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The proposed project for the rehabilitation of our historic lei water system took another giant step forward on Friday, 

February 15
th

 when the Department of Agriculture of the Western Cape Government granted “in principal” approval to 

the project. 

 

Funding for the project has been allocated in the 2013/2014 Financial Year subject to the satisfactory finalisation of a 

number of administrative tasks. These are already in progress. 

The proposed project was strongly supported by senior officials from the Department of Water Affairs in Cradock who 

conducted an extensive on-site survey of the proposed project on January 23
rd

. 

There is much work still to be done, but with the help of Andre, Gail, Theo and Stephen from the Departments of 

Agriculture (Sustainable Rural Development) and of Water Affairs, as well as the support of the Beaufort West 

Municipality we are confident that we can bring this project to a successful conclusion. 

This project will provide long-term benefits to all of the residents of Murraysburg through the addition of two significant 

recreational areas within the town as well as job creation during the reconstruction and subsequent additional planned 

phases of the project. 

 

We have also received an offer of help from the Nama Karoo Foundation to assist in the greening of both the Town as 

well as the proposed recreation areas upon completion of the project. Thank you! 
               

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. 

 

Contact details on page 2 

Maart 2013 
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-2-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Die voorbladfoto wys hoe het dit gelyk.  Die tweede foto wys hoe dit nou lyk.  Die voorbladfoto wys hoe 

dit weer gaan lyk.  Dankie aan Chris Barr vir sy volgehoue ywer en vir die ondersteuning van André, Gail, 

Theo en Stephen van die Departmente van Landbou (Volhoubare Landelike Ontwikkeling) en Waterwese.  

 

 

 
 

 

 
 

Murraysburg se Fruit & Veg City 

Hulle word minder vleiend sommer net smouse genoem.  Maar hierdie is suksesvolle besigheidsmanne en is so 

gereeld op hulle pos dat ons geneig is om hulle nie meer raak te sien nie behalwe wanneer ons so nou en dan van hulle 

vrugte en groente nodig het.  Min besef ons die belangrike rol wat hulle speel in die lewe en ekonomie van 

Murraysburg en die probleme wat hulle moet oorkom om te verseker dat die produkte van die groentemarkte 

uiteindelik op Murraysburg se kostafels kan beland.  Nie so baie lank gelede was al die “nat” erwe tussen 

Voortrekkerstraat en die rivier oorlaai van vars groente en vrugte, soveel so dat Murraysburg ‘n “uitvoerder” was 

van hierdie produkte.  Vir redes te kompleks om behoorlik te verstaan, het die dorp verval en daarmee saam die 

kweek van vars produkte.  Hierdie manne het ‘n hopelose situasie gesien as ‘n geleentheid en nie alleen 

entrepeneurskap aan die dag gelê nie, maar voorsien vandag ‘n baie belangrike diens aan die gemeenskap – ‘n diens 

wat ons sommer erg sal mis as dit skielik nie meer daar sou wees nie.   

En let gerus op hoe netjies skoon word hierdie gebied agtergelaat na ‘n dag se besigheid.  ‘n Pluimpie vir Bam en Mnr 

X en hulle helpers hiervoor!  

Mnr. Bam Loxton in die groen hemp, en sy helpers Die eienaar van hierdie winkel, Mnr. X, was baie kamera-sku 
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VLV bemagtig matrikulante 

 

Die VLV-bestuur en ´n aantal helpers het die plaaslike 

matrikulante op Saterdag, 9 Februarie, ´n bietjie in die 

NG-kerksaal  bederf en bemoedig sodat hulle kan weet 

dat hulle die moeilike pad die toekoms in nie alleen stap 

nie. 

 

Theresa Troskie, VLV-voorsitter, het die verrigtinge 

gepas met die lees van Jes. 43: 19 geopen en die 

jongmense namens die VLV verwelkom.  Sy het 

verduidelik dat die VLV hulle graag deur die jaar met 

praktiese hulp en onderskraging wil begelei nie net sodat 

hulle hul skoolloopbaan suksesvol sal voltooi nie, maar 

veral sodat hulle omtrent beroepsmoontlikhede ingelig 

kan wees. 

 

Linda van den Berg het die moontlikhede van ´n 

loopbaan in die verpleegkunde geskets.  Aangesien sy ´n 

opgeleide suster met heelwat ervaring is, kon sy 

entoesiasties en gesaghebbend van die vereistes, 

uitdagings en bevrediging van dié beroep vertel.  Omdat 

daar op bekostigbare beroepsgeleenthede in die 

omgewing gefokus is, het sy die leerders omtrent die 

opleidingsmoontlikhede in Mosselbaai en Oudtshoorn 

vertel.  Sy het ook beklemtoon dat daar in die 

verpleegkunde baie ruimte vir manlike verpleërs is en dat 

dit geensins slegs ´n beroep vir vroue is nie. 

 

 Die behoeftes in die arbeidsmark moet geïdentifiseer 

word voordat ´n beroep gekies word.   Dié goeie raad 

kom van Theresa Troskie sowel as inligting oor 

opleidingsgeleenthede in die onmiddellike omgewing van 

Murraysburg.  Aangesien banke hulle personeel self 

oplei, is daar vir kandidate met syfervaardighede heelwat 

opleidingsgeleenthede in  naburige dorpe.  Vir diegene 

wat vir hulle gemeenskappe van diens wil wees, is die 

polisiediens ´n moontlikheid veral met die Polisie-

akademie in Graaff-Reinet.  Die landbousektor bied 

verskeie beroepsgeleenthede en is die Grootfontein 

Landboukollege te Middelburg bekend vir sy goeie en 

praktiese opleiding.  Die South African College for 

tourism in Graaff-Reinet lei personeel vir die groeiende 

toerismebedryf op, terwyl die East Cape Midland 

College verskeie kursusse aanbied.  Wanneer kursusse 

oorweeg word, moet daar altyd op die behoeftes van die 

arbeidsmark gelet word. 

