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Murraysburg en sy inwoners was nou betrokke by dié stryd tussen Boer en Brit en het die wêreld deeglik laat verstaan 

waar sy lojaliteite lê deur die enigste dorp in die Kaapkolonie te wees wat geweier het om 'n tuiswag te vorm om die dorp 

teen boere se strooptogte te beskerm.  Alhoewel nie aktief betrokke as vegtende rebelle nie, het die dorp gesorg dat die 

Britse saak nie juis bevorder was nie en daar was verskeie gevalle van weerwraak deur die Boeremagte waar hulle geglo 

het dat Murraysburgers die Britte goedgesind was.  Op 6 Julie 1901 het Gideon Scheepers met 22 lede van sy kommando 

die dorp binne gery en die landdroskantoor, die poskantoor, die polisiekantoor en die winkel van Herbert Sharwood 

afgebrand.  Oom Dammetjies Rossouw vertel dat sy oupa Dam die oggend na die brand deur een van die boere, 

vermoedelik Gideon Scheepers self, aangemoedig was om hulleself te help met wat hulle ook al in die smeulende gebou 

kon vind.  So het dit dan gebeur dat die stelletjie vurke (sien Bl. 2) vandag nog in oom Dammetjie en tannie Lenie se besit 

is. 

 

Op die koppie aan die oostekant van Dokterskop is daar vandag nog die oorblyfsels van boere skanse wat gebruik was om 

die dorp teen die Britte te beskerm.  Die skanse was baie strategies geplaas en kon die bespieders 'n wakende oog hou op 

al die valleie rondom, asook die toegangsroetes tot Murraysburg. 
         

(Met erkenning aan “Murraysburg 150 Jaar” deur Izak Malherbe, Charl Conradie en Alida Pienaar) 

April 2011 
Price:  R1.00 

The secret is out! 
 

Go to www.murraysburg.co.za 
 

The Murraysburger is available on the 

website.  Hard copies available at 

Kweperlaan Coffee Shop on request. 
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Een van die boere skanse met uitsig na die Richmond pad 
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Petrus Frederik de Klerk word 

gedoop 

  
 

 

Nog 'n jong Murraysburger, Petrus Frederik de Klerk, is 

Sondag ten doop gebring.  Hy is die seun van Phil en Rykie de 

Klerk van die plaas Swartbosch.  Hy is ingebring deur die 

trotse oupa Peet de Klerk na wie hy vernoem is. 

 

In sy gepaste preek het ds. André Louwrens na aanleiding van 

Lukas 17 die aktuele vraag, watter soort geloofsgemeenskap 

ons as gelowiges vir die jong dooplidmate skep, aangeraak. 

Na die diens, wat ook deur Rykie se ouers, Renier en Estelle 

Swiegers van Bloemfontein en oumagrootjie Rykie, 

bygewoon is, het Maryn en Peet de Klerk jonk en oud op 

Brandkraal ontvang en met heerlike verversings bederf sodat 

almal in hulle vreugde en dankbaarheid kon deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dis amper tyd vir die reünie.  Vir diegene wat nog wik of weeg of hulle gaan kom en diegene wat nou eers 

daarvan te hore kom – dis nog nie te laat om die slaapsakke in te pak en te kom deel aan die heerlike 

samesyn en interessante programme wat aangebied gaan word nie.  Murraysburg is miskien nie meer die 

dorp wat julle onthou nie, maar dit is soveel te meer rede waarom julle moet kom sodat ons idees kan 

uitruil hoe om die verlore prag te herwin.  Daar is reeds belowende tekens van 'n herlewing en hoe meer 

mense sien en glo in wat daar beplan word, hoe groter is die kans dat dit sal gebeur.  Sien julle die naweek 

van die 21ste September. 

 

Groete 

 

René 

Sommige van die vurkies wat Oupa Dam opgetel het 

Ds. André Lourens, Phil, Klein Petrus Frederik en 

Rykie 

Uitsig oor die dorp vanaf die westelike skans 
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Baby Erasmus vier 95 jaar! 

Die kwartaallikse verjaarsdagtee wat deur die NG-

kerk by Huis Spitskop aangebied word, was op 1 

Augustus iets heel besonders aangesien tannie Baby 

Erasmus op daardie dag haar 95ste verjaarsdag gevier 

het en natuurlik die eregas by die geleentheid was. 

