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Bel ons nou vir jou wenner-ad  ver ten sie in Die 
Bron   ber  ger. Ons staan jou by met raad, daad, 
fo  to     grafie en die op stel en uit leg van jou ad ver-
tensie teen geen ekstra koste nie. Jy kry ’n gra  tis
proef vir goed keu ring voor pla   sing. ’n Ad ver ten-
 sie in Die Bron ber ger bring nuwe voe  te na jou 
be sig  heid. Ons be  reik die min ont gin  de koop -
krag in die oos te van, en ten ooste van Pre toria 
met ’n publi ka sie wat die mense regtig wil lees. 
Vra ge rus ons gereelde ad verteer    ders of volg 
die le sers  meele wing in ons brie   we   ko lom. 

Bel ons by 012 734 0522 of 082 377 6807 of 
stuur ’n e-pos na info@bronberger.co.za. 
Besoek www.bronberger.co.za.

Tania 072 089 0227
tania@bronberger.co.za

Hannes 072 992 5440
hannes@bronberger.co.za

Rayton, Cullinan,
Bronkhorstspruit

Angie Kleijn 012 734 0522 
info@bronberger.co.za

WhatsApp/Telegram: 083 959 1016

Gerhard Kleijn 082 377 6807
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Kopiereg
Kopiereg word op alle redak-
sio  nele materiaal in dié uitgawe
gehou. Terwyl alle voorsorg
deur die uitge wer en re dak  teur
ge neem word, kan ons nie ver -
ant woor  delik gehou word vir
enige foute of uitla tings nie.

besoekers skouer aan skouer kan vergader om noord te vlieg. Maar ’n
swaeltjie maak seker ook ’n plan – nes ’n boer. Mooi foto!

Versot op Bronnie
Neels Marais van Alberton:
Kan u asseblief my naam op Die Bronberger se e-pos databasis sit. Ons was
vyf jaar in Bronkhorstspruit waar ons gereeld Die Bronberger by die plaas -
like koöperasie gekry het. Ons het in Desember 2020 terug getrek na ons
huis in Alberton, maar is so versot op die tydskrif dat ons dit steeds wil lees,
al is dit nou elektronies.
Ons was Maandag juis gou in Bronkhorstspruit en het by die koöperasie ’n
paar eksemplare gekry. Ons gee ook vir my skoonma een as ons by haar
kom; Sy is in Bougainvillea aftree-oord.
Nogmaals baie dankie vir ’n fantastiese tydskrif. Doe zo voort.

Ongelooflik mooi
Rea Odendaal van Faerie Glen:
Baie dankie dat julle stiptelik elke maand die Bronnie elektronies aan my
stuur. Ek waardeer dit opreg. 
Vir my as voëlliefhebber is die Maart-Bronnie se voorblad ongelooflik mooi.
Wens ek kon dit aanskou.

Baie onthougoed
Ria Potgieter van Suiderberg:
‘Brandarm boereseun word oom Bossie die bankbaas’ in Die Bronberger se
Januarie-uitgawe: Ek is ook ’n oud Volkskasser wat in 1965 by Volkskas 
Pre toria Noord begin werk het. Ek besit ook redelik baie onthougoed, wat
ek met julle wil deel. Ek verhuis binnekort en sal daarna my herinneringe
met julle deel.

Vintage
Graphic Designs

Van voor tot agter
‘Alet Erasmus van Kleinfontein:
Baie dankie vir nog ’n keurig saamgestelde Bronnie.
Dit is lekker om die elektroniese ‘voorskou’ te ontvang en dan
uit te sien daarna om die ‘harde kopie’ later in die week by ons
plaaslike Du Plooy Melkplaas te kry.
Dan is dit tyd vir ’n beker koffie en agteroorsit om die Bronnie van voor
tot agter deur te lees! Baie dankie aan die redaksiespan.

Hartseer einde
Bessie Keun van Lydiana skryf:
Baie geluk met die uitstekende artikel, ‘Bokwagtertjie trap diep spore tot
voorstad na sy herehuis vernoem word’, deur Angie Kleijn in die Maart
2021 uitgawe van Die Bronberger.
Daar word gepraat van Hennie Grobler, kleinseun van Piet Grobler, wat
die laaste bykans 37 jaar in die huis gewoon het en in 2019 oorlede is.
Daar is ongelukkig ’n hartseer einde aan die artikel. My sus, Dalene
Grobler, wat met Hennie getroud was, is skielik op 15 Desember 2020
aan ’n brein-aneurisme oorlede. Sy was musiekonderwyseres, orrelis en
baie betrokke by die Gereformeerde Kerk Silverton en was gesond en
aktief tot met haar dood.
Sy is net ’n maand voor haar dood weer getroud met Corrie Sweers, wat
sy omtrent 40 jaar geken het. Geeneen van hulle drie kinders se omstan -
dighede is van so ’n aard dat hulle in die huis kan gaan bly nie, so die huis
was in die mark en hulle het ’n aanbod aanvaar.
Die artikel van Angie sal in die jare vorentoe mooi herinnerings in stand
hou.

What a waste
Eus de Clerk from Cullinan:
Cullinan Library: What a total waste of space! The
only time I ever saw emptiness such as this, was
in the Jordanian desert on Route 40, 50 km south
east of Amman.

Aanmatigende fietsryers
Besorgde ma van Pretoria:
Ek het net vanoggend weer gesien hoe self-aanmatigend fietsryers kan
wees. In die oggend-spitsverkeer in Grahamweg ry ek en my maatjies
lekker langs mekaar en ‘chickle chackle’.
Ek is baie jammer: Ek gaan nie met my kinders in die kar voor aanko men -
de verkeer inry om jou mis te ry nie.
Word iemand weer raakgery, dan is dit die motoriste se skuld, maar kyk
vir ’n slag hoe ry jy en jou maatjies met julle groot fietse. Breinloos!

Emma se foto
Gene de Lange van Shere:
Emma Koekemoer se foto op Maart se voorblad het my laat dink dat daar
deesdae so min telefoonlyne langs die pad is waar die swaeltjie-

Die kosmosblomme in Bronbergland
het weer vanjaar vir ’n uitspattige
skou spel gesorg om die koms van
herfs en winter aan te kondig. Dié
blomseisoen het tot laat in April
gepaard gegaan met donker wolke
en hewige donder storms. Die foto is
deur Laurika van der Linde geneem.

briewe/letters briewe/letters

Ons
voorblad

kommentaar

Hoe lyk die Bronnie
se deursnee leser?
Bykans tien jaar gelede het ons hier die een en die ander kwyt -
geraak oor die ‘profiel’ van ’n Bronnie-leser. Ons het dit gedoen
na aanleiding van ’n vraag wat ons van ’n advertensie-agent -
skap gekry het.
Dit was belangrik vir die agentskap om te weet hoe die ‘profiel’
van Die Bronberger se tipiese leser lyk, sodat hulle aanbe ve -
lings aan hulle klante kan maak om in die Bronnie te adverteer
al dan nie.
Wat die man van die agentskap eintlik wou hoor, is nie duidelik
uitgespel nie. Hy wou veral vasstel wat die ‘koopkrag’ van ons
lesers is en of hulle ondernemings wat in die Bronnie adverteer,
ondersteun.
Ons kon hom destyds sonder skroom antwoord dat ons publi -
kasie se ‘deursnee’ leser bo-gemiddelde koopkrag het en dat hy
of sy dié koopkrag grootliks aanwend in ons verspreidings-
gebied. Toe al was dit deur ongekende meelewing, duidelik dat
ons lesers lojale ondersteuners van ons adverteerders was.
Die gemiddelde Bronnie-leser is volwasse en besit die huis of
hoewe waar hy of sy woon en twee of meer voertuie. Ons kon
ook vir die bemarkingsman vertel dat ons ‘leser’ kinders of
kleinkinders het wat in een van die gebied se skole is. Dat hy/sy
lief is vir: tuinmaak, kuns, uit gaan, reis, sport (veral rugby, krie -
ket en gholf ), onthaal, braai vleis en kuier en gek is oor die bui -
telewe en die natuur. Hy/sy het ’n liefde vir en is lojaal teenoor
die omgewing en nog meer só vir sy/haar onmiddellike om ge -
wing.
In die verloopte tien jaar het net een aspek nogal drasties ver -
ander en dit het in die laaste jaar of wat as direkte gevolg van
die Covid-virus gebeur: Die Bronnie word, behalwe vir die ge -
drukte weergawe, ook nou elektronies versprei. Die gevolg
hiervan is dat ’n baie groot groep nuwe lesers en dus potensiële
ondersteuners van adverteerders, nie net binne ons versprei -
dingsgebied nie, maar van oor die uithoeke van die land en ja,
die wêreld, Bronnie-aanhangers geword het.
Sou die advertensie-agentskap ons vandag vra ‘hoe die profiel
van ons lesers lyk’, sou ons kon byvoeg dat hulle nog lojaal
teen oor die Bronnie en sy adverteerders is, maar dat meer van
hulle elektronies geletterd is en dat Die Bronberger meer en
oor ’n wyer gebied geniet word.

