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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
gerhard@bronberger.co.za

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.

In your July magazine I read about my past German heritage from
Frau Liddy Löwe and also the historical hospital in Cullinan.
My father was the hospital sergeant major of the Zonderwater 
Italian prisoner of war mental hospital in the 1940+ war years, and
as I was a little boy then, he would tell us of the episodes with the
prisoners of war in this hospital.
Will you include an article at some future date?
Bless you all in the contribution you are making to our town.
Thank you. Articles about the Second World War years in Cullinan and 
Zonderwater POW camp are available on our website, 
www.bronberger.co.za. – Ed 

Liggelowigheid 
Dr Ernie Jacobson van Lynnwoodrif:
Daar is min tydskrifte wat so keurig aangebied word soos die Bron -
nie en dit is lekker wanneer daar ’n nuwe Bronnie op die apteek se
toon bank lê. 
Dis nie noodwendig sosiale media wat mense mislei nie, maar eer -
der mense wat nie hulle nuuskierigheid en liggelowigheid in be -
dwang kan hou nie. Diep in hulle harte wil mense graag belangrik
wees of, erger nog, vinnig ryk word. Die skelms daar buite weet dit
en buit so mense se swakheid uit. 
Wees eerder bietjie oplettend na die bron waar die nuus vandaan
kom en of jy regtig belang daarby het. Daar is beslis nie ’n wel va -
rende wel doener iewers in Engeland wat skielik lus het om sy for -
tuin in jou re ke ning te parkeer tot dit beter gaan in die wêreld nie. 
En die Illuminati sit nie saans om ’n tafel die lotgevalle van die
mens dom en bepaal nie. 
Bly maar weg van sulke webwerwe af en luister gereeld nuus op die
ra dio en lees die Bronnie!

Leak not repaired 
Eino Vuorinen from The Willows:
Leak next to Graham Road in Shere in reply to mr Mike Strange’s let-
ter: The leak was never repaired properly. Water is still flowing as on
21 July and the road is damaged. 

Vintage
Graphic Designs

Dankie vir platform 
`Alet Erasmus van Kleinfontein:
Nadat ek deur die digitale weergawe van Die Bronberger
geblaai het (ek wag vir die harde kopie om lekker te kan
lees!), wil ek graag vir julle dankie sê vir die platform wat julle
daar stel vir ons wat lief is vir fotografie, om dit met ander te deel. 
Die gereelde fotografie-deelnemers . . . ek dink nou maar so vinnig aan
Eus, Emma, Helena, Albert, Laurika en Buks, wat elke dag kleur aan die
Facebook-blad gee. Deur hulle foto’s en stories daarmee saam, word
hulle ‘vriende’.  Wanneer jy een van hulle die dag ontmoet, dan voel hulle
soos ou bekendes!  
Sodra die Bronnie in jou hande lê, kyk jy vinnig na die verskillende arti -
kels se opskrifte (vir later lees) en dan gaan jy na die lesersfotoblad om
die afgelope maand se ‘mooi’ te sien. So kan lesers wat nie internet-toe -
gang het nie, ook deel in die mooi van die Bronberg-omgewing en sy
mense!
Van my kant af ook ’n dankie aan die adverteerders wat dit moontlik
maak om so ’n puik blad in kleur op ons koffietafels te kan plaas!

Bronnie troon uit 
Buks Barnard van Elandshoek:
Die Bronberger troon in alle opsigte bo alle ander tydskrifte in die mark
uit: leesbaar, skoon, interessant, beskaafd, lewendig, smaakvol, Afrikaans,
keurig . . . Dit is elke keer ’n plesier om hom te ontvang.
Een van die aspekte wat hom onderskei, is die leesbare, logiese en aan -
treklike vier kolomme teenoor die amateuragtige, laerskooljaarblad -
agtige drie kolomme wat al hoe meer ander tydskrifte deesdae pleeg.

Fietsryers lig hek 
Trix van den Berg van Mooiplaats:
Ek weet nie hoe om dit te stel sonder om woedend te raak nie, maar dui -
delik het mense nie meer respek vir ander mense se eiendom nie. Sal
graag wil weet, as ek na hulle huis of landgoed gaan en dit daar doen,
hoe sal hulle daaroor voel . . .
Saterdagoggend is hier ’n groep fietsryers (tussen 20 en 30) deur ons
plot paaie, Tarentaal- en Korhaanstraat. Korhaan se hek is permanent ge -
sluit; die klein hekkie het ons as gemeenskap gesluit met Covid, vir vei -
ligheid. Dit is nou langer as ’n jaar gesluit. Slegs inwoners wat hier bly kan
die hek oop ‘bel’.
Die fietsryers, wat op ’n klubrit was, besluit om die hek op te lig, oop te
skuif en uit te ry. Gaaf genoeg om die hek terug te sit, maar nie korrek
nie. Ons het verskriklik probleme met die hek, so ons vermoed dit was
nie die eerste keer wat hulle dit gedoen het nie.
Hartseer as ander mense se eiendom beskadig word waarvoor ander
hard werk om dit in stand te hou.
Al die hoewe-eienaars in Tarentaal-, Fisant-, Kiewiet-, Volstruis- en Kor -
haanstraat onderhou die grondpaaie, heinings en hekke vir ons eie vei -
ligheid. Niemand anders nie, ons!

Bless you 
Prof Dr Colin Lowe from Cullinan:
Greetings you peoples of understanding. We have been living in Cullinan
for the last 3,5 years and love it, as people of your calibre liven up the
town in the interest that you show in the present, past and future. Thank
you!

Dié windverwaaide blou reier
op die kruin van ’n dorre
soet doringboom wys dat
die Augustus-winde die
lente na ons kant toe
waai. Die sei soen van ver -
nuwing en her nude hoop
beweeg al hoe nader. Die
foto is by Still bosch Wild -
reser vaat deur Johan
Pre torius geneem.

briewe/letters briewe/letters kommentaar

Almal genooi na
ons 19e verjaardag
Die Bronnie word met ons volgende (baie spesiale) uitgawe in Sep -
tember ’n stewige 19 jaar oud. Ons voel ons met dié 19e verjaardag-
uitgawe in die besonder geseënd en oneindig dankbaar.
Die afgelope jaar was, om die minste te sê, nie altyd baie maklik nie
en ons by die Bronnie, soos dit by talryke ander onafhanklike en klei -
ner gesinsondernemings die geval was, het voor ongekende uitda -
gings te staan gekom. Vir elke liewe adverteerder en leser wat ons
volhoudend ondersteun, kan ons nie genoeg dankie sê nie.
Ondanks veranderde omstandighede, verwag ons dat ons gedenk -
uitgawe in September soos in die vorige jare weer met geesdrif ont -
vang en baie goed ondersteun  sal word. Daarby trek adverteerders
hierdie jaar verdere voordeel uit bykomstige elektroniese bloot stel -
ling. Die uitgee van ’n elektroniese Bronnie het sommer gou ons
stoutste verwagtinge oortref. Lesersgetalle het drasties gegroei en
bestaande en nuwe lesers het die ‘drywende’ Bronnie met ope arms
verwelkom.
En soos oor die afgelope 19 jaar, word  die drukoplaag van Die Bron-
berger se glanstydskrif verhoog, om sodoende  vir ’n versamelaars -
item te sorg wat wyer, waardevolle en langdurige blootstelling van
die advertensie- en redaksionele inhoud sal sorg.
Ons kan met vrymoedigheid almal wat in die laaste 19 jaar gereeld of
net soms in Die Bronberger adverteer het, nooi om ons verjaardag
saam met ons te vier deur ’n advertensie in September se spoggerige
uitgawe te plaas.  
Gereelde adverteerders kan dit gerus oorweeg om voluit te gaan –
dalk met ’n groter advertensie. Vir diegene wat net soms of sporadies
adverteer en vir daardie gewaardeerde ondersteuners wat lanklaas
deur sy derduisende, geesdriftige lesers in die Bronnie te siene was, is
September se gedenkuitgawe dié een waarin jou onderneming op -
nuut gesien wil word.
En as jy nog nooit in Die Bronberger geadverteer het nie, is hierdie
die ideale geleentheid om te ervaar wat dié gewilde gemeenskaps -
tydskrif nou vir jou kan beteken.
Bespreek jou plek: Kontak Tania by 072-089-0227
of tania@bronberger.co.za. Kontak Hannes by 072-992-5440
of hannes@bronberger.co.za. Skakel ons landlyn by 
012-734-0522 of stuur ’n e-pos na  info@bronberger.co.za.