  

Die dames van die Sneeubergwyk het die keurige 

verversings gemaak en Ida en Jos Cloete van De Vlei 

het 'n kort, maar mooi en vermaaklike program 

aangebied.  Ettienne Terblanche, inrigtingshoof, het 

tannie Baby namens almal gepas gelukgewens.  Sy 

opmerking dat sy die eerste 95-jarige is, wat hy die 

voorreg het om te ken, geld natuurlik vir die meeste 

teenwoordiges.  Aangesien tannie Baby se kamer 

langs sy kantoor is, kan hy nie anders as om bewus te 

wees van haar innige verhouding met haar Skepper 

nie en is sy vir almal tot voorbeeld. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Cloete het die verrigtinge met 'n gepaste 

skriflesing geopen, o.a. uit Psalm 23, wat alle 

inwoners weereens die versekering gegee het dat hulle 

nooit alleen is nie, al voel dit soms vir hulle asof alle 

mense hulle vergeet het. 

 

Jos het oor humor en humeure gesels en die inwoners 

verseker dat hulle eers oud is wanneer hulle nie meer 

lag nie.  Sy uitgebreide grappies oor die mens en die 

skete, wat hulle verskyning in die senior jare maak, 

het elke inwoner betrek en hulle vir 'n kort rukkie van 

hulle dikwels eenselwige bestaan laat vergeet. 
 

Voordat Jos Cloete vir elke inwoner in gebed ingetree 

het, het Angie Renoster, van die plaaslike polisie 

almal met haar mooi sang betower en hoop elkeen dat 

sy haar drome, om 'n eie CD te maak, sal kan 

verwesenlik.  Tee en heerlike versnaperinge was 'n 

gepaste afsluiting vir tannie Baby Erasmus se 95ste 

verjaarsdagpartytjie en 'n goeie nuwe lewensjaar word 

haar toegewens. 

 

Ou Boeke?  
 

 

Moet dit asseblief nie gaan staan en verbrand soos die Limpopo se Dept 

van Onderwys doen nie.  Tannie Elsie Smuts soek dringend na ou boeke 

wat sy vir die Hospice in Paarl en vir TEARS in Vishoek wil skenk vir 

hulle tweede-handse boektafels.  Die Hospice en die goeie werk wat 

hulle doen, het geen bekendstelling nodig nie maar nie almal weet wie 

TEARS is nie.  Dit staan vir “The Emma Animal Rescue Society”.  

Besoek gerus hulle webwerf by http://www.tears.org.za/ om meer van 

hulle te wete te kom. 

  Kontak tannie Elsie by 049 844 0227 

Lekker bymekaarkomplek.  In plaas van by die 

koöperasie in die pad te staan en gesels, kom gesels 

lekker by die Kweperlaan en geniet die beste koffie 

en allerhande soetighede.  Op die koue dae is daar 

genoeglike sop en tuisgebakte brood en indien julle 

lus is vir ‘n middagete, reël net vooraf met Jenny by 

082 509 3120. 
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Martha Booysen 60 jaar oud 

Daar was groot makietie op 25 Augustus op Kareebosch, 

plaas van Boeta Grobler, aangesien Martha Booysen, wat 

daar gebore is, skoolgegaan en grootgeword het haar 

sestigste verjaarsdag gevier het.  Haar hele familie, broers, 

susters, kinders en kleinkinders het die geleentheid 

bygewoon. 

Boonop is Martha Booysen al 45 jaar in diens van die 

Smutsfamilie en soos een van die familie.  Nadat sy haar 

laerskoolopleiding op Kareebosch voltooi het, het sy in 

diens van Elsie en Oscar Smuts, destydse eienaars van die 

plaas, getree. Aanvanklik was haar taak om na die Smuts-

kinders te help omsien, maar onder Elsie Smuts se 

bekwame leiding het sy uitnemend leer kook, bak, brei, 

hekel en naaldwerk doen.  Sy is lid van die plaaslike VLV-

tak en het al menige kompetisie, veral met gebak, gewen. 

Na die tragiese dood van Fransie, Oscar en Elsie Smuts se 

dogter, is Martha na Pietermarizburg en later George om 

Fransie se twee klein seuntjies vir ag jaar te help versorg.  