Na bladsy 6

Cullinan library

Om jou Bronnie maandeliks elektronies te kry, stuur
die versoek met jou naam en van en die omgewing

waar jy woon na info@bronberger.co.za. 
Stuur ’n dergelike versoek per WhatsApp na 

083-959-1016 om die elektroniese uitgawe op 
WhatsApp te ontvang. Dit is gratis. 
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ons omgewing

Miskien van nut
Mike van Zyl van Rhenosterfontein:
‘Brand arm boereseun word oom Bossie die
bank  baas’ in Die Bronberger se Januarie-uitga -
we: Mis kien kan hierdie foto vir iemand van nut
wees. Die foto se opskrif is: Ons Eerste Volksbank
– Lenings Komitee, 1932.
Boonste ry: JD Reyneke; JH van Zyl; PA Tal jaard;
FK Hecht; PJ van der Walt; en CC Logan (klerk).

Tweede ry: GA Schoombee; WJ Middle ton; 
DJ Sey more; DS Rothmann; JH du Plessis; en 
WH Wegerle. Derde ry: AJ Bosman (klerk); AB Pie -
naar; SJ Bezuidenhout (bestuurder); JB le Roux
(voorsitter); A Bruyn (vise voor sit ter): WF du
Plooy; en MH Heyns. Ingesit: HP Barnard; 
PO Weinrich; en DJ Malan.
Dit lyk of die foto by Blaettler’s
Studio, Pretoria geneem is.

briewe/letters – vanaf bladsy 5

Die 1932-foto wat
Mike ingestuur het

’n Groep van 32 gestreepte muis -
honde het oor die Paasnaweek

ongesiens 170 km in ’n BMW se
masjienkap vanaf Mabula-wild -
reservaat naby Bela-Bela tot by die
Silver Lakes-omgewing saamgery.
André Roux van Six Fountains re -
sidensiële landgoed sê dat hy ver -
ras was toe dié groep verstekelinge
by sy BMW X5 se onderstel uit -
spring. Hy het so 6 uur die oggend
by Mabula weggery en toe hy by
die huis uit sy motor klim, het hy
aanvanklik drie muishonde gesien.
Hy het sy selfoon in sy motor ver -
geet en toe hy dit gaan haal, het hy
omtrent 30 van die muis honde in
sy tuin sien rond hardloop. 

André het vir Brendan Mur ray van
die Owl Rescue Centre, ’n bewa -
rings orga nisasie op Hart bees -
poort, gebel en Brendan het die -
 selfde dag amper al die muishonde
gevang en na Mabula terug ge -
neem.
“Nie een van die diertjies het seer -
gekry of selfs brandplekke opge -
doen nie,” sê Brendan.
Teen die Bronnie se saktyd was
minstens een van die muishonde
nog op vrye poot, maar is in die
woonbuurt gewaar en vanghokke
is neergesit. Die plan is om hom
met sy groep op Mabula te her -
enig.
Brendan sê die muishonde moes

die Vrydagmiddag toe
die son sak in André se
motor geklim het en
hul le het waarskynlik
nog geslaap toe André voor sons -
op koms in die pad geval het.
Dié nuuskierige sosiale diere bly in
groepe wat volgens ’n matriargale
stelsel werk en siekes, verswakte
oues en onbeholpe jonges be -
skerm. As die groep in gevaar is, sal
hulle vir ’n vinnige ontsnap pings -
roete soek. As dit nie moontlik is
nie, vorm hulle ’n groepie en druk
die jongste en swakste muishonde
na die middel. 
Kleintjies kan aan enige wyfie in
die groep soog en word deur alle

groeplede rond gekarwei. 
Dié diertjies se stapelvoedsel is
insekte, maar hulle vang ook soms
rotte en muise, slange, akkedisse
en voëls, en vreet eiers en wilde
vrugte. Kos wat harde doppe het,
soos eiers of slakke, word of in die
lug op, of tussen die agterpote
deur, teen ’n klip gegooi. 
Prooi met giftige stekels, om hul -
sels of velafskeidings, soos paddas,
word in die grond rondgerol tot
die stekels of velafskeidings af ge -
vryf is. 

Hele trop muishonde vat die
langpad onder masjienkap

’n Deel van die groepie gestreepte muishonde 
Foto: Verskaf
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Dié twee is glo die rede hoe -
kom die straatligte oorkant
Kungwini Welsynsorganisasie
in Zwavelpoort gereeld nie
werk nie. Hulle is helder oor -
dag langs Lynnwoodweg-ver -
lenging (Grahamweg) ge -
vang waar hulle die lamp -
paal afgesaag het en besig
was om die transformator te
steel. Die twee is aangekeer
deur Echo-1 Sekuriteit en ad-
judant-offisier Wynand van
der Merwe van die Bosch -
kopse Polisiestasie
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aktueel

Wie sal nou die gebeentes
uit ’n massagraf by ‘n ge -
denkteken van die Eerste

Vryheidsoorlog wil steel? Dit is die
vraag op almal se lippe ná ’n lid
van die FAK-Kultuurnetwerk met
skok op ’n enorme gat by die mo -
nument ter nagedagtenis aan die
Slag van Bronkhorstspruit afgekom
het.
Barry Müller, kultuurorganiseerder
van die FAK-Kultuurnetwerk, het
oor die langnaweek in Maart die
twee monumente wat ter na ge -
dag tenis van dié slag opgerig is,
besoek. Hulle is aan weerskante
van die Bapsfontein-Bronkhorst -
spruitpad (R25) naby Bronkhorst -
spruit. 
Barry sê dat dit ’n groot skok was
om te sien dat ’n gat aan die voor -
kant van een van die monumente
gegrawe is. Daar is ’n massagraf
van Britse soldate: Die oorskot van
dié soldate is almal in 1961 van
verskeie grafte op die slagveld by
dié enkele massagraf herbegrawe.
’n Saak van grafskending en van -
da lisering van ’n erfenisterrein is
by die polisie aanhangig gemaak.

Die Slag van Bronkhorstspruit op
20 Desember 1880 was die eerste
geveg in die Eerste Vryheidsoorlog
en was binne 15 minute verby. Die
94e regiment van die Britse magte
onder bevel van luitenant-kolonel
Philip R Anstruther was onderweg
van Lydenburg om hulle by die
Brit se magte in Pretoria aan te
sluit.

Die Boeremag onder bevel van
kom mandant Frans Joubert se op -
drag was om dié aantog te stuit.
Die twee magte het naby Bronk -
horstspruit ontmoet. Frans Joubert
het ’n handgeskrewe versoek na

Anstruther gestuur om om te
draai. Hy het glo geweier.
Ver skillende bronne gee verskil len -
de getalle van die hoeveelheid
men  se wat by dié slag betrokke
was. Volgens GR Duxbury se artikel
in die Suid-Afrikaanse Krygs histo -
riese Vereniging se joernaal (vol 5,
no 2, Desember 1980) was daar
247 Britte van alle range, uitslui -

tend drie vroue (sersant-majoor
Fox se vrou; die orkesleier, B Smith,
se weduwee; en sersant Maistre se
vrou) en drie kinders. Die Britte se
aantog het uit 34 ossewaens, in -
sluitende waterkarre, bestaan.
Sekere bronne sê dat die slag so
gou verby was omdat niksver moe -
dende Britte in ’n hinderlaag gelei
is. Anstruther het egter van die
gevaar geweet. Kolonel Bellairs het
op 15 Desember reeds ’n geskrewe
waarskuwing met ’n boodskapper
na hom gestuur. Dié brief is op 
17 Desember afgelewer toe Ans -
truther op Middelburg was en ’n
antwoord is met die boodskapper
terug gestuur.

Stilstand
Op 20 Desember rondom die mid -
del van die dag het Anstruther,
met kondukteur Egerton langs
hom, omtrent 50 meter voor die
orkes gery. Hulle was sowat 400
me ter agter twee verkenners, wat
’n groep Boeremagte in die verte
uitgewys het.