To page 6

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. 

Ons voorbladOns voorblad
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briewe/letters

If there is nobody who can fix a water leak, then it is better to dig a trench
next to the road so the road is not damaged. 
We followed up with Mike Strange and he said that he has discussed the issue
with Tshwane Region 6 water. They will take it up with Tshwane Bulk Water. 
– Ed 

Wonderlike tydskrif 
Eugene Claassen van Durban:
Ek moes al dankie gesê het vir my Bronnie, maar die tyd jaag ons. Baie
dankie vir ’n wonderlike tydskrif. Ek geniet dit elke keer en ek gooi hulle
ook nie weg nie. Dankie span!

Mis gebied baie 
Gideon van Zyl van Potchefstroom: 
Ek wil net noem dat ek as gebore Harrismither, die artikel oor o.a. die Kru -
gerponde baie interessant gevind het. Ons moes noodgedwonge on ge -
lukkig na meer as 35 jaar die Bronberg-wêreld onlangs vaarwel toeroep
en woon nou op Potchefstroom. 
Mis die dierelewe in die bewarea baie, maar waardeer Die Bronberger
wat julle só pligsgetrou elektronies na my toe laat kom baie, want dit hou
my nog op hoogte van gebeure in daardie mooi omgewing. 

Skerp mense 
Dries Sonnekus van Centurion:
Baie dankie. Ek gaan dit [elektroniese Bronnie] geniet. Die mense van die
Bronnie is so skerp soos die ou boere se Herneuter-messe. Groete aan
almal.

Julle gaan groot 
Louise Smit van Pretoria-Noord:
Vandag op hierdie pragtige Sondag 1 Augustus het ons bietjie meer as
100 km gery, maar ek sit nou met my glansryke ou maat [Bronnie] in my
hande. Ai! Ons het hom by die mooi windpomp op Bronkhorstspruit
raakgeloop. Wat ’n lekker gevoelentheid. Julle gaan groot!

– from page 5

Emma Koekemoer van Rayton, links, kry die skil dery
wat Makkie du Ples sis van Faerie Glen, regs, van
Emma se foto gemaak het. In ‘Nog ’n Bron nie-foto
word ’n skildery’ het ons verlede maand berig dat
Emma se Desember 2019 Leserslens-foto van twee
meisietjie wat deur ’n modder poel hardloop,

Makkie so geïnspi reer het dat sy ’n olieverfskildery
daarvan gemaak het. 
Makkie het vertel dat die foto haar laat terug ver -
lang na haar kinderjare in die bosveld ná ’n reën-
bui.
Foto: Etienne Koekemoer

Verlange verewig
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Johan Martin Kichebrand het
op 2 Augustus in die Bronk -
horstspruitse Landdroshof op

’n aanklag van regsverydeling en
die moord op Jaco Geldenhuys
verskyn. 
Hy het aangedui dat hy skuldig
gaan pleit, het regshulp van die
hand gewys en gesê dat hy hom -
self gaan verteenwoordig en nie
aansoek om borgtog wil doen nie.
Die saak is tot 6 September by die
Bronkhorstspruitse streekshof uit -
gestel.
Die 32-jarige Jaco het op 14 Julie
verdwyn nadat hy glo ’n oproep
gekry het om motorherstelwerk op
’n perseel buite Cullinan te gaan
doen. Jaco se naasbestaandes glo
dat hy doelbewus en onder valse
voorwendsels na Cullinan gelok is.
Buurtwag- en GPF-groepe in die
gebied het ‘n foto en inligting van
Jaco wyd op Telegram-groepe en
FaceBook geplaas in ‘n poging om
die ‘vermiste’ op te spoor.
Jaco se vriend en kollega, Dean
Bester, het gesê dat Jaco Cullinan
toe is ná ’n man hom gebel het om
aan sy Alfa te gaan werk. Jaco, ’n
pakhuisbestuurder van Capital
Park met ’n passie vir motors, het
self ’n rooi Alfa Romeo gehad. Dit
was glo ’n stokperdjie van hom om
aan motors te werk.
Volgens die nie-vir-wins organisa -
sie, Queen Red Ant For Missing
Persons, het Jaco net ná 6 nm die
Woensdagaand 14 Julie vir sy
meisie ’n boodskap gestuur en nie -

mand het daarna weer van hom
gehoor nie.
Jaco het, soos altyd, sy adres aan sy
meisie, Justene Koekemoer, ge -
stuur en dit is dié adres waarheen
Jaco se broer, Deon Geldenhuys,
gery het om hom te soek. Daar was
egter geen spoor van Jaco nie en
Deon is na die Cullinan-polisie sta -
sie om hulle te probeer oortuig om
behoorlik na Jaco te begin soek.

Deon vertel dat hulle Jaco se rooi
Alfa Romeo ná ’n wenk op 15 Julie
by die Tshwane China-koopsen -
trum in Montana gevind het. Hy sê
die Alfa was vuil en stowwerig, iets
wat Jaco nooit sou toelaat nie, en
sy beursie en foon is in die motor
gevind.
“Daardie kar was sy trots,” het Deon
gesê. Hy vertel dat Jaco ander al -
tyd gehelp het. Toe Deon in De -
sem  ber Covid gehad het, was Jaco
die een wat vir hom kos aangedra
het. 

Die volgende dag, 16 Julie, het fa -
milie en vriende ure lank saam met
polisie in die Cullinan-omgewing
na Jaco gesoek. Die polisie het on -
geveer 11 vm laat weet dat hulle
Jaco se liggaam in die veld tussen
bome langs ’n grondpad naby die
N4-Oos snelweg gevind het. 
Volgens Deon het die nadoodse
ondersoek gewys dat Jaco onder -
meer gewurg en aangerand is.
Woordvoerder vir die Cullinan-
polisiestasie, konstabel Connie Mo -
ganedi, het daarná bevestig dat ’n
verdagte in die hospitaal op ’n aan -
klag van moord aangekeer is en
onder polisiebewaking behandel
is. Hy was glo in die hospitaal om -
dat hy ’n oordosis pille gedrink het.
Johan Martin Kichebrand het glo
later uitwysings aan die polisie
gedoen en ’n bekentenis afgelê.
Jaco se ouers, Leon en Marcilla, is
jare gelede reeds oorlede en hy en
sy twee broers, Deon en Neil, wat
op St Francisbaai woon, was alleen
oor. Sy roudiens is op 21 Julie deur
Ewige Lig op YouTube uitgesaai en
op 23 Julie het hulle Jaco by sy ma
se graf op Uitenhage in die Oos-
Kaap begrawe.
Deon sê dat Jaco altyd gelag het
en van enige ding ’n grap kon ge -
maak het. “Met sy stralende lag
was hy ryker as die rykste man in
Suid-Afrika.”
Justene was drie jaar vriende met

Jaco voor hulle bymekaar gekom
het, sê Deon. “Hulle was gelukkig.
Ons almal het gedink dis nou tyd,
hulle gaan kansel toe. Niemand
het hom beter verstaan as sy nie.” 
In ’n brief, wat by Jaco se roudiens
voorgelees is, skryf Justene dat
Jaco in ’n oogwink weggevat is van
haar af. “Ek was die gelukkigste
meisie gewees en jy die geluk kig -
ste ou. Jy was nie net ’n vriend vir
my nie; jy was my lewe en saam
jou wou ek oud word en sien hoe
ons kindertjies baljaar van blyd -
skap en liefde.”
“Jy is en was een ‘amazing’ mens
met soveel potensiaal en gawes
wat die Here jou mee geseën het
en ek kan net dankie sê aan ons
Pappa Vader dat hy my deel ge -
maak het van jou lewe en ons die
geleentheid gegee het wat ons
saam gehad het op aarde.” 
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ons mense

