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Die winter was hierdie jaar besonder koud – of so het dit gevoel.  Die mens se geheue is 
maar kort en heel waarskynlik was al die ander winters maar net so bitsig.  As bewys 

hiervan plaas ons hierdie paar foto’s geneem op Peet en Maryn de Klerk se plaas 
Brandkraal twee jaar gelede.  Dit was om-en-by 11 uur die oggend terwyl die son geskyn 

het! 
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SAAM RY BRIEF 
My reis elke dag na my werk toe en terug is nie 
vêr nie maar wissel elke dag en is daar gereeld 

besondere ervarings.  My ervarings en opstaan tyd 
word deur die seisoene bepaal.  Ek woon so 200 

meter weg van my winkel af in `n besondere mooi 
karoo dorpie, Murraysburg, in die hart van die 

mooi Karoo. 
Die kort afstand na my winkel toe is nie sonder 
ervarings nie.  Eers word ek deur my getroue 

Labrador, Rokoff (vernoem na `n Russiese 
filosoof) op die gras ontvang waar ek verwelkom 
word deur die fris koue karoo-oggend ryp.  Die 

kere wat ons gelukkig is word ek ingewag deur `n 
wit sneeu kombers en die stilte.  Alles is doodstil 
en spierwit. Die straatlig skyn spookagtig in die 

oggendlig en daar is geen spoor of geen teken van 
lewe die tyd van die oggend.  Die stilte en die asemrowende gesig oorweldig my.  Die skoonheid van die skepping 
en die grootheid van die Skepper.  Soos ek winkel toe stap bespeur ek lewe by ander huise wat met dieselfde 

gees van opgewondenheid die oggend tegemoed gaan. 
In die somer ervaar ek weer die pragtigste maan ondergange agter die kerktoring, soms `n goue bal, en ander 
kere spierwit en die kerkklok wat aankondig dat ek vinniger moet stap. Langs die pad is my een buurman besig 

om gereed te maak om met sy twee honde te gaan stap terwyl hulle hom op sy fiets die straat af trek.  My 
ander buurman staan op die stoep en spekuleer oor die weer met sy oggend koffie in sy hand.  “More meneer” sal 

‘n bekende tuinwerker my groet op pad werk toe, ‘n ander bekende sal waai en toeter druk. 
Nie een oggend is die selfde nie want die ervaring van die 200m word bepaal deur die gemoed waarmee ek op 

staan, maar dit is so wonderlik dat die ervaring van `n karoo oggend `n mens se hele dag verander. Baie oggende 
is die 200 m my stilte tyd en kom ek vernuwe en verryk by my werk waar ek die dag begin met die wete vanaand 

stap ek weer die pad van genade terug huis toe. 
Terug stap huis toe na werk is `n storie op sy eie, want soms. net soms, neem dit baie lank veral as jou buurman 

op die stoep jou innooi vir `n koffie of iets. 
Karoo groete 
Paul Avenant 

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

Amore Bekker se gereelde weeklikse voorlesing van luisteraars se huis-toe-ry ervarings het verlede week 
my ore laat spits toe ek die woord Murraysburg hoor.  Gelukkig so, want toe kon ek luister na Paul 
Avenant se vertelling.  Vir dié wat dit nie gehoor het nie, hier volg die ongesensorde weergawe van Paul se 
brief!  
Verlede maand het ons ook ge-rapporteer van die goeie vordering gemaak met die rehabilitasie van die 
Rooidamme en lei-water stelsel in die dorp.  Daar is 'n ou gesegde wat iets te doene het met die tel van 
kuikens voor die eiers nie uitgebroei het nie.  Baie waar .....   Lees bladsy 9  
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Agri Wes-Kaap vereer Kotie 
van den Berg 

 
 
Mnr. Kotie van den Berg, boer van die plaas 
Beeldhouersfontein by Murraysburg, is onlangs op die 
jaarkongres van Agri Wes-Kaap vereer vir sy diens aan 
die georganiseerde landbou in die provinsie. 
 

’n Eerbewys is op die kongres op Goudini aan hom 
oorhandig vir sy uitstekende en toegewyde diens oor tien 
jaar as bestuurslid van die streek Murraysburg-Beaufort-
Wes.  Hy was bestuurslid van 2002 tot 2011.  Hy en sy 
vrou, Lina, het die oorhandigingsplegtigheid bygewoon. 
Die eerbewys volg op sy aanwysing verlede jaar as 
Bewaringsboer van die Jaar deur die Weidingsvereniging 
van Suid-Afrika.  Laasgenoemde prys word jaarliks 
toegeken om erkenning te gee aan boere wat die beste 
praktyke en beginsels van veld- en weidingsbestuur 
asook veld- en grond bewaring toepas. 
 

