthoek het die gasvrye Jacques en Maretta 
Theron alles moontlik gedoen om die deelnemers tuis 
te laat voel.  Die heerlike geure van Louis Slabbert se 
skape aan die spit het die monde laat water terwyl  
van die personeel van Huis Spitskop buite onder die 
bome  immer gewilde roosterkoeke gebak het.    

Daar is heerlik onder die bome in die groot tuin geëet 
en gekuier en het die dreigende donderbuie die 
geselligheid net verhoog.  Wie gee dan nou om 
wanneer 'n paar druppels in die Karoo val!  Dit is deel 
van die wondergawes van Bo, waarvan elke 
teenwoordige opnuut bewus geword het. 
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Die trekking van die lootjies is altyd 'n hoogtepunt en 
was die pragtige braaitoestelle, deur Grassie Staal 
vervaardig en geskenk,  die groot trekpleister by die 
lootjieverkope.  Gustav en sy onderneming is al vir 
jare een van Spitskop se grootste en getrouste borge.  
Danksy die borge se oop harte en hande vir Huis 
Spitskop se oues en gestremdes kon 'n pragtige en 
welkome bedrag geïn word.  Die beheerraad, 
inwoners en personeel van Huis Spitskop wil graag 
die volgende borge en donateurs bedank en die 
gemeenskap aanmoedig om hulle ondernemings te 
ondersteun: Blue Sky, Bothas Garage, Don van Wyk, 
Drostdy Toyota, Dwaine Warner, Engen Riverside, 
Elmarie‘s Skincare, Elana en Boeta Grobler, Flippie 
Conradie, GRT Hardeware, Grassie Staal, Herholdt 
Indecor, KVB Murraysburg, Kays Kafee, Kalie van 
Heerden, Kweperlaan, Lazy Blue-Brittania, Merino 
Apteek, Midland Drugstore, Miems Haarsalon, 
Montego, Murraysburg Slaghuis, Murraysburg 
Vulstasie, Mr Paint, Omnisolar, OVK Graaff-Reinet, 
Polka Graaff-Reinet, Sarie en Percy Reynolds, Supa 
Quick Graaff-Reinet, Swan Craft Paneelkloppers, 
Theronnie van der Merwe, Michau du Toit, Hardus 
Theron en Monica Theron. 
 

Na die trekking van die lootjies het enkele brawes die 
dreigende weer trotseer en die die steil pad teen 
Misthoek aangepak terwyl ander hulle huiswaarts 
gehaas het om die Springbokke teen die All Blacks te 
kan ondersteun.  Sommiges het sommer op Misthoek 
en op Toverfontein na die rugby gekyk.  Al was ons 
manne in groen net nie heeltemal goed genoeg om die 
manne in swart te troef nie, het die verloor geensins 
aan die pret van die dag afbreuk gedoen nie.  Boonop 
was elke deelnemer bewus van 'n warmte in die hart 
omdat sy plesier so 'n verskil aan die lewens van die 
50 Spitskopinwoners maak. 
 

'n Hartlike dankie van die beheerraad aan alle 
betrokkenes. 
 

 

Antoinette Pienaar belig die 
waarde van kruie 

 
Op 30 September het die dames van die Murraysburg 
Tuinbouklub op Winterberg,  plaas van Jacques en 
Wilna Pienaar,  byeengekom om na dié kenner van 
ons inheemse kruie,  Antoinette Pienaar,  te luister. 

Al die plante waarvan sy vertel het,  groei hier in die 
Karoo en kan in ons tuine geplant word.  Die tee wat 
gemaak word wanneer kookwater oor wilde-alsblare 
gegooi word,  moet vir vier dae in die week twee keer 
per dag gedrink word om parasiete en gordelroos te 
beveg.  Wynruit saam met wilde-als en een koppie 
suiker vir 30-45 minute in 1 liter water tot 'n stroop 
gekook,  kan met groot sukses vir bronchitis en 
longontsteking gebruik word.  'n Stukkie nieshout kan 
ook daarmee saam gekook word,  maar moet natuurlik 
voor inname uitgehaal word. 
 

Die genesende eienskappe van die twee 
Sutherlandiasoorte, wat in die Karoo as kankerbossie 
bekend is,  is algemeen bekend.  Tee kan gemaak 
word met kookwater en een teelepel saadjies en dit 
kan daagliks ingeneem word.  Katjie-drie-blaar 
groei onder doringbome en is goeie behandeling teen 
borskanker, menopause en PMS wanneer 1 tlp vol 
saam met 1 tlp kankerbossiesaad en 'n liter water 
aangemaak word.  Die gereelde gebruik daarvan 
verhoog ook 'n vrou se vrugbaarheid. 