“Hou maar op soek na die goue
ponde in Platberg se arms,” sê

die 84-jarige Willem Potgieter van
Tierpoort. Want hy wat Willem is,
weet lankal wat met daardie pon -
de gebeur het.
In ‘n atrikel: ‘Eeu-lange soektog na
goue ponde in Platberg se arms’ in
Die Bronberger se Julie-uitgawe het
ons vertel dat ’n saalsak vol goue
Krugerponde en munte nou al vir
122 jaar lank iewers op Platberg by
Harrismith begrawe lê. 
Tannie Philippé Otto het vertel dat
haar oupa Wessels die saalsak ge -

vul met goue Krugerponde en an -
der munte voor die Engelse Oorlog
in 1899 uitgebreek het, daar be -

grawe het. Hy het haar pa, wat toe
nog ’n klein seuntjie was, saam
met hom geneem voor hy op kom -
mando vertrek het.
“Oupa het vir my pa gesê hy moet
mooi kyk waar die sak begrawe is
en dit onthou. Sou oupa nie die
oorlog oorleef nie, moes my pa die
sak gaan haal wanneer hy groter is
en vir ouma gee vir oorlewing,” sê
tannie Philippé.
Oupa Wessels, ’n skerpskutter en
spioen, is in die oorlog doodge -
skiet en ná die oorlog en 10-jaar-
lange Britse okkupasie van Harri -
smith, kon sy seun nie onthou
waar die saalsak begrawe is nie.
“Dit sou egter nutteloos gewees
het om te soek, omdat die saalsak
met sy goue ponde direk ná die
oorlog reeds opgegrawe is,” het
Willem Potgieter aan Die Bron ber -
ger vertel.
Willem sê dat sy een oupa in ’n in -
terneringskamp op Ceylon was en
die ander oupa op St Helena. “My
een oupa het uit die kamp gekom
en het presies geweet waar die
goue ponde op Platberg begrawe
is. Hy het die inligting in die kamp
gekry,” sê Willem.
Terug op Harrismith het hy op ’n
plaas genaamd De Oud gebly en
het in die nagte met ’n flits uitge -
gaan, glo om jakkalse te gaan
skiet. So het Willem se pa en broer
een nag saam met sy oupa die plek
gekry waar die goue ponde be gra -
we was. Daar was egter net ’n leë
oop gat “van so jaart en ’n half
diep”. Iemand het hulle voorge -
spring en die saalsak met sy skatte
was toe al reeds uitgegrawe.
Willem se oupa het gesê die plek
op Platberg was op die roete as jy
van Harrismith af Witsieshoek toe
ry. As ’n mens vandag op ’n kaart

gaan soek, kom jy agter dat Wit -
sieshoek se nuwe naam Phutha -
ditjhaba is, voorheen hoofstad van
Qwaqwa.
“Kan jy nou dié toeval glo!” sê tan -
nie Philippé Otto toe sy van Willem
se verhaal te hore kom. “Dat ’n man
wat juis nou in Die Bronberger se
gebied oos van Pretoria woon, die
artikel lees en vir my ’n antwoord
op dié raaisel uit Harrismith se
wêreld kon gee.”
“Oupa moes uitgepraat het,” sê sy.
“Tog is ek bly dat Willem van die
goue ponde geweet het. Mense
het my skeef aangekyk, so half asof
ek die storie opmaak. Nou is daar
bewys dat dit waar was.”
Die Bronberger het van nog ’n
leser gehoor oor haar herinneringe
aan “dierbare ou Platberg”. Estelle
Pretorius van Rayton, wat op Har -
rismith grootgeword het, sê dat
die oorhang-krans waarna tannie
Philippé verwys, by haar ouers as
die ‘holkrans’ bekend gestaan het
en te vinde is aan die bo-punt van
“One-Man’s pass”; ’n deel van die
roete van die jaarlikse bergresies.
* Estelle se herinneringe aan Plat -
berg, haar ouma se hout-en-sink -
huisie daar en haar Skotse ouma -
grootjie se doen en late in die
Anglo-Boere-oorlog, word in ’n
aparte storie vertel.

Tierpoortse oom ken goue ponde se geheim

Die gemeenskap van Zwavel poort is diep
geskok toe een van die gebied se be -

ken de jong inwoners, Arnold de Beer, ver le -
de maand oorlede is.
Arnold was die seun van Irmela en Tjoeks de
Beer wat baie jare reeds die onderneming,
Star Trading, in die gebied bedryf. 
Arnold het later ook nou betrokke by die
bestuur van die uitgebreide winkel (Save -
mor) en drankwinkel geraak. Hy sal deur die
gemeen skap onthou word as ’n vriendelike
en behulpsame jong man.
Arnold laat ook sy vrou, Jean Mari, en suster
Angelika agter.

Jong man oorlede

aktueel

’n Aanduiding waar “One Man’s pass” op Platberg is    Foto: bewilderbeast.org

“One Man’s pass” van bo gesien
Foto: Nigel Hemming op bewilderbeast.org

Justene en Jaco

Jaco Geldenhuys
Foto’s: Verskaf

Arnold de Beer
Foto: Verskaf

Verdagte ná raaiselagtige moord aangekeer
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Twee brande binne twee weke
het verwoesting gesaai by
Plastic View-informele neder -

setting in Garstfonteinweg.
Drie mense is dood en 26 is hos pi -
taal toe geneem ná ’n brand on ge -
veer middernag op 17 Julie uit ge-
breek het. Die drie liggame is on -
herkenbaar verbrand, het Charles
Mabaso, woordvoerder van die
Tshwane-nooddienste, gesê. Hy
het gesê dat ongeveer 100 skui -
lings afgebrand het en meer as 500
men se in dié brand dakloos gelaat
is.
Nog ’n brand het om 3 vm op
31 Ju lie uitgebreek en Charles sê
dat drie mense na Mamelodi Hos -
pitaal vervoer is en dat 18 skuilings
afgebrand het. Tagtig mense is
dakloos gelaat – om die brand
gouer onder beheer te bring, is die
omliggende skuilings dadelik af -
gebreek sodat die brand nie kon
versprei nie.
Die nedersetting langs die Morele -
tapark Gemeente brand sedert sy
ontstaan gereeld in die winter af.
Verlede jaar Julie het twee brande
binne enkele dae in die nag daar
uitgebreek en meer as 400 inwo -
ners sonder kos, klere, komberse
en identifikasiedokumente gelaat.

Moreletapark se Lift Community
Development, ’n nie-vir-wins orga -
nisasie, werk al jare om gesinne ná
brande te help. Besturende direk -
teur, Retha Erasmus, sê hierdie was
die vierde keer in ses jaar wat hulle
inwoners ná ’n brand kon help met
kos en klere.
Marizda Kruger, woordvoerder vir
Society for Animals in Distress,
vertel dat hulle organisasie die dag
ná die eerste brand daar was om
diere te probeer red. Hulle het drie
honde wat doodgebrand het, ge -
vind en twee baba-hondjies en ’n
kat is na ’n dierehospitaal geneem. 
Die reddingsoperasie het later
voortgegaan en nege hawelose
honde is na veiligheid geneem.
Marizda sê dat dié honde wegge -
hardloop het met die brand en
begin terugkeer het na die plek
waar hulle huise eens was. “Hulle
het doelloos in die puin rond ge -
loop,” sê sy.
Marizda sê dat sekere van die diere
vir aanneming beskikbaar gestel
sal word en ander sal aan hulle
eienaars teruggegee word.
Deirdre van Heldsdingen, bestu -
ren de direkteur van Community
Caring Forum, sê: “Elke jaar het ons
dieselfde probleem. Elke jaar

brand die skuilings af en elke jaar
word hulle herbou – wat teen ’n
hooggeregshofbevel gaan – en
ons as ’n gemeenskap raak nou
moeg hiervoor.”
Deirdre het gesê dat sy reeds ver -
skeie vergaderings met regerings -
amptenare gehad het om ’n lang -
termyn plan vir die nedersetting te
probeer beraam.
Die Plastic View-saak sloer al baie
jare en in dié tyd was daar al me -
nige hofbevele uitgereik. ’n Regter
is in Augustus 2020 as regterlike
bestuurder aangestel om ’n oplos -
sing vir die sloerende herves ti -
gings aak te vind. Sy aanstelling is
versoek deur verskeie residensiële
landgoedontwikkelings rondom
Plastic View se regsver teen woor -
diger, Mariza Oelofse. Sy het gesê
dat die huiseienaarsverenigings
desperaat is om ’n werkbare op -
lossing te vind vir omliggende
huiseienaars en Plastic View-

inwo ners.
Die grond waarop die plakkers hul -
le gevestig het behoort aan Stad
Tshwane, wat ’n diensverskaffer
aangestel het om ’n residensiële
dorp, bekend as Pretoriuspark Uit -
breiding 40, oos van Woodlands
Boulevard te ontwikkel om 853
Plastic View-gesinne te huisves.
Dié projek het sedert 2009 nog nie
gestalte gekry nie. 
Mpho Mehlape-Zimu van Stad
Tshwane se menslike neder set -
tings-afdeling het gesê dat her ves -
tiging vir Suid-Afrikaanse burgers
wat in Plastic View woon, beplan
word maar dat dit nie die pro -
bleem sal oplos nie omdat daar tot
9 000 onwettige immigrante
woon. Die departement van bin ne -
landse sake en die polisie moet
volgens Mpho dié saak eers aan -
spreek. Stad Tshwane se hoof van
per so neel, Jordan Griffiths, het
gesê dat die ongedokumenteerde
immi grante wat onwettig daar
woon, weens die Covid-19 pande -
mie nie nou daar verwyder mag
word nie. Daar is glo hofbevele wat
dit ver hoed.