Die vereniging hou elke jaar sy kongres in ’n ander 
provinsie en ’n bewaringsboer  van die Jaar word dan uit 
daardie provinsie aangewys.  Verlede jaar was dit die 
Wes-Kaap se beurt. 
 

Van den Berg was in die georganiseerde landbou op 
plaaslike, streeks- en provinsiale vlak betrokke sedert hy 
in 1978 op Beeldhouersfontein begin boer het.  Op 
provinsiale vlak was hy bestuurslid van Agri Wes-Kaap 
en van die Wes-Kaapse Rooivleisprodusente-organisasie.  
Hy was ook direksielid van Karoo Vleisboere 
Koöperasie.  Die koöperasie, met sy hoofkantoor op die 
buurdorp Victoria-Wes, het ’n tak op Murraysburg. 
Van den Berg sê met sy uittrede as streeksbestuurslid vir 
Murraysburg-Beaufort-Wes het hy aan die einde van sy 
deelname aan die georganiseerde landbou op provinsiale 
vlak gekom. Hy sal egter nog plaaslik by die 
georganiseerde landbou betrokke bly. 
 

Hy het in 1964 aan die Hoërskool Murraysburg 
gematrikuleer, waarna hy die graad M.Sc.Agric in 
weidingsleer aan die Universiteit van die Vrystaat behaal 
het. Voordat hy begin boer het, was hy vakkundige 
beampte en dosent aan die Landboukollege Grootfontein 

by Middelburg (Kaap) en lektor in weidingsleer aan die 
Universiteit van die Vrystaat. 
 

Hy het gevolg in die voetspore van sy pa, mnr  Boetie 
van den Berg, en sy oupa, mnr. Koot van den Berg, wat 
albei oor baie jare heen ’n groot rol in die georganiseerde 
landbou gespeel het. 
 

Mnr. Boetie van den Berg, wat in 1988 op 71 jaar oorlede 
is,  het ook op Beeldhouersfontein geboer.  Hy was onder 
meer van 1972 tot 1976 voorsitter van die Karoo-
landbou-unie (nou deel van die Noord-Kaaplandse 
Landbou-unie). In 1977 is erevoorsitterskap van die unie 
aan hom toegeken. 
 

Mnr. Koot van den Berg het op Toverwater in die distrik 
geboer en hy was die eerste Murraysburger wat naam in 
die georganiseerde landbou gemaak het.  Hy kan tereg as 
’n baanbreker op plaaslike en nasionale vlak in die 
landbou beskou word. 
 

In 1932 was hy ’n stigterslid van Karoo Vleisboere 
Koöperasie en van Vleissentraal, ’n sentrale koöperasie 
wat jare lank die bemarkingstrategieë van primêre 
koöperasies (soos Karoo Vleisboere) op nasionale vlak 
gekoördineer het.  Hy was ook agt jaar lank 
ondervoorsitter van die Vleisraad, ’n statutêre liggaam 
wat in 1934 gestig is vir die bemarking van rooivleis. 
Van 1936 tot 1947 was hy bestuurslid van die Suid-
Afrikaanse Landbou-unie, voorganger van Agri SA.  In 
1956 was hy lid van ’n ministeriële kommissie van 
ondersoek na die ontvolking van die platteland. 
 

Hy het ook ’n belangrike rol in grondbewaring gespeel.  
Toe die Parlement die eerste Grondbewaringswet in 1946 
aangeneem het, was Murraysburg die eerste distrik in die 
destydse Kaapland en die tweede in Suid-Afrika wat as 
grondbewaringsdistrik verklaar is. Dit was grootliks 
moontlik danksy die kundigheid van Van den Berg wat 
tydens die opstel van die wet in die landbou-adviesraad 
van die Minister van Landbou gedien het. 
Hy is in 1974 op 90 jaar oorlede. 

– Izak Malherbe - 

 
 

Erkenning: Porchia Adams/Agri Wes-Kaap 

Erkenning: Porchia Adams/Agri Wes-Kaap 
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Tuintake vir die vroeë lente 
 

Tydens Augustus se tuinbouvergadering het Karin 
Reynolds die lede herinner aan al die dinge wat nou reeds 
in die tuin gedoen moet word. 
 