 

Lina van den Berg het verduidelik dat die aansoekbrief 

vir ´n studiegeleentheid of betrekking, asook die CV,  

onmiddellik weens sy toepaslikheid en netheid die 

aandag moet trek.  In die lêer, wat elke leerder ontvang 

het, is voorbeelde van ´n CV en aansoekbrief sowel as 

kontakbesonderhede van verskeie opleidingsinstansies.  

Elke matrikulant ontvang ook skryfbehoeftes en twee 

boeke.  Die een, Kies die regte loopbaan, verskaf verdere 

inligting oor beroepskeuses. 

 

Haar kort praatjie oor die regte keuses het Renée 

Swanepoel toegelig met ´n inkopiemandjie waarvan die 

inhoud van een maand se kindertoelaag gekoop is.  Die 

paar artikels, wat met die kindertoelaag gekoop kan 

word, het elkeen teenwoordig van die belangrikheid van 

beroepsopleiding oortuig aangesien toelaes nie voldoende 

is om ´n bevredigende en betreklik kommervrye 

volwasse lewe te waarborg nie. 

 

Met die matriekafskeid in April en dus net om die draai is 

daar aandagtig na Alna Theron se wenke vir die regte 

kleredrag en etiket vir die groot aand geluister.  

Aangesien vier van die dogters op haar versoek in 

aanddrag geklee was, kon Theron haar wenke prakties 

toelig.  Michelle Cloete het met haar demonstrasie van 

korrekte en effektiewe grimeermetodes selfs die jong 

manne se aandag gehad en het haar modelle té pragtig 

gelyk! 

 

Ten spyte van die baie inligting wat die matrikulante in 

die loop van die oggend moes verwerk, het hulle 

aandagtig na Alna Theron se riglyne vir die konsert van 

die lewe geluister en kon hulle veel met hulle saamneem. 

Troskie het die leerders, voordat hulle tortillas met 

hoendervulsel en pragtig versierde kolwyntjies geniet het, 

aangemoedig om die VLV te nader indien hulle hulp van 

watter aard ook al sou benodig. 

 

Die VLV-dames het moeite gedoen om die matrikulante 

spesiaal te laat voel en die inligting en ondersteuning sal 

hopenlik vir elkeen help om vas te byt en die regte keuses 

te maak. 

 

 

Nie eens die aantreklike eetgoed het die leerders se 

aandag afgetrek nie! 

Drie en vyftig matrikulante luister aandagtig 
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Theronnie van der Merwe ‘n 

halfeeu oud 

 

Theronnie van der Merwe, een van dié staatmakers van die 

plaaslike gemeenskap, se familie en vriende het op die 

Saterdagaand voor sy 50ste verjaarsdag dié heuglike 

geleentheid saam met hom op Jonkersnek gevier. 

 

Die dreigende weer en los buie het net verder tot die 

vrolike stemming bygedra in afwagting op sy grootste 

verjaarsdaggeskenk, reën, wat hy met al sy bure sou deel.  

Groepies opgewonde vriende het buite op die stoep, om die 

vuur en in die huis saamgekuier.  Dit was vir Theronnie  

baie spesiaal dat sy ouers, een van sy broers en 

skoonmoeder hierdie mylpaal saam met hom kon gedenk.  

Vir sy baie vriende was dit belangrik om op dié wyse hulle 

dank vir alles wat hy in die gemeenskap doen en beteken te 

kon betuig.  Daar is letterlik nie ´n terrein waar Theronnie 

nie meer as sy deel doen nie, sy dit landbou, kerk, sport, 

gemeenskap en so meer.  Almal weet dat wanneer daar 

gewerk moet word Theronnie die eerste is om skouer aan 

die wiel te sit.  

 

Uit erkentlikheid vir wat Theronnie vir sy familie, maar 

spesifiek vir hom, Bennie, beteken , het sy broer aan 

Theronnie ´n skildery, wat hy self van ´n mooi koppie en 

dam op Jonkersnek gemaak het, aan Theronnie oorhandig.  

Voorwaar ´n baie spesiale geskenk! 

 

Almal het reg laat geskied aan Liz se heerlike kos en so 

gesellig saamgekuier dat dit ´n laat aand en vir sommiges 

´n vroeë oggend geword het. 

 

Mag die nuwe lewensjaar vir Theronnie van der Merwe so 

vrolik en plesierig wees soos wat die halfeeu afgesluit is! 

 

 

 

Tuinbouklub het groot planne 

Die jong, nuwe bestuur van die plaaslike Tuinbouklub 

onder leiding van die ervare Ida Cloete het sommer groot 

planne vir 2013. 

 

Die verwaarloosde parkie in die dorp sal onder leiding van 

Susanna van der Merwe in ´n Karootuin omskep word.  