Die waens en troepe was ongeveer
1,5 km vanaf die spruit, toe die
orkes skielik ophou speel het. ’n
Groep van omtrent 150 Boere het
sowat 500 meter van hulle af ge -
staan.
Anstruther het bevel gegee dat die
kolom tot stilstand moet kom. ’n
Boodskapper van die Boeremagte
wat kon Engels praat, ’n ene De
Beer, het met ’n brief nader gekom
en gesê dat Anstruther twee minu -
te het om te antwoord. Anstruther
het aangedui dat hy beplan om
voort te gaan met sy tog na Pre -
toria en die skietery het begin.
Weereens verskil bronne geweldig,
maar GR Duxbury skryf dat 78
Britte dood is en 157 gewond is,
behalwe vir dié wat deur die Boere
gevange geneem is. Anstruther is
in sy bene gewond en is op 26 De -
sember dood ná sy een been af -
gesit is. Een Boer (Kieser) is in die
geveg dood, een is aan sy wonde
dood (Coetzee) en vier ander is
gewond.
Twee aparte monumente is aan
weerskante van die Bapsfontein-
Bronkhorstspruitpad opgerig: Die
Boere s’n aan die westekant en die
Britte aan die oostekant. 
Die FAK-Kultuurnetwerk vra mense
om hulle oë en ore te wees en hul -
le te laat weet waar bewaring no -
dig is. Jy kan foto’s van historiese
gedenkwaardighede, grafte of
graf terreine met hulle GPS-
koördinate of pin-ligging na 
081-586-7048 stuur.

aktueel

Grafrowers slaan toe op
massagraf by monument

Lyngraveerwerk
van die oor -
spronk like grafte
op die slagveld,
c. 1901 
Bron: Iconographic
Collections, Wikime-
dia

Die enorme gat by die monument
langs die Bapsfontein-Bronk horst -
spruitpad (R25)
Foto: FAK

Helder oordag aangekeer
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’ n Nuwe renosterkalf is op 28 Maart vir die
eerste keer by die koei, India, in die Riet vlei-
natuurreservaat opgemerk. Daar is toe be re -

ken dat die kalf on geveer vier dae oud was.
Intussen het bewarings beamptes bepaal dat
die kalf manlik is en hy het die naam Alfa gekry.
Randall Williams, bur ge meester van Tshwane-
metro, het gesê dat name gewoonlik alfa beties
toegeken word en Alfa is die eerste renosterkalf
wat sedert die laaste kalf, Zoeloe, gebore is.
India is in 2011 van die Hluhluwe-wildreservaat
in Kwa Zulu-Natal na Rietvlei oorgeplaas en dié
is die vierde kalf waaraan sy in Rietvlei geboorte
gee. 
Die reservaat, wat meer as 4 000 hektaar groot
is, is in 1929 gestig en oor die afgelope paar jaar
werk verskeie in stansies saam met Stad Tshwa -
ne om die renos ters te beskerm. Die renosters
word elke jaar onthoring in ’n poging om te ver -
hoed dat stro pers hulle dood maak. Die horings
groei tus sen 4 cm en 7 cm ’n jaar.  

In Julie 2017 het ons berig dat stropers ’n 40-
jarige renosterkoei in die reservaat dood ge -
maak het. ’n Ander re noster is geskiet, maar kon
wegkom. Bewaarders het gesien dat die renos -
ter krup pel loop en het by na dere ondersoek

gevind dat hy geskiet en ge wond is. 
In Junie 2016 het ons berig dat die reservaat
nege van hulle vol wasse renosters se horings
ver wyder het ná twee renosters, een ’n dragtige
koei, deur stropers doodgemaak en onthoring
is. Die reservaat was toe vir ’n ruk gesluit en die
oorlewende renosters is weer onthoring. 
In Oktober 2013 is vyf swaar gewapende ver -
dagtes in hegtenis geneem toe hulle die reser -
vaat probeer binnegaan het. 
Besoekers aan die reservaat word gevra om nie
foto’s wat hulle van die renosters neem op
sosiale media te deel nie.

aktueel

Omstrede museum op
Bronberg gebou
Dit gons behoorlik by Bron -

berg Park oor die museum
wat agter dié kompleks

teen die Bronberg in ’n kritieke
bio diversiteitsarea gebou word.
Dié noordelike hange van die berg
se sanderige grond is waar die
krities bedreigde Juliana Gouemol
voorkom.
At Schoeman sê hy het gemerk dat
daar ’n kennisgewing by Denne -
boomweg 600, by Bronberg Park
se ingang, is om goedkeuring te
kry vir die verwydering van plante
op die Bronberg.
“Dit is waar die aaklige stellasie
reeds opgerig is,” sê hy. Dit word
glo vir die oprigting van ’n
museum ge doen, maar hy het sy
bedenkinge, sê At. 
Volgens die kennisgewing het

men se tot 12 April tyd gehad om
as belanghebbende partye te re gi -
streer in die projek se openbare
deelname proses, wat deur Leap
Enviro gereël word. Gwen Theron
van Leap het aan Die Bronberger
verduidelik dat die aansoek is om
die bestaande geboue en grond -
gebruike wetlik te kry.
Aansoek word gedoen vir ’n mu -
seum met aanvullende dienste op
die restant van gedeelte 40 van die
plaas Willows 340 JR, Den ne boom -

weg, Die Wilgers. Die
grootte van dié perseel
naby aan Life Wilgers Hos -
pitaal is 4,9 hektaar. 
Die projek aansoeker, Ver -
dor Ma nagement Solu -
tions (Edms) Bpk, het reeds
met die konstruksie van
die museum, en dit wat lyk
na kon ferensiefasiliteite en
’n parkeer grond, begin. Die
doel is glo om ’n groot

versameling antieke toerus ting,
insluitende militêre voertuie, daar
uit te stal.
Kennisgewing is gegee in terme
van Wetsartikel 24(G) saam met
Wetsartikel 24(F) van die Nasionale
Omgewingsbestuurswet dat die
Gautengse Departement van
Land bou en Landelike Ontwik ke -
ling (GDLLO) ’n aansoek oorweeg
vir regstelling deur Rua Con struc -
tion and Projects vir die onwettige
aanvang van gelyste aktiwiteite 
in terme van omgewings impak -
assessering regulasies.
Die gelyste aktiwiteite is die kla -
ring van ’n gebied van een hektaar
of meer van inheemse plantegroei
en ook die opruiming van ’n ge -
bied van 300 vierkante meter in -
heemse plantegroei wat binne ’n
kritieke biodiversiteitsarea, wat in
biostreeksplanne geïdentifiseer is,
val.
Leap het Enviro-Insight cc aan ge -

stel om ’n ondersoek oor die krities
bedreigde Juliana Gouemol op die
perseel te doen. Die studiegebied
val in ’n area wat volgens GDLLO se
bewaringsplan geskikte habitat vir
dié mol is en waar bevestigde
rekords van gouemol-bedry wig -
hede opgeteken is.
Enviro-Insight se studie toon dat
geskikte habitat deur konstruksie
en hoë vlakke van menslike akti wi -
teite vernietig is. Daar is ’n groot
waarskynlikheid dat die gouemolle
nog op die oorblywende onbe -
werk te areas teenwoordig is, maar
die studie toon dat die konstruk -
sieproses waarskynlik habitat-frag -
mentering veroorsaak het, wat die
beweging van die spesie beïn -
vloed.
Enviro-Insight se studie lui dat
geen verdere uitbreiding op die
eiendom toegelaat moet word nie.
Vir meer inligting bel Leap se
Nkhen sani Masondo by 
012-344-3582 of stuur ’n e-pos:
pp@leapenviro.co.za.  

’n Skietdrama het op 
8 April naby ’n vulstasie
in Mooikloof afgespeel.
Twee mans, wat daar
ge wond is, het na
Wood lands Boulevard
gevlug waar hulle aan -
vanklik as potensiële
rowers aangesien is.
Polisiewoordvoerder,
sersant Yeroboam Mbat -
sane, sê dat dié twee
mans besig was om kos
naby die Mooikloof-
vulstasie te koop toe
daar op hulle losge -
brand is. Vier gewa pen -
de verdagtes het ver -
skeie kere uit twee voer -
tuie na hulle geskiet.
Die twee gewonde
mans kon by hulle
voertuig uitkom en het
na ’n Absa-tak in Wood -
lands Boulevard op die
hoek van Garstfon tein -
weg en De Villebois
Mareuil gevlug. 

Skote
klap

Alfa saam met sy ma, India
Foto: Randall Williams, Facebook

Die pasgebore kalf by Rietvlei Na tuurreservaat
Foto: Jan Kotze

A dui die struktuur met parkeergrond aan en B
die woon huis met tuine

Die ingang na Bronberg Park met die Bronberg in die agtergrond

Die pers blok dui die perseel van dié ontwikkeling
teen die Bronberg aan. Wilgers Hospitaal is links
daarvan en die grootpad is Lynnwoodweg

ons omgewing

Rietvlei verwelkom renosterkalfieRietvlei verwelkom renosterkalfie
ons omgewing
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CRAFTher is die naam van
die Moedersdag kuns en
handwerk werkswinkel op
8 Mei van 9 vm tot 2 nm by
Kungwini Welsynsor gani -
sasie in Lynnwoodweg-
verlenging, Zwavelpoort. Die klei werkswinkel kos R300, die versiering
van ’n drom kos R300 tot R400 en die skep van vlerke kos R400. Geniet
koek en wyn terwyl jy jou kreatiwiteit uitleef. Vooraf bespreking is
noodsaaklik. Vir meer inligting bel Elize Schwartz: 012-940-0221 of stuur
’n e-pos: workshop2@kwo.org.za. 

Die volgende Cullinan-boeremark word op
8 en 9 Mei op die oop stuk grond in Oak -
laan oorkant @Church gehou. Dié mark het
in Februarie af ge skop om ’n platform te
skep waar plaaslike inwoners hulle tuisge -
maakte produkte kan ver koop, sonder dat
dit hulle ’n sent kos. Daar was mense wat
met die pandemie hulle werk ver loor het,
en wat nou noodgedwonge met markkraampies probeer om ’n inkomste
te genereer. Die mark brei geweldig uit en word elke eerste naweek van
die maand op ’n Saterdag en Sondag van van 8 vm tot 3 nm gehou. Bel
Danie Booysen by 082-926-4326 vir meer inligting.