Reddingsinstansies help soek na
diere ná die brand
Foto: Verskaf

aktueel

Talle dakloos ná twee brande
binne twee weke 
Talle dakloos ná twee brande
binne twee weke 

Reddinginstansies het hulle oor
hawelose honde ontferm
Foto: Noxolo Sibiya
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Ná die onlangse brand het Phillip
Nel berig dat die metro nog die
tenderproses vir die herbou van
die substasie aan die gang moet
sit. Op die vraag hoekom dit so
lank geneem het, het Phillip gesê
dat die versekering eers aan die
einde van verlede jaar uitbetaal
het toe Stad Tshwane nog onder
administrasie was.
Dit het beteken dat planne om die
substasie te herbou nie by die
werk program gevoeg kon word
nie, omdat regulasies bepaal dat
nuwe projekte nie in die verloop
van ’n finansiële jaar begin mag
word nie.
Hy het gesê hy hoop dat dit rof -
weg 18 maande sal neem ná die
tender toegestaan is voor die fon -
dasies gelê sal wees.
Volgens TMMC se Lex
Middelberg is die kata -

strofiese gebeure by die
substasie nie ’n force
majeure gebeurtenis
soos die magte in be -
heer wil hê die mense
moet dink nie, maar die
resultaat van verwaar lo -
sing en slegte besluite
wat die substasie verby
veilige operasionele be -
perkings gedruk het.
Lex sê hy noem dit ver -
waarlosing omdat die
substasie nie sedert die
2018 brand herbou is
op ’n skaal wat deur die
gemeenskap benodig
word nie. ’n Kwesbare
tydelike substasie moes
vir drie jaar met slegs

70% van sy vorige kapasiteit ’n
groeiende aanvraag probeer
bedien.
Lex sê dat geen van die amptelike
verklarings wat uitgereik is, ’n po -
sitiewe verduideliking het van hoe -
kom die substasie afgebrand het
nie. Daar is verwys na ’n kabelfout
en foto’s van ’n smeulende onder -
grondse kabel is op sosiale media
versprei. 
Volgens Lex verwys ’n kabelfout in
dié konteks na ’n kortsluiting. ’n
Kabel wat ’n kortsluiting veroor -
saak sal dadelik tot gevolg hê dat
’n skakelaar by die substasie uit -
skop. Hy sê dat ’n substasie soos
Wapadrand drie lae beskerming
het om as rugsteuning vir mekaar
te dien. 
Hulle sal die krag met vei ligheid

binne millisekondes uit skop.
“Vir die Wapadrandse substasie om
af te brand, moes die ondenkbare
gebeur het: Drie lae beskermende
skakelaars moes gelyk gefaal het.
Die enigste rede hoekom groter
skade verhoed is, is omdat die ska -
kelaars by die Nyala-stasie (waar
krag vanaf Eskom na Pretoria oor -
gedra word) die fout opgetel het.
Omdat Nyala verskeie substasies in
Pretoria voer, was ’n derde van die
stad sonder krag tot Wapadrand
afgesonder kon word,” sê Lex.
Hy verduidelik dat daar slegs drie
oorsake kon wees vir die tegelyke
faling van al drie lae beskermende
skakelaars: Die skakelaars was dalk
nie aan rug steun-batterye gekop -
pel nie; of komponente van die
substasie, soos aardkabels, was

weg; of die skakelaars is verstel so -
dat dit op ’n verkeerde en onvei -
lige stelling werk.
Die rugsteun-batterye en koper
aardkabels is gesog onder misda -
digers, maar sou die battery ont -
koppel word of die aardkabels
ver  wyder word, sou ’n alarm by die
sentrale beheerkamer in Capital
Park afgegaan het en die Tshwane
Metropolisie en tegniese perso -
neel sou die saak by Wapadrand
gaan ondersoek het.
Volgens Lex is dit heeltemal
moont lik om die aantal en ge -
reeldheid van die kragonder bre -
kings in die gebied, wat deur die
Wapadrandse substasie bedien
word, te verminder deur die stel -
lings by dié substasie aspris na ’n
onveilige vlak te verander. 

aktueel

Dit kan nog jare neem om die
Wapadrandse elektriese
substasie te herbou sodat

dit genoeg kapasiteit kan hê om
die groeiende kragbehoefte in die
‘nuwe’ ooste te hanteer.
Groot dele van Pretoria-Oos, in slui -
tende Wapadrand, Equestria, Silver
Lakes, Six Fountains, Faerie Glen,
Olympus, Boardwalk, Lombardy,
Tygerpoort, Zwavelpoort en Don -
kerhoek, was vir ’n week sonder
krag ná ’n brand die nag van 17 Ju -
lie by dié substasie uitgebreek het. 

Wapadrand-inwoners het gesê dat
hulle ’n harde slag gehoor het, wat
deur reuse vlamme gevolg is. ’n
Gedeelte van die substasie het glo
vlam gevat toe ’n ondergrondse
medium-spanning kragtoevoer -
kabel na Koedoeberg ontplof het.
Phillip Nel, burgemeesters komi -
teelid vir nutsdienste by die Tshwa -
ne-metroraad, het gesê dat toe -
rusting soos panele en kabels in
die brand beskadig is. Raadslid vir
wyk een, Elma Nel, het die dag ná
die brand berig dat Capital Park,
Hermanstad, Hercules, Mamelodi,
Waltloo, Pumulani, Rooiwal en
Koe doespoort ook geraak is.
Volgens Lex Middelberg, voorsitter
van Tshwane Money Matters Cau -
cus (TMMC), is honderde miljoene
rande se toerusting verwoes, die
ooste van Pretoria is vir ’n week
sonder krag gelaat, sake-onder ne -
mings en inwoners het finansiële
verliese gely, ondernemings kon
nie kragloos aangaan nie en almal
is sonder toegang tot die internet
en mobiele kommunikasie gelaat. 
Inwoners moes opsnork sonder
krag om kos te maak, met yskaste
en vrieskaste wat nie werk nie, son -
der warm water om in te bad of ’n
manier om hulle huise te verhit in
die koudste winter in jare en dit
boonop in grendeltyd fase vier.
Die Wapadrandse krag-substasie

het twee jaar gelede, op 10 Julie
2018, uitgebrand en in Junie van -
jaar het Die Bronberger berig dat
die metroraad se hoof van perso -
neel, Jordan Griffiths, bevestig 
het dat die metro uiteindelik die
R77 miljoen versekeringsuit be ta -
ling vir skade in die 2018 brand,
ontvang het.
Jordan het toe berig dat die metro
werk aan ’n tender om die substa -
sie te herbou met genoeg kapa si -
teit om die groeiende aanvraag na
elektrisiteit in Pretoria se oostelike
voorstede te hanteer.
Burgemeester Randall Williams het
in Mei gesê dat die tender in De -
sem ber toegestaan sal word en dat
bouwerk in 2022 sal begin. Hy het
gesê dat die substasie heeltemal
oorgebou sal word omdat dit ge -
bou is toe daar nie besef is hoeveel
Pretoria-Oos gaan groei nie. Daar is
toe beraam dat die herbou ings -
pro ses in 2024 klaar sal wees.