Sy het, toe hulle vader weer trou, terug na die Smutse op 

Kareebosch gekom en met hulle aftrede saam met Elsie en 

Oscar na die dorpshuis getrek.  Wanneer haar bekwame 

hulp deur ander familielede  benodig word, is Martha maar 

té bereid om te help.  So het sy nou onlangs, Craig, een van 

die seuns wat sy help grootmaak het, en sy vroutjie met 

hulle twee babas gehelp. 

Danksy Adrie en Flippie Conradie, wat nou op Kareebosch 

woon, se hulp kon Martha se dogter, Margaret,  wat daar in 

diens is, vir haar ma die partytjie reël. Al die familielede 

het tot die koste bygedra en met dié onvergeetlike aand.  

 

 

 

 

 

 

Hidrobreking hou groot 

gevaar in vir die Karoo 

Tydens die Tuinbouvergadering van 22 Augustus het 

Maryna Wallis van die plaas Springfontein in die distrik 

die lede attent gemaak op die onomkeerbare gevolge van 

hidrobreking of  "fracking ".  

Shell en ander maatskappye het aansoek gedoen vir 

eksplorasieregte in 'n area, ongeveer 20% van S.A. se 

oppervlakte, wat meer as die helfte van die Karoo insluit.  

Daar kan uiteindelik meer as 10,000 boorgate wees.  In die 

V.S.A. is reeds bewys dat hidrobreking lug en water so erg 

besoed el dat mens en dier se bestaan bedreig word. 

Aangesien S.A. nuwe energiebronne benodig, word 

hidrobreking deur die betrokke maatskappye as 'n 

moontlike oplossing gesien.  Fossielbrandstowwe soos 

steenkool, olie en gas stel tydens verbranding skadelike 

gasse vry en die oliemaatskappye gee voor dat 

hidrobreking die klimaat minder nadelig as die gebruik van 

steenkool sal beïnvloed.  Aldus verskeie wetenskaplikes is 

die teendeel egter waar.  

Skaliegasontwikkeling sal in vier fases plaasvind: boor, 

frakturing,opvang van die gas en die wegdoen van die 

afvalwater. 

Tydens die eerste fase sal tussen een en vyf kilometers 

reguit in die grond afgeboor word.  Wanneer skalierots 

bereik word, sal tot en met twee kilometer horisontaal  

Martha 

Maryna 

??? 
Sneeuvlokkies weeg omtrent niks, maar dit is altyd 

die laaste vlokkie wat die tak breek.  Dieselfde geld 

vir broodsakkie knippies. 

 

Sien Bl. 5 vir antwoord op dié raaisel!!! 
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geboor word.  Na aanvang van die boordery sal dag en nag 

gewerk word, wat voortdurende stof, geraas en snags 

helder ligte sal beteken.  Die boortorings sal dikwels in die 

middel van landerye of naby opstalle wees. 

Aangesien hulle dwarsdeur ondergrondse watertafels sal 

boor, sal die water reeds met petroleumprodukte en 

chemikalieë besoedel word.  Dit is dieselfde water waarop 

almal in die Karoo staatmaak om te oorleef.  Windpompe 

onttrek dieselfde water, wat dan deur mens en dier gebruik 

word.  Daar is geen waarborg dat die staal- en 

sementomhulsels, wat in die boorgate gesit sal word om 

die boonste grondlae en grondwater te beskerm, 

doeltreffend sal wees en vir altyd sal hou nie. 

Nadat klaar geboor is, word 'n groot hoeveelheid water 

gemeng met baie fyn sand en chemikalieë onder baie hoë 

druk in die boorgat gepomp om die skalierots te breek 

sodat die gasborrels, wat in die rots vasgevang is, kan 

ontsnap.  Vir elke frakturingsoperasie word sowat 20 

miljoen liter water benodig.  Dié hoeveelheid water sal vir 

drie dae in Graaff-Reinet se behoeftes kan voorsien!  

Aangesien elke boorgat meer as een keer gestimuleer moet 

word om die gasvloei aan die gang te hou en daar 

uiteindelik sowat 10 000 boorgate sal wees, is dit 'n 

onvoorstelbare groot hoeveelheid water wat benodig word.  