Van der Merwe het weldeurdagte planne, wat ook aan ´n 

aantal erfenisrose ruimte sal voorsien, aan die lede 

voorgehou.  Die munisipaliteit het reeds belowe om arbeid 

te voorsien, maar daar moet nog bepaal word hoe fondse 

vir o.m.die spuitstof vir die rose bekom sal word. 

 

Alna Theron het die lede herinner aan die take in die tuin, 

wat nou aandag moet geniet.  Indien groot veranderinge 

aan die tuin oorweeg word, moet nou deeglik beplan word 

en kompos en ou mis moet in nuwe en ou beddings 

ingewerk word. 

 

Die volgende saad kan direk in goedvoorbereide grond 

gesaai word: Sweet Williams, calendulas, dianthus, linaria, 

klokkieblomme, Yslandpapawers, ridderspore, rooi salie, 

lobelia, filette en hanekam.  Vingerhoedjies, akelei 

(columbine), violas en gesiggies kan in saadkissies gesaai 

word en behoort in Mei uitgeplant te word.  Solank dit so 

warm is, moet saailinge twee keer per dag natgemaak 

word. 

 

Irisse, daglelies, agapante, water- en Maartlelies kan nou 

verdeel en geplant word sowel as meerjariges soos catmint, 

rudbeckia, diascia, gaura, gaillardia, pentstemon, floksies, 

shastas en verbenas.  Immergroen bome en plante in 

plantsakke kan ook nou geplant word.  Struike wat nou 

blom soos die escallonia- en hebesoorte moet gereeld 

voldoende water kry. 

   

Pronkertjies verskaf eindelos plesier in die lente indien 

daar nou kompos, ou mis en kalk in die grond ingewerk 

word.  Hulle kan teen die einde van Februarie geplant 

word.  Dit is goed om die saad eers ´n rukkie in Seagro te 

week. 

 

Daar kan nou steggies van struike, wat klaar geblom het, 

soos malvas, madeliefies en laventel gemaak word.  Ou 

groei moet versigtig teruggesnoei word, aangesien die hitte 

die plante nog kan beskadig. 

 

Grasperke moet gereeld gesny en natgemaak word, maar 

wanneer die gras té kort gesny word, word die wortels 

beskadig en aan die hitte blootgestel. 

 

Ter herdenking van Kirstenbosch se honderdste 

verjaarsdag vertel Ida Cloete een en ander van dié bekende 

tuin, waar hoofsaaklik inheemse flora gekweek en bewaar 

word.  Die eerste aanplantings, heinings van wilde 

amandels en braambosse, is in 1660 in opdrag van Jan van 

Riebeeck gedoen om die buitegrense van die Nederlandse 

kolonie te beskerm en vee binne te hou. 
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In die 18de eeu het J.F.Kirsten die tuin van 35 hektaar, wat 

meer as 7 000 plantspesies huisves, hoofsaaklik inheems,  

bestuur.  In 1903 het die plantkundige Henry Pearson vanaf 

Brittanje gekom om hier ´n Botaniese Tuin te vestig.  Cecil 

John Rhodes het in 1898 op die grond, wat hy met sy dood 

aan die mense van Suid-Afrika nagelaat het, ´n 

kanferlaning geplant.  Op 1 Julie 1913 is die grond met ´n 

jaarlikse begroting van ´n £1 000 vir ´n botaniese tuin 

bewillig en was Pearson bereid om sonder salaris te werk 

sodat sy droom bewaarheid kon word. 

 

Daar is verskeie kleiner tuine in Kirstenbosch.  Die Protea- 

en Ericatuin is natuurlik in die winter op sy mooiste. In die 

geurtuin groei plante met heerlike geure en teksture terwyl 

daar in die bruikbare tuin plante vir medisinale gebruik 

asook ´n groot verskeidenheid Kaapse riete vir die maak 

van mandjies is. In die Matthews-rotstuin, vernoem na die 

eerste kurator van Kirstenbosch, is daar vet- en bolplante, 

wat in die droër dele van die land aard, terwyl die 

waterwys tuin demonstreer dat ´n kleurvolle tuin met 

geharde plante geskep kan word.  In die lente is die 

vygietuin ´n fees van kleur.  Die oudste deel van die tuin 

word die valleitjie genoem, waar kol. Bird boomvarings en 

ander skaduplante geplant het.  Die voëlvormige poel, wat 

deur ´n fontein gevoed word, staan bekend as Lady Anne 

Barnard se bad, wat sy egter glo nooit gebruik het nie. 

Selfs gesiggestremdes kan die tuin geniet en is daar vir 

hulle ´n kort staproete, die Braille-roete. 

 

In die tuin is twee-en-dertig plante, wat langer as 100 jaar 

in Kirstenbosch groei, met ´n embleem geïdentifiseer.  

Slegs twee aalwyne, die waaier- en die kransaalwyn 

oorleef in die nat Kaapse winters. 

 

Kirstenbosch is wêreldwyd bekend en in 2004 tot ´n 

UNESCO-Wêrelderfenisgebied verklaar.  Dit het ook 32 

goue medaljes by die Chelsea-blommeskou verower en 

word jaarliks deur duisende toeriste besoek. 

 

Die tuinboulede is aangevuur deur wat by Kirstenbosch 

vermag is, en hoop dat hulle beplande tuin in die parkie vir 

baie jare aan talle mense plesier sal verskaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiekursus leersaam en pret 

Adri Smit het op 20 Februarie haar hande volgehad om aan 

tien leergierige dames en een man iets omtrent die fyner 

kunsies van fotografie te leer. 