‘Spertyd’, met Sandra Prinsloo, word tot 25 April by Atterbury-teater op -
ge voer. Dié toneelstuk is in grendeltyd deur die bekroonde Elsa Joubert
ontwikkel en bied ’n onsentimentele blik op die oudword-proses uit die

oogpunt van ’n 95-jarige weduwee in ’n aftreeoord. Elsa
is op 14 Junie 2020 midde die Covid-pandemie oorlede.
Kort voor haar af sterwe het sy die teksverwerking gelees
en was opge won de oor Sandra Prinsloo se vertolking
van haar le wens verhaal. Kaartjies kos R200 tot R250. Op
4, 5 en 6 Mei om 8 nm stel Danie du Toit sy tweede dig -
bundel, ‘Sterreval’, met liedjies, stories en ’n vers of twee
by Atterbury-teater bekend. Kaartjies kos R250. Mathys
Roets en Mauritz Lotz bied op 9 Mei om 3 nm ’n spesiale
Moeders dagkonsert aan. Kaartjies kos R220. Die teater is in Daven try -
straat 4, Lynnwood. Skakel 012-942-5951. 

The Hazeldean Farm parkrun is a 5 km run, held
every Saturday from 8 am at the extension of
Ridge Road, Hazeldean. 
Enter at www.parkrun.co.za/hazeldeanfarm. You
can grab a post-parkrun coffee at the Cowhouse
Market. Phone the market at 072-399-0154.

Geniet ’n uitsig oor die Bronkhorstspruitdam terwyl jy
bederf word met ’n Moedersdag ontbyt- of mid dag -
ete buffet by Art Café in die Anton Smit Beeldhou -
park. Die beeldetuin is drie hektaar groot en is op ’n
plato wat oor die water uitkyk. Behalwe die beelde
sluit dit ook ’n Muur van Openbarings in en ’n kuns -
galery. Die ades is Black Eagle-laan 44, Aqua-Vista,
Bronkhorstspruitdam. Bespreek by Marius: 
082-880-8805 of schurink.marius@gmail.com. 

‘Market at the Beach’ word elke naweek op die hoek van die Boschkoppad
en Lynnwoodweg-verlenging, Zwavelpoort vir die hele gesin gehou. Elke
nou en dan is daar ook ’n aandmark. Die verskeidenheid kraampies strek

van klere, juweliersware, kuns, handvlyt,
boe tiekbier, etes en daar is ’n speelplek vir

kinders, ’n vlugbalbaan en sandput. Vir meer inligting stuur ’n e-pos na
carien@marketatthebeach.co.za. 

Cullinan Junction hou op Sondag 2 Mei
van 9 vm tot 4 nm ’n vlooimark met ver -
skeie kraampies, eet- en drinkgoed, sand -
kuns vir kinders en gesigverf. Die gas -
kunstenaar vir die dag is Martin van Sta -
den. Die mark is in Hotelstraat 4, oorkant
die polisie stasie. Skakel 079-963-9349, 
082-726-5901 of 082-929-8998.

Joshua na die Reën tree op 30 April om 8 nm op by die
AfriForum-teater. Hy neem sy kitaarspeler, Hein rich
Berner, saam en doen liedjies vanaf sy eerste drie al -
bums en een of twee nuwe liedjies. Kaartjies kos R150.
‘Die dinge van ’n kind’, gebaseer op die roman deur
Marita van der Vyver, word van 11 tot 16 Mei om 8 nm

by dié teater opgevoer. Daar is ’n ouderdomsbeperking van 16 jaar en die
toneelstuk gaan oor die traumas van grootword, swangerskap en self -
moord teen die agtergrond van die 1970’s toe jong mans aan die grens -
oorlog deelgeneem het. Kaartjies kos R170 en is beskikbaar  by
www.dappermedia.co.za. Die teater is op die hoek van Thomas Edison en
13de Straat, Menlopark. 
Vir meer inligting besoek www. afriforumteater.co.za

Die FAK Genealogie- en Familie-Erfenisfees is met regstreekse uitsendings
op FAK Face book ver vang. Uitsendings het op 10 April begin. Kyk op 
24 April en 1 Mei na Buys en Buys-familie met navorsingswenke en op 
8 Mei na Derek Bissett en die Andrew Mur ray-Familiebond. Die uit sen -

dings bly as video op dié digitale plat -
form vir kyk en weer kyk. Die fisiese fees
is net uitgestel en sal plaasvind sodra inperkingsmaatreëls dit toelaat.
Stuur ’n e-pos aan Isabel Groesbeek: Isabel@fak.org.za. 

Willie Strauss hou op 9 Mei vanaf 11.30 ’n Moe -
ders dagete by Die Sinkhuis op Cullinan. Die koste
is R300 en bespreking is noodsaaklik. Die voor -
gereg is botterskorsie en ’n spinasie quiche met ’n
slaai en die hoofgereg is beesstertpastei of hoen -
derpastei, pampoenpoffers in ’n karamelsous, mie -
lietert, rys en slaai. Nagereg is ’n sjokolade malva -
poeding met vla. Vat jou eie drinkgoed saam.
Bespreek by crazycatz@intecom.co.za. 

Daar is ’n troeteldier-vriendelike 2 km (R55 inskry wings fooi),
5 km (R75), 10 km (R95), 15 km (R115) of 21 km (R135) draf
of pretstap by Tierpoort Adventure Farm, plot 210
Tierboskatstraat, Tierpoort op 25 April. Dit kos R25 ekstra as
jy op die dag self inskryf en jy moet 6 vm opdaag. Covid-19
riglyne en reëls geld en maskers is verpligtend. Reël vooraf
met die organis eerders as jy jou hond wil saamneem. Praat
met Glizelle by 083-264-3931 of revolutiontrails@gmail.com.

Mystery Ghost Jaunts are running in Cullinan again.
Make sure you take your camera. You can look forward
to pub and grub stops, haunted buildings (including a
hospital), ghost hunting cell phone apps, dowsing rods
and entering a graveyard with a thrilling visual climax.
People meet from 4 pm onwards and the jaunt runs
from 5 pm to 10 pm (long before curfew). Check the
jaunt dates at www.MysteryGhostProductions.co.za. 

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Het jy gehoor?  Have you heard?
Teen die Bronnie se spertyd was die onderstaande ge -
beure vir die datums wat genoem word, beplan. Inper -
kingsregulasies mag veranderings tot gevolg hê.
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Angie Kleijn

Wat oorgebly het van die
sogenaamde ‘Kruger Mil -
joene’ is onlangs in ’n 120-

jaar-oue geldsak, wat lees: “De
Natio nale Bank der Zuid-Afrikaan -
sche Republiek Beperkt”, in ’n Swit -
serse bankkluis gevind. Die egt -
heid van dié goue munte is onaf -
hanklik gestaaf en gegradeer deur
die Numismatic Guarantee Corpo -
ration in Florida, VSA.
Elke muntstuk is indiwidueel ge -
gradeer en gesertifiseer, wat hulle
egtheid, wetlike tenderstatus
(1893 – 1900) en die korrekte ge -
wig van elke muntstuk bevestig, sê
Honey Mamabolo, besturende
direkteur van die SA Munt, wat dié
goue ponde nou verkoop.

Dié Kruger-ponde, wat die inter -
nasionale gemeenskap die “lost
hoard” gedoop het, was glo in die
vroeë 1900’s in Nederland en is net
voor die Tweede Wêreldoorlog
(1939 – 1945) vir veiligheid na ’n
Switserse bankkluis gestuur, waar

dit vir dekades gelê het voor dit
onlangs op ’n veiling verkoop is en
in besit van die SA Munt beland
het.

Vir langer as ’n eeu is daar bespie -
gel oor waar die verlore ‘Kruger
Miljoene’ is. Geskiedskrywers dui
aan dat Lord Alfred Milner met die
besetting van Pretoria op 5 Junie
1900 gevind het dat goud, goud-
ponde en halfgemunte ponde uit
die Zuid-Afrikaansche Republiek
(ZAR) se Munt en De Nationale
Bank (Staatsbank) verwyder is.