Teen die einde van die maand moet die onkruid uit die 
grasperke gehaal en al die dooie gras uitgehark word.  Gee 
die grasperke 2:3:2 en later, wanneer die wortels goed 
ontwikkel is, KAN.  Die grasperke moet nou weekliks 
gesny word om nuwe groei aan te moedig.  Dit moet egter 
nie té kort gesny word nie.  Indien beskikbaar, gooi ´n dik 
laag ou, verrotte kraalmis oor die grasperk  voordat dit baie 
deeglik natgemaak word.  
 

Augustus is snoeityd.  Die takke is ´n goeie onderste laag 
vir ´n nuwe komposhoop. Indien die vrugtebome nog nie 
begin uitloop het nie, kan kalkswael gespuit word.  Dit 
hoef nie jaarliks gedoen te word nie.  Indien die bome 
reeds begin bot het en daar probleme met luise of fungus 
is, kan hulle spesifiek daarvoor behandel word. 
 

Bome kan nou geplant of geskuif word.  Vrugtebome sal 
baat vind by 2:3:2, sitrusbome 3:1:5 en wingerd 2:3:2.  Dit 
kan liggies bo-op die grond om die bome ingewerk word, 
sodat die kunsmis nie wegspoel nie, en ‘n deklaag van 
blare of grassnysels sal die grond klam hou.  Gee elke drie 
weke baie goed water. 
 

Konifere moet nou gespuit word, terwyl irisse sal baat vind 
by superfosfaat en engelse sout. 
 

Asters kan nou in warmer dele verdeel en uitgeplant word.  
In kouer dele kan daarmee tot September gewag word. 
 

Dit is nou tyd om floksies, gesiggies, kappertjies, 
gousblomme, gipskruid, hanekamme, afrikaners, asters, 
verbenas en leeubekkies te saai.  Die veiligste is om die 
saad in kissies te saai en binnenshuis op ´n sonnige plek te 
plaas. 
 

In die groentetuin kan akkers nou al voorberei en ´n dik 
laag verrotte mis ingewerk word.  Dit is goed om elke paar 
jaar ´n laag gips oor die akkers te strooi aangesien die 
Karoowater dikwels die grond laat verbrak. 
 

Die groentetuin moet goed beplan en die akkers jaarliks 
gewissel word.  Peulgroente moet afwisselend met wortels 
en beet geplant word.  Wortels en beet hou nie van 
bemesting nie aangesien dit die wortels laat verdeel en 
bars.  Aartappels en pampoene moet nie naby 
komkommers en tamaties geplant word nie omdat roes van 
die aartappels die ander plante sal besmet. 
 

Aartappels word in droë grond geplant.  ´n Maklike manier 
is om ´n voor vier keer so diep as die dikte van die 
aartappelmoer in die grond te maak.  Onder in die voor 
kom ´n laag mis asook ´n eetlepel swael onder elke  
aartappelmoer. Hark die voor toe en plaas strooi bo-op om 
teen ryp te beskerm.  Begin egter eers in Oktober om die 
aartappels nat te maak.  Wanneer die ertappelplante 15-20 
cm hoog is moet dit die eerste keer opge-erd word. 
 

Wanneer boontjies geplant word, moet die akker eers goed 
natgemaak word.  Sodra die grond net reg is, kan vlak 
voortjies gemaak word.  Gooi die voortjies goed nat, sit die 

boontjies in en hark toe.  Maak eers wanneer die boontjies 
opgekom het weer nat.  In die kouer dele van die Karoo 
moet boontjies nie voor die middel van Oktober geplant 
word nie aangesien ryp nog kan voorkom. 
 

Wortels, rooibeet, witwortels, koljander en radyse kan 
gesaai word.  Indien tamaties nou gesaai word, moet dit in 
saadkassies op ´n sonnige plek binnenshuis wees. 
 

Ten slotte het Reynolds die verskil tussn kompos en 
kunsmis beklemtoon.  Kunsmis voed die plant vir 
spesifieke behoeftes terwyl kompos die grond deur middel 
van die mikro-organismis, wat daarin voorkom, verbeter.  
Goeie, komposryke grond behou vog beter en die plante 
kry nie sommer allerhande siektes nie. 
 