Ooste kan nog jare gebuk gaan onder  gebrekkige krag

Karen Meyer, burgemeesters komi -
teelid vir gemeenskapsveiligheid by
die Tshwane-metroraad, wys op 
18 Julie hoe die skade by die Wapad -
rand-substasie lyk
Foto: Skermgreep van video

Mike Strange, raadslid
vir wyk 101, op die per -
seel op 18 Julie
Foto: Skermgreep van video

Brandskade in
die substasie
Foto: Verskaf

Werk aan die substasie
Foto: CoT

aktueelaktueel
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ons mense

Kolonel Sandy Scheltens, ge -
liefde bevelvoerder van die
Bronkhorstspruitse polisie -

stasie, het op 23 Julie haar stryd
teen Covid verloor.
Die 59-jarige Sandy was vir bykans
40 jaar in die polisiediens en het
verskeie poste as stasiebevel voer -
der in verskillende streke be klee.
Sy was Eersterus se bevel voerder
van 1996 tot 1997 en is in 1997 na
Bronkhorstspruit verplaas, waar sy

tot 2003 bevelvoerder was.
Van 2004 tot 2006 was sy bevel -
voerder in die Kwa-Mhlanga
streeks  kantoor, waarna sy na die
Delmas-polisiestasie verplaas is en
’n paar jaar later het sy na Bronk -
horstspruit terug gekeer.
Die Bronkhorstspruitse gemeen -
skap het op 28 Julie eer aan Sandy
betoon deur ’n emosionele deur-ry
gedenkdiens waar gemeen skaps -
lede, kollegas, vriende en familie in

eerbetoning blomme buite die po -
lisiestasie geplaas het. Verskeie se -
kerheidsake, plaaslike motorwagte
en eienaars van ondernemings het
ook huldeblyke gelewer.
Sandy is beskryf as iemand wat
altyd bereid was om te help, selfs
wanneer sy nie aan diens was nie.
Brooklyn se stasiebevelvoerder,
Kushi Pietersen, het gesê dat San -

dy ’n ongelooflike gees van self -
lose vrygewigheid gehad het. “Sy
was ’n energieke leier wat altyd be -
skikbaar was. Haar verwelkomende
aard het verseker dat enigiemand
haar vir enigiets wat hulle benodig,
of enige advies, kon nader.”
Kushi het gesê dat Sandy nie net
vir beamptes in haar stasie be skik -
baar was nie, maar vir die res van
die distrik. “Haar heengaan het ’n
leemte gelaat wat moeilik sal wees
om te vul.”
Sandy is op 30 Julie in die Bronk -
horstspruitse begraafplaas ter rus -
te gelê.

Bronkhorstbaai-inwoners en die
Bronkhorstspruit-opvangge -

bied forum het onlangs saam met
die departement van bosbou, vis -
serye en omgewing se sentrum vir
biologiese beheer, galvlieë vryge -
laat om hulle swartwattel-pro -
bleem onder beheer te bring.
Dié klein vliegie, Dasineura rubi for -
mis, bied ’n groot oplossing in die
beheer van een van ons gebied se
hardnekkigste indringerplante.
Swartwattel, Acacia mearnsii, word
deur die galvlieg, wat soos die
boom inheems is aan Australië en
Tasmanië, beveg. 
Die volwasse insek is slegs 2 mm
lank, vreet glad nie en leef slegs

vyf dae laat in die lente. Die wyfies
lê hulle eiers binne-in die swart -
wattel se oop blomtrosse, waar die
larwes dan uitbroei en die blom -
me tjies vreet, wat veroorsaak dat
die blomstempels galle (galweef -
sel) rondom die larwes vorm en nie
saadpeule kan vorm nie.

Die irritasie
beskadig nie
die res van die boom nie,
wat beteken dat die eko -
nomiese voordele van
die boom behoue bly,
terwyl hy nie meer ’n
gebied oorneem nie. Die
afname in saad veroorsaak nie
dadelik die boom se uitwissing nie,
maar dit beperk dié indringer se
versprei ding. Swartwattel is een
van Suid-Afrika se oorvloedigste
indringers en het negatiewe
impakte op bio diversiteit, landbou
en waterbron ne.
Die swartwattel word grootliks ge -
bruik om leer te looi, vir hout skaaf -

sels en vuurmaakhout. Dié boom
kan tot 15 meter hoog word en is
doringloos met varingagtige, 
neer hangende takke. Die blare is
saam gestel en dubbelveervormig
met baie klein blaartjies. Die blom -
hofies is liggeel en verskyn van
Augustus tot November in saam -
gestelde trosse. Die sade is peul -
vormig en afgeplat.

Gemeenskap groet geliefde
stasiebevelvoerder

Bronkhorstbaai beveg
indringer met galvlieë

’n Tenk
diesel
word
ontvang
Foto’s: KWO

Galle word gevorm    Foto: Cara Stokes

Die foto van
Sandy wat
by die ge -
denk diens
gebruik is
Foto: Verskaf

Dié vragmotor is op heter daad
be trap toe die bestuurder ewe
netjies agteruit gery het om rou
riool langs die pad te stort. Echo-1
Security het op 22 Julie op dié
storting in Sabi Starweg, die nuwe
pad oorkant Paul Jungnickelhuis
se ingang in Lynn woodweg-verlenging, afgekom en die Tshwane Metro -
polisie ontbied. Die bestuurder is beboet en besonderhede van die vrag -
motor, bestuurder en maatskappy is nou op rekord.
Foto: Verskaf

Die Paul Jungnickelhuis vir Gestremdes by
Kun gwini Welsynorganisasie is een van vele

instansies wat sleg getref is deur die brand by die
Wapadrandse elektriese substasie op 17 Julie.
Dié tehuis in Lynnwoodwegverlenging, Zwavel -
poort was vir ongeveer ’n week sonder elektrisi -
teit. Hulle het 160 inwoners, wat voltyds versorg
moet word in terme van kos, fisiese versorging en
mediese dienste, soos suurstof, wat van elektrisi -
teit afhanklik is. 
Hulle het kragopwekkers gebruik om die tehuis

te bedryf, wat enorme, onvoorsiene finansiële uit -
gawes tot gevolg gehad het, oor die groot hoe -
veelhede diesel wat aangekoop moes word.
Die omliggende gemeenskap het tot die tehuis
se redding gekom en diesel daar begin aflewer.
“Wat ’n wonderlike reaksie,” het die organisasie
gesê. “Woorde kan nie begin om ons innige dank -
baarheid uit te druk nie. Dankie vir al die diesel-
skenkings, fondse wat ontvang is, telefoonop -
roepe, boodskappe en ander skenkings wat deur
die gemeenskap afgelaai is.”

Rioolstorter in die sop Warmhartigheid dra tehuis deur donker dae

ons omgewingons omgewing

Die galvlieg    Foto: invasives.org.za

Die swartwattel se
geel blomme verskyn
van Augustus tot
November
Foto: Cara Stokes

Kollegas groet Sandy vir oulaas by ’n
gedenkdiens
Foto: Noxolo Sibiya
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Angie Kleijn

Inwoners van die eertydse plaas
Garstfontein het diep spore ge -
trap en hulle nalatenskap is

steeds te siene in die 1877 Rade -
meyer-opstal, wat deesdae ’n kapel
in Moreletakloof-reservaat is, Mar -
neweck-huis, wat nou ’n restaurant
is, en Erasmuskasteel, beter be -
kend as die Spookhuis.
Die 77-jarige Hettie van Rhyn, ’n
afstammeling van die Rademeyers,
wat die eerste inwoners van ‘Garst -
vontyn’ was, het Die Bronberger
onlangs genader in ’n poging om
mede nasate op te spoor. 
“Dit sal baie interessant wees om
dalk op ’n dag van my familielede
te ontmoet op die ou familieplaas
en saam ’n glasie te klink ter nage -
dagtenis van ons Rademeyer-voor -
geslagte,” sê Hettie.
Volgens Gert Rademeyer se navor -
sing het ’n mnr G Kruger die plaas
Garstfontein 428 op 9 Augustus
1841 geïnspekteer. Dié plaas se
nommer het later jare na 374 JR
Transvaal verander. Die regering
het die transportakte op 14 Maart
1859 op die naam van JH Beetge
geregistreer. Daardie selfde dag
het JH Beetge se boedel die plaas
na Jacobus Cornelis Rademeyer se
naam oorgedra. Op 5 Julie daardie

jaar het Jacobus ’n deel van die
plaas na Matthys Johannes de Beer
oorgedra.
Jacobus, wat Hettie se groot-oupa -
grootjie was, is met Cornelia Ja co -

ba Erasmus getroud. Sy was die
dogter van Daniel Jacobus Eras -
mus en Cornelia Jacoba Susanna
Kruger, ’n niggie van president
Paul Kruger. Cornelia se broer, Da -
niel Jacobus Elardus Erasmus, was
’n bekende Boere-generaal.