Smuts
Die ZAR-regering het Pretoria
enkele dae tevore verlaat en die
onttrekking van alle regerings -
fondse is aan die staatsprokureur
van die ZAR, generaal Jan Smuts,

oorgelaat. Volgens Rand Coin het
Jan Smuts letterlik vir dae gesukkel
om die direkteur van die Staats -
bank te oortuig om geld en goud -
reserwes ter waarde van ongeveer
£500 000, wat aan die republiek
behoort het, te oorhandig.
Volgens Rand Coin het die munt se
boekhouer, Eduard Meyer, wat van
Switserse oorsprong was, ’n be -
langrike rol in die verwydering van
die goud by die munt gespeel. Op
Saterdag 2 Junie, net voor die
munt vir die naweek sou sluit, het
Eduard besef dat geen voorberei -
dings getref is om die goud en
geld na ’n veilige plek te neem
voor die Britte in Pretoria aankom
nie.
Hy het die muntmeester, ’n mnr
Perrin, gevra hoekom geen plan

toeka se dae
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gemaak is nie en Perrin het gesê
dat hy geen instruksies ontvang
het nie en dat hulle maar net sal
moet aanpas by die nuwe bewind.
Daardie Sondag 3 Junie kon Pre -
torianers die Britte se kanonvuur
hoor. Teen Maandagoggend 4 Ju -
nie was daar skermutselings by
Sesmylspruit en die Britse be set -
ting van Pretoria was op hande. 
Eduard het dié Maandagoggend
rondom 7 vm saam met Perrin en
’n werknemer, P Callaghan, by die
werk opgedaag. Perrin het bevel
gegee dat die oonde aangesteek
moet word en die goud uitgeweeg
moet word asof dit net nog ’n dag
by die munt is.
Eduard het gewag tot Perrin huis
toe gaan vir ontbyt en het toe vir
die mense wat die gietwerk doen,
gevra om nie die goud in die oon -
de te sit nie, maar vir Jan Smuts se
instruksies te wag. 

Jan Smuts het daardie selfde og -
gend ’n lasbrief vir inhegte nis -
name (vermoedelik teen Perrin)
uitgereik en uiteindelik is die ge -
munte ponde, naakte ponde, on -
gemunte goud en muntplaatjies
oorhandig sowel as ’n verdere 

£25 000 wat die bank vir nodige
oorlog-voorraad gehou het.
Andries Breytenbach skryf in sy
boek, ‘Donkerhoek, 11-12 Junie
1900: Keerpunt in die Anglo-Boe -
re oorlog’: “Al die geld en goud is
on der polisietoesig op ’n spe siale

trein geplaas en die middag van 
4 Junie onder toesig van die munt
se boekhouer, Eduard Meyer, en ’n
betroubare wag na die nuwe re ge -
ringsetel versend. Dit was nael -
skraap, want teen daardie tyd het
die Britse bomme reeds op die

stasie en spoorlyn te
Sunnyside begin val.”
In ‘Stories rondom
ver lore Kruger-mil -
joene wil nie gaan lê
nie’ het ons in Maart
2015 ver tel dat dié
geld en goud met
die trein na die lae -
veld in die rig ting
van Paul Kru ger se
trein, be kend as die
rege ring-op-wiele,
ge stuur is.
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Verlore ‘Kruger Miljoene’ in Switserse  bankkluis gevind

Paul Kruger word in Parys
ver wel kom – ‘gare de Lyon’
Bron: Peter Hammond, Missio -
nary at Frontline Fellowship

Die presidensiële trein het die be sen -
ding Kruger-ponde by Machadodorp
gekry
Foto: Randcoin

Jan Smuts in die Engelse Oorlog
Foto: Kraal Uitgewers

Die amp te like
opening van
De Na tio nale
Bank der
Zuid-Afri -
kaansche Re -
publiek deur
Paul Kruger in
1891
Foto: SA Coin

’n Replika
van die ou 
sak waarin die verlore skat gevind is
Foto: SA Munt

“The lost hoard” se verpakking
Foto: SA Munt

 

Die trein met die ‘Kruger Miljoene’ het deur
dié tonnel by Waterval Boven gestoom
Foto: Randcoin
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Paul Kruger se
laaste blik op
Afrika toe hy
Dela goabaai in
Oktober 1900
verlaat het. Regs
van hom is Ma nie
Bredell, sy private
sekre taris
Bron: Meintjes,
Johannes (1974). 
President Paul 
Kruger: A Biography

Paul Kruger aan boord die Gel der land, ‘Le Petit
Journal’
Bron: newyorkdaybyday.blogspot.com

Paul Kruger by ‘Les Hotes de la
France’
Bron: Peter Hammond, Missionary at 
Frontline Fellowship

‘Le Petit Parisien’ wys Paul
Kruger in Frankryk
Bron: Peter Hammond, Missionary 
at Frontline Fellowship
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Gustav Preller, wat in 1900 ’n klerk
in die Departement van Myne was,
het geskryf hoe hy opdrag ont -
vang het om ’n wa op te spoor en
hoe dié wa in ’n smal gang tussen
die Nasionale Bank-gebou, die
Paleis van Justisie en die Munt ge -
trek is. 

Vragte goud is gelaai terwyl Jan
Smuts toesig gehou het. Gustav
moes die goud na die ouditeur-
generaal by Pretoria-stasie neem.
“Ek het op die goud gestaan net
agter die drywer,” skryf hy.
By die stasie is die goud op die pre -
sidensiële trein gelaai. Die trein het

Machadodorp in die namiddag
bereik, waar Eduard Meyer gehelp
het met uitbetalings in goud.
Skuldeisers wat oorlogsvoorraad
aan die regering voorsien het, het
glo op die trein toegesak. 
Die goud is met Eduard se vertrek
van Machadodorp op 17 Julie 1900

onder toesig van die hoofklerk in
die kantoor van die ouditeur-
generaal, kommandant Meindert
Noome, geplaas. Dié goud het
Machadodorp in Augustus verlaat
en skuldeisers het glo weer op die
trein toegesak toe hulle op Bar ber -
ton aankom.

Volgens prof Fransjohan Pretorius
aan die departement historiese en
erfenisstudies van die Universiteit
van Pretoria, het Britse soldate die
spoor daarná versper en die goud
is in ossewaens oorgelaai en ge -
bruik om die oorlog te finansier. Hy
sê dat generaal Louis Botha in April
1901 laat weet het dat die goud op
is.

Gerugte
Tog, volgens ’n Duitse uittreksel op
All Explore.com, is 62 kiste goud
op 31 Augustus in Delagoabaai
(Lourenco Marques), Portugees-
Oos-Afrika aan ’n Duitse firma, Wil -
ken en Ackerman, oorhandig. Dié
firma het die ZAR-regering glo ge -
noeg krediet vir die goud-waarde
gegee sodat Meindert Noome
voorrade kon aankoop. 
Hy het glo 44 000 sakke meelblom
gekoop, stoomskepe gehuur, geïn -
terneerde boere in Portugal en
Portugees-Oos-Afrika versorg en
het geld na Europa gestuur om vir
Boere-vlugtelinge te sorg.
Meindert het ontken dat goud ooit
na die laeveld gestuur is.
Gerug te het egter gelui dat die
goud van die Pretoria-stasie eers
Middelburg toe is en daarvandaan
na Belfast, Machadodorp, Waterval

Boven en Nelspruit. Voor die trein
se vertrek uit Nelspruit is die goud
glo op drie geheime plekke be -
grawe. 
Waens vol goud is glo na ’n myn -
kamp, genaamd Spitzkop, tussen
Belfast en Pelgrimsrus geneem en
daar begrawe. Nog ’n wa het glo
deur Bremersdorp en die Komati -
rivier na Swaziland gery na ’n plek
tussen Witte Pelosse en Swart
Pelosse, waar generaal Lucas
Meyer gewys het waar die goud
begrawe moes word.
Gerugte lui dat nog ’n wa na Devil’s
Knuckles naby Pelgrimsrus toe is
waar die goud begrawe is. ’n Klein
bietjie goud het glo oorgebly, wat
deur die Boeremagte by Lyden -
burg opgepas is. Toe hulle hoor dat
die Britte op pad was, het hulle
met die goud na Roos Sene kal
vertrek.
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Kruger miljoene . . .
Vanaf bladsy 17

Op 9 Desember 1900 het
Paul Kruger die menigtes
vanaf die balkon van
Hotel des Indes gegroet
Bron: dbnl.org

‘L’Impartial’ beeld Paul
Kruger se aankoms uit
Bron: Peter Hammond,
Missionary at Frontline
Fellowship

‘Le Petit Parisien’ wys hoe
Paul Kruger ontmoet
word
Bron: Peter Hammond, Mis -
sionary at Frontline Fellowship

‘Le Petit Parisien’ wys hoe
Koningin Wilhelmina
van Nederland Paul
Kruger ontmoet
Bron: Peter Hammond, Mis sio -
nary at Frontline Fellowship

na bladsy 20
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Tierpoort Seniors het die groep
se agtste verjaarsdag by hulle

eerste byeenkoms vir 2021 gevier.
Op 7 April 2013 het ’n paar komi -
teelede die eerste byeenkoms vir
’n klein groepie seniors by Shokran
in Tierpoort gereël. Dit het maan -
de liks gegroei tot ’n groep van by -
na 100 seniors uit die omliggende
gebiede, wat gelei word deur ’n
komitee van 10 lede.

Op 7 April is dié
groep se stigting
by Royal Jontica
in Garst fontein -
weg herdenk.
“Alhoewel etlike
lede ons deur die
afgelope jare ont -
val het, is hegte

vriendskappe gesluit en kon ons
mekaar in blydskap ná die gren del -
tyd ontmoet,” sê Ma riet jie Alers.

Die saal was feestelik geklee en se -
remoniemeester, Theresa Joubert,
het almal hartlik ver -
welkom met gepaste
aanhalings uit John
Max well se boek,
‘Make Today Count’.
Daarna het die pret
begin met ’n foto-sta -
sie, opgerig deur voor -
sitster Jouline Botha.