Kunsmis kan die pH van die grond verander en mikro-
organismis laat doodgaan.  Dit moet dus met oorleg 
gebruik word.  Daar is vandag organiese kunsmis op die 
mark.  Kunsmis gee hoofsaaklik drie voedingstowwe, N-P-
K .  N – blaar- en stamontwikkeling. Dit laat die plant 
vinniger groei en kool, spinasie en blaarslaai vind daarby 
baat.  P – wortelontwikkeling.  Dis belangrik vir 
wortelgroente, veral uie.  K – ontwikkel blomme en vrugte, 
bevorder wortels se aanpassing by die grond en help teen 
siektes.  Vrugte soos tamaties en pampoen kan maklik té 
welige loof hê en benodig dus kunsmis met hoër K-inhoud. 
 

Dit is nuttig om die verskillende soorte kunsmis te ken. So 
is 2:3:2 ´n algemene, anorganiese kunsmis, terwyl KAN ´n 
behoefte spesifieke kunsmis is.  Nitrosol is ´n vloeibare 
kunsmis, geskik veral vir huisplante. In 3:1:5 (SR) word 
veral die N-gedeelte stadig afgebreek terwyl 4:1:1 + 
Karbaspray ook insekte bykom.  Omdat die P-waarde van 
beenmeel baie hoog is, bevorder dit wortelontwikkeling. 
Danksy die inligtingsryke vergadering sal die Murraysburg 
tuiniers van nou af  ´n bietjie meer wetenskaplik te werk 
gaan en sekerlik die vrugte daarvan pluk! 

 
Murraysburg het nou 'n 

Facebook blad. 
https://www.facebook.com/murraysburg, 

 
Ons wil graag almal daar buite wat so ver sit op 
hoogte hou met dinge wat in ons dorpie gebeur. 
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Puik orreluitvoering 
 
Net minder as honderd gelukkiges het op 13 Augustus die 
puik orreluitvoering van  Noël-Jean Creill in die Grootkerk 
bygewoon.  Afgesien van werke van die groot 
orrelkomponiste G.F.Händel en J.S.Bach was ook ´n werk 
elk van W.Boyce ( 1710-1779 ) en E.Asma ( 1912-1984 ) 
asook ´n inleidings- en slotkomposisie deur dr. Creill self 
op die program. 
 

Graaff-Reinet is waarlik bevoorreg dat ´n orrelis van dr. 
Creill se formaat in die dorp optree en dit is jammer dat ten 
spyte van goeie vooraf advertensie van die geleentheid so 
min persone die geleentheid aangegryp het.  Hopenlik is dit 
nie ´n aanduiding van die Karoo-mense se gebrekkige 
belangstelling in ernstige musiek nie!  Die enkeles wat 
spesiaal vanaf Murraysburg gekom het, is beslis nie 
teleurgestel nie. 
 

Die bekende dr. Creill het nie net in musiek nie, maar ook 
in die teologie en letterkunde drs-grade verwerf en is op 
Calitzdorp woonagtig, waar hy daagliks om 18:00 ongeag 
die aantal toehoorders gratis in die NG-kerk optree. 
 

Calitzdorp is waarlik bevoorreg om so ´n beskeie en 
toegewyde kunstenaar, wat sy talente so vrylik deel, in hul 
midde te hê! 

 
Vroue geïnspireer om iets 

nuuts te probeer 
 
Elsabé Louwrens se leefstylvergadering van die plaaslike 
VLV-tak het selfs bedrewe kokke, breisters en 
naaldwerksters geïnspireer om uit hulle gemaksones te tree 
en iets nuuts te probeer. 
 

Na Maryn de Klerk se treffende opening met die tema 
Werk suinig met jou tyd het Theresa Troskie die lede 
geprikkel om, terwyl hulle nou op koue aande voor die 
kaggel sit, ´n kussing te hekel.  Selfs diegene wat gevoel 
het dat gehekelde kussings nie tuis sou voel in ons huise in 
die 21ste eeu nie moes nuut dink nadat hulle die voorbeeld, 
wat Troskie aan hulle voorgehou het, gesien het.  Indien 
die kussing vir ´n kompetisie gemaak word, moet daar 

natuurlik ekstra netjies en keurig gewerk word en is dit 
belangrik dat die kussing iets het, wat hom van ander sal 
onderskei.  Mooi afronding is natuurlik vanselfsprekend.. 
Besonder mooi effekte kan met Switserse borduurwerk op 
´n gebreide kussing verkry word.  Goeie kwaliteit breigare 
is belangrik om die koussteek egalig te laat vertoon.  Daar 
is baie mooi kruissteekpatrone vir dié soort borduurwerk 
beskikbaar, maar  aangesien ´n gebreide steek nie 
heeltemal vierkantig is nie, moet die kruissteekpatrone 
soms in die middel effe aangepas word, deur ´n ekstra ry of 
twee in te voeg. 
 