 

Alhoewel die meeste dames se digitale kameras die 

outomatiese opsie het, is dit tog belangrik om te weet hoe 

om al die baie funksies van die moderne kamera te benut 

en het Smit dit beklemtoon dat daar vir elke goeie foto 

deeglike beplanning nodig is. 

 

Voordat sy met elkeen individueel gepraat het, het sy 

verduidelik dat lig in enige vorm die belangrikste impak op 

´n foto het, maar sy het ook kortliks die ISO, sluiterspoed, 

die sluiteropening en wit balans bespreek en toegelig.   

Hierdie vyf faktore werk saam om  ´n goeie foto te 

verseker. 

 

Dit was vir die deelnemers van groot waarde dat Smit 

elkeen se kamera se funksies kon uitwys en bespreek.  Die 

foto’s van selfs die eenvoudigste mik-en-druk-kamera kan 

baie verbeter met die gebruik van ´n driepoot en die 

moderne driepoot, wat sommer in jou handsak pas, is nou 

op elkeen se wenslysie. 

 

Nadat die lede na willekeur binne en buite foto’s geneem 

en Smit dit saam met hulle geëvalueer het, het sy spesifiek 

verduidelik waarop die lede moet let by die neem van die 

foto van ´n kind, wat een van 2014 se konferensie-artikels 

is. 

 

Die twee teddiebere, wat vir die kind moes instaan, het sy 

op verskillende maniere belig en so kon die kursusgangers 

prakties sien watter verskil verskillende soorte lig maak, 

veral dan wanneer dit nog op verskillende maniere op die 

objek val.  Die hoek waaruit die foto geneem word, dra 

baie by tot die interessantheid van die eindproduk.  Soms 

moet die fotograaf selfs op sy knieë kruip.  Die voor- en 

agtergrond en selfs die klere van die kind moet goed 

beplan word. 

   

Kleurkontras is belangrik.  Smit demonstreer die gebruik 

van gekleurde sellofaan om besondere lig- en kleureffekte 

te verkry.  Lig kan ook vanaf ´n wit of silwer bord 

gereflekteer word, terwyl ´n raam, miskien hartvormig, die 

kinderfoto mooi kan afrond. 

 

Die deelnemers het dit geniet om self met Smit se 

hulpmiddels te eksperimenteer en het die kursus baie 

inspirerend en nuttig gevind. 

 

Die oggend is afgesluit met ´n heerlike ligte ete by die 

Kweperlaan, waar die kursus ook aangebied is. 

 

Tuinboubestuur vir 2013:  Erika Grebe, Elsabé Louwrens, 

Linda van den Berg, Ida Cloete (voorsitter) en Rykie de 

Klerk (sekretaresse).  Afwesig Karin Reynolds. 

Worry is one of the most wasteful 

things in the world 

 

                                                  ~ Henry Ford - 1936 
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VLV baie bedrywig 

Die afgelope Woensdag was ´n vol dag vir die VLV-

dames, van wie die meeste reeds vroeg van die plase af 

dorp toe gekom het.  ´n Klompie bevoorregtes het by die 

Kweperlaan die fotografiekursus, aangebied deur Adri 

Smit, bygewoon, terwyl verskeie ander bewapen met pik 

en graaf die Westelike ingang na die dorp en die ingang na 

die skouterrein ´n gedaanteverwisseling laat ondergaan het. 

 

Met die hulp van enkele munisipale werkers en die manne 

van Misthoek is inheemse, droogtebestande plante soos 

aalwyne en verskillende soorte vygies geplant en sal 

hopenlik net so goed daar aard soos wat die plante, wat 

enkele maande gelede voor die koshuis geplant is, gedy. 

Tydens die maandvergadering in die kerksaal was die 

atmosfeer  vol afwagting en opgewondenheid toe die 

voorsitter, Theresa Troskie, laaste reëlings vir die 

konferensie tref en inligting deurgee.  Elke lid is angstig 

om haar deel te doen sodat die konferensiegangers  gasvry 

ontvang sal word en die twee dae hier ten seerste sal 

geniet. 

 

Die kerksaal was onherkenbaar met al die mooi skilderye 

van sommige lede, wat Sarie Reynolds daar uitgestal het 

om te wys, wat gedoen kan word wanneer ´n mens iets 

regtig wil doen.  Reynolds het vertel van die groepie vroue, 

van wie die meeste algehele leke op die gebied van skilder 

is, wat maandeliks bymekaar kom en aanvanklik onder 

leiding van Bob McKenzie begin werk het. 

    

Hierdie vroue doen vir hulleself, wat hulle nog altyd wou 

doen en het gou geleer om nie hulle eie pogings met ander 

se werk te prober vergelyk nie, maar hul intuïsie te volg en 

te waag.  Daar is nie ´n reg of verkeerd nie, wel ´n paar 

basiese reëls wat die proses vergemaklik. 

 

Reynolds verskaf wenke om ´n gesig makliker te kan teken 

sodat die proporsies in verhouding reg is.  Sy gebruik die 

basiese kleure geel, rooi en blou om die onbeperkte 

kleurmoontlike, wat deur die vermenging van dié kleure 

bereik kan word, aan te toon.  Sy demonstreer ook hoe 

kleure mekaar kan komplementeer en die belangrike 

kontras van lig en donker. 