Die foto’s ge tuig van
pret wat met mekaar
gedeel is.
Die kostafel het ge -
kreun onder die par ty -
tjieborde, wat deur die
komitee voorsien en
berei is. 
Gasvrou, Ma ryna
Steyn, het goed guns -
tiglik verskeie verjaar -
dagkoeke uit hulle

bakkery vir die nagereg
voorsien. 
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Stories loop ook dat 30 kiste goud
in Julie 1900 met die Duitse stoom -
skip Bundersrath van Delagoabaai
na Hamburg verskeep is. ’n Verdere
100 kiste goud is glo in September
1900 op ’n ander Duitse skip ge -
laai.
Volgens legendes het ’n groot deel
van die ZAR-staatskat (kiste goud
en rou diamante), wat reeds in
1898 by Delagoabaai op drie skepe
gelaai is, nooit hulle bestemmings
bereik nie. Die eerste skip het glo
in ’n stormwind gesink. Die tweede
een se manskappe het die kaptein
vermoor en verdwyn, en die derde

skip, Dorothea, het by Kaap St Lu -
cia in ’n storm middeldeur gebreek
en gesink. Blykbaar het die matro -
se in reddingsbote weggekom.

Nederland
Eli Levine, skrywer van ‘The Coin -
age and Counterfeits of the Zuid
Afrikaansche Republiek’, sê egter
dat president Paul Kruger die
mees te van die goud saam met
hom op die skip Gelderland, ver -
skaf deur koningin Wilhelmina van
Nederland, geneem het. 
Fransjohan skryf dat president Paul
Kruger op 28 Augustus 1900 by
Waterval-Onder deur die uitvoe -
rende rade van albei Boerere ge -
rings afgevaardig is om die Boe re -
saak in Europa te bevorder. Hy het
op 19 Oktober 1900 by Delagoa -
baai aan boord gegaan en het op
22 November in Marseille, Frankryk
aangekom. Sy verblyf in Europa is
deur die ZAR se gesantskap in
Brus sel betaal.
Fransjohan sê dat Paul Kruger op
20 Desember 1900 ’n byeenkoms
tot sy eer in die Nieuwe Kerk op
die Dam in Amsterdam bygewoon
het. Hy het daarna in die Hotel des
Indes in Den Haag oorgebly en is
in Januarie 1901 na die Hotel Pays
Bas in Utrecht. In April 1901 het hy

in ’n woning, Casa Cara, in Hilver -
sum gebly en in Desember 1901 is
hy na die Villa Oranjelust in Ut -
recht.
Sy gesondheid het begin agter uit -
gaan en hy het in Oktober 1902 na
Mentone aan die Franse Riviera
verhuis. In Mei 1903 het hy na Ne -
derland teruggekeer en by Villa
Djemnah in Hilversum gewoon.
Hy het in Oktober 1903 na Men -
tone teruggekeer en het vandaar
op 24 Mei 1904 na sy laaste wo -
ning getrek – Villa des Pierriers
nom mer 17 in Clarens aan die
meer van Genève, Switserland. Dit
is die huis waar hy op 14 Julie 1904
in die ouderdom van 78 jaar oor -
lede is.
Die president se lyk is gebalsem en
in ’n driedubbele kis (van seder -
hout, lood en eikehout) geplaas
om via Nederland met die stoom -
skip, die SS Batavier IV, Suid-Afrika
toe te reis. Sy stoflike oorskot het
in die Suzannasaal in Ver meulen -
straat, Pretoria in staatsie gelê tot
hy op 16 Desember in die Helde -
akker langs sy vrou, Gezina, ter
ruste gelê is.

Die goue ponde, wat in Europa
agtergebly het, is vandag in twee
soorte beperkte uitgawe stelle te
koop van die SA Munt se winkel,
Coin World. Afhangende van die
muntstuk se toestand en jaar, 
strek die waarde van ’n eendissel -
boom-ontwerp vanaf R14 500 tot
R250 000. 
Dit is nie bekend of daar van die
1892 ponde beskikbaar is nie. Hul -
le het beroemdheid verwerf om -
dat hulle nie die korrekte een  dis-
selboom-ontwerp van die osse wa
gehad nie, maar ’n tweedissel -
boomwa, soos die Duitsers gebruik
het.
Deel van die verpakking van die
munte is ’n houtkissie en replika
van die oorspronklike geldsak
waar in hulle vir meer as ’n eeu ver -
borge gebly het.

ons mense

Tierpoort Seniors verjaarKruger miljoene . . .
Vanaf bladsy 19

Koningin Wilhelmina van Nederland
verwelkom Paul Kruger in Den Haag,
1900   Bron: Alamy

’n Mej Pot gieter en
Jacqueline van der
Wal lê op 10 Ok -
tober 1958 ’n krans
by die Paul Kruger-
gedenkteken in
Utrecht, Nederland 
Bron:
historie.hsmarnix.nl

Villa des Pierriers nommer 17 in Cla -
rens aan die meer van Genève, Swit -
serland waar die president oorlede is
Foto: Suid-Afrikaanse Panorama mid 1970’s-
1980

Cullinanse slang -
vang er, Willie Britz,
red ’n pofadder wat
die nag van 31 Maart
op Zon derwater -
weg-wes beland het.
Willie is uitgeroep
deur be sorgde mo -
toris, Da nie Booysen,
wat die slang opge -
pas het tot Willie
opgedaag het

Slangvanger red pofadder

Andre Rossouw
soos min mense
hom ken

Lenie Cilliers, Martie de Klerk, Renita Mal -
herbe, Lettie van Tonder en Anne tjie Pie naar

Yvette Steyn by
Estelle en Wolf -
gang Schneider 

Marietha en David
Bodenstein
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leserslens

In ‘Leserslens’ plaas ons foto’s wat
die aard en gevoel van die Bronnie
se ver sprei dings gebied uitbeeld,
soos gesien deur die lens van ons
lesers. Jy is wel kom om jou foto’s te
stuur aan info@bronberger.co.za of
om dit op ons Face book-blad te
plaas. Beskikbare ruimte bepaal
hoe veel foto’s ons in ’n uitgawe
kan gebruik. Ons bêre alle foto’s en
poog om soveel moontlik in opvol-
gende Bronnies te pu bliseer. 

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers

Een goeie ding wat uit Eskom se karige
kragbeurte spruit, sê Eus de Clerk, is dat dit
hom tyd gee om met nagfoto’s te eksperi -
menteer 

Gene de Lange van Shere het dié weerligskouspel in die
skemerlig van vooraand op 6 April vasgevang

Die suikerbekkie loer oor sy skouer na Herculas van
Tonder van Klipfontein se kameralens

Ronell van der Merwe was een Sondag -
oggend vroeg in April reeds op toe die son
dreig om sy gesig te wys

Christine Kraamwinkel het dié volmaan afge -
neem waar dit hardnekkig deur die donker don -
der wolke skyn

Dié mossie het hom op die heining by
Bronberg Aftreelandgoed tuisgemaak
toe Willem Louw hom onder oë kry

’n Buitengewone hoek op die oor -
daad van kosmos langs die gebied
se grondpaadjies
Foto: Emma Koekemoer

leserslens

Gustaf van Tonder van De Tweedespruit het
dié kwêvoël se wegkruipplek ontdek

’n Welkome besoeker aan Anne line
Grobler se tuin, ‘haastig’ en suutjies
op pad na sy bestem ming

Dié een lig wat Eskom nie kan afsit nie, sê Eus de Clerk
oor die pragtoneel wat hy afgeneem het

Ook sy was besig om kos mos se in
die veld af te neem, sê Altie Pot gie ter,
toe sy op dié blommekind afkom

Johan Pieterse het dié foto 12.30 vm op ’n vol -
maanaand afgeneem met Mamelodi se ligte wat
bygedra het om dit byna na daglig te laat lyk

Adriaan le Roux het dié treffende foto van ’n
mooi trop elande by Somabula geneem

Die son kleur dié plaaswerf in die Rayton-omge -
wing met sy rooi- en goue kwas. Johann van der
Linde het die foto geneem

Dot Els Chalmers het dié kos -
mos-omraamde plaaspad in
die gebied voor die lens gekry

Nie een wat die meeste
mense maklik kaal hand
sal wil aanpak nie, soos
afgeneem deur Santie
Harmse

Dis die ene selfvol daan -
heid wat uit dié Jan Fre -
derik straal. Albert
Bes ter het die foto
geneem
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se bakkies staan in die ruim par -
keer gebied ingeryg.
’n Ander nuwigheid by die vete -
raan-kuierplek is dat Theunetta
voortaan self vir die spyse gaan
sorg. Voorheen is dié takie aan ’n
‘kontrakteur’ oorgelaat. Die sjef,
wat vandag vir my en Metgesel se
geregte sorg, sal die ‘nuwe’ eet -
goed saam met haar voorberei.
Theunetta vertel dat hulle sterk
gaan konsentreer op boerekos.
Regte boerekos, sê sy.
Ek en Metgesel loop sit in die tuin
onder ’n grasdak-sambreel. Een -
kant skrop ’n plomp bruin hoen -
derhen en kloek-kloek binnens -
monds en gerusstellend vir haar
krosie.