Rademeyer
Toe Jacobus op 19 Junie 1868 oor -
lede is, is sy deel van die plaas aan
sy seuns nagelaat. Sy manlike erf -
gename moes elkeen ’n uitbe ta -
ling van £75 aan hulle suster, Cor -
nelia Jacoba
Susanna Moll,
maak. Die erf
wat aan
Cornelia
bemaak is, is
na haar man
se naam, Cor -
nelius Petrus
Moll, getrans -
porteer. 
Jacobus het
245 skape vir
ver sor ging
aan sy wedu -
wee nagelaat
met die sti pu -
lering dat sy
nie een van
die skape
mag verkoop

nie, omdat hul le aan die min -
derjarige kin ders behoort. Sy self
het net die vrugge bruik geërf. 
Volgens Jaco bus se testa ment het
drie van die Rademeyer-seuns, Ja-
cobus Cornelis (1844-1894 en Het -
tie se oupagrootjie), Daniël Jaco -
 bus Erasmus and Pieter (Petrus)
Stephanus Johannes, elkeen ‘n der -
de van die plaas geërf. Dié oor-
dragte was op 1 Maart 1875.
Pieter het ’n deel vir £100 aan sy
broer Daniël verkoop. Hy het nog
’n deel vir £100 aan sy broer Ja-

Diep spore getrap voor veeplaas  Garsfontein word

cobus verkoop. Jacobus het op 
31 Maart 1875 ‘n gedeelte vir £250
aan Carel Frederick Abraham Rade-
meyer verkoop, wat sy deel op 

30 Augustus 1875
vir £50 aan Carel Ja-
cobus Erasmus ver -
koop het.
So het Carel Erasmus
stuk vir stuk die
plaas begin opkoop.
Volgens Jacobus se -
nior se testament is
nog twee twee-der -
des op 10 Januarie
1876 aan Lourens
Theo dorus Rade-
meyr en Theo do rus
Cornelis Johannes
Rademeyer oorge-
dra. Dié twee het
hulle ge deeltes in
1879 vir £600 aan
Carel ver koop. 
Carel het ook die
helf te van die ooste-
like helfte van die
plaas in 1877 vir
£400 by Da niël ge -
koop. Hy het Jaco -
bus junior se ge -
 deelte in 1878 vir
£500 gekoop.

Erasmus
Carel is met Martha Louisa, ’n nooi
Prins loo, getroud. Hy is op 12 Ok -
tober 1902 oor lede en sy testa -
ment, gedateer 25 Julie 1898, be -

paal dat die plaas van 
4 150 morg en 63 vier -
kante roede aan Jo -
chemus Johan nes
Petrus Erasmus, Johan
Coenraad Mar neweck
(getroud met Carel se
dogter Susara Johan na)
en Daniel Egnatius
Schutte (getroud met
Carel se dogter Martha Louisa) be -
maak moet word. Die drie erfge -
name moes egter oor een  kom oor
die nuwe grense wat getrek moet
word.
Jochemus en sy vrou Jo han na Ja -
co ba, ’n nooi van Schalkwyk, het
die Erasmus kasteel, of te wel
Spook huis, in 1903 op die plaas
Garstfontein laat bou. Die plaas
was toe reeds in 13 dele onder -
verdeel. 

Carel se skoonseun, Johan Coen-
raad Marneweck, het die huis, wat
later as Marneweck-huis bekend
sou staan, ook in 1903 gebou. Die
huis is vandag die tuiste van die
Rademeyer Restaurant in Morele-
takloof-reservaat. 
Die oorspronklike huis, wat Carel in
1877 net noord van die historiese
silo’s gebou het, is vandag die ka -
pel, waar troues in die reservaat
gehou word.
Die Rademeyerspruit, wat op die
Wingate Park Buiteklub se gronde
ontspring, vloei deur die reservaat
en is ‘n belangrike voedingsaar vir
die Moreletaspruit.

Hettie
Hettie kom uit ’n lang lyn Rade -
meyers wat elkeen die oudste seun
van ’n oudste seun was en almal

toeka se dae

Hettie se pa, Jacobus Cornelis
Rademeyer, en ma, Maria Johanna
Jacoba, saam met Hettie, links voor,
en haar suster, Catherina Elizabeth,
by die Pretoriase Dieretuin in die
somer van 1952
Foto: Hettie van Rhyn-versameling

Hettie van Rhyn

Die Rademeyer broers en susters, van links na regs agter:
Regina Catharina (gebore 1811); Maria Jacoba Isabella
(1813); Jacomina Caroline Frederica (1820); Martha He le na
Susanna (1828); en Carel se vrou, Susanna Magda le na, ’n
nooi van Niekerk. Voor: Jacobus Coenradus (1806); Jo han -
nes Hermanus (1817); Hettie se groot-oupagrootjie, Jacobus
Cornelis (1815); en Carel Frederik Abraham (1821)
Foto: Rademeyer-versameling

Die huis wat Johan Coenraad Marneweck op die
plaas Garstfontein gebou het, is vandag ’n res tau -
rant in die Moreletakloof-reservaat
Foto: Wikimedia

Die huis wat Carel Jacobus Erasmus in 1877 gebou
het, is vandag ‘n kapel 
Foto: Facebook

toeka se dae

Die Erasmuskasteel, oftewel Spookhuis
Foto: Wikipedia

Na bladsy 18
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toeka se dae

Diep spore . . .
Vanaf bladsy 17

Jacobus Cornelis Rademeyer ge -
heet het. Haar oupa (1869 – 1904)
is getroud met Hester Maria Mag -
dalena Jansen van Vuuren en hulle
het op die plaas Uitkomst naby
Standerton gaan boer. 
Hulle het drie seuns gehad en Het -
tie se pa (1895 – 1954) was die
enigste seun wie se vrou haar eie
kinders gehad het. Hettie se ma
was Maria Johanna Jacoba Welt -
hagen (1925 – 1972) en die gesin

het op ’n plaas naby Barberton ge -
boer.
Hettie vertel dat die seun en stam -
naam-draer uit haar ouers se hu -
we lik, by geboorte op 4 Junie 1945
dood is. Hettie (Hester Maria Mag -
dalena) is in 1944 gebore en haar
suster, Catherina Elizabeth, in
1943. 
Hettie se tweede seun, gebore in
1966, is Jacobus Cornelis Rade -
meyer Wessels en hy woon vandag
in Murrayfield.

 Hettie het vermoed dat haar
voor geslagte se grafte verskuif
is met die ontwikkeling en uit -
leg van paaie in die ooste van
Pretoria. In September 2008 het
ons berig oor ’n histo riese be -
graafplaas wat per ongeluk met
padver bre dings blootgelê is. 
Jakobus Wolfaardt het in 1927
1 050 hektaar van die oostelike
deel van die plaas Garstfontein
gekoop en ’n spog-melkplaas,
Wolfaardt Landgoed, opgebou.
In 2008 het padwerkers op
graf te afgekom toe hulle besig
was om ’n bloekomlaning, wat
die oprit na die destydse Wol -
faardt-melkplaas ge vorm het,
te sloop.
Die grafte is gevind by die
Parkwood-winkelsentrum se in -
gang, naby Woodhill Gholf Land -
goed se indraaibord en die krui -
sing van Garstfonteinweg met De
Villebois Mareuilrylaan.
Raadgewende ingenieurs, EDS En -
gineering, het spesialiste aan ge stel
om die naasbestaandes van die
dooies op te spoor en die graf te te
verskuif.
Carel Erasmus, wat die grootste
deel van Garstfontein ná die Rade-
meyers besit het, se ou familie be -

graafplaas was oorspronklik in ’n
plantasie langs die ou militêre pad
naby Wingate Park. Dié grafte
moes ook geskuif word om plek te
maak vir nuwe paaie. 
Avbob het in 1988 opdrag ontvang
om 33 van dié grafte se oorskot 
by die Erasmuskasteel te herbe -
grawe. 
Die begraafplaas word omring
deur die muur van ’n ou beeskraal
by die Spookhuis, wat vandag op
militêre grond is.