 

Aldus Reynolds help dit om aan die begin van ´n voorbeeld 

af te werk en bereid te wees om daagliks te oefen, te speel 

en te waag. Die uitgestalde skilderye was ´n bewys van wat 

bereik kan word. 

 

Daar hoef nie net op ´n doek of papier geverf te word nie.  

Michelle Cloete het  haar vaardigheid met die 

grimeerkwassies getoon en ´n moeë Maretta Theron ( na 

die oggend se tuinmaak in die son) in ´n stralende 

skoonheid verander, terwyl Vonita Nieuwenhuis haar 

skoonheidsalon by die Kweperlaan, Lavender Breeze, 

bekendgestel het.  Gedurende Maart kan die dames hulle 

teen halfprys laat pamperlang. 

 

Die ontspanningsitem, ´n vasvra oor Murraysburg 

aangebied deur Lina van den Berg, het die lede laat besef 

hoe min hulle omtrent die geskiedenis van hulle eie dorp 

weet en menigeen het in die stilligheid besluit om weer ´n 

keer die boek oor Murraysburg en sy mense te lees. 

 

Soos altyd was die VLV-vergadering verrykend, 

interessant en prettig! 

 

 

Nothing new under the sun! 
 

“……..But everyone round me is stealing; the 

ministers are weak.  Some people must be 

laying by vast sums.  What is to be done about 

it?  France is corrupt through and through.  It 

has always been like that; as soon as man 

becomes a minister, he builds himself a 

palace……..I am surrounded by a pack of 

scoundrels.” 

 

                                         ~ Napoleon (1799) ~ 

 

(From:  Napoleon, The Man of Destiny – Emil Ludwig) 

Vonita Nieuwenhuis stel haar skoonheidsalon, Lavender 

Breeze, bekend. 

Die VLV se karoo tuin voor die koshuis 
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- Lewe in die Karoo – 

Veldmekênieks en ‘n 

halstarrige Balljoint 
 

 Op ‘n plaas nie te vêr hiervandaan, woon en 

boer twee dierbare en gulhartige mense.  Die oom het 

sy oupa daar sien boer, en toe sy pa gehelp boer en nou 

boer hyself daar.  Sy vrou is een van daardie regte 

boeretannies, vol van lyf en met onbeperkte liefde vir 

een en almal.  Sy groet jou ook altyd met klapsoen ‘n 

hewige omhelsing en terwyl ‘n man so wegraak in haar 

arms, sê sy “ek het jou so 

lanklaas gesien ek 

kan jou 

sommer 

skud 

“en dan 

skud sy 

jou.  Nie 

grênd boere 

nie.  Waar die ander gegoede boere van die omgewing 

‘n voertuig vir elke geleentheid het, het die oom en 

tannie net die een bakkie en dié moet vir alles regstaan 

of dit nou veldwerk is, bokke aanry, dorp toe gaan vir 

inkopies, kerk toe of met vakansie gaan.  Daar is 

darem een ander ryding op die plaas en dit is ‘n ou 

Massey Ferguson trekker wat op wonderbaarlike wyse 

nog oorleef en soms ingespan word as die bakkie moeg 

raak.  Op die dorp weer, bly ‘n waardige ou dame, 

viets van lyf, goed versorg. altyd netjies aangetrek, 

wêreldwys en met ‘n skerp sin vir humor.  Sy is die 

weduwee van die dorp se regte mechanic wat ‘n paar 

jaar gelede oorlede is.  Meer van haar later. 

 

 So het dit dan gebeur dat dat die bakkie een 

môre in die veld naby ‘n windpomp besluit het dis tyd 

vir ‘n ruskansie en ‘n balljoint breek.  Gelukkig darem 

nie te vêr van die plaaswoning af nie en die oom kon 

darem sy enigste twee werkers daar kry om te help die 

stukkende part uithaal.  Gelukkig is een van sy seuns 

‘n werktuigkundige in Bloemfontein en dié het toe ‘n 

nuwe balljoint teen fabrieksprys bekom en per koerier 

aangestuur.  Dit klink miskien na ‘n vinnige plan maar 

self die bestes van die koeriers neem drie tot vier dae 

om die dorpie op te spoor en ‘n onderdeel af te lewer 

en dit ook maar net tot by die korporasie op die dorp.  

Dis toe dat die oom my bel en vra of ek sal omgee om 

die part op te tel en uit te bring plaas toe want dit is 

darem net te vêr vir die Massey Ferguson.  Met plesier, 

oom.  Ek soek maar altoos ‘n verskoning om dié gawe 

mense en hulle mooi plaas te besoek.  Daar gekom, 

word daar eers koffie gedrink en gesels en gekuier tot 

dit tyd raak om huiswaarts te keer.  Toe besef ek maar 

die probleem is nog ver van opgelos want die bakkie 

staan nog steeds daar in die veld en dis laat op ‘n 

Vrydagmiddag en die twee plaaswerkers is teen hierdie 

tyd reeds besig om die naweek in te wy en verby hulle 

selbaaidyt vir die week.  Ek kan mos maar net so wel 

help om gou die part in te sit en dan het hulle darem ‘n 

ryding vir die naweek. So is ons toe uit na die 

windpomp waar die bakkie met behulp van twee 

liggewig domkraggies op drie bene staan soos ‘n hond 

met ‘n doring in sy voet.   Maar toe het die oom bowe-

alles ‘n seer heup en kon geensins onder die bakkie 

inseil om die nuwe balljoint in te sit nie en ek moes toe 

maar die gevaarlike taak aanpak want daar was nie 

eens stutte om te keer dat die spul in duie stort as die 

twee domkraggies sou ingee nie.  Ongelukkig, of 

miskien gelukkig, wou die nuwe part nie pas nie en ek 

vat toe blitsvinnig die gaping om onder die bakkie se 

pens uit te kom.  Die oom wou net met alle geweld hê 

ek moes die ding inkap en dit nogals sonder‘n hamer.  

Terloops, die enigste gereedskap wat die oom besit, is 

dié wat hy via sy pa van sy oupa ge-erf het en dis alles 

ou Engelse imperial-groottes en alhoewel hulle goed 

werk op sy antieke windpompe en Lister enjins, pas 

hulle nie behoorlik op die moderne Japanese bakkie se 

moere en boute nie.  En al kapding wat daar in die 

rondte was, was klippe, en buitendien, netnoumaar kap 

‘n man die ding in en steek hy halfpad vas en dan kry 

jy hom nie weer uit nie.  Of nog erger, enige gekap aan 

die bakkie se onderstel kon veroorsaak het dat die twee 

domkraggies knik en dan kan man sleg seerkry.  

Uiteindelik  het ek die oom oortuig om maar die aftog 

te blaas en om eers sy seun te bel en te hoor wat is die 

fout met die nuwe part wat nie wil pas nie.  “Hulle 

maak maar so, pa.  Grind hom af  tot hy pas”, was sy 

raad.  Die oom had toe ‘n anglegrinder op die plaas 

maar geen sny-skywe nie en so onderneem ek toe maar 

om die part dorp toe te neem, af te slyp en die 

volgende dag weer uit te neem plaas toe.  Daar gekom 

die volgende middag besluit die oom dit is darem nog 

te warm om in die veld te gaan werk en stel voor ons 

moet eers bietjie gesels en rus en wag vir die koelte.  

Laatmiddag probeer ons toe weer, en diéslag glip die 

nuwe balljoint sonder probleme in sy plek in.  Maar 

toe steek ‘n nuwe probleem kop-uit.  Die stabiliserbar 

se gate sit nie reg vir die boute om deur te gaan nie.  

Die oom wil weer net kap om die saak op te los en ek 

moet net keer want intussen staan die bakkie nog 

steeds sonder ondersteuning op die twee lendelam 

motorkar domkraggies.  Uiteindelik oortuig ek die oom  
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om maar weer sy mechanicseun te bel en te hoor hoe 

gemaak met die dwarstrekkerige stabiliserbar.  So gedoen, 

terug plaas toe om te bel Bloemfontein toe.  “Het pa die 

bakkie se hele voorkant opgejêk?  As mens aan die 

suspensie werk moet jy die hele bakkie opjêk, die suspensie 

moet los hang.  Dan sal die bar se gate reg lê”.  En net 

daar steek die volgende probleem sy kop uit want daar is 

geen manier wat die ou twee domkraggies die hele bakkie 

se voorkant sonder bykomende hulp kan oplig nie.  En 

terwyl die son sak op dag twee is dit toe net daar waar ek 

onthou van die waardige dorpsdame wie se oorlede man 

haar nagelaat het met ‘n volledige werkswinkel gevul met 

die wonderlikste gereedskap, domkragte en stutte. 

 

 Die tyd het nou al aangestap na Sondagoggend en 

ek gaan vra ek haar toe of ek ‘n hidrouliese domkrag en 

twee stutte kan leen maar moes eers verduidelik wat ek met 

sulke goed op die heilige dag wil maak.  Geen probleem 

nie, en ek is toe daar weg met die nodige gereedskap vol 

vertroue dat ons twee nou die bakkie se kwale sal uitstryk.  

Na nog ‘n paar koppies koffie en hompe boerebeskuit, 

weer terug na die windpomp toe waar die bakkie nog rustig 

staan en wag op sy verlossing.  Om lang storie kort te 

maak, ons begin nou heel professioneel optree met ‘n 

stewige tweeton hidrouliese domkrag en twee stutte en 

gou-gou staan die bakkie daar met sy hele voorkant in die 

lug met sy suspensie wat los hang soos dit hoort as mens 

aan die suspensie wil werk.  Maar helaas, die gate wil nog 

steeds nie pas nie.  Weer terug telefoon toe.  “Pa moet die 

stabiliserbar laat skiet aan sy voorkant, dan die boute insit 

en dan weer die bar vastrek”.  Na nog koffie en beskuit, 

weer terug windpomp toe om die instruksies te volg en 

siedaar, na drie dae se gewoel en werskaf  in die geniepsige 

karoo-son en na twee lelike stampe op my haarlose kop 

teen die onderstel,  is die bakkie weer op al vier voete en 

die twee veldmechanics baie tevrede met hulself. 

 

 Nou moet die dorpsdame se gereedskap 

terugbesorg word en heel trots op ons prestasie begin ek 

verduidelik, in leketaal natuurlik, sodat sy kan verstaan, 

hoekom dit ons drie dae geneem het om ‘n balljoint te 

vervang.  Sy kyk my toe aan soos iemand wat wou sê maar 

enige mens met net ‘n bietjie verstand weet mos dat as jy 

aan ‘n motor  se suspensie wil werk, moet jy sy hele 

voorkant oplig sodat die suspensie loshang en sy sê vir toe 

vir my “Did you not know that you were supposed to .....”, 

ens, ens.  Ter verdediging wou ek net begin verduidelik dat 

dit eintlik die stabiliserbar was wat ons so opgehou het 

maar nog voor ek kon begin, vra sy my “did you remember 

to loosen the stabiliser bar in order to fit the bolts and re-

tighten it again afterwards?”  Teen hierdie tyd was my ego 

totaal vernietig en ek was net oppad om te vlug en toe sy 

my vra “How many knocks did you get on your head?.   Dit 

was die laaste strooi en al wat ek kon doen was om 

woordeloos my slaprandhoedjie te lig en haar die twee vars 

bloedstrepe op my kopvel te wys.  Haar laaste woorde net 

voor ek uit hoorafstand kon verdwyn was iets in die lyn 

van “that’s what you can expect from Izuzu bakkies, they 

love to break their balljoints”.  Hoe op aarde weet sy al die 

goed wat eintlik mansmensterrein is?   Ter 

versagting moet ek darem net noem, 

die einste waardige dame het self op 

haar dag in ‘n blou oorpak haar 

oorlede man gehelp het om dié dorp 

se siek karre te help gesond maak. 

 

 

 

 

 

 

Nothing new under the Sun 

 

 

We trained hard – but it seemed that 

every time we were beginning to form 

up into teams, we would be re-

organised.  I was to learn later in life 

that we tend to meet any new situation 

by re-organising, and a wonderful 

method it can be for creating the 

illusion of progress while producing 

confusion, inefficiency and 

demoralisation. 

 

From: Petronii Arbitri Satyricon, AD 66, 

attributed to Gaius Pretonius
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NOG VOORVALLE UIT DIE VERLEDE 

VAN MURRAYSBURG 

 
1. Oom Mills was ‘n baie goeie bouer.  Hy was die 

enigste bouer wat ‘n bouplan kon lees, en hy het 

ook die stadsaal gebou.  Op een tydstip was hy 

verslaaf aan drank, maar het later dit gelos.  Hy het 

later hartmoelikheid gekry.  Hulle wou hom ‘n 

pas-aangeër insit.  Toe sê hy hy wil dit nie hê nie 

want netnou gaan hy dood en wie sit die ding dan 

af. 

 

2. Oom Mills het een seun op universiteit gehad.  Hy 

was baie slim.  Tydens ‘n vakansie wil hy uitvind 

by die seun watter vakke neem hy en hoe presteer 

hy.  Na die seun beduie het, sê sy pa ‘Dit lyk my jy 

is ook maar ‘n opneuker’.  Die seun antwoord ‘Pa 

is ook maar ‘n opneuker’.  Pa se antwoord ‘Ja, 

maar ek het nie daarvoor geleer nie’. 

 

3. Op Middelkop was daar ‘n ou nie-blanke wat altyd 

bokke opgepas het as hulle moet lam.  Die bokke 

wat vandag gelam het, bind hy hulle voorbene 

aanmekaar vas en dra hulle oor sy skouer.  Die 

bokke kom saans kraal toe en soms het hy ‘n hele 

vrag bokkies.  Met die aanjaag dwaal sommige ‘n 

bietjie af om nog te eet.  My Oupa het opgemerk 

as hy nie sigbaar is nie, dan sê die ou ‘Bokjy hel’ 

hard.  As hy my Oupa sien, dan sê hy ‘Bokjy hel’ 

sagter. 

 

4. Dieselfde ou plaasarbeider het later oud geword en 

kon nie meer werk nie.  Hy het effe kruppel geloop 

toe sê hulle vir hom Ou Boud.  My Pa en ‘n maat 

was so vyftien jaar oud en Ou Boud het aan hulle 

gesê dat hy nou maar kan doodgaan.  Hulle besluit 

om die ou ‘n streep te trek.  Hy bly alleen in ‘n 

stroois.  Die aand net voor die ou aan die slaap 

raak, kom hulle daar aan.  Hulle klop aan die deur 

en toe die ou vra wie daar is, antwoord hulle met 

‘n dun stemmetjie  ‘Dis die engeltjies, ons kom 

nou vir Ou Boud haal’.  ‘n Paar oomblikke is dit 

stil.  Toe hulle dit herhaal, sê Ou Boud ‘Loop, Ou 

Boud is nie hier nie’. 

 

5. My Pa vertel die gebou langs die huidige stadsaal 

was vroeër ‘n skool.  Die std 6 klas moes dan loop 

na die huidige kerksaal.  Daar was die 

onderwyseres mev Katie vd Ahee.  Sy was baie 

kwaai en die kinders was vir haar bang.  Williams, 

‘n algemene handelaar se winkel was net oorkant 

die straat waar die huidige gebou nog is.  

Onderweg na die kerksaal het die std 6 kinders gou 

by die winkel iets gaan koop.  Terwyl hulle in die 

winkel is, gee die klerk vir ‘n van Heerden seun ‘n 

groot klapper en sê hy sal ‘n beloning kry as hy die 

klapper in mev vd Ahee se klas laat ontplof.  In die 

klas gaan sit die man met die klapper heel agter in 

die klas.  Hy sit nog so met die klapper in sy hand, 

toe ‘n maat die klapper aan die brand steek.  Nou 

moes hy baie vinnig dink en hy rol die klapper tot 

duskant die tafel waar mev vd Ahee sit en waar dit 

ontplof.  Sy wip natuurlik soos sy skrik en nou 

moet die skuldige gevind word.  Toe sy vra wie dit 

is, kyk almal om.  Die agterste man kyk ook om.  

Sy kon nie die skuldige kry nie want hulle sê die 

klapper het deur die venster gekom. 

 

6. Ons het op Middelkop gebly en my Pa het ‘n 1913 

Hupmobile gehad waarmee hy ons elke môre skool 

toe gery het.  Die werf was skuins en hy het 

gereeld die ou kar op die skuinste getrek dat hy nie 

elke môre moet opwen nie.  Die betrokke môre 

was ons almal in die kar en hy laat vat op die 

afdraand.  Intussen het daar ‘n kapokhennetjie 

onder my Pa se sitplek nes gemaak en toe ons ry, 

was sy op die nes.  Toe ons by die skool stilhou 

vlie die hennetjie uit en ons moes toe eers hoender 

vang. 

 

7. Abie Retief is familie van die Boksfontein Retiefs.  

Die manne het op Graaff-Reinet gaan rugby speel.  

Onderweg na Murraysburg kry hulle ‘n pap wiel.  

Dit is toe al donker en hulle het met Boy Pienaar 

se motor gery.  Hulle ontdek toe dat hulle nie ‘n 

domkrag het nie.  Abie is by die wiel en die ander 

manne sal die motor oplig.  Hulle het die motor 

drie maal opgekry.  Die wiel is al op sy plek, dan 

sê Abie ‘nog nie bietjie, nog ‘n bietjie’. 

 

8. Ons ry met Piet Rossouw se kar om rugby te speel.  

Met die terugreis, kry ons ‘n papwiel en ons sit die 

spaar op.  By Rooisandheuwel kry ons ‘n tweede 

papwiel.  Piet het darem ‘n spaar binneband maar 

die buiteband het ‘n groot gat gehad.  Jan du Toit 

het gevra of ons nie iets kan kry om die gat in die 

buiteband mee toe te maak nie.  Eindelik is my 

onderbroek gebruik om die gat toe te maak.  Piet 

het nog lank met so ‘n buiteband gery. 

 

9. Op De Vlei het mnr en mev Cadle gebly.  Hulle 

het iemand in Murraysburg gekry om te kom help 

met die skeerdery.  Mev Cadle het tee en 

verversings na die skeerhok geneem.  Sy sien toe 

daar val ‘n vlieg in die man se tee.  Sy wil toe 

ander tee gee.  Die vriend roer sy tee en hy sê ‘Ek 

sien hy swem daar rond’ terwyl hy sy tee roer. 

 

 

 Hierdie kostelikhede uit Murraysburg se verlede is 

na my gestuur en ek kan steeds nie onthou vanwaar 

nie en die afsender het ook nog nie aandadigheid 

aanvaar nie.  So, weereens baie dankie en met 

erkenning aan die afsender.  Ek sal hopelik onthou 

en in die volgende uitgawe van die Murraysburger 

behoorlik erkenning gee en die laaste van die stories 

publiseer.    

           

René 



-10- 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Miljoene is bestee aan infrastruktuur – omheining, boorgate, pompe, elektrisiteit, watertenks, 

besproeiing stelsel, skadunet tonnel, twee trekkers met ploeë, saad, plantjies, ens. 

 Die pragtigste groente is gekweek.  

Binne die bestek van een seisoen neem gebrek aan leierskap, beplanning, inisiatief en wilskrag oor en 

dit is wat oorgebly het ...... 

Volhoubare Ontwikkeling – hoe dit nie gedoen moet word nie 
Murraysburg kan vol van mooi verhale en goeie nuus wees, maar soms staar die realiteit mens in die 

gesig en kan jy nie daaroor stilbly nie.  Murraysburg word gereken as die armste gemeenskap in die 

Weskaap en is daarom ook die fokus van verkeie volhoubare ontwikkelingsprojekte wat daarop gemik 

is om die plaaslike gemeenskap op te hef en te ondersteun.  Dit laat die amptenary sekerlik met 'n warm 

gevoel as soveel geld vir 'n goeie doel aangewend word maar ongelukkig gaan dit selde gepaard met 

goeie beplanning en opvolgwerk.  Die Masincedane Gemeenskaptuin was een van hulle ........ 

Die groentetuin ............ Die besproeiingsstelsel ..... Die skadunet ....... 

10 000 liter watertenks ..... Elektriese skakelgerei ..... Die tonnels ..... 

Simbole van onvolhoubare 

ontwikkeling ...... 
....... en verlore hoop 
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Advertensie 

The Bank Shoppe 
Kerkstraat 10, Murraysburg 

Tel No 049 844 0153 

 

Ons verkoop goeie tweedehandse meubels soos: 

Hangkaste 

Eetkamerstel met Stoele 

Beddens 

Gordyne 

Kombuisware 

Kombuiskaste 
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Die lekkerste bymekaarkomplek in Murraysburg.  By 

die nuwe Kweperlaan is daar baie gerieflike sitplek 

en kuierplek binne en ook buite onder die koel 

druiwe-prieel.  Ideaal vir funksies, kinderpartytjies 

of selfs meer formele byeenkomste.  

Indien julle lus is vir ‘n ontbyt of middagete, reël net 
vooraf met Jenny by 082 509 3120. 

 

Lavender Breeze@Kweperlaan 
Maandag – Saterdag op afspraak                                                                           Geskenkbewyse beskikbaar 