Heelwat tafels op die stoep huisves
groepies gaste. Dit klets en lag en
geniet ooglopend die geselskap
en wat daarmee gepaard gaan.
Voor op die stoep is twee halwe-
drom-braaiers met kole gelaai en
roosterkoek en braaivleis word (glo
vir ’n spesiale geleentheid) voor be -
rei.
’n Baie aangename kroeg-persoon
bring my koue bier en Metgesel se
warm koffie nader. Vrou alleen be -
dien sy drankies in die kroeg en
buite en sy doen dit vriendelik en
flink. Die kos word deur ’n ewe
vriendelike kombuis-persoon be -
dien.
Ek wil nie te veel oor die spyskaart
uitwei nie, omdat ek vermoed dat
dit heelwat gaan verander.
Voldoende om te sê dat dit die ge -

bruiklike burgers, ‘wraps’, rooster -
broodjies, hoendergeregte en
deelborde bied. 
Metgesel kies van die spyskaart af
stokvis met skyfies en slaai. Dit kos
slegs R40 en die spyskaart spel dit
uit dat dit vir diegene is wat nie

baie honger is nie. Ja, die stukkie
vis is wel nie reusagtig nie, maar
dit pla haar glad nie, want die vis -
sie is lekker, die slaai oorgenoeg en
die berg skyfies is van ‘die beste en
meeste’ wat sy in jare ervaar het.
Ek bestel ’n kruisskyf en ek vra dat
dit medium na rou (medium to
rare) moet wees: Asseblief. Ek kan
vandag onomwonde verklaar dat
die kos-persoon op Die Hoek die
eerste een in jare is wat verstaan
hoe amper rou (medium to rare)
moet wees as hy op die bord be -
land. 
Tog jammer dat sy ook soos baie
ander plekke se gebruik is, onge -
vraag ’n braaisous op die kruisskyf
smeer, wat na my mening sy vleis-
smaak bederf. Saam met skyfies en
slaai kos die kruisskyf R120.
Die uitspanning op Die Hoek was
ontspannend en aangenaam en
die mense, personeel en gaste, was
vriendelik, verwelkomend en
gemoedelik. Jy kan Theunetta bel

afsaalblad

Sedert ons bykans 19 jaar ge -
lede die kuierpad saam met
die Bronnie begin stap het,

staan Die Hoek getrou daar op sy
Kaalfonteinse hoek-hoewe langs
dié pad: Theunetta se Hoek, Pop se
Hoek, of tannie Pop-op-die hoek –
sou jy jonger wees.
Dit het in die (verre) verlede ge -
beur dat ons op ’n dag Die Hoek as

deel van ’n kuipe-stop op ’n kroeg -
kruip-tog saam met vriende, Joan
en Joe Duarte, by ’n Vreethans-
verslaggie ingesluit het, maar op 
’n onlangse Sondag besluit ons om
’n volwaardige kuier-besoek aan
Die Hoek te bring. Want dinge het
begin woel op daardie hoek, hoor
ons.
’n Groot aansit-stoep is onderdak

ingerig. In die koelte van bome in
die tuin is ronde kuiertafels onder
grasdak-sambrele staangemaak. ’n
Kleurvolle kwekery strek voor en
om die plek uit. In die een hoek
van Die Hoek is ’n speelplasie vir
die kortvolk. Oral is allerlei aardig -
hede en ornamente aangebring
wat bydra tot ’n heerlike landelike
atmosfeer.
Die staatmaker kuierkroeg het nie
veel verander oor die jare nie. Dui -
delik ken die mense wat hier ge -
moedelik verkeer mekaar. Die
mees te van die ouens in die kroeg

Vreethans van Heerden en Metgesel besoek kuier-
plekke in die Bronberg-gebied on ge nooid en betaal
self vir dit wat hulle geniet, of dalk nie geniet nie.

Ons geniet ’n gemoedelike uitspanning  op Die Hoek

Vissie, berg skyfies en slaai teen ’n
skamele R40

‘Medium na rou’ soos hy
moet lyk op ’n vurk se punt

’n Hoekie van Die Hoek se kuierstoep
soos gesien van ons tuintafel af

’n Vooraansig van die kroeg-gebou en buite-
kuierplek

Ougoed, mooi goed en aardighede is oral te sien

afsaalbladafsaalblad
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ons mense

’n Bekende en geliefde inwoner van Tierpoort, Aman da
Alberts, is op 14 Maart oorlede ná ’n drie-jaar-lange

stryd teen kanker.
Sy en haar man, professor Hennie Alberts, het vir on ge -
veer 30 jaar op plot 110 Tierpoort gewoon. Saam het
hulle ’n groot bydrae tot die gemeenskap gelewer en
was ook aktiewe lede van die Tierpoort Seniors. 
Amanda, wat op 19 Mei 1947 gebore is, se gedenk diens
was op 24 Maart by die NG Kerk Welbekend. In dié diens,

wat ook op die kerk se Facebook-blad uit ge saai is, is hul -
deblyke aan Amanda gelewer wat sê dat sy ont hou sal
word vir haar optimisme, opgewondenh eid oor die lewe,
humor, sagmoedigheid, vriendelik heid, die vre de maker
wat sy altyd was en as gelowige Christenmens.
“Ons troos en seënbede gaan aan haar man Hennie, 
haar kinders, Hendrie en Laetitia, skoonkinders en vyf
kleinkinders,” sê Marietjie Alers van die Tierpoort 
Seniors.

Tierpoort groet ’n geliefde inwoner

Dié foto van Hennie en Amanda
Alberts is op 2 Desember verlede
jaar by die Tierpoort Seniors se
Kersete by Lavandou geneem

animal matters

We all know how the cur-
rent strain of Covid-19 ini-
tially was found in bats.

There are other viruses that can
cross the species barrier; African
horse sickness (AHS) being one of
them. And currently AHS is a pro -
blem. 
It is caused by a virus of the family
Reoviridae, genus Orbivirus. The
disease has both a seasonal (late
summer/autumn) and a cyclical in-
cidence, with disease associated
with drought followed by heavy
rain, such as we have experienced
this year. 
Horses need to be vaccinated
yearly with all the different strains,
in three separate vaccinations, to
prevent them from becoming ill.
Still, 70% to 90 % of affected hor -
ses will die. Infection in zebras is
subclinical and they are the reser-
voir for the infection.
Dogs can have a fatal infection.
These cases have severe accumula-
tion of fluid on the lungs within 
12 to 24 hours, and literally drown.
In milder cases symptomatic treat-
ment may be effective. 
There is no rapid diagnostic tool

for AHS in dogs.
The causes of
acute onset
breathing issues
are heart failure, electric shock,
bleeding on the lungs, severe aller-
gic reactions, viral infections with
affinity for lung tissue and some
types of acute bacterial infections.
General sepsis can also cause the
lung to become leaky as a ‘by-
stander’ injury. 
Treatment of these conditions is
empirical as exact cause may take
some time to confirm. So, basically
we treat what symptoms we see. 
These cases have been diagnosed
intermittently for many years, but a
peak in numbers presented about
four years ago led to some re-
search on the topic at the Onder-
stepoort Veterinary Hospital. 
It was found that a small number
of dogs have antibodies to African
horse-sickness and have never
shown any clinical signs. In fact,
one of my own dogs, whose blood
was stored in the data base, tested
positive. So, there is a prevalence
in the normal canine population in
built up areas. 

Initially it was thought that dogs
were infected by eating horse-
meat. However, it is now highly
suspected that the midges can
also bite dogs and transmit the in-
fection. 
Before everyone panics – the inci-
dence of dogs which show this 
disease is exceptionally low in the
canine population in comparison
to the number of horses getting
horse sickness. We may see up to
two confirmed cases in a normal

year and about five to 10 in a bad
year from the entire region. 
These numbers are very, very
small. 
We have no idea what sets off the
infection in dogs. Affected dogs –
where we have some history –
were not specifically associated
with horses. It is just an interesting
observation that viruses are well
able to cross the species barrier
and have been doing so for a very
long time. 

Dr Liesel van der Merwe is a small animal
medicine specialist. Send her your ques-
tions: info@bronberger.co.za.