Die lede se belangstelling was veral gaande toe Troskie ´n 
voorbeeld van skadu-appliekwerk gewys het.  Aangesien 
verskillende lae op mekaar gewerk word, is goeie 
beplanning onontbeerlik en moet die beplande prent eers 
op papier geteken word.  Daarna word dit op lap geteken. 
´n  Borduurraam help baie om netjiese masjienwerk te 
verseker en daar moet rustig gewerk word, aangesien die 
steeklengtes, veral by skerp hoeke, verstel moet word.  Los 
rafels bederf die eindproduk terwyl ´n treffende 
kleursamestelling natuurlik die aantreklikheid van die 
artikel verhoog. 
 

Erika Grebe, ´n gekwalifiseerde sjef, wat haar kundigheid 
mildelik deel, het die veelsydigheid van filodeeg aan die 
dames gedemonstreer.  Filodeeg het ´n antieke geskiedenis, 
wat moontlik tot 8 v.C. terugdateer.  Daar is toe reeds in 
Assirië neute en heuning oor dun uitgerolde, ongesuurde 
deeg gestrooi, wat dan gebak is.  Oor die jare het dié 
gebruik deur die Midde-Ooste versprei en dis steeds ´n 
belangrike deel van hulle tradisionele geregte.  Die woord 
Phyllo beteken in Grieks blaar en verwys na die blaardun 
eienskap van die deeg. 

  
Tradisioneel word filodeeg vir Spanankopita ( spinasie- en 
fetakaas driehoekies),Tiropita (roomkaaslae tussen 
filodeeg) en Baklava ( heuning en neute tussen lae filo) 
gebruik.  Die moontlikhede van hierdie deeg is egter legio.  
Dit is byvoorbeeld ideaal vir pasteie, gebakte " 
springrolls", samoosas, nageregdoppies of 
voorgeregbondeltjies. 
 

Grebe het gedemonstreer hoe maklik dit is om die lae deeg 
van mekaar af te trek. Twee of drie velle deeg word dan op 
mekaar geplaas nadat dit goed met botter gesmeer is.  Sy 
het ´n spinasievulsel in een hoek van ´n strook van 8cm   

Erika Grebe 
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geskep en dit toe in driehoekies gevou. Dis belangrik 
om telkens botter op die oop filodeeg en bo-op te 
smeer.  Dit word vir omtrent 30 minute teen 180°  
gebak.  Die deeg mag nie uitdroog nie en kan met ´n 
klam vadoek bedek word.  Aangesien die rou 
driehoekies goed vries, kan dit voor die tyd voorberei 
word. Dit hoef net vir ´n halfuur te ontdooi en kan dan 
net voor opdiening gebak word. 
 

Nadat Erika Grebe die gebruik van filodeeg so maklik 
laat lyk het, gaan verskeie van die lede in die nabye 
toekoms hulle hand daaraan waag! 

 

Saam met die tee kon die dames van die drie 
bestanddelekoek, waarvan die resep in die program 
verskaf is, geniet. 
 

Weer eens was ´n VLV-vergadering leersaam en pret! 

 
Satansbos moet bestry word 
 
Tydens die tuinbouklub se Augustusvergadering het 
Alna Theron meer inligting oor Satansbos en die 
belangrikheid van die bestryding van hierdie 
indringerplant bespreek. 
 

Satansbos (Solarium elaeagnifolium) het sy oorsprong 
in die half-woestynagtige dele van Amerika.  Dit is 
familie van die ertappel, tamatie en eiervrug.  Hierdie 
uitheemse plant beskik oor die vermoë om vinnig te 
versprei en sterk met gewenste plante in gewaslande 
en natuurlike weiveld te kompeteer. 
 

Satansbos kom voor in wêrelddele met ´n gematigde 
klimaat soos bv. Suid-Afrika, Zimbabwe, Algerië, 
Egipte, Israel, Griekeland, Spanje, Indië en Australië. 
Amptelik is die voorkoms van dié skadelike plant in 
Suid-Afrika die eerste keer in 1952 aangeteken. Daar 
word vermoed dat die saad die land aanvanklik in 
ingevoerde hooi binnegekom het en dit word steeds 
veral op dié wyse verder versprei. 
 

Satansbos groei tot ´n hoogte van ongeveer ´n half 
meter met ´n sterk ontwikkelde wortelstelsel, wat tot 4 
meter diep die grond indring.  Die stingels en blare is 
oortrek met fyn, wit haartjies, wat aan die plant ´n 
silwer voorkoms gee. 
 

