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In 1966 begin SOEKOR om vir olie te boor op die plaas Kareebosch, 40 km van Murraysburg op die pad na Nelspoort.  

Al ooit gedink hoe dit vandag hier sou gelyk het as hulle wel olie gevind het?  En hou ingedagte dat in daardie jare was 

mense nie naasteby so omgewingsbewus soos vandag nie.  Op die foto hierbo is dit duidelik hoedat die aarde eenvoudig 

skoongeskraap was om plek te maak vir die boormasjien, akkommodasie, kragopwekkers, reuse opvangdam in geval van 

'n olie-mors en die aanloopbaan vir ligte vliegtuie.  Dit alles vir EEN boor.  Vandag, amper 50 jaar later, is daar steeds 

letsels oor van die aktiwiteite.  Wat sou van die landskap oorgebly het indien olie wel op ontginbare skaal gevind was?  

Genadiglik was die gate droog en kon die karoo 'n sug van verligting slaak toe die reuse vragmotors oor die horison 

verdwyn met hulle vragte vol masjinerie en die geldmagnate druipstert agterna.  

Gaan ons weer binnekort tonele soos hierdie sien?  Dit blyk onafwendbaar te wees.  Die genadelose wiele van industrie is 

aan die rol en niks gaan hulle keer nie.  Die enigste hoop is 'n herhaling van die droë boorgate van die middel 60’s van die 

vorige eeu.  
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Blaps! Oeps! Jammer! 

 

In die vorige uitgawe het ons berig oor die boereskanse 

vanwaar die boere Murraysburg se toegangsroetes 

bespied het tydens die Anglo-Boereoorlog.  Oom 

Dammetjies Rossouw het my daarop gewys dat die 

skanse eintlik deur die Engelse gebou en gebruik was, en 

nie deur die boere nie.  Dit maak heeltemal sin, want dit 

was die Engelse wat Murraysburg teen strooptogte moes 

beskerm en nie andersom nie aangesien daar geen 

Dorpswag op die been gebring kon word om die dorp te 

beskerm nie.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groete uit Kuils rivier 
 

Dit bly ‘n lekkerte om te lees van bekendes en onbekendes in 

elke uitgawe.  Niks kan my groot bederf oortref elke 

maand wanneer my seun Ulrich sy ma plesier met die 

nuutste uitgawe.  Dankie vir al die brokkies nuus en goed 

versorgde artikels.  Na 20 jaar weg uit Murraysburg, voel 

dit elke keer soos gister wanneer ek koerant lees.  

  

My man Abie, ‘n boorling van Murraysburg, het sy pa se 

winkel gaan oorneem na my skoonpa se afsterwe in1978.  

Ons seun Ulrich was toe slegs een maand oud.  Ek het 

toe by die hospitaal begin werk en was bevoorreg om in 

almal se lief en leed te deel  vir 12 jaar lank.  Ons ander 

twee seuns is ook Murraysburgers  en ons deel saam 

hierdie groot liefde vir die dorp   

 

Annie Smith .  

 

Les-Mar singel 3 

Nooiensfontein 

Kuils Rivier 

5780  

 

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

 

Ons het weer ‘n paar lekkerlees en interessants briewe van oud-Murraysburgers ontvang.  Dankie 

daarvoor.  ‘n Ander plan wat ons aan dink, is om ‘n foto-geskiedenis van Murraysburg saam te stel.  Ons 

het alreeds ‘n stywe versameling fotos van mense en gebeure uit die verlede maar daar is sekerlik nog 

baie skatte wat oral heen in kaste, lessenaars en skoenbokse skuil.  Stuur asseblief vir my sulke materiaal 

na my epos-adres hierbo.  Of so-nie, bring vir my of vir Jenny by die Kweperlaan enige fotos of 

uitknipsels uit koerante.  Ons sal dit inskandeer terwyl jy wag en dadelik terug besorg.   

 

En dan ‘n spesiale vermelding aan Murraysburg se polisie manne en vroue wat kon uitstyg bo die geknakte 

reputasie van die SAPD en wys dat ons op hulle kan staatmaak vir beide misdaadvoorkoming en 

gemeenskapdiens. 

  

Groete 

René
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Oud-Murraysburger uit vergange 

era oorlede 

Mev  Elize (Teddy) Ferreira, wat op Murraysburg gebore is 

en wat in 1918 saam met haar suster en broer wees gelaat 

is nadat albei hul ouers tydens die Groot Griep op die dorp 

dood is, is op Lentedag, 1 September, op 101-jarige 

ouderdom in Durbanville oorlede. Sy was een van die 

laaste oorlewendes uit ’n vergange era in Murraysburg se 

geskiedenis. 

 

Mev  Ferreira (gebore Roux), wat die afgelope byna dertig 

jaar in Durbanville gewoon het, is oorlede ’n week ná ’n 

beroerte-aanval.  ’n Gedenkdiens is op 5 September vir 

haar gehou in die ouetehuis Aristea waar sy ’n inwoner 

was. 

Elizabeth Maria Louw Roux is op 17 Maart 1911 gebore as 

die jongste van drie kinders van dr Andrew Roux, die 

destydse geneesheer op Murraysburg, en sy vrou, Eileen 

(Ella) Kretzschmar, oorspronklik van die buurdorp 

Richmond. 

 

Dr. Roux was ’n Stellenbosser van geboorte en het daar 

skoolgegaan.  Hy het van 1898 tot 1903 aan die 

Universiteit van Edinburg in Engeland in die geneeskunde 

gestudeer en in die eerste klas geslaag. 

 

Mev Ferreira kon goed onthou dat haar pa een van drie 

Murraysburgers was wat in 1913 gelyktydig die eerste 

plaaslike eienaars van motorvoertuie geword het toe hulle 

by dieselfde geleentheid elkeen ’n Hupmobile aangeskaf 

het. Die ander twee motoreienaars was mnr  Bennie van 

der Merwe, boer van die plaas Middelkop, en mnr 

Christiaan van As, ’n plaaslike sakeman.  Tot in daardie 

stadium was mense vir vervoer op veral perde, osse en 

donkies as ry- en trekdiere aangewese. 

 

Die Roux’s het in die huis op die hoek van Sir George 

Grey- (nou Voortrekker-) en Markstraat gewoon.  Dr Roux 

het sy praktyk uit die huis bedryf. Die huis word vandag 

deur mnr Paul en mev Jeanette Avenant bewoon. 

Dr. en mev Roux is in 1918 tydens die Groot Griep’n week 

ná mekaar oorlede – hy op 23 Oktober en sy op 29 

Oktober.  Hulle is langs mekaar in die kerkhof op 

Murraysburg begrawe. Op hul grafsteen staan: “Opgericht 

door de dankbare patienten van onze onvergetelijke 

dokter.” 

 

Die drie Roux-kinders is ná hul ouers se dood deur 

verskillende familielede grootgemaak.  Die twee oudste  

kinders, Catherine (Girlie) en David, was ’n tweeling wat 

in 1908 op Murraysburg gebore is.  David het by sy 

grootouers aan vaderskant op Stellenbosch gaan woon. Ná 

skool het hy by die versekeringsmaatskappy Ou Mutual 

gaan werk.  Hy is in Januarie 1990 oorlede. 

 

Girlie en Teddy is op Murraysburg ingeneem in die huis 

van mnr David en mev Catharina Theron, ’n bejaarde 

egpaar wat voorheen op die plaas Kruidfontein in die 

distrik geboer het.  Die twee susters het albei op 

Murraysburg skoolgegaan. Toe sir Frederick de Waal, 

administrateur van die destydse Kaapland, die huidige 

gebou van die Hoërskool Murraysburg op 19 Maart 1917 

geopen het, het die sesjarige Teddy die sleutel vir die 

simboliese oopsluit van die gebou aan hom oorhandig.  Die 

gebou is sedertdien aansienlik vergroot. 

 

Ná skool het Girlie haar as verpleegster bekwaam.  Sy het 

die hoogste sport in die verpleegberoep bereik toe sy in 

1959 as hoof van die verpleegdiens in Kaapland aangestel 

is. Sy is in 1973 in Kaapstad oorlede. ’n Lewenskets van 

haar is opgeneem in die boek Murraysburg 150 jaar wat 

verlede jaar verskyn het. 

 

Teddy is as kindertuin-onderwyseres opgelei en het byna 

veertig jaar lank skool gehou.  Sy was getroud met mnr. 

Kerneels Ferreira, ook ’n onderwyser.  Die egpaar was jare 

lank aan die Laerskool Piet Retief in Port Elizabeth 

verbonde. Mnr. Ferreira is in 1972 oorlede. 

 

Mev Ferreira was haar lewe lank ’n voortreflike gasvrou en 

uiters bedrewe in die kombuis, hoewel sy geen formele 

opleiding in dié verband gehad het nie.  Sy het pryse met 

haar resepte gewen en is in ’n wedstryd deur ’n nasionale 

vrouetydskrif as Gasvrou van die Jaar aangewys.  Op die 

ouderdom van 90 jaar was sy by geleentheid ’n genooide 

sjef by die kookskool van die wynlandgoed Spier, naby 

Stellenbosch. 

 

Mev Ferreira se herinneringe aan haar ouers se dood en 

begrafnisse het haar haar lewe lank duidelik bygebly.  Sy 

het dié herinneringe neergepen en ’n verwerkte weergawe 

daarvan is in 1956 as radiodrama uitgesaai. 

 

Uit die Ferreiras se huwelik is ’n dogter, Eileen, en ’n seun, 

Albertus, gebore.  Laasgenoemde het tien jaar lank as 

dokter in Australië gepraktiseer. Hy en sy vrou, Isabelle, is 

afgetree en woon sedert 2007 in Greenside, Johannesburg.  

Hulle het ’n seun en twee dogters. 

 

Eileen, ’n kindertuin-onderwyseres, is getroud met mnr 

Basie Coetzee, ’n afgetrede prokureur, wat met Suid-

Afrika se politieke oorgang in 1993 Volksraadlid vir 

Durbanville was.  Uit hul huwelik is drie dogters, Elize, 

Hannili en Suzanne, en ’n seun, Charl, gebore. 

 

Al drie dogters is regstreeks of onregstreeks by die 

mediese beroep betrokke.  Elize is getroud met dr. Pieter 

Mussmann, ’n tandarts van Durbanville.  Hannili (getroud 

Dreyer) is ’n dokter in Walmer, Port Elizabeth, en Suzanne 

(getroud Borman) is ’n mediese fisikus in Johannesburg. 

Charl is leraar van die NG gemeente Walmer, Port 

Elizabeth.  As stokperdjie teel hy boslelies (Clivia-spesies). 

Hy het ’n buitengewone prestasie behaal deur ’n Clivia met 

groen blomme te teel, bekend as Charl’s Green Clivia. 

 

– Deur Izak Malherbe- 
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Volgehoue netbalprestasie 

Alida Louw, voorsitter van die Maties Netbalklub,  oud-

skolier en voormalige hoofmeisie van die Victotria-Wes 

Akademie, se prestasies die afgelope nege jaar op die 

netbalveld kan deur min nagedoen word. 

Sy het reeds in 2004 vir die O/14- span van Griekwas op 

die veld gedraf en twee jaar later vir Griekwas se O/17-

span gespeel. In 2007 was sy kaptein van die Griekwa O-

17-span en gedurende haar eerste jaar in 2009 het sy die 

Junior Maties aangevoer en vir haar 'n plek in die Boland 

O/19-span oopgespeel. 

In 2010 was sy kaptein van Maties se tweede span en 

onderkaptein van die Boland O/19’s, terwyl sy in 2011 die 

onderkaptein van die Maties se eerste span sowel as 

kaptein van die Boland O/21’s was. 

Vanjaar, haar laaste jaar as student aan die U.S., het sy met 

'n hoogtepunt as kaptein van Maties se tweede span sowel 

as van die Senior B-span van Boland afgesluit. 

Aangesien sy 'n boorling van Murraysburg en haar ma, 

mev Swanepoel, hoof van die plaaslike hoërskool is, is 

elke Murraysburger trots op hierdie jong dame, wat haar 

sport vir baie jare met deursettingsvermoë en entoesiasme 

beoefen het.   Sy sal beslis in 2013 'n aanwins vir die 

onderwys wees en almal se beste wense vergesel vir 

Alida Louw 

 

 

VLV kry 'n kykie op die tegnologiese 

ontwikkeling van die afgelope 50 jaar 

Lina van den Berg se interessante oorsig oor die 

tegnologiese ontwikkeling van die afgelope 50 jaar was vir 

die ouer lede nostalgies en leersaam terwyl die jonger lede 

nie juis geweet het waarna Van den Berg verwys wanneer 

sy van transistors en gedeelde telefoonlyne gepraat het nie. 

 

Danksy voortdurende tegnologiese ontwikkeling verander 

ons leefwêreld teen 'n ongekende pas en sukkel veral ouer 

persone om by te bly.  Gelukkig wil dit voorkom asof 

babas deesdae met 'n besondere aanvoeling vir die 

tegnologie gebore word! 

Die ontwikkeling van die transistor was die nederige begin 

vir die ontwikkeling van moderne, kompakte, draagbare 

radio's en uiteindelik ook televisie.  Die aard van die seine 

het verander van AM na FM, en van analoog na digitaal.  

In digitale oudio-uitsending word musiek en spraak in 

digitale kodes omgeskakel en is die ontvangs sonder enige 

kraak- of sisgeluide.  TV's het vandag hoëdefinisie (HD) 

beeld en klank en kan elke sug, lag, en traan beleef word 

asof jy self daar is.  Gevolglik is swak oorgeklankte TV-

reekse gelukkig iets van die verlede. 

Duisende mensgemaakte satelliete wentel rondom die 

aarde.  Seine wat beelde, klanke en ander inligting bevat, 

word d.m.v. radiogolwe vanaf  'n stasie op die grond na 'n 

satelliet gestuur, wat dié inligting weer na spesifieke 

gebiede, wat binne bereik van die sein is, terugstuur.  

Satelliete word vir die oordra van internasionale 

telefoonoproepe, TV- en internetinligting, navigering en 

selfs die weervoorspelling gebruik. 

Suid-Afrika is op die gebied van waarneming uit die 

ruimte saam met ander lande op die voorpunt.  Die kern 

van die sogenaamde CAT- en MEERKAT-projekte is net 

noord van Carnavon gesetel.  Om die waarnemings so 

effektief moontlik te maak, is die ander 

waarnemingsteleskope (antennas) in naburige state in 

Afrika en ook in Australië geleë. 

Ons voorgeslagte het nie 'n telefoon geken nie en die 

gedeelde lyn telefoon het kommunikasie ongelooflik 

vergemaklik.  Toe volg outomatiese telefone en selfone.  

Selfone, wat deesdae toegerus is met kameras en die 

vermoë om jou e-pos te lees,  na musiek te kan luister 

sowel as om jou die roete na jou bestemming d.m.v. 'n 

GPS te verduidelik, stel ons ook in staat om 

teksboodskappe te stuur.  Meer as 500 miljard SMS'e word 

jaarliks kruis en dwars oor die wêreld gestuur.  Die 

sogenaamde “Tablets”,  'n kombinasie van rekenaar en 

selfoon is gebruikersvriendelik en innoverend. 

Persoonlike rekenaars was slegs 35 jaar gelede nog in die 

ontwikkelingstadium.  Danksy innoveerders soos onder 

andere Steve Jobs, Steve Wozniak en Bill Gates is die 

rekenaar nou die middelpunt van die huis aangesien dit ook 

as TV-stel, video-opnemer of telefoon gebruik kan word.  

Vinnige kommunikasienetwerke en die internet maak dit 

nou moontlik om 'n hele besigheid vanaf jou huis te bedryf. 
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Ons kan die internet vir aankope, die betaal van rekenings, 

banksake, weervoorspellings en die vinnige bekom van 

inligting oor 'n magdom van onderwerpe gebruik.  Tyd, 

geld en brandstof kan so bespaar word.  SKYPE, wat jou in 

staat stel om die spreker te sien, is veral vir oumas en 

oupas genoeg aansporing om die tegnologie 'n bietjie onder 

die knie te kry! 

Sonars, gevorderde medikasie en lasertegnologie het 

geweldige vordering op mediese gebied teweeggebring. 

Deur middel van elektromeganika is bioniese ledemate 

ontwikkel.  'n Sensor vang die senuweeseine van die brein 

af op en stuur dit met die toepaslike boodskap na die 

ledemaat.  Tegnologiese ontwikkeling het ook die 

verbetering van kunsledemate, soos Oscar Pistorius se 

"lemme“ moontlik gemaak.   

Danksy die tegnologie kan son- en windkrag nou ingespan 

word om steenkoolkragstasies te verminder en sodoende 

tot die belangrike bewaring van natuurlike hulpbronne 

bydra. 

Die tegnologie vergemaklik ons lewens beslis en dra glo 

ook by tot die verhoging van die mensdom se IK, maar dit 

kan ook tot vereensaming lei.  Veral kinders se toegang tot 

televisie, rekenaars en selfone moet oordeelkundig bestuur 

word sodat daar nog tyd is om buite te speel, self kreatief 

te wees en natuurlik om te sosialiseer. 

Indien die tegnologie aanhou om so vinnig te ontwikkel 

soos gedurende die afgelope paar dekades sal heelwat 

dinge, wat nou onmoontlik voorkom, dalk werklikheid 

word. 

 
 

Ek sien altyd daarna uit om jul 

koerant te lees - ek dood oor klein 

dorpies met groot harte 

 
Dit was in 1984 gewees.  My finale jaar op UPE net voor 

my twee jaar diensplig. 

 

Ek sal nooit die wintersaand vergeet toe ek as student op 

Murraysburg aangekom het nie.  Ek was besig om vanaf 

Port Elizabeth na Carnavon te ryloop om by my vriendin 

daar te gaan kuier (my huidige vrou) en Murraysburgers 

het my buite Graaff-Reinet opgelaai en tot by Murraysburg 

geneem.  Daar staan ek toe buite die dorp, rigting Victoria-

Wes, en 'n tannie bring naand vir my koffie en toebroodjies 

daar langs die pad, net voor donker.  Stap toe maar later na 

die polisiestasie om slaapplek te soek.  Dit was óf dit, óf 

die ysige koue langs die pad.  Polisiestasie was egter 

gesluit en ek en 'n dronkie moes maar buite op die stoep 

wag totdat die voertuigpatrollie terugkeer.  Binne het ek 

myself om die stofie gevou om warm te word.  Gelukkig 

het die polisieman,  toevallig ook 'n Van Niekerk, hom oor 

my ontferm en 'n plan gemaak. Hy het besluit dat ek by die  

landdros sou gaan slaap, want sy selle was nie geskik nie.  

Landdros was egter nie beskikbaar nie en ons ry toe na die 

landdros se vriendin se huis.  Kan nie meer onthou wie sy 

was nie, maar sy het kort tevore uit Argentinië (ek dink) 

teruggekeer.  As ek reg onthou was sy met 'n Argentyn 

getroud, is geskei, en het na haar tuisdorp teruggekeer.  My 

mond het behoorlik oopgehang oor die kleintjies wat so 

lekker Spaans praat.  Hoor toe die landdros en die vriendin 

se broer is in die kroeg en so drink ons maar koffie terwyl 

ons wag.  Na 'n uur of wat kom die twee toe daar aan, baie 

vrolik.  Die broer was 'n werktuigkundige by die ko-

öperasie en het seker maar te diep gevat, want later het hy 

sy oë laat rus (albei gelyktydig), maar kort-kort 

wakkergeskrik wanneer 'n hoender iewers in die buurt 

kraai met die opmerking: "Daar kraai die hoender weer." 

 

 Die volgende oggend het die polisieman my by die 

landdros se huis opgelaai en na sy huis geneem vir 'n 

heerlike ontbyt. Daarna het hy my buite Murraysburg 

afgelaai, net duskant die grondpad na Nelspoort.  Daar het 

ek gestaan tot ongeveer drie-uur die Sondagmiddag 

voordat ek 'n geleentheid agter in 'n bakkie saam met 

plaaswerkers tot by Hutchinson gekry het.  As ek vandag 

terugdink het my beplanning seker iewers skeefgeloop, en 

ek dink dit was seker toe ek die Saterdagoggend 'n paar 

koshuismaats in Graaff-Reinet raakgeloop het en my laat 

ompraat het om saam met hulle in die Drosdy Hotel 'n 

knartsie te gaan maak.  Dis toe dat ek eers die middag vyf-

uur verder geryloop het. Murraysburg or bust!!  Ek het 

sowat agt van die 10km vanaf Hutchinson na Victoria Wes 

gestap voordat iemand my opgelaai het.  Jy sal nie glo hoe 

min voertuie was daardie tyd op 'n Sondagmiddag in die 

Karoo op die paaie nie. 

 

Groete 

 

Francois van Niekerk.  

Beaufort Wes   
 

(Ns. Ek onthou oa vir  Frans en Hettie du Preez van 

Sekretariskraal – het vir hulle kinders skoolgehou) 

 

 

Hierdie is die eenvoudige plastiek 

knippies waarmee broodsakkies 

toegeknip word.  Hulle lewe is maar 

kort – word summier weggegooi as 

hulle hul werk klaar gedoen het.  

Maar weet julle dat 20Kg van 

hierdie knippies 'n rolstoel vir die Hospice verdien.  

Daarna gaan hulle deur 'n herwinnings proses en word 

gereïnkarneer tot iets anders plastiekerig wat ons 

daaglikse lewens so vergemaklik.  'n Dubbele goeie doel.  

 Tannie Elsie Smuts versamel die knippies en sy vra dat 

julle tog asseblief die knippies in 'n botteltjie of sakkie 

sal gooi in stede van in die vuilgoeddrom en dit dan aan 

haar besorg. 

Die dorpenaars en plaasboere weet waar sy bly – 

diegene wat vêr bly kan sommer in klompie in 'n gewone 

koevert sit en teen R2.65 vir haar pos na: Posbus 341, 

Murraysburg, 6995. 

Haar kontaknommer is 049 844 0227 
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Tuinboulede geniet uitstappie 

Sewentien lede van Murraysburg se Tuinbouklub het op 3 

September die eerste verjaarsdag van die Blue Magnolia – 

Tuinbousentrum meegemaak. 

Rykie de Klerk, een van die jong bestuurslede van die 

Tuinbou-klub, het die uitstappie gereël en dit was 

verblydend dat so baie van die jonger lede, onder wie vier 

met klein babas, saamgegaan het. 

Ten spyte van 'n ysige windjie het nie minder as 180 dames 

van onder andere Bedford, Aberdeen, Murraysburg en 

natuurlik Graaff-Reinet die verrigtinge in Karen Scott se 

groot tuin bygewoon.  Gelukkig was daar darem 'n yl 

sonnetjie en het die mooi, wit  tafels en stoele onder die 

groot, ou geelhoutboom vir 'n feestelike atmosfeer gesorg. 

By hulle aankoms kon die gaste keurige verversings en 

warm tee geniet voordat die verrigtinge deur Sam Kroon, 

voorsitter van Graaff-Reinet se "Garden, Home en Rose“- 

klub, begin is.  Sy het die gaste verwelkom terwyl Karen 

Scott die borge, verskaffers, die ondersteunende 

gemeenskap en veral haar personeel bedank het. 

Aangesien die verjaarsdagvieringe deel was van die klub se 

Septembervergadering is nie net die Blue Magnolia se 

eerste verjaarsdag so luisterryk herdenk nie, maar ook die 

Tuinbouklub se 51 ste verjaarsdag.  Kroon het verwys na 

die baie veranderinge, wat die afgelope vyftig jaar in die 

wêreld, maar danksy inspirerende persone, ook in die klub 

plaasgevind het. 

Dit was vir die besoekers interessant om na aanleiding van 

die notule en enkele huishoudelike sake, wat behandel is, 

so 'n kykie in die werksaamhede van die klub te kon kry.  

Op die oomblik geniet die "Pienk bome vir Pauline“- 

projek, wat kanker onder die aandag van die hele 

gemeenskap wil bring, voorrang. 

Sam Kroon het die vier gaste, Michael Carter van die 

Eland-kwekery op Uitenhaage, Gerald Schofield van 

Pietermaritzburg, asook Tanya Visser en Anna Celliers, 

wat nie net redakteur en assistent-redakteur van die Tuinier 

en sy Engelse weergawe The Gardener is nie, maar ook 

verskeie tuinboeke saam geskryf het en dikwels op 

televisie te sien is, aan die gehoor voorgestel. 

Al die sprekers was nie net kundiges, wat hul kennis 

gedeel het nie, maar ook besonder onderhoudend en gevat.  

Tanya Visser het dit maklik laat lyk om 'n pot vol 

kleurvolle plante en blomme te plant en is dié pot dan ten 

bate van die "Pienk bome“- projek opgeveil. 

 

 

Ten slotte kon die gaste Marli Rautenbach se heerlike 

hoenderslaai en sjampanje geniet voordat hulle vol nuwe 

idees en planne na hulle huise en tuine kon terugkeer.  Op 

die koop toe het elkeen 'n geskenksak asook 'n roos- of 

madeliefplant ontvang. 

Namens die Murraysburgers baie geluk aan Karen Scott en 

haar helpers vir dié genotvolle en leersame partytjie.  Mag 

haar onderneming, Blue Magnolia, van krag tot krag gaan! 

 

Alternatief vir die gevreesde 

“Fracking”? 
 

Sedert die regering die moratorium op die ontginning van 

skaliegas in die Karoo vroeg in September opgehef het, 

word uit baie oorde heftig beswaar teen dié besluit gemaak. 

Die massiewe hoeveelhede water wat vir hidrobreking 

nodig is en die grondwater wat gevaar staan om besoedel te 

raak, is seker die grootste omgewingsprobleme vir die 

voor- én teenstanders van skaliegas-ontginning in die 

Karoo. Daar is ook kommer oor die voordele wat die 

regerende ANC en sy vriende vir hulself in die proses gaan 

toeëien. 

 

Wat die twee omgewingsprobleme betref, lyk dit of daar ’n 

enkele oplossing is, naamlik vloeibare petroleumgas. 

GasFrac Energy Services, ’n Kanadese diensteverskaffer in 

die olievelde, het baanbrekerswerk gedoen met die gebruik 

van verjelde (gestolde) vloeibare petroleumgas pleks van 

water om die ondergrondse rotslae te breek sodat die 

vasgevangde gas daarin kan ontsnap. 

Volgens die diensteverskaffer is dit in talle opsigte 

voordeliger om die rotslae met die verjelde gas pleks van 

water te breek. Eerstens is die massa water wat vir 

konvensionele hidrobreking gebruik word, nie nodig nie. 

Anders as in die geval van hidrobreking, word grondwater 

nie besoedel nie omdat die verjelde gas feitlik alles herwin 

word. 

 

Ook die maatskappye wat die skaliegas ontgin, kan baie 

geld bespaar deur die verjelde gas pleks van water te 

gebruik. Volledige inligting oor hierdie alternatiewe 

brekingsmetode is op die internet te kry op GasFrac se 

webblad.  www.gasfrac.com. 

 

As die ontginning van skaliegas wel tot voordeel van die 

land se ekonomie en die Karoo sal wees, en nie net verdere 

reusagtige winste vir die ontginningsmaatskappye sal 

beteken nie, kan die rotsbrekingsmetode met die verjelde 

gas dalk oorweeg word. Dink net watter uitstekende paaie 

en ander infrastruktuur – én ongeskonde omgewing – kan 

die maatskappye in die Karoo nalaat danksy besparings 

met dié alternatiewe brekingsmetode 

 

                 ~ Oud-Murraysburger ~ 
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Die hoogte in voor die lang arm 

van die gereg uit 

Op Donderdag 27 September betrap 'n  verbaasde mev 

Abrahamse tydens die middaguur 'n inbreker in haar 

huis.  Toe haar pogings om hom in hegtenis te neem 

misluk, vlug hy die strate in.  

Soos destyds vir die rottevanger van Hamelin volg 

almal op straat die helderrooi baadjie van 'n nogal fikse 

boosdoener totdat hy skielik voor almal se oë in een 

van die hoë sipresbome voor die pastorie verdwyn.  

Alhoewel die sipres se takke hoofsaaklik vertikaal en 

baie dig is, het hy so vinnig gevorder dat nie een van 

die agtervolgers, wat ook polisielede ingesluit het, 

kans gesien het hom hom te volg nie.   

Binne oomblikke het 'n groot groep mense, waaronder 

baie kinders, by die boom saamgedrom, maar hulle 

kon die vlugteling slegs met hulle oë volg.  Aangesien 

daar nie in Murraysburg 'n lang genoeg leer is om die 

inbreker uit die boom te haal nie en niemand in elk 

geval sy lewe wou waag nie het die omstanders 

tevergeefs gewag dat hy self sou afklim.  Die polisie, 

wat hom geken het, het  besluit om hom daar te laat sit 

sodat hulle aan dringender sake kon aandag  gee. 

Ten spyte van sy ongemaklike sitplek het daar niks 

met die inbreker se entrepreneuriese instinkte geskort 

nie aangesien hy R20 van een van die omstanders, wat 

'n foto wou neem, verlang het!  Hy kon natuurlik nie 

sy kitssterstatus onbenut laat verbygaan nie. 

Hy het sy vesting teen ongeveer twee uur bereik en het 

daar ten spyte van die toenemende koue tot na ses 

uitgehou. Tot lank nadat sy agtervolgers en die 

nuuskieriges uiteindelik moed opgegee en padgegee 

het! 

Net na donker is 'n jong onderwyseres, wat daar verby 

geloop het onderweg na haar huis skuins oor die straat, 

verras deur 'n stem ver bokant haar, wat wou weet of 

dit veilig was om af te klim.  Die hongerpyne het van 

die lang boomsittery so erg geknaag dat hy 

onmiddellik nadat hy weer op moeder aarde was, by 

die onderwyseres brood gebedel het. 

Die boomklimmer kry nou in die staatshotel geborgde 

kos en geniet ook 'n gemakliker sitplek! 

Wie meen dat die lewe op 'n klein Karoodorpie vaal is! 

 

 

Datums om te onthou 

 

Spitskop 4 X 4 op   Saterdag 6 

Oktober 2012 
 

Sneeuberg Crawl Saterdag 1 

desember 2012 

Lekker 

Hoog in die 

takke

Tot groot vermaak van die jong omstanders 
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 Dank vir flink polisie-optrede 

Soos elders in die land kom die polisie se optrede, of 

gebrek daaraan, dikwels onder skoot, maar daar is 

gelukkig uitsonderings. 

Konstabels A.Oerson, S.P. Lihlakanyana en Z.M.Mafa 

se flink optrede verlede Vrydagaand het veel daartoe 

bygedra dat Murraysburg se inwoners weer meer 

vertroue in die polisie het. 

Toe mev Lena Rossouw op Vrydag, 31 Augustus, net 

voor half-sewe by die hek van hulle huis in 

Voortrekkerstraat inry nadat sy haar man enkele dae op 

die plaas bygestaan het, het sy glas hoor breek en 

onmiddellik by Kay’s Kafee gaan hulp soek.  Terwyl 

Paul Avenant saam met haar terug na die huis is, het sy 

vrou die polisie, wat onmiddellik opgedaag het, 

ontbied. 

Danksy die polisie se vinnige reaksie kon hulle die 

inbreker nog op heterdaad betrap terwyl hy deur die 

toiletvenster probeer klim het.  Hy kon dadelik in 

hegtenis geneem word.  Die inbreker was vasberade 

om in die huis te kom aangesien hy reeds tevergeefs 'n 

ruit van die sonkamer  sowel as van die badkamer 

gebreek gehad het. 

Die eienaars van die huis, Lena en Dammetjie 

Rossouw, het die afgelope tyd reeds ses keer onder 

inbrekers en vandaliste deurgeloop en is vol lof vir die 

drie konstabels se flinke optrede, wat veel daartoe 

bygedra het om vertroue in die polisie te herstel.   

Indien hulle kollegas hulle voorbeeld volg, sal die 

samewerking tussen die inwoners van Murraysburg en 

die plaaslike polisie veel daarby baat. 

Namens die Rossouws en alle ander Murraysburgers 'n 

hartlike woord van dank aan konstabels Oerson, 

Lihlakanyana en Mafa. 

Murraysburg Polisie – ons 

is trots op julle ! 

 

Die lede van die p laaslike polisiestasie het in die week 

van 17 September onder leiding van konstabel 

J.Damons ‘n totaal onleefbare huis onherkenbaar 

opgeknap. 

Uit dankbaarheid vir hulle eie werk en gereelde 

inkomste het die polisielede besluit om diegene wat 

swaarkry, te help .   Hulle het die huis in Perfeckstraat 

42, wat aan die werklose Anna Williams behoort en 

deur haar, haar dogter Michelle en die se twee kinders 

bewoon word, binne enkele dae reggeruk. 

Ten spyte daarvan dat die polisie baie kritiek moet 

verduur, onder andere dat hulle nie kan beplan en 

organiseer nie, het koördineerder Damons nie net sy 

kollegas gemobiliseer om fisies met die werk te help 

nie, maar het hy boonop instansies in die dorp 

gemotiveer om hulp te verskaf.   Die polisielede het 

self geld gegee om die nodige boumateriaal en verf te 

kan aankoop. 

Die betrokke huis en erf was in 'n haglike toestand, 

sonder toilet, swart gerook, met stukkende vloere, gate 

in die dak, ruitlose vensters en 'n erf wat eerder na 'n 

vullishoop gelyk het.   Toe lede van die gemeenskap 

die polisiebeamptes sien opruim en werskaf het, is 

hulp aangebied en wil konstabel Damons en sy 

kollegas graag die gemeenskap van Murraysburg vir 

hulle ondersteuning bedank.  'n Besondere woord van 

dank moet aan die munisipaliteit, Henra, Chris Barr, 

Nicholas Cox, BKB, Moejeeb van Omega Stores, 

mevrou Lategan en sersant Haarvoor, wat elkeen op 

verskillende maniere 'n bydrae gemaak het, gaan. 

Nie net is die huis herstel en geverf nie, maar die erf is 

opgeruim en netjies omhein.   Boonop is dit van 

gordyne, tapyte en 'n mat voorsien, asook 'n bed, 'n stel 

potte en kruideniersware.  Die oorstelpte  mev. 

Williams kon haar oë nie glo nie! 

Vir hierdie projek het polisielede nie net tyd en hul 

persoonlike geld opgeoffer nie, maar het verskillende 

lede van die gemeenskap hande gereik en is daar 

bewys dat daar saam iets moois en positiefs bereik kan 

word. 

Al kon die polisie op dié wyse slegs 'n verskil in die 

lewe van enkelinge maak, sien hulle dit as 'n begin en 

hoop om dié aksie uit te brei. 'n Polisiemag, wat flink  
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reageer soos in die onlangse verlede tydens die inbraak 

by Dammetjie Rossouw se huis, en boonop nie net 'n 

sosiale gewete het nie, maar hande uit die mou steek 

en geld uit eie beursies haal om nood te verlig, dwing 

respek af. 

Murraysburg se gemeenskap wil konstabel Damons en 

sy kollegas gelukwens en bedank omdat hulle nie net 

mev.Williams gehelp het nie, maar ook daarin geslaag 

het om ander betrokke te kry.  Mag dit die begin van 'n 

ommekeer in die verhouding tusen polisie en 

gemeenskap wees! 

 

 

Die Span 
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 Lemoenbome kan wel in dele van 

die Karoo goed groei 

Stephanie Theron van die Kamdebo het tydens die 

Landbouvergadering  aan die VLV – dames vertel hoe 

hulle op die plaas Eenzaamheid die heerlikste, soet 

lemoene suksesvol verbou.  

Die plaas Eenzaamheid in die Kamdebo Bewaria is al vir 

meer as 200 jaar in die besit van die Theron-familie.  

Francois Theron se oupa, wat 'n besondere belangstelling 

in plante gehad het, het in die 1940’s na goeie navorsing 

die eerste lemoenbome naby die huis geplant.  Hy het reeds 

vasgestel dat nie net die regte grond en water nie, maar ook 

die spesifieke hoogte bo seespieël belangrik is. 

In 1980 is 120 bome by die huis geplant en met 'n heining 

teen koedoes beskerm.  Afhangende van die klimaat kan 

van 500-1 000 sakkies per seisoen van hierdie bome geoes 

word.  Die boord is 900 meter bo seespieël en word met 

fonteinwater natgemaak.  Die mikrobesproeiingstelsel is so 

aangelê dat die bome vanaf die Westekant water kry.  Elke 

boom benodig in die somer en herfs 200 liter water per 

week en dit word in die nag aangeskakel om verliese 

weens verdamping te voorkom.  In die winter word die 

bome slegs elke tweede week natgemaak aangesien die 

vrugte bars wanneer die bome te veel water kry. 

Nadat die bome skoongepluk is, word hulle onder 

oopgesnoei en die stamme met PVA wit geverf.  Die verf 

help ook teen miere, wat andersins met Imidor, wat nie so 

skadelik vir  "goeie“ goggas is nie, behandel moet word.  

Die miere skei 'n taai vloeistof af, wat dopluise lok en die 

bome moet voordat die bloeisels kom, gespuit word.  Op 

Eenzaamheid is die lemoenboerdery organies en elke boom 

kry slegs in die bloeiseltydperk 'n toediening van 3 koppies 

amoniumsulfaat, een eetlepel ystersulfaat asook een 

eetlepel sinksulfaat. 

Wanneer die bome blom, hang 'n kenmerkende aangename 

reuk in die lug en daarna is die bome oortrek met klein 

vruggies, waarvan 'n klompie self afspeen.  Lemoene 

benodig koue vir hul ryk kleur, maar wanneer dit té gou té 

koud is, is die lemoene droog. Op Eenzaamheid toets 

Francois Theron weekliks of die lemoene gereed is om 

geoes te word en hulle word met die hand gepluk en by die 

Koöp in Graaff-Reinet en die omliggende dorpe bemark. 

Dit neem 5-7 jaar voordat 'n lemoenboom dra en sal vir 

ongeveer dertig jaar 'n goeie oes lewer. 

Die tweede spreker by die landbouvergadering was Joos 

Engelbrecht van Efekto, wat nie net nuwe produkte 

bekendgestel het nie, maar ook elke dame met 'n Efekto-

geskenkpak bederf het.  Engelbrecht het na aanleiding van  

 

siek blaar- en plantmonsters die dames van hulp en goeie 

raad bedien. 

 Alhoewel die Karoo nie orals vir lemoenboorde geskik is 

nie, is die meeste lede huis toe met 'n plan om êrens in'n 

beskutte westelike hoekie tog 'n lemoenboom of twee te 

plant. 

 

 

`n Klein Begin? 

 

Ons droom groot, maar die mini-karnaval, wat Saterdag 8 

September 2012 op Murraysburg as `n steekproef vir die 

toekoms plaasgevind het, hou veel belofte in.  Die 

entoesiastiese deelnemers kan nie wag dat die volgende 

datum bepaal word nie. Die kinders weet dat hulle 

geleerdheid en opleiding benodig om in die toekoms 

sukses met hulle kuns te behaal, en dat dit toewyding en 

harde werk verg.  Die Maranatha Jeug het bewys dat sterre 

`n span kan help om suksesvol te wees. 

 

Die kunstenaars onder leiding van Shirley Thoba van 

Murraysburg Primêr het almal se harte met hul uitbeelding 

van Afican Sounds gesteel.  Hulle spontaniëteit en 

entoesiasme was aansteeklik. 