Jochemus Johannes Petrus Erasmus en sy
vrou, Johanna Jacoba, ’n nooi Van
Schalkwyk, het die Spookhuis op
Garstfontein laat bou 
Foto: B Nell, Krygkor fotoversameling

Martha Louisa, ’n nooi Prinsloo, is
met Carel Jacobus Erasmus getroud
Foto: WikiTree

Carel Jacobus Erasmus
Foto: B Nell, Krygkor fotoversameling
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brokkies / snippets

Wild en Wakker Oppi-Plaas is
op Sater dag 28 Augustus van
9 vm tot 3 nm. Daar is gratis
toegang, wildsvleis, op stop -
kuns, leerpro dukte, bosveld-
en braaidinge, bil tong en ’n
potjiekos kom pe ti sie. Voete
en Vlerke Oppi-Plaas is op
Saterdag 4 Sep tember van 
9 vm tot 2 nm. Vroue stap ’n
vir tuele 5 km roete teen R30 per stapper en daar is ’n lugvaartekspo en
pri vate vliegtuie wat invlieg. Die Flying Lions gaan ook ’n draai maak.
Oppi-Plaas Opelug Avontuurmark word elke Saterdag by Legends MX,
Rhenosterfontein, op die R515 pad gehou. Daar is volop kraampies met
hand- en tuisgemaakte goedere, vars gebak, vars groente, vrugte en vleis
asook ponieritte, ’n mallemeule, sandkuns, ’n springkussing, klimrame,
koskraampies, ’n restaurant, braaigeriewe, piek niekplekke en ’n MX baan
vir kinders. Skakel 074-120-0279.

Mystery Ghost Tours in Cullinan is hosted by Mark
Rose-Christie and include haunted buildings, polter-
geist phe nomena, a pub stop, ghost hunting cell
phone app, dowsing rods and entering a graveyard
with a thrilling visual climax. The tours are from 4 pm
to 8.30 pm, long before curfew, and there are plenty
of guest houses if you want to enjoy all there is to
see and do in this tou rist town the next day. All de-
tails, prices and bookings are at www.MysteryGhost-
Productions.co.za. 

Riaan Benadé tree op 27 Augustus om 7 nm
op by Inni Lang Gras, Gobeyweg, Rayton.
Kaartjies kos R180. Vir meer inligting, stuur ’n
e-pos: innilanggras@gmail.com. 

Die volgende ‘Market at the Beach’
is op 29 Augustus op die hoek van
die Boschkoppad en Lynnwood -
weg-verlenging, Zwavelpoort. Die
verskeidenheid kraampies strek
van kle re, juweliersware, kuns,
handvlyt, boe tiekbier, etes en daar

is ’n speelplek vir kinders, ’n vlugbalbaan en sandput.
Skakel 071-471-6698 of stuur ’n e-pos:
carien@marketatthebeach.co.za.

BusStop7 is ’n opelugmark wat elke Saterdag
van 8 vm tot 4 nm en elke Sondag van 9 vm
tot 3 nm op die hoek van Duiker- en Foxtrot -
strate, Mooikloof Heights aangebied word.
Die meer as 150 kraampies bied ’n verskei -
den heid etes, or ganiese vrugte en groente,
kaas, vryloop eiers, rou heuning, vleis, tuis -
gebakte brood en ander gebak. Daar is ook
kuns- en handwerk-kraam pies. Besoek
www.busstop7.co.za.

Die volgende Vintage en Wyn-mark is op
Saterdag 21 en Sondag 22 Augustus van 
9 vm tot 3 nm op die hoek van Oaklaan en
Mainstraat, Cullinan. Die Cullinan Boere -
mark word op dieselfde perseel op 28 en
29 Augustus gehou en bied plaaslike pro -
dukte, handgemaakte goedere en gebak.
Potensiële Boeremarkuitstallers kan Danie
Booysen by 082-926-4326 bel. Vir die
Vintage-mark, bel Maudie Smit: 071-154-2401 of stuur ’n e-pos:
maudiesmit@gmail.com. 

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

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.



Maple is die naam van ’n
klein aardwolfie wat diep
in haar versorgers se harte

ingekruip het. Haar verhaal is een
wat mense aangryp en hopelik ook
meer blootstelling sal gee aan die

feit dat ’n aardwolf, weens ’n swak
gebit, nie ’n bedreiging vir ander
soogdiere inhou nie.
Daar is genadiglik nog volop aard -
wolwe in die Bronberg-gebied oor,
al is daar vroeër jare geglo dat dié

dier, wat ook maanhaarjakkals ge -
noem is, doodgemaak moet word
omdat hulle skaaplammertjies
vang.
Aardwolwe vreet hoofsaaklik ter -
miete en miere, maar kan ook an -
der klein insekte, voëleiers en soms
grondvoëltjies vreet. Toe Maple net
gevind is, het haar versorgers vir
haar melk gevoer en later het sy
sommer dadelik van krieke gehou,
maar was aanvanklik taamlik ver -
sigtig vir die wurms in haar bakkie.
Maple se storie begin toe sy laat
verlede jaar deur ’n Skotse skaap -
hond in Noordwes opgespoor is.
Aardwolwe is naglopers en die
plaaseienaar het drie nagte lank
vergeefs na dié aardwolfie se ma
gesoek. Hy het die Johannes burg -
se Wildlife-dierehospitaal in Mid -
rand se hulp ingeroep en Maple
was gedehidreer en ondergewig
toe sy daar aanland.

Hospitaal
Dit is by dié hospitaal, waar sy Ma -
ple gedoop is en die mense aan -
vanklik net probeer het om haar
deur die eerste paar dae te trek. Sy
het begin gewig optel en het later

floreer. Lauren Beckley van dié
hos pitaal sê dat hulle Maple teen
Desember verlede jaar na ’n om -
heinde gebied buite verhuis het en
haar daar begin leer het hoe om in
die natuur te oorleef.
Terloops, dié dierehospitaal is ook
die een met die regte kennis om ’n
ietermagog te behandel en dit is
juis na hulle wat die diere wat in
teen-stroop veldtogte in ons ge -
bied gevind is, geneem word. ’n
Ietermagog gaan egter nie op die
perseel in Midrand tuis nie – vir
hulle eie veiligheid en dié van hul -
le versorgers, word hulle elders ge -
herberg.
’n Video van Maple se verhaal is
deur The Dodo, ’n mediaplatform
wat diereverhale in beeld vertel,
gemaak en is op 19 Julie op die
dierehospitaal se Facebookblad
geplaas. Dit is binne die eerste
twee dae 2,7 miljoen keer gekyk. 

Dié video is ’n regte tranetrekker
met Maple wat vir oulaas oor haar
skouer na haar versorger terug loer
en toe pad vat die wildernis in. Dit
wys hoe Maple van baba-dae af

Wees-wolfie van ’n ander aard maak  haar merk
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versorg is en jy hoor duidelik hoe
die versorger sê dat Maple se plek -
kie nou leeg is. Tog, sê Lauren, is
die hospitaal se einddoel altyd om
wilde diere te rehabiliteer so dat
hulle vrygelaat kan word.

Termiete
Maple se nuwe, onvermelde bly -
plek, wemel van termiete. Aard -
wol we se gunsteling is die Triner vi-
termes-genus en hulle kan tot 
300 000 termiete in ’n nag veror -
ber. Hulle laat skynbaar altyd ’n
gedeelte van die termietkolonie
oor, sodat hulle later weer van
daardie miershoop gebruik kan
maak.

Die Trinervitermes-termiete is veral
snags bedrywig en daarom is aard -
wolwe in die somer naglewend. In
die winter begin hulle van laat mid -
dag af rondloop, omdat die Hodo -

termes-termietgroep
dan aktief raak. Aard -
wolwe soek termiete
met die hulp van reuk
en klank en lek hulle
dan met ’n klewe rige
tong op.
Die geweldige hoe -
veel heid
ter mie te
wat inge -
neem
word, kom
glo re de lik
gou weer

uit. Die ken ners sê dat
tot 10% van die dier se
lig gaams massa op ’n
slag uitgeskei kan
word en die mis be -
staan hoof saaklik uit
termiet kop pe en
grond. 

Mishoop
Hulle gebruik daagliks
dieselfde mishoop,
waar fekale reste in die
grond begrawe word.
As jy wil weet of daar
’n aardwolf naby jou
woon, kan jy na kaal
kolle in die veld met ’n
spesifieke reuk gaan
soek. Die mishope het
’n bloekomboom- of
denneboomnaald-
geur, weens die che mi -
kalieë wat die termiete
as ’n verdedi gings me -
ganisme uitskei. 
Aardwolwe skuil mees -
tal in gate wat deur
erdvarke of springhase
gemaak is. Die ge slag -
te is dieselfde grootte:
91 cm lank met ’n stert
van 23 cm. Die skouer -
hoogte is 50 cm en
hulle kan tussen 7.5 en
10 kg weeg. 
Aardwolfpare bly ge -
woonlik lewenslank
by mekaar. Die wyfie is
vir 90 dae dragtig en
twee tot vyf welpies
word gebore. Hulle bly
verskuil tot hulle drie

weke oud is en bly na -
by die gate tot op drie
maande. Daarna leer
hulle vir nog ’n maand
saam met hulle ouers
vreet en deel hulle
ouers se gebied tot op
eenjarige ouderdom. 