Boonop word hierdie water permanent uit die watersiklus 

verwyder omdat baie water ondergronds agterbly, terwyl 

die afvalwater, wat terugvloei, baie giftig is en nooit weer 

vir menslike gebruik veilig gemaak kan word nie.  Kenners 

waarsku dat ons oor tien jaar, d.w.s. teen 2025, in elk geval 

nie meer voldoende water sal hê nie.  

Duisende vragmotors sal water, sand en chemilalieë na die 

boorgate neem en die afvalwater weer verwyder. Ongeveer 

2500 vragmotorritte sal per boorgat nodig wees, wat die 

paaie sal verniel en geweldige lugbesoedeling sal 

veroorsaak.  Wanneer die plante deur 'n dik laag stof bedek 

is, kan hulle nie fotosinteer om te groei nie terwyl die baie 

stof ook mens en dier se gesondheid ernstig sal benadeel. 

Die mengsel, wat onder die grond ingepomp word, bestaan 

uit 90% water, 9% baie fyn sand en slegs 1% chemikalieë.  

Daardie 1% behels egter enige iets van 50 tot 200 ton 

chemikalieë vir elke frakturinginsident. 

Aldus prof. Van Tonder van die UOVS, wat 'n studie van 

die Karoo se ondergrondse rotsformasies en water gemaak 

het, is daar 'n groot kans dat van die giftige stowwe, wat 

diep ondergronds sal agterbly, wel na die oppervlakte sal 

terugsypel en die grondwater onomkeerbaar sal besoedel. 

Tydens die opvang van die gasborrels in groot dromme 

ontsnap skadelike metaangas.  Soms word die oortollige 

gas verbrand en dit veroorsaak verdere lugbesoedeling. 

 

Saam met die afvalwater en chemikalieë kom daar ook 

radio-aktiewe en ander skadelike elemente na die 

oppervlakte.  Die verdamping van hierdie water , wat soms 

in groot damme gestoor word, veroorsaak verdere 

lugbesoedeling.  Tot op hede het die oliemaatskappye nog 

nie aangedui hoe hulle beoog om van die afvalwater 

ontslae te raak nie. 

Aangesien hidrobreking groot gesondheidsgevare vir mens 

en dier inhou, waterbronne sal uitput en vergiftig en lug- 

en geraasbesoedeling meebring, moet dit deur almal 

teëgestaan word.  Dit sal ook slegs 'n beperkte aantal 

tydelike werksgeleenthede skep aangesien die meeste werk 

hoogs gespesialiseerd is en deur persone van buite gedoen 

sal word. 

Wallis het die lede versoek om dié inligting verder te 

versprei sodat daar nooit hidrobreking in die Karoo sal 

plaasvind nie.  Vir dié doel het sy CD’s beskikbaar. 

Baie van die lede het nie voorheen die volle erns van die 

gevaar van hidrobreking besef nie, maar is na Wallis se 

praatjie en skyfievertoning vasbeslote om dit in alle erns 

teen te staan. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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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Vegetariërs vs Sringbokbiltong 

 

Hierdie is die ware verhaal van twee vegetariërs wat hulle 

eendag bevind het in die land van jagters en 

springbokbiltong.  Die twee “inkommers” en hul hond van 

die stad kom vestig hulle toe eendag in die dorpie en die 

plaaslike inwoners was natuurlik heeltemal verwonderd 

oor dié vreemde gewoonte van die nuwelinge om geen 

vleis te wil eet nie.  Hulle moes die arme hond seker nog 

meer bejammer het min wetende dat die twee snaakse 

mense darem vir die hond so nou en dan 'n vleisie gee om 

te eet en 'n been om aan te kou.   

Eendag vra my nuwe buurman my om sy stoof vir hom reg 

te maak want teen hierdie tyd het die gerugte begin 

rondloop dat die nuweling so effens tegnies aangelê is en 

weet van halsstarrige elektriese goed regmaak.  Dit was 

nogal 'n moeilike een maar die regmaak van die bykans 

onmoontlike met feitlik geen onderdele om van te praat 

nie, word later meer van 'n uitdaging as die noodsaak om 

weer die stoof aan die gang te kry.  In elk geval, buurman 

was so bly dat hy terstond 'n hand vol note in my hand wou 

druk wat ek toe saggies geweier het om te aanvaar.  Sê toe 

vir hom die satisfaksie om die stoof teen alle verwagtinge 

weer aan die gang te kry, was genoeg betaling en dit het 

my buitendien niks gekos nie behalwe 'n bietjie tyd 

waarvan ek oorgenoeg het.  

'n Week of wat later roep buurman my en sê hy het 'n 

springbokkie vir my.  Hy is klaar afgeslag en ek moet hom 

net gaan haal en bewerk.  Genugtig, 'n man kan nou nie 

eintlik gegewe springbok in die bek kyk nie, maar nie ek of 

vroulief het enige ervaring van hoe om 'n wildsbok 

uitmekaar te haal en die vleis vir die pot voor te berei nie.  

Vroutjie draf toe oor die straat om suster se hulp in te roep 

maar die het geen simpatie vir die probleem nie en omskep 

die noodkreet in 'n eerste doen-dit-jouself les in die 

bewerking van wildsvleis.  Intussen het ek vir Tuinpiet 

nader geroep om te kom help met die uitmekaar sny van 

die bokkie terwyl buurvrou oorgekom het met raad oor hoe 

om biltong stroke uit te sny, die bene skoon te sny vir die 

maak van wors en dan die bene af te kook vir die laaste 

skraapseltjies vleis.  Die hond  het hom verwonder aan al 

die vreemde aktiwiteite in sy baas se huis en toe vroulief 

eers begin om die lekker stukke vleis in die lug op te hang, 

kon hy dit omtrent nie meer hou nie en het sommer begin 

tjank. 

Alles het so skielik gebeur dat daar nie tyd was om te besin 

oor die beginsels van vegetarisme nie en veral toe buurman 

later in die dag nadat alles verby was met 'n vonkel in sy 

oog sê “dit wás darem 'n groen organiese bokkie” dat ek  

begin vermoed het dat dit nie net 'n dankie-sê present was 

nie, maar die eerste stappe van 'n rehabilitasie proses.  Dit 

maak nogal 'n verskil as mens dink dat die bokkie tot tye  

 

van sy ontydige dood darem 'n vrye lewe op die vlaktes en 

tussen die karoo-bossies geniet het.  Hy het nie sy hele 

lewe in 'n voerkraal deurgebring waar hy kunsmatig 

vetgemaak is op hormoon belaaide kuns-kosse en waar hy 

nooit die  gevoel van regte grond onder sy hoewe gevoel 

het en nooit die warm son op sy rug voel bak het nie.   

Ons sny toe maar die biltongetjies in sulke klein repies dat 

mens amper die goed met 'n tandestokkie moes eet toe dit 

droog was.  Dit was so gedoen op advies van skoonsuster 

en miskien ook so 'n bietjie om die gewete te sus want 'n 

klein ou biltongetjie is darem nie so 'n groot sonde as 'n 

grote nie! 

Van die ou springbokkie het maar min oorgebly want na 

die biltonge gesny en die bene so gestroop was van die 

laaste vleise dat selfs die hond nie in hulle belanggestel het 

nie, het die kaal  bene nog 'n draai deur die pot sop wat sy 

lewe as 'n groentesop begin het, gemaak.  Selfs die makers 

van beenmeel sou skaars belang gestel het in wat oorgebly 

het nie. 

 

 

Datums om te onthou 
 

 

Spitskop 4 X 4 op   

Saterdag 6 Oktober 

2012 

 
 

Sneeuberg Crawl 

op Saterdag 1 

Desember 2012 
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Die Oorspronklike N1

 
Wie van julle is bewus dat die oorspronklike N1 – die 

pad van die Kaap na die Noorde –deur Murraysburg 

geloop het?  Die pad het van Beaufort-Wes deur 

Nelspoort, daarna deur Murraysburg na Richmond 

geloop.  Dit was in die dae toe daar nog hekke in die 

pad was en reisigers moes maar kort-kort stop om die 

hekke oop en toe te maak.  Die pad bestaan vandag 

nog en bied vir die ware toeris wat nie haastig is nie, 'n 

gulde geleentheid om 'n stukkie van die moordende N1 

uit te sluit en die prag van die karoo te ervaar en 

miskien sommer op Murraysburg te oornag en as daar 

nog tyd oor is, 'n paar dae oor te bly en die gasvryheid 

en natuurskoon te geniet.  Op die pad na Richmond ry 

mens by die plaas Badsfontein van Izak en Susanna 

van der Merwe verby.  Die nuwe pad was effens verlê 

waar dit deur hulle plaas geloop het en die 

oorspronklike ou pad is nog vaagweg waarneembaar.  

Wat wel baie waarneembaar is, is een van die ou hekke 

wat in daardie jare menige motoris in sy wiele laat stop 

het.  Die foto hierbo is van een van hierdie hekke wat 

nog oorleef het en Izak het dit op homself geneem om 

die hek te bewaar en onderhou. 

 
 

The Record Breakers 
(from:  The Motorist’s Paradise: Bob Johnston and Derek Stuart-Findlay) 

 
In November 1921 Dr. Ben Vercuil set up a “Cape to 

Rand” record of three and a half days to Pretoria in his 

Nash Tourer.  He had lost the road eleven times on the 

way, but predicted that “this record may not be beaten 

in our time”.   

 
It was beaten four months later by this Chevrolet that 

reduced Vercuil’s record by 14 hours 52 minutes. 

 
HP Rose drove his Hupmobile from Cape Town to 

Johannesburg in a time of 38 hours 38 minutes.  In 

spite of help from farmers en route who arranged for 

the opening and closing of numerous gates, he failed to 

beat the “Union Express” train, having been delayed 

with a bent front axle near Bloemhof in the OFS.   

By 1932 the record-breaking driver, Gerry Bouwer, 

had reduced the record to Johannesburg to the 

incredible time of 19 hours 4 minutes.   

 

 
Pause for a moment and think of these pioneers who 

drove through the wide streets of Murraysburg and 

had to stop and open the very gate that we can stil 

see on Izak and Susanna’s farm today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 1913 het Mnr. Bennie van der Merwe van Middelkop 

hierdie Hupmobile aangeskaf.  Hier staan sy seun, Theron, 

vyftig jaar later, by CBT 28 
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Re-ünie van Oud Hoërskool 

Murraysburg Leerlinge 

21 -24 September 2012 

Voorlopige/Voorgestelde program 

Vrydagaand:     Vanaf 18h30 registrasie 

en samekoms by skousaal met ete aangebied 

deur VLV, uitruil van foto’s en mekaar weer 

ontdek (Bring asb. alle ou foto’s ,”keepsakes”, 

matriekhemde, vrybriewe, ens. saam!) 

Saterdagoggend: 09h30 tot 12h00  Besoek 

aan Hoërskool. (Daar mag 'n verassing wees!) 

Saterdagmiddag:  12h00 tot 17h00 

Die volgene aktiwiteite is beskikbaar en die 

idee is dat elke persoon die aktiwiteit van 

sy/haar keuse doen, maar dit is baie belangrik 

dat die kontakpersoon reeds 2 weke voor 21 

September, m.a.w. voor 7 September moet 

weet wie wat wil doen sodat ons kan reël met 

die persone wie julle gaan ontvang.  Hier kom 

die piekniekmandjie nou in, want elke 

familie/persoon gaan met sy/haar 

piekniekmandjie wat jy/sy bestel of self 

saamgestel het, na die besoekpunt.  Dit is baie 

belangrik dat vooraf gereël moet word!  

Persone wat dit nie doen nie, staan gevaar om 

nie geakkomodeer te word nie, 

Aktiwiteite: 
 

1.  Fossielroete – Grootdriefontein, Percy 

en Sarie Reynolds 

2. Besoek aan hoë standaard wildkamp – 

Boeta Grobler, Doringkloof 

3. Besoek aan kloof met waterval – Marcel 

Van Heerden, Waterval 

4. Besoek aan kloof met waterval, asook 

perdry geleentheid – Theronnie en Liz 

van der Merwe, Jonkersnek 

5. Besoek aan kloof in Sneeuberge – 

Antonie Troskie, Quaggasdrift 

6. Visvang, stap – Jannie Pienaar, Rooipoort 

7. Visvang, stap en perdry – Michau du 

Toit, Brookfield 

8. Besoek aan Boesmantekeninge – Izak 

van der Merwe, Badsfontein 

9. Besoek aan Visgat – stap, swem en 

foefie slide – Rikus en Alna Theron, 

Landsig 

10. 4x4 Roete Middelkop – Peet de Klerk, 

Brandkraal 

11. Kultuurtoer, van kerk tot sjebien, deur 

die dorp, per donkiekar 

12. Stappie na Dokterskoppie, ou grotte, 

steenoonde en keerwal, alles naby die 

dorp.  (Hierdie is 'n kort uitstappie en 

kan dalk liefs in julle eie “af-tyd” 

gedoen word) 

13. Besoek aan “grootword” plase – soos bo 

gesê, is dit belangrik dat ons vooraf 

hiervan weet sodat die kontakpersoon 

dit met die huidige eienaars kan reël. 

Saterdagaand:   Vanaf 18h30 samekoms by 

skousaal met ete aangebied deur die VLV.  Ons 

gaan sommer lekker kuier en musiek kan gereël 

word en kan ons 'n voetjie uitpak!  (Die persoon 

wat die musiek maak, moet vergoed word, 

daarom is die idee van registrasie en 'n 

registrasie-fooi nodig) 

Sondagoggend: Kerkdiens om 10h00.  

Orreluitvoering deur tannie Hermien Botha 

Sondagmiddag na kerk: 'n Meer formele 

ete by die skousaal waar ons mekaar sal groet.  

Reünie-gangers is natuurlik welkom om langer 

te bly en vêrder by ou kennisse/familie te 

kuier. 

Kontakpersoon:   Sonja 

Liebenberg by:  

 



 

-9- 

~ Die Rooidamme ~ 

 

Die inisiatief om die Rooidamme weer vol water te kry, begin stadig maar seker momentum optel.  Op 28 Augustus 

het Murraysburg besoek ontvang van Stefan Conradie.  Hy is die Hoofdirekteur van Landelike Ontwikkeling in die 

Weskaap en beslis die belangrikste faktor in die besluit om fondse beskikbaar te stel vir die rehabilitasie van die 

damme.  Dat die Rooidamme se water legio voordele vir die dorp inhou, is daar by een en almal van die plaaslike 

inwoners geen twyfel nie.  Benewens die verskaffing van gereelde leiwater aan die dorp se “nat erwe”, beteken dit ook 

dat al die bome in die onderdorp wat stadig besig is om weg te kwyn, weer nuwe lewe sal toon as die leiwater vore 

weer gereeld in gebruik is.  Dan is daardie estetiese waarde van twee pragtige damme vol water as mens die dorp 

binnekom vanaf Graaff Reinet.  Nuwe bome sal op die walle aangeplant word en riete en waterplante, alreeds deur van 

ons boere geskenk, sal help om voëls en ander waterlewe te trek en die area te omskep in 'n lushof waar mense kan 

gaan ontspan en piekniek hou.  Die oorloop water sal gelei word na die saailande langs die rivier en daar kan dan weer 

met lusern aanplantings begin word wat op sy beurt weer sal sorg vir genoegsame voedsel om te help die loslopende 

diere uit die dorp se strate te hou.  Elke nuwe tuin wat aangelê word, gaan arbeid benodig en dit lei weer tot 

broodnodige werkskepping geleenthede. 

 

 

 

 

 

 

Bakenskop Wind Energie Fasiliteit 
 

Windlab Development SA (Edms) Bpk. beoog die oprigting van die Bakenskop Wind Energie fasiliteit ongeveer 

40km noord van Murraysburg.  Díe voorgestelde projek sal bestaan uit die oprigting en bedryf van 190 windturbines 

en verwante infrastruktuur en beslaan 'n gebied van sowat 24 400 Ha.  Elke windturbine het 'n opwekkings kapasiteit 

van 3.1 MW, is 100 m hoog en het 'n rotor deursnee van 112 m.  Die elektrisiteit opgewek sal deur middel van 

ondergrondse kabels na 'n substasie gevoer word waar dit dan ingeskakel word by die nasionale ESKOM distribusie 

netwerk. 

 

Op Donderdag 2 Augustus het Murraysburg besoek ontvang van 'n span van die WNNR om die eerste stappe te neem 

in 'n omgewings impakstudie vir die oprig van beoogde Windturbine kragopwekkers deur Windlab.  Hierdie eerste 

van vele besoeke het ten doel gehad om al die sg Belanghebbende en Geaffekteerde Partye in te lig oor die projek en 

die geleentheid te skep om kommentaar te lewer en vrae te vra.  Ongelukkig was die reklame vir die vergadering nie 

baie goed hanteer nie, sodanig so dat daar net omtrent 6 B&GP’s by die inligtingsessie was – die helfte waarvan maar 

per toeval gehoor het van die geleentheid! 

 

Dit verhinder egter niemand om steeds betrokke te raak by die studies nie en julle word sterk aangemoedig om wel so 

te doen.  Enige studie en daaropvolgende verslae is net so goed as die inligting beskikbaar en dit is uiters noodsaaklik 

dat soveel as moontlik mense van ons area deelneem aan die proses.  Dis maklik.  Gaan kyk na die volgende webwerf: 

http://www.csir.co.za/eia/bakenskop en vergewis julle van die projek.  Registreer dan as 'n B&GP en raak betrokke.  
 

Asseblief – dis in ons almal se belang 

Chris Barr, die dryfveer agter die inisiatief, verduidelik aan Stefan Conradie, in 

swart links, die uitleg van die dorp en die legio voordele wat die herstel van die 

watertoevoer sal inhou terwyl Graham Lukas, verteenwoordiger uit die plaaslike 

gemeenskap toekyk om alles te beaam. 
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The Pit Sawyers of Murraysburg 
 

I was invited by one of the local farmers in this area to witness 

the ancient art of cutting a fallen log into planks using nothing 

else but a simple lumberman’s saw, ingenuity and decades of 

experience.  This family business from Graaff Reinet moves 

from farm to farm to practice their ancient skill.  It is amazing to 

see that these people managed to survive the squeeze of modern-

day mass production and mechanisation. 

 

The tree was a giant 

Pear Tree which 

was uprooted by 

strong winds and 

the owner of the 

farm contracted the 

pit sawyers to cut 

the log into planks 

and I was fortunate 

to be invited to 

watch this process.  

The first step is to mark the log while the Old Master sharpens 

the saw to razorblade standard using nothing more than a hand-

file.  They use a plumb-line because they say a spirit-level is just 

not accurate enough.  The plumb line is made by dipping a string 

into a brew of black ink consisting of a mix of water and 

charcoal burnt on site using pieces of bark.  Two vertical lines 

are marked on both ends of the log in preparation to cut two 

longitudinal and parallel flat surfaces on which the planks can be 

marked.  The bark is stripped using a small hand axe more or less where the 

saw blade has to travel and the blackened plumb-line now changes job to be 

used as snap-line to mark the longitudinal lines.  The blackened string is held 

by one guy on one of the vertical lines, the other end is held by the second guy 

on the other end of the log on the corresponding vertical line and the string is 

than snapped onto the uneven surface by a deftly move of releasing the string 

with the right hand while simultaneously pulling it taut with the left hand..  

The beauty of this simple method is that it leaves a perfect straight line 

through all the bumps and curves along the whole length of the log.  The log 

is a then rolled to the pit where it is anchored using a huge rock with some 

steel wire and also a few home-made cant hooks.   Two slabs are then cut off along the lines just marked, the log rolled 

through 90 degrees and the whole marking process is repeated to mark the lines for 

the planks, rolled over again and the other side marked similarly.  The log is now 

marked all the way around and the sawing can begin in earnest and it looked so easy!  

No electricity, no diesel fumes, no pollution, only the smell of honest sweat and 

freshly cut wood.  These guys are totally self-sufficient and except for the steel blade, 

everything they require is made on site using whatever material is at hand for 

example the handles for the blade and the wedges they use to prevent the wood from 

pinching the blade as the sawing progresses.  There is also a lovely story surrounding 

the blade.  Although these men know how to keep the blade razor-sharp, through time 

it loses a few teeth and the old blade becomes more and more toothless and this kind 

of tool is not easily obtainable any more.  One of the bigwigs of BKB heard about 

their plight and through his business acquaintances in Germany, managed to have a 

new blade made for them as gift.   There are still good news in this busy world so full 

of bad news!  