Viruses and the species barrier 
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Dit is nie aldag
dat ’n mens ’n

handtekening kan
kry van iemand
wat jy bewonder
nie. Sersant-ma -
joor Riaan Von
Bentheim van
Kaapstad het Cul -
linan op 31 Maart
spesiaal besoek
sodat iemand aan
wie die gesogte
Honoris Crux toe -
geken is, sy boek,
‘Cross Of Honour’,
kon teken. 
Oud kolonel Da niël Nicolas Johan -
nes (Nick) Mostert het in 1976 as
jong tweede luitenant die gesogte

Honoris Crux No 31 vir dapperheid
ontvang nadat hy troepe uit ’n
brandende magasyn vol bomme

en plofstof op die
Eenhana-basis
aan die noord -
grens van Nami -
bië ge red het.
Slegs 226 lede in
die Suid-Afri kaan -
se Weer mag het
die Ho noris Crux
verwerf. 
Nick en Riaan het
mekaar by At
Church ontmoet,
waar Nick meer
van sy weder va -
ringe vertel het.

ons mense

Dapperheid word onthou

Deurtrapte – en deesdae af -
getrede – koerantman,
Hen nie Van Deventer, vertel

nou die anderdag dié kostelike
storietjie, sê Gert Mossie.
Dit is ’n storietjie wat hom nogal
geroer het en hy wil probeer om
dit so ver moontlik in Hennie se eie
woorde oor te vertel:
“Ou mense mymer mos maar,” het
Hennie vertel. “Ou koerantmense
mymer oor stories wat hulle ge -
doen het. Oor die grotes wat hoof -
opskrifte en plakkate gehaal het,
sekerlik ja. Maar ook oor kleintjies
wat jou geroer het.”
“Een van my eerste opdragte nadat
ek in 1963 heeltyds by ‘Die Volks -
blad’ ingeval het, was om te gaan
verslag doen oor hoe die nuwe
generasie Sub-A’tjies hul eerste
skooldag ervaar. ’n Nuweling-ver -
slaggewer is maar elke jaar met die
holruggeryde opdrag gestraf.”
“Ek loop toe by die Laerskool Wil -
ge hof ’n outjie raak wat onbe daar -
lik huil. Sy verdriet, blyk dit, was nie

oor homself of sy kennismaking
met die binnekant van ’n klas ka -
mer nie. Hy was inderdaad al ’n ve -
teraan met sy eerste skooljaar
ag ter hom.”
“Sy jaar jonger boetie is egter op
dié se eerste skooldag in sy sorg
gegee. Sy verantwoordelikheid
was om te sorg dat die abjater met
die nuwe dissiplines reg kom en
so.”
“Aan die ding ‘skool’ had klein boe -
tie egter nie sin nie. Hy het die
spulletjie een kyk gegee, nie ge -
hou van wat hy sien nie en vinnig
die hasepad gekies na die ver trou -
de omgewing van sy ouerhuis.”
“Wat nou? Ouboet besluit hy moet
gaan red wat te redde is. Hy sit
kleinboet verbete agterna. Maar ’n
streng onderwyseres keer hom by
die skool se hek voor: ‘A nee a,
man netjie, waar dink jy gaan jy
heen?’ Seker gedink hy is ook ’n
nuweling wat die hasepad wil
kies.”
“Hartverskeurd sit Ouboet daar by

die hek en huil toe ek en die foto -
graaf opdaag. So tussen die snot
en trane deur vertel hy hortend vir
die ‘oom van die koerant’ van die
diepe ellende wat hom getref het,
asook van sy vrees vir erge ouerlike
toorn omdat hy sy plig versaak
het.”
“My hart het na die knaap uit ge -
gaan. Het amper my arm om sy
smal skouertjies geslaan, wat vir
my ’n ongewone ding sou gewees
het om te doen.”
“Die dilemma van die broeder se
hoeder was die inleiding van my

berig. Dit word sterk 
op die voor blad aan-
gebied. Toe ek van 
mid dagete te rugkom, was die
dupli kaat van die berig (die “blou -
tjie”) op my tik masjien met ’n groot
boodskap uit die assistent-re dak -
teur, Bart Zaaiman, se gevrees de
rooi pen:  “Felisitasies – uitsteken -
de storie!”
“Eintlik ’n onverdiende pluimpie
gewees. Die uitstekende storie het
dan in my skoot geval. Ek moes
hom maar net oorvertel,” het Hen -
nie gesê.

Johanna is die naam van die
790 kg wenpampoen wat die

rekords by die 17de Goliat van Gat
pampoenkompetisie laat spat het.
Sy is die grootste pampoen wat se -
dert die begin van dié kompetisie
ingeskryf is.
Henri Combrink, organiseerder
van die kompetisie en voorsitter
van Cullinan Boere-Unie, sê dat
Johanna amper dubbeld so swaar
as verlede jaar se wenpampoen is
en net 70 kg ligter as die Suid-Afri -
kaanse rekord vir die swaarste
pampoen.
Dié kompetisie is op 20 Maart by
die TLU SA Boeremark in Silverton
gehou. Dit word elke jaar deur TLU
SA se Cullinan Boere-unie gereël
en dit is waar die fees se naam
van  d aan kom – Cullinan is bekend
vir die groot gat waar die be kend -
ste diamant in die wêreld uitge -
haal is.

Peet Joubert het tweede plek in
die kompetisie behaal met ’n 
532 kg pampoen, Lizzie Lamprecht
was derde met ’n 399 kg pampoen
en Sonja Joubert vierde met ’n 
375 kg pampoen. Henri sê dat die
vier wenpampoene omtrent 
16 000 mense kon voed. 
’n Totaal van 3 234 kilogram se
pampoene is ingeskryf en het ná
die kompetisie aan welsynsor ga ni -
sasies gegaan waar dit verwerk is
en aan behoeftige mense uitge -
deel is.

Klein broedertjie se hoedertjie

Wykus
Lam precht
se wen-
pampoen
is die 790
kg Johanna. Van links na regs: Wy -
kus Lamprecht, Lisinda Lamprecht,
Lizzie Lamprecht en Ivan Tennant
Foto: Noxolo Sibiya

Johanna laat die Goliat
van Gat se rekord spat

Oud kolonel Nick Mostert, links, en sersant-majoor
Riaan Von Bentheim, regs
Foto’s: Verskaf

Oud kolonel Nick Mostert se handtekening by sy foto in
‘Cross Of Honour’



Careful where you point
that thing 
What am I afraid of seeing?

What am I afraid it will
show about me? Why

does it matter? Is it even true?
What does it remind me of? What
am I afraid of feeling? Who does
this fear actually belong to? 
Fear is an emotion we’re all familiar
with – probably more so this past
year than ever before. For many of
us it has become a habit; not a fear
about something specific, but
more like a constantly humming
white noise in the background.
Those who stick labels onto things
call it anxiety.
And anxiety, says therapist Ashley
James, is not even an emotion. Un-
like emotions such as hurt, anger
or sadness, anxiety cannot be felt
about past events. It simply is the
stress response. While anxiety
could be triggered by real-life
events, such as illness or loss of in-
come, its most common trigger is
the stress that comes from our
own thinking about the events.
Ashley explains that our nervous
system has two modes: rest-and-
digest or fight-and-flight. In fight-
and-flight, blood is shunted away
from digestion and the logic cen-

tres of our brain to bring more
blood to our legs and arms so that
we can run away from a threat or
have the strength to do battle. 
Once the threat is over, we can go
back to rest-and-digest mode. The
problem, says Ashley, is that we
don’t. We’ve created a habit of
thinking, which continually trig-
gers the stress mode. This kind of
thinking gets us to focus on what
we do not want. 
From there, we have a cascade of
hormones that keep sending us
into fight-or-flight mode and keep
us out of healing mode. It means
that we’re not fighting diseases, di-
gesting and absorbing nutrition or
keeping a robust immune system.
Also, to allow our brain into pure
reaction mode, we lose the ability
to control critical thinking and
complex problem solving.
The treatment is to turn off the
brain’s stress response so that the
brain can tell the body it is safe.
Your body is always listening to
your thoughts and see the threats-
you-think-about as actual threats
in the environment. 
That’s why you have to learn how
to rewire your brain. Instead of

imagining what could go wrong,
you can imagine how you want a
situation to turn out. Christy Whit-
man offers three steps to guide
you out of the darkness of confu-
sion into the light of possibility in
any situation. 
Step 1: Accept that you are where
you are. We so often try to rush
past where-we-are in an effort to
get someplace better without truly
acknowledging all that the present
moment has to offer.  
“The fact is, the wisdom you need
to make a change in your life is en-
twined within the very circumstan -
ces you now find yourself in. By
fully embracing the contrast of
what isn’t working, you open your-
self up to clarity and new direc-
tion,” Christy says.  
Step 2: Acknowledge that no mat-
ter where you are, you always have
the power to direct your thoughts.
Your experience in every moment
is the direct result of the perspec-
tive you hold. Whenever some-
thing unwanted shows up in your
experience, you can choose how to
view it.  
Step 3: Ask yourself: “Who do I
want to be in this situation?” This

question helps you to make things
clear to yourself and it helps you to
focus on what you do want, in-
stead of what you don’t. 
If you think that this kind of focus
implies laser-sharp concentration,
you can relax. It’s more like day-
dreaming, letting your imagination
off the leash to follow the trail of
that which tantalizes. Please don’t
think that by turning to your ima -
gination you’re going somewhere
to escape. No, girlfriend, you’re
going somewhere to create. 
There are no municipal regulations
for castles in the air. You can use
your imagination as a movie trailer
and listen to the music the spheres
will play as the soundtrack to every
step you take. Or not. Sadly, by
constant worrying, most of us suf-
fer more from our imagination
than we benefit from it.
So, as Mike Dooley says: Imagina-
tion – careful where you point that
thing, girlfriend.

the final word
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