Maple loer uit haar mandjie op 
29 Oktober verlede jaar
Foto’s: Johannesburgse Wildlife-diere hos pi -
taal

’n Piepklein Maple begin soos ’n aardwolf lyk

Maple word in Desember verlede
jaar geleer hoe om self kos te soek

Maple in die natuur

Maple in Januarie vanjaar

diere van die bronberg
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soos in die Bronnie se foto, is ver -
skuif na die omge wing van die
huidige tronk op die dorp en daar
het ons as skoolkinders gaan stap.

Holkrans
Die oorhang-krans waarna mev
Otto verwys, het by my ouers as
die ‘holkrans’ bekend gestaan en
dit is te vinde aan die bo-punt van
die “One-man’s pass”; ’n deel van

die roete van die jaarlikse bergre -
sies. Die ander drie is die “Zig-zag”-
pas, Donkiepas en Kyberpas. My pa
en sy broer het as jongmans ge -
reeld tot by die holkrans geklim en
dan daar wors gebraai.
Die transportryers se roete vanaf
Natal na Transvaal en Mosambiek

het aan die voet van die berg ver -
bygegaan (verwys die foto van die
wa in verlede maand se artikel), so
wie weet, miskien het die einste
Jock of the Bushveld ook in sy dae,
daar verby gereis?
My ma het vertel dat my oupa -
grootjie, Alex Peter, as jongman
naby hierdie roete op ’n graf in die
berg afgekom het. Die naam, Santa
Maria, was op die kopstuk gegra -

veer. Hy kon dit as ouman nie vir sy
kleinkinders gaan uitwys nie, maar
het in die middel van Victoriastraat
gaan staan, en met sy kierie vir hul -
le probeer wys waar dit teen die
berg geleë was. Hulle het gaan
soek, maar kon niks kry nie.
Reg agter my ouma se hui sie het ’n

spruit van die
berg af gevloei.
Die spruit het
des  tyds ’n baie
lelike naam ge -
had, om dat al die
riool van die Brit -
se vestings teen
die berg in die
spruit afge vloei
het wan neer dit
reën. Die riool -
pype is steeds
daar te sien.
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Estelle Pretorius

My man het so pas my splin -
ternuwe Bronnie in my
hand gestop, en dit jubel

in my hart oor julle baie interes san -
te artikel oor die Wessels Kruger -
ponde in die arms van my dierbare
ou Platberg. 
My ouma, Eleanor Hazel Fella, ge -
bore Peter, is op 1 Januarie 1902 in
’n klein ou hout-en-sinkhuisie in
Victoriastraat, Harrismith gebore.
Haar ouers was van Skotse afkoms
en is afstammelinge van Rob Roy
McGregor. Hulle het per skip vanaf
Skotland na Suid-Afrika gekom,
pas ná die aankoms van die Britse
Setlaars, en het per ossewa vanaf
Natalia (Durban) in Harrismith aan -
gekom en daar gevestig. 
My ouma is later met ’n Ier getroud
en my ma, haar suster en broer, as -
ook niggies en nefies is almal in
daardie selfde ou hout-en-sink hui -
sie gebore. Ek is in 1953 in Harri -
smith gebore en het my kinderjare
in daardie ou huisie aan die voet
van Platberg deurgebring. My

ouers se huis, my huis, was reg
langs ons ouma ‘Bunny’ se huisie,
maar ons was altyd in haar huis. 
Sy was die wonderlikste mens –
ons kinders was almal dol oor haar.
Ons het altyd gevra, “Ouma gee my
’n tiekie”. Daardie jare kon ’n mens
sommer baie te kope kry vir ’n tie -
kie. Sy het so ’n pienk glasbakkie
gehad en daarin het sy die tiekies
gebêre. ’n Bossie gesteelde viool -
tjies of gesiggies uit my ma se tuin,
het altyd die ding gedoen.
In daardie huis het ek Engels, en sy
Afrikaans, leer praat, want al haar
kinders is met Afrikaanse mans ge -
troud.
In die artikel is daar ’n foto van ’n

koppie met die Britse regi -
ment se kenteken – dit
was reg agter ouma se
huisie en ons het as kin -
ders baie daar gaan stap.
Dié koppie se naam is 80th

Hill, want dit was die naam
van daardie betrokke regi -
ment.
Ek is in 1972 met Johan, ’n
af stam meling van Andries
Pretorius, ge troud. Ek, my
man en twee seuns het in
1988 nog Britse uniform -
knope, geweerdoppies, en
selfs ’n geroeste snuif blik -
kie daar opgetel. Die ag -
terkant van die blikkie was
weggeroes, maar aan die
voorkant, wat onder die

sand begrawe was, kon
’n mens sien dat die
snuif ’n produk uit
Shef field, Engeland
was.
Die koppie net regs
van 80th Hill, soos ’n
mens uitry Gauteng se
kant toe, heet 42nd Hill,
en die twee koppies
soos ’n mens uitry Dur -
ban se kant toe, heet
King’s Hill en Queen’s
Hill. 
Die konsentrasiekamp

Skotse ‘Oumatjie’ het brood gebak  vir Boeremagte

Estelle
Pretorius
Foto’s:
Verskaf

Estelle se ouma Bunny was 75 jaar oud toe sy
saam met haar kleinseuns, Jacques en Pierre, in
1977 afgeneem is. Sy is in 1982 oorlede

Estelle as vierjarige kind voor haar ouma se
hout-en-sinkhuisie 

Estelle en haar seuns in 1989 by die ingang van die oor -
hangkrans waar Piet Retief se dogter sy geboortedatum
op die rotswand aangebring het

Na bladsy 24

Estelle Pretorius van Rayton het tannie Philippé Otto se storie oor haar
familie se meer as 120-jaar-lange soektog na die goue ponde, wat haar
oupa op Platberg begrawe het, in die Bronnie se Julie-uitgawe gelees. Sy
vertel ons wat sy van haar ouma en oumagrootjie, wat dieselfde tyd in
daardie omgewing gewoon het, onthou. 

toeka se dae

Estelle en haar seuns, Jacques en Pierre, by die Britse blokhuis op Platberg in
1989
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In die Anglo-Boere-oorlog het Boe -
revegters ’n kamp oorkant die
spruit opgeslaan en my ouma -

grootjie het gesien hoe hulle water
uit daardie spruit drink. Sy het die
tuinier oorgestuur om vir die Boere

te gaan sê dat hulle skoon
wa ter by haar huis moes
gaan haal en sy het ook vir
hulle brood ge bak. 
So het die ge har de
Boerekrygers dié ou Skotse
tannie ‘Oumatjie’ begin
noem. Hulle het haar almal
spesiaal gaan groet toe
hulle kamp opge slaan en
vertrek het. Sy het ook
vertel dat sommige van die
dorps bewoners in die
stadsaal gaan skuil het, omdat
hulle bang was vir die Boere, maar
my ouma grootjie het vasgeskop
waar sy was, en gesê hulle sal niks
aan haar doen nie.

Dam
Die Hawkinsdam, waarna in die
foto verwys word, is vernoem na
die Hawkins-familie, wat oorkant
die spruit, reg agter my ouma se

huis, op ’n kleinhoewe genaamd
‘Waters Meet’ gewoon het. 
Daar is nog ’n dam bo-op die berg,
genaamd die Gibsondam, en dit is
die dorp se hoof waterbron. As ’n
mens bo-op die berg loop en met
jou voete stamp, dan klink dit soos
’n trom, so al asof Platberg hol is.
Die dorp het ’n baie ryk Voortrek -

kergeskiedenis en die gedenktuin
in ‘n foto by die artikel het in my
dae as die Debora Retief-ge denk -
tuin bekendgestaan. Dit is ver -
noem na die dogter van Piet Retief,
wat sy naam en verjaardagdatum
op ’n rotswand by die nabygeleë
Kerkenberg aangebring het toe hy
in Natal was om met Dingaan te
onderhandel. 
Die beeld van die Kaalvoetvrou is
ook op ’n plaas in die omgewing

van die dorp opgerig en die wa-
spore, soos dit in die rotse inge -
vreet het, kan daar gesien word.
*Estelle het haar bydrae afgesluit
met die boodskappie: “Ai, julle artikel
het omtrent vir my mooi herinne -
ringe teruggebring. Baie dankie
weereens vir ