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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 
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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.  

 
 
  VAN DIE REDAKSIE ....................... 

 

Ons probeer maar konsentreer op aangename nuus en gebeure maar soms staar die werklikheid 
ons in die gesig en vandaar die onstellende berig op bladsy 6.   Geen nuus word egter ook soms 
beskryf as goeie nuus en in dié opsig het ons seker hierdie maand goeie nuus want daar ís nie veel 
nuus nie.  Ons hoor dikwels hoe kla diegene wat DSTV op hulle TV’s het oor al die programme wat 
so herhaal word.  Daarmee het ons ook simpatie want as daar niks nuuts is om te wys nie, is dit 
seker die enigste uitweg om die honger medium aan die gang te hou.  In lig hiervan, plaas ons 
weer ‘n ou berig van Oktober 2012.  Dit sluit aan by die tema van misdaad, maar dit hou darem so 
‘n greintjie humor ook in! Sien bladsy 7 
 
 
 
 

 
  

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. 

  

Meelberg 
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Uitdagende avontuurdag 
ten bate van Huis Spitskop, 

24 Oktober 2015 
 

Ten einde die versorging van 50 hulpbehoewendes 
moontlik te maak,  bied die beheerraad van Huis 
Spitskop op 24 Oktober 2015 'n avontuurdag vol 
uitdagings,  pret,  ontspanning en 'n heerlike spitbraai 
vir die hele gesin aan. 
 

Die fikses en diegene wat van die winterrolletjies 
ontslae wil raak,  kan om 6:00 by Toverfontein,  plaas 
van Jaco Pienaar,  se opstal vir die 30 km bergfietsry 
inskryf.  Dit is nie 'n kompetisie nie,  maar 'n 
geleentheid om die vroeë oggend in die mooi Karoo te 
geniet en sommer alle spinnerakke in die kop weg te 
trap.  Niks verhinder egter die deelnemers om teen 
hulself te kompeteer nie,  sou hulle so voel! 

 

Danksy bonusreën in die winter en nou weer vroeë 
lentereën is die veld in die Murraysburgdistrik vanjaar 
so mooi soos selde vantevore.  Op die oomblik is daar 
plate en plate van geil, geel botterblommetjies en  pers 
doringvygies.  Die hange is wit van die wilde bitou en 
kapokbossies terwyl helder oranje kan-nie-doods orals 
opvlam.  Elkeen wat 'n paar uur in hierdie omgewing 
deurbring en in homself tot stilstand kom,  sal die 
uitdagings van die jaar se laaste twee maande met 
nuwe energie kan tegemoet gaan. 

 

Vir diegene wat meer as dít soek,  bied die bergroete,  
wat op Toverfontein begin en oor Jonkersnek na die 
hoogste punt van Misthoek strek,  genoeg 
bestuursuitdagings.  Daar is selfs 'n alternatiewe roete 
vir die steilste gedeelte van die roete van ongeveer 50 
km.   Laatmiddag,  onder die bome by Misthoek se 
opstal sal die middagete,  spitbraai,  soos net Louis 

Slabbert die plaaslike spitbraaikoning dit kan 
voorberei,  geniet word.  Die ete is ingesluit by die 
R200 vir die voertuig met sy bestuurder en die R100,  
wat elke passasier verskuldig is.  Inskrywings is vanaf 
8:00 by Toverfontein se opstal en daar word stiptelik 
om 9:30 vertrek.  Daar is genoeg tyd om die 
fietsryroete voor 9:30 te voltooi. 
 

Danksy ons welwillende borge is daar weer 'n wye 
reeks pryse beskikbaar.  Kaartjies kan vir R50 gekoop 
word om vir die pryse te kwalifiseer. 

 

Hopenlik sal ons vriende van die omliggende dorpe 
die dag se avontuur en pret meemaak en sodoende 'n 
bydrae tot die versorging van ou en gestremde 
persone lewer. 

  
  

Veteraan motors besoek 
Murraysburg op Saterdag 

24 Oktober 
 
 
 
 
 
 

 

Sien details op bladsy 8 
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Rolbal sorg vir pret en 
die bind van hegter 

bande 

 
Soos nou al gebruiklik het die NG-gemeente op 16 
September die jaarlikse rolbaldag,  waaraan lede van 
die breër gemeenskap en besoekers deelneem,   met 
groot sukses aangebied. 

 

Dit is 'n geleentheid om mekaar beter te leer ken, 
hegter bande te smee, te lag en te ontspan.  Gelukkig 
was daar genoeg ervare spelers om die beginners 
touwys te maak!  Aangesien niks op die spel was nie 
kon daar sonder spanning lekker gespeel word.  

  
 

 
 
Spanning was daar wel toe almal in die klubhuis 
byeengekom het om die Springbokke se verwagte 
sege oor Japan, wat toe 'n wensdroom blyk te wees,  
te aanskou!   Al was die teleurstelling groot, was die 

Murraysburgers groothartig genoeg om te erken dat 
die Japanners hulle oorwinning verdien het. 
 

Gelukkig het die rolbal sy eie wenners, Theronnie van 
der Merwe, Maretta Theron en Schalk Conradie, 
opgelewer en is die dag met sappige Karoolam, perfek 
gebraai deur Jaques Theron en sy span jong manne, en 
heerlike bykosse, afgesluit. 

 

Dit is baie verblydend dat die jonger lede van die 
gemeenskap al hoe meer na vore tree en ook die  
leisels plek-plek begin oorneem.  
  
  

ABSA  bring goeie nuus 
maar niemand is daar om 

dit te hoor! 

Omtrent ‘n maand gelede het ABSA ‘n sterk 
afvaardiging Murraysburg toe gestuur om goeie 
nuus te kom oordra.  Ongelukkig, as gevolg van ‘n 
massiewe kommunikasiebreuk, was daar behalwe 
die vier amptenare van ABSA, slegs 9 inwoners van 
Murraysburg waarvan twee dames wat net daar 
was om die tee en koffie te maak, een werkende 
boer en die res afgetredes met niks anders om te 
doen nie en net toevallig van die vergadering te 
hore gekom het! 

 

Om die saak reg te stel gaan ABSA terugkeer en 
op die 14de Oktober tydens die DLV en VLV 
byeenkomste ‘n spreukbeurt gegee word om hulle 
nuus te kom oordra en om vrae van die publiek te 
be-antwoord.  Moet dit asseblief nie misloop nie.  
Maak ‘n aantekening en doen moeite om hulle aan te 
hoor.  Ons wil nie hê dat ABSA die goeie nuus in 
slegte nuus gaan omskep as hulle dalk die indruk 
kry dat Murraysburg nie belangstel nie! 

Maretta Theron, Thronnie vd Merwe en Schalk 
Conradie 
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Gestuur, asof hulle 'n sesde sintuig het!  
  Die antwoord op die grootste enkele 

behoefte in Huis Spitskop. 
 

Dankie vir die doeke wat Petra de 
Graaff vandag vir die ouetehuis gebring 

het! 
 

Dit was juis gister in ons erediens 
“Biddag vir die Bejaardes.” 

~ André Lourens ~ 
  
	  
	  
 

Lizzie Lategan vier 90 jaar 
 

Lizzie Lategan, of soos meer algemeen bekend, suster 
Lategan, het op 20 September haar 90ste verjaarsdag 
gevier.  Gelukkig kon haar dogter en verskeie 
kleinkinders en agterkleinkinders die naweek op 
Murraysburg deurbring en vir haar spesiaal maak. 

 

Sy is in 1925 op Murraysburg gebore en haar ouers 
Dawid Schalk Conradie (Dawie) en Elizabeth Burger 
Conradie ( Bettie) het op Driehoeksfontein in die 
Murraysburgdistrik geboer.  Lizzie Lategan het haar 
laer- en hoërskoolopleiding op Murraysburg ontvang,  
en is daarna as verpleegster en suster by die Groote 
Schuur- hospitaal in Kaapstad opgelei. 

 

Die jong suster Lategan het in Pietermaritzburg en 
later Pretoria gewerk, waar sy Andries Johannes 
Lategan ontmoet het, en in 1949 met hom getroud is.  
Drie kinders, Pieter, Elize en Dawid is uit die huwelik 
gebore en sy spog vandag met sewe klein- en vyf 
agterkleinkinders! 

 

Alhoewel Lizzie Lategan meestal boervrou op 
Driehoeksfontein was, het sy ook soos nodig by die 
plaaslike hospitaal afgelos.  Na haar man se oorlye op 
4 Desember 1996 het sy in 1997 Murraysburg toe 
getrek en het haar seun Dawid die boerdery 
oorgeneem totdat hy ongelukkig in 2010 op ‘n jong 
ouderdom oorlede is. 
 

Huis Spitskop kon gelukkig vir vyftien jaar van die 
dienste van die bekwame en deeglike suster Lategan 
gebruik maak.  Met haar fyn waarnemingsvermoë, 
empatie , warmte en ruimte van hart het sy baie vir dié 
inrigting  en die gemeenskap beteken.  

 

Vandag is sy self 'n inwoner van Huis Spitskop, waar 
sy nog 'n oog oor 'n deel van die tuin hou, al kan sy 
nie meer self in die grond vroetel nie.  Haar 
kenmerkende eerlikheid en besondere humorsin dra 
daartoe by dat almal graag by haar inloer. 

 

Die gemeenskap van Murraysburg wens Lizzie 
Lategan 'n nuwe lewensjaar met gesondheid en 
vreugde toe.  
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Genoeg is genoeg 
Die Murraysburgers het met skok van die rooftog 
helder oordag in Peet de Klerk se drankwinkel 
kennisgeneem. 

 

Twee volwasse mans het kort voor 17:00 
Maandagmiddag hulle opwagting in 'n 
kruidenierswarewinkel gemaak,  maar gou weer 
verdwyn omdat daar ander manlike klante was.  
Hulle volgende teiken was die drankwinkel, wat tot 
18:00 oop is.  Hulle het doodluiters ingestap en in 
Jeanette van Loggerenberg,  wat daar werk,  se oë 
pepersproei gespuit,  haar teen die grond gegooi en 
gewurg. 

  

Terwyl een haar vasgedruk het, het die ander een 
die kasregister en kluis leeggemaak en drank, 
soveel as wat hulle kon dra,  uitgesoek.  Alles het so 
vinnig gebeur dat Van Loggerenberg nie die 
noodknoppie kon druk nie.  'n Groot bedrag geld, 
waarvan slegs 'n breukdeel teruggekry is, is gebuit. 
Peet de Klerk het vinnig 'n klomp pamflette,  waarin 
hy 'n groot beloning vir inligting omtrent die 
skuldiges uitgeloof het,  versprei.  Met die inligting 
so ontvang,  kon hy binne enkele ure in die 
teenwoordigheid van die polisie die twee verdagtes 
uit hulle huise uithaal en self toesien dat hulle in die 
selle toegesluit word.   Die leier het verskeie ander 
sake teen hom,  maar die medepligtige is intussen 
weer vrygelaat! 

 

Maryn de Klerk het die baie geskokte  Jeanette van 
Loggerenberg dadelik na die hospitaal geneem,  
waar hulle aangesê is om te wag.  Toe niemand,  
nadat 'n uur verloop het,  nog enigsins na die 
getraumatiseerde pasiënt omgesien het nie,  het De 
Klerk self Van Loggerenberg se toegeswelde oë met 
oogdruppels behandel en haar verder probeer 
kalmeer voordat sy haar na huis geneem het.  Die 
gebrek aan bystand en diens is ontstellend. 

 

Intussen het De Klerk, wie se kleinvee ook kort-kort 
deur misdadigers geteiken word,  sy winkel so 
beveilig dat klante nou slegs deur 'n klein opening 
met die verkoopassistent kan kommunikeer. 

Dit wil voorkom asof wetsgehoorsame burgers nie 
meer die reg het om op eerlike wyse hulle daaglikse 
brood te verdien nie. 

 
 

Boekklubnuus 

 
Lina van den Berg was die aanbieder van 
September se boekklub.  Sy het The Rosie 
Effect deur Graeme Simpson,  The Sunday 
Philosophy Club deur die baasstorieverteller 
Alexander McCall Smith,  Blou Maandag 
saamgestel deur Kerneels Breytenbach,  Elke 
dogter het 'n ma deur Madeleine Volschenk en 
Die ander Maria deur Eleanor Baker 
bekendgestel. 
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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! 

 

 Datum om te onthou 
 
 

Lekker Hoog 
in die takke 

Tot groot vermaak van die jong 
omstanders 

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. 
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Herewith the details for the visit on Saturday the 24th October.  They will be having lunch at 
Kweperlaan so the cars will be able to be viewed between about 12.30 and 2.00pm outside Kweperlaan 

and the following are the cars that will be there. 
2 x 60's E-type Jaguars 
1960' P1800 Volvo sport 

2x MGB GT one being a V8 
2 x Alfa Romeo Spiders 

2 x Porsche 
2 x 1960 Mercedes Benz Pagoda  

1 x Bogward coupe 
1 x Triumph Chicane 
1 x Datsun Bluebird 