In die lente is dit oortrek met wit, ligpers of soms selfs 
blou blomme.  Die vrugte is ronde, groen bessies met 
wit vlekke.  Aan die einde van die somer sterf slegs 
die bogrondse dele af, maar die wortelstelsel 
oorwinter en dit is dus ´n meerjarige plant. 

 

Aangesien Satansbos ´n kategorie 1 verklaarde 
onkruid is, moet dit oral waar dit voorkom, beheer 
word.  Ongelukkig kan dit baie moeilik met 
meganiese metodes soos skoffel of afkap uitgeroei 
word.  Weens die wydvertakte wortelstelsel ontstaan 

daar telkens nuwe plante wanneer die bogrondse dele 
verdeel of opgebreek word. 
 

Daar is nou onkruiddoders ontwikkel, wat wanneer dit 
op die bos gespuit word, na die wortelstelsel versprei.  
´n Gestreepte kewer, wat die plant van sy bas en blare 
stroop, en sodoende die plant so verswak dat dit 
moeilik met omringende gewasse kan meeding, word 
nou uit Texas ingevoer.  Dié kewers is egter ´n 
lekkerny vir kapokhoenders soos Theron uit eie 
ondervinding kon vertel! 
 

Dit word veral deur sy sade voortgeplant.  Die saad 
word deur water, in bale lusern/hooi, die mis van 
beeste, skape en tarentale, wat die bessies vreet, 
versprei. Satansbos is sensitief vir ryp, maar verdra 
braktoestande en is teen uiterste droogtes bestand. 
Die plant vermeerder ook deur die vinnig 
verspreidende wortelstelsel, wat nuwe plante vorm 
sodra die plant versteur word.  Wanneer die plant 
byvoorbeeld gevreet of gedeeltes afgekap word, 
stimuleer dit die wortelstelsel om uit te loop. 
 

Satansbos verdring nie net ander natuurlike of 
aangeplante gewasse nie, maar is ook giftig vir vee.  
Algemene simptome van Satansbosvergiftiging is dat 
die dier kwyl, asemnood ondervind, opblaas, bewe en 
diarree kry. 
 

Boere in die Murraysburgdistrik, wat Satansbos 
ernstig op hulle plase wil beveg, kan met Bennie 
Conradie, sekretaris van die DLV,  in aanraking kom, 
aangesien daar nou hulp vir dié projek deur die Dept. 
van Landbou beskikbaar is.  Dit moet egter in die 
streek gekoördineer word. 
 

Tydens die vergadering het Karin Reynolds ook die 
lede aan die tuintake vir hierdie maand herinner en 
Susanna van der Merwe spesifieke aandag aan die 
sorg, wat nou aan rose gegee moet word, uitgelig. 

Nie net die baie jong lede nie, maar ook die ouer lede 
kon heelwat leer en het die vergadering geniet. 
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Oud-Murraysburger doen 
navorsing in Amerika 

 
 
Prof. Fanie van Heerden, oud-Murraysburger en 
hoogleraar in chemie aan die Universiteit van 
KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg, doen tans vir 
sewe maande navorsing in Amerika met ’n Fulbright-
studiebeurs wat sy van die Amerikaanse regering 
ontvang het. Van Heerden is sedert Julie vir sewe 
maande betrokke by ’n navorsingsgroep van die 
nasionale kankerinstituut in Frederick, ’n dorp in die 
Amerikaanse deelstaat Maryland. Die instituut is 
soortgelyk aan die Mediese Navorsingsraad in Suid-
Afrika. 
 
Die navorsingsbesoek is deel van haar studieverlof vir 
’n jaar. Haar “jaar van reis” het in die eerste week van 
Junie begin toe sy Mauritius besoek het as eksterne 
eksaminator vir finalejaarstudente aan die Universiteit 
van Mauritius. Sy moes 45 studente in chemie en 
fisiese chemie se vraestelle en projekte deurgaan, na 
vyftien voordragte luister en ook ’n lesing oor haar eie 
navorsing gee. Haar aanstelling as eksterne 
eksaminator geld vir drie jaar. 
 
Van Heerden het in 1971 aan die Hoërskool 
Murraysburg gematrikuleer. Haar ouers, mnr. Willem 
en mev. Martha van Heerden, het op die plaas 
Bakensklip by Murraysburg geboer. Haar broer, mnr. 
Kobus van Heerden, boer nog in die distrik. 