 

Tiemie is sterk anti-inflammatories wanner die 
boonste punt van 'n takkie saam met 250 ml 
kookwater gebruik word.  Dit moet drie keer per 
week,  maar nie langer as drie weke aaneen nie,  
gedrink word. 
 

Brandnetel is wondelike medisyne vir verskeie 
kwale.  Dit herstel die wanbalans van bloeddruk 
(hoog of laag) en bevorder die gesonde werking van 
die pankreas en galblaas.  Dit beveg selfs ekseem of  Oud en jonk het elke oomblik geniet 
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swamme onder die naels!  Gebruik een takkie 
brandnetel op een liter kookwater.  Vier keer per week 
moet 'n kwart koppie op 'n slag gedrink word. 

 

Van Gousblomblare (Calendular) kan 'n helende salf 
vir brandboudjies,  stukkende plekke en wonde 
gemaak word.  Een koppie blare en stingel en een 
koppie byewas moet in 'n dubbelkoker saam gekook 
word. 

 

Dit is redelik algemeen bekend dat Bulbinella 
(balsem kopiva) nie net verligting gee vir bloubasie, 
muskiet- en spinnekopbyte en ekseem nie, maar ook 
helend daarop inwerk.  Wanneer 'n halwe tamatie met 
snykant na onder vir enkele dae op 'n spinnekopbyt 
vasgemaak word, trek dit die gif uit. 

 

Soos uit sy naam afgelei kan word,  genees 8-dae-
geneesbos binne ag dae selfs 'n ingegroeide toonnael,  
terwyl balderjan saam met boesmanknoffel 'n 
verkoue beveg.  Stinkkruid is goed vir enige pyn en 
vir hoofpyn kan 'n bossie stinkkruid net so onder jou 
hoed gesit glo wondere verrig. 

 

Peperboomblare moet van die stingel afgestroop en 
vir 30 minute in bruin asyn laat lê word voordat 'n lap 
daarin gedoop word.  Die lap kan dan om 'n seer 
gewrig gedraai word.  Groen amara kan vir 'n 
spastiese kolon verligting gee en selfs diarree stuit.  
Gooi 'n koppie kookwater op 'n klein klossie van die 
plant en neem twee slukke wanneer die water lou is. 
Gooi 'n koppie kookwater op 'n stuk wilde salie so 
lank as jou wysvinger en laat staan oornag.  Neem dan 
drie keer per dag 'n sluk om sinusinfeksie te bekamp, 
terwyl 'n pluisie van 'n blaar van die kruisement 
malva oorpyn sal laat bedaar.  Vyf kruisementblare 
wat oornag in vyf  liter water staan, verskaf 'n 
verfrissende drankie. 
 

Kasterolie  (Palma Christi) het 'n heilsame uitwerking 
op die ingewande.  Wanneer dit aangesmeer word,  
trek dit deur die vel en moedig die brein aan om 
seratonien af te skei om pyn te verminder.  Watte 

gedoop in kasterolie, wat in warm water gestaan het, 
kan op seerplekke gedruk en selfs liggies om die plek 
gedraai word.  Dit is baie goed vir die vel en kan 
suksesvol vir bedsere gebruik word. 

 

Die fyngestampte skil van 'n granaat kan saam met 
water ingeneem word om maagprobleme te bekamp. 
Wanneer kruie gebruik word,  is die helende effek nie 
dadelik merkbaar nie en voel die pasiënt aldus Pienaar 
eers slegter.  Daar moet egter met die behandeling 
volhard word.  Uiteindelik is daar heelwat minder 
skadelike newe-effekte as by konvensionele 
medisyne. 

 

Antoinette Pienaar se entoesiasme oor kruie is 
aansteeklik en van haar rate sal beslis deur die dames 
beproef word. 

 

Naarheid en Waarheid 
Moenie eers baklei en dan hardloop nie: hardloop 

eers solank als jij nog vars en heel is 

 

Ik was so hard besig om kanse te soek dat ik mij 
gelegenhede éen vir éen laat virbijglip het 

 

Die krans het nie nodig om terug te stamp nie 

 

Als ik wil, het ik ‘n onbreekbaar sterke wil.  
Ongelukkig wil ik nie altyd wil nie 

 

Leer eers swem en dan duik, dan kan jij opduik.  
Als jij eers wil leer duik.  Duik jij af 

 

Hoor die hoenderhaan roem: “Ik het gekraai” kraai 
hij, “dat die dag moes breek en kijk daar breek 

hij” 
~ CJ Langenhoven, 1918 ~ 

Bulbinella 

Kasterolieplant 
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Veels geluk! 
 