Stephanie Theron 
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Daar is baie geleer en dit is duidelik dat so 'n projek in 

die toekoms veel daartoe kan bydra om voornemende 

deelnemers se vaardighede en besigheidsontwikkeling 

te midde van     gesonde spanwerk te bevorder. 

`n Spesiale dankie aan die Thusong 

Sentrumbestuurder, Oscar Bans, asook die 

Munisipaliteit se onder ondersteuning.  Ten slotte aan 

alle deelnemers: BAIE GELUK! 

 

 

 

 

 

 

 

November is anti-kanker 

maand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movember is om die draai. Ja, dis nie 

meer November nie is nou Movember.  
Movember is ‘n wêreld wye beweging 

wat die manne vra om vir die maand van 
November hul skeermesse te bêre en ‘n 

snor (of dan maar baard vir ons 
boertjies) te groei terwyl die vroue dan 

geld insamel. Die geld wat ingesamel 
word is vir prostaat kanker navorsing. 

Die gedagte is dat ons dit saam as ‘n 

gemeenskap doen.  Omdat ons nie almal 
so gereeld bymekaar kom nie, gaan ons 

net die datums so bietjie aanpas.  Op 10 
Okt is dit mos die VLV se steak aand.  

Daar sal die vroue geleentheid kry om 
hul mans in te skryf, en ‘n blikkie te kry 

waar hulle dan al hul kleingeld ingooi tot 
ons dat met die Landsig-dans weer 

bymekaar kom. 

Ons sal op die aand van die 10de ‘n foto 

neem van hoe die distrik se manne, 
sover moontlik mooi skoon geskeer, lyk.  

En met Landsig neem ons ‘n foto van hoe 
die manne  dan  lyk, en kyk ons bietjie 

hoeveel geldjies ons as distrik kon 
insamel vir hierdie goeie inisiatief. 

As julle meer wil lees oor hierdie 

beweging. Hier is Suid Afrika se 
webwerf. : http://za.movember.com 

Shirley Thoba, Alida Vermeulen en sommige 

van die vrolike deelnemertjies 

En dis soos die manne gaan lyk 

met die Landsig Dans 
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Baby Erasmus gaan rus 

Tannie Baby Erasmus, die oudste en geliefde inwoner van 

Huis Spitskop, wat op 1 Augustus haar 95ste verjaarsdag 

gevier het, het op 21 September haar laaste rus langs haar 

oorlede man op Brandfort gevind. 

Sedert haar verjaarsdag het haar lewenskwaliteit vinnig 

afgeneem en was dit haar wens om te mag gaan.  Almal, 

wat Baby Erasmus geken en waardeer het, gun haar hierdie 

laaste rus. 

Sy is op 1 Augustus 1917 in die Bultfonteindistrik in die 

Vrytaat gebore, waar sy ook haar skoolopleiding voltooi 

het.  In 1937 is sy met Pieter Eramus, 'n boer van 

Theunissen getroud, en het hulle tot in 1962 op die plaas 

Humanshoogte geboer.  Uit die huwelik is drie kinders 

gebore, twee seuns en Lina, vrou van Kotie van den Berg 

van die plaas Beeldhouersfontein in die Sneeu-berge.  

Voordat hulle hul in 1972 op Brandfort gaan vestig het, het 

tannie Baby en haar man nog vir tien jaar op 'n 

besproeiingsplaas in die Warrenton-distrik geboer.  Vir 

uitdagings het hulle nooit teruggedeins nie. 

Hulle goue bruilof kon hulle in 1987 in die 

teenwoordigheid van al hulle kinders en kleinkinders vier.  

Na die dood van haar eggenoot verhuis tannie Baby in 

1989 na Huis Spitskop, van waar sy nog tot baie onlangs 

gereeld skriftelike kontak met haar familie en vriende 

gehad het.  Sy het graag tuingemaak, gebrei en gelees en 

was 'n vurige Cheetah-ondersteuner! 

Haar liefde vir en betrokkenheid by haar kinders, 

kleinkinders en agterkleinkinders was kenmerkend van 

Baby Erasmus, asook haar vrygewigheid.  Sy kon heerlik 

bak en brou en almal is altyd met tuisgemaakte lekkernye 

bederf.  Danksy haar besondere humorsin kon tannie Baby 

groot vreugde in die lewe vind, aan ander gee en menige 

struikelblok oorkom. 

Alle Murraysburgers wil graag hulle simpatie met die 

familielede betuig, spesifiek met Lina en Kotie van den 

Berg en hulle seun Jaco en sy vrou Linda, wat ook nou in 

Murraysburg woonagtig is.  Tannie Baby laat mooi 

herinneringe agter! 

 

Laat sneeu 

 

Ian Hattingh en sy Kaapse jagters het verlede Saterdag 

groot drama beleef toe hulle op die plaas Blomfontein gaan 

blesbokke jag het aangesien onverwagte sneeuneerslae 

hulle amper verhinder het om weer tuis te kom. 

Die sneeu het hier teen twaalfuur begin val en was vir van 

die jagters, wat nog nooit sneeu beleef het nie, 'n heerlike 

ervaring totdat hulle huiswaarts wou keer en besef dat die 

sneeulaag op die turfgrond die pad in 'n skaatsbaan 

verander het. 

Dit het Ian Hattingh, Johannes van Heerden, vorige eienaar 

van Blomfontein, en die jagters met hulle drie voertuie 5  

ure geneem om weer op Murraysburg te kan kom 

aangesien hulle mekaar met groot moeite moes uitsleep. 

Ten minste het die jagters meer avontuur beleef as 

waarvoor hulle betaal het! 

 

Onthou die VLV 

se Steak-aand 

op 10 Oktober 