 

Van Heerden het haar doktorsgraad in 1980 aan die 
Universiteit van die Vrystaat verwerf. In dieselfde jaar 
het sy as navorser by die Wetenskaplike en 
Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) in Pretoria begin 
werk. Sy is in 1989 as medeprofessor in chemie aan 
die destydse Randse Afrikaanse Universiteit (nou die 
Universiteit van Johannesburg) aangestel. Begin 2005 
het sy haar huidige pos in Pietermaritzburg aanvaar. 

– Izak Malherbe - 

Die Smal en die Breë Weg 
!
Selfs in ons ou droë karoodorpie gebeur daar darem 
altyd iets om die glimlagspiere te prikkel.  Die 
stadsvaders het mos ‘'n paar jaar gelede besluit om 
Pastoriestraat te plavei al die pad van Kays af  tot 
onder by die sportveld.  Nie dat daar iets met die 
oorspronklike straat geskort het nie - was miskien 'n 
bietjie stowwerig by tye en glyerig as dit reën wat in 
elk geval nie so gereeld gebeur nie.  Maar toe het die 
gelukkige tenderaar na drie maande se gesukkel heel 
effektief daarin geslaag om die eens oulike straat met 
sy ry lamppale in sy middel te omskep in 'n 
ontoeganklike woesteny van hope grond en klippe en 
stapels plaveistene wat die hele wêreld vol lê.  Hier 

aan die bokant het dit nog gelyk of die kontrakteur 
min-of-meer geweet het wat hy doen maar laer af in 
die straat, het dinge begin skeef loop.  Wie reg was, die 
oorspronklike bouers van Murraysburg of die 
hedendaagse landmeters met hulle  hoë-tegnologie 
laser-dumpies, sal seker nog lank oor gestry en baklei 
word, maar daar aan die onderkant het die ry lamppale 
en die nuwe straat se paaie uiteen begin loop.  
Gelukkig was die probleem darem later opgelos anders 
sou Murraysburg kon spog met sy eie smal weg en 
breë weg en 'n wonderlike geleentheid skep vir 
Dominee André om daar aan die onderpunt wag te hou 
en met sy eie oë te kan sien wie in Murraysburg watter 
een bewandel. Die straat se naam is nie verniet 
Pastoriestraat nie! 
 

Prof. Fanie van Heerden 
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Voëllys databasis vir Murraysburg 
Distrik 

Ons webmeesteres het 'n versoek: 

“Kom ons probeer om ‘n volledige databasis van die 
voëls in die Murraysburg distrik  by mekaar te kry.  

Almal se hulp sal op reg waardeer word. 
E-pos asb enige addisionele voëls, of as jy ‘n 

volledige voëllys het na info@murraysburg.co.za” 
 

Hier is die lys met voëls wat ek sover het: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisgewing 
Murraysburg Kommando Rit 2013 

(21 Sept 2013 – 22 Sept 2013) 

“There is something about the outside of a 
horse that is good for the inside of a man” met 
Winston Churchill se wyse woorde in gedagte, word 

daar beplan aan die jaarlikse Kommando Rit. 

Ons beplan om die oggend van die 21ste September 
van Brookfield weg te trek en dan al langs die rivier, 
stroomop, deur Snyderskraal te ry tot by Badsfontein.  
Die volgende oggend vanaf Badsfontein, sal ons weer 
‘n ander pragtige roete terugry tot op Brookfield.  Ons 

oornag die aand van die 21ste in die jaghuis op 
Badsfontein. 

Baie dankie by voorbaat aan Michau Du Toit, Jaco 
van den Bergh en Izak van Heerden vir die gebruik 

van hulle krale, jaghuis, toegang, ens. 

Vir meer inligting kan u vir Louw of Adri Kruger 
skakel by 079 6944 927 / 079 4987 279, of u kan gaan 

kyk op die Facebook bladsy: 
 https://www.facebook.com/events/207394086085463/ 

Bleeksingvalk 
Bloukraanvoël 
Bokmakierie 
Bonthoutkapper 
Bontkiewiet 
Bosveld tjeriktik 
Breëkoparend 
Diederikkie 
Europese byvreter 
Europese spreeu 
Fiskaal vlieëvanger 
Fiskaallaksman 
Flamink 
Geelkanarie 
Gewone Janfrederik 
Glasogie 
Gompou 
Groenpootruiter 
Hamerkop 
Hoep-Hoep 
Hoëveldklappertjie 
Jakkalsvoël 
Kaalwangvalk 
Kleinrooivalk 
Kolgans 
Kopereend 
 