 
Tarryn Nell, daughter of Fay and Ockert Nell of 
Murraysburg, received a Masters degree in 
Mangement and Development, Corporate Social 
Responsibility, from the NWU- 
Potchefstroom.  She is HIV & AIDS so-ordinater, 
Student Counselling and Development at the 
university. 
	

Boekklubnuus 
Monica Theron stel haar boekkeuses vir 
Oktober,  o.a. Kevin Pietersen se outobiografie,   by 
die boekklub bekend. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kennis word in die 
praktyk toegepas 

Die lede van die Tuinbouklub het tydens die 
Oktobervergadering hulle kennis en ondervinding 
van tuinmaak in die Karoo met Rykie de Klerk op 
Swartbosch gedeel nadat De Klerk een en ander oor 
haar gunstelingblomme vertel het. 

 

Alhoewel dit algemene gunstelinge is,  het sy 
voorbeelde van dié blomme in potte gehad.  Seker 
die gehardste en dankbaarste is die wildeknoffel, 
wat van vol son hou. Daar is 24 spesies van dié 
plant.  Almal beheer egter tuinpeste en insekte deur 
hulle van ander plante weg te lok.  Afgesien van die 
mooi vertoning, wat veral die ligperses maak, het 
die plant ook medisinale waarde. 

 

Inkalelies aard goed in die Karoo en groei maklik.  
Hulle hou van semi-skaduwee en verkies 
oggendson.  'n Groot verskeidenheid kleure is nou 
beskikbaar.  Die oorspronklike "Painted lady“ in 
skakerings van pienk bly immer gewild.  Die 
blomstele moet nie gesny nie, maar uitgetrek word, 
om sodoende nuwe groei te stimuleer.  Hulle hou 
tot twee weke in water, veral wanneer 'n bietjie Jik, 
skottelgoedseep en suiker by die water gevoeg 
word. 

   

Die Goraplant of  " Butterfly Bush " is van Noord-
Amerika afkomstig.  Hulle vertoon veral goed in 'n 
tuin met 'n kothuistuineffek.  Hierdie sierlike 
blomme kom in wit en alle skakerings van pienk tot 
donkerpienk voor.  Deur die loop van die dag 
verander die wit blomme tot 'n sagte pienk.  Hulle 
blom vanaf die vroeë lente totdat die eerste ryp kom 
en moet in toom gehou word aangesien hulle hulself 
saai en vinnig vermeerder. 

 

Die laventelbos met sy gryserige loof en blou-pers 
blomme vertoon veral mooi wanneer dit saam met 
geel en oranje blomme geplant word.  Wanneer dit 
goed gevestig is, verlang dit vol son en nie te veel 
water nie.  Die Engelse "lavender" is die gehardste 
en kan die Karoo-koue hanteer.  Dit moet elke 
tweede jaar vervang word aangesien die bosse 
stokkerig word.  Wanneer die bos gesnoei word, 	
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moet eers slegs die helfte van die plant horisontaal 
weggesny word en die ander helfte wanneer die 
eerste helfte goed uitgeloop het.  Die Franse 
laventelbos het getande blare, terwyl die blare van 
die Spaanse laventel aan dié van roosmaryn 
herinner. 

 

Sedert Phil en Rykie op Swartbosch kom woon 
het,  het hulle wondere in die eens verwaarloosde 
tuin uitgerig. Op uitnodiging van Rykie het die 
ervare tuiniers tydens 'n wandeling deur die tuin 
allerhande voorstelle gemaak en kon sy antwoorde 
op verskeie vrae ontvang.  Aangesien sy van 
Bloemfontein afkomstig is en nie in die Karoo 
grootgeword het nie was die praktiese sessie vir 
haar en van die ander jong,  ywerige tuiniers van 
groot waarde. 

 
 
 

The best way to find yourself is to lose 
yourself in the service of others. 

Mahatma Gandhi  

 

Tannie Etta Oosthuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer as dit hoef ons nie te sê nie.  Net 

om dankie te sê tannie Etta, vir ‘n 
pragtige lewe, pragtige herinneringe en ‘n 

pragtige nalatenskap. 

Rykie de Klerk 
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Vir Oud en Jonk 
 

Hi everyone. The date for the annual Sneeuberg Crawl (MTB Challenge) has been 
set for Sat 5 December. 

This year there will be a nice 9.5km trail run for non cyclists. So if you feel like a 
nice run come and join us. 

Be sure to put it in your diary. 