 

 Korhaan 
Kransduif 
Kroonkiewiet 
Langbek karoo lewerik 
Lelspreeu 
Lepelaar 
Mikstertbyevanger 
Mossie 
Muisvoël 
Namakwaduif 
Olyflyster 
Paradys vlieëvanger 
Piet-my-vrou 
Reier 
Rooipootelsie 
Rooivlerk spreeu 
Sekretarisvoël 
Speg 
Tiptol 
Uile:  
Visarend 
Visvanger 
Wildemakou 
Witgat spreeu 
Witkruisarend 
Witkruissperwer 

 

Kaapse 
 Glasogie 
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SSpprriinngg  SSppeecciiaall ::   
PPeeddiiccuurree  &&  MMiinnii  MMaanniiccuurree          RR220000  
 

Ek dink onwillekeurig terug aan 'n kursus wat ek 
vele dekades gelede bygewoon het oor hoe om 
komplekse projekte aan te pak en die storie was 
vertel van die kernkragsentrale en die fietsloods 
(met erkenning aan Parkinson).  Dit het min-of-
meer so gegaan: “Groot getalle 
regeringsamptenare, kontrakteurs, konsultante en 
vele andere het vergader om die bou van 'n 
kernrkragsentrale te bespreek.  Meeste van die 
amptenary het egter nie hulle huiswerk gedoen nie 
en die res het in elk geval nie eens geweet wat 'n 
kernreaktor is nie en gevolglik was die besluit en 
goedkeuring om voort te gaan binne tien minute 
afgehandel.  Een van die junior amptenare het die 
visie gehad om te besef dat daar ook 'n fietsloods 
benodig gaan word om voorsiening te maak vir 
die veilige parkering van die werknemers se fietse 
en die  bou van die fietsloods was volgende op die 
agenda.  Skielik het almal regop gesit en hulle ore 
gespits.  Almal weet wat is 'n fietsloods en wat dit 
behoort te kos en na drie dae se bespreking is die 
vergadering uitgestel sodat die konsultante en 
ingenieurs verdere inligting kon gaan bymekaar 
maak oor moontlike ontwerpe, materiale en 
kostes” 
Op 15 Aug. 2013 het die lang verwagte 
vergadering waarvan ons verlede maand gemeld 
het, plaasgevind en het verteenwoordigers van die 

Die Rooidamme, die Kernkragsentrale en die Fietsloods 

departement van Landbou uit Stellenbosch, 
departement van Omgewingsake, Beaufort-Wes 
Munisipaliteit, Murraysburg se dorpsbestuur, 
belanghebbendes uit die dorp en alle denkbare 
rolspelers die raadsaal by die munisipale kantore 
vol gesit in afwagting vir die departement van 
Waterwese om die finale rubbelstempel op die 
goedkeuring van die projek te kom sit.  Die 
departement van Waterwese was die finale sleutel 
in die goedkeuringsproses en het self die 
vergadering belê.  Hulle verteenwoordiger het 
eenvoudig sonder om verskoning aan te bied, nie 
opgedaag nie en gevolglik het die vergadering 
uitgetorring tot 'n bespreking van irrelevante 
kwessies en is verdaag tot wie-weet wanneer.  
Sovele ander hoë waarde projekte word sonder 
stamp of stoot goedgekeur, weinige waarvan nog 
sukselvol was.  Hier het ons te doen met 'n lae 
koste projek wat eintlik gaan om die herstel van 'n 
bestaande infrastruktuur wat in die eerste plek 
vergaan het as gevolg van gebrek aan onderhoud.  
'n Projek wat wesenlik ten doel het om die 
omgewing en die inwoners te bevoordeel en die 
sleutel is tot die sukses van  soveel ander 
inisiatiewe, hetsy groentetuine of laventel en 
olyfboom plantsasies.  Verstaan nou waarom die 
les van die kernkragsentrale en Fietsloods les na 
vore kom? 

Toe ... En nou ... 
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- Murraysburg 150 jaar - 
Ons kom agter dat daar nog baie mense is wat nie bewus is van hierdie juweel van 'n 

boek oor Murraysburg nie.  Dit is 'n moet vir enige oud-Murraysburger asook vir enige 
student in die geskiedenis van ons land en veral die sentrale karoo.  Die boek is 

beskikbaar by die Kweperlaan of kan bestel word by Alida Pienaar by 082 599 0366 


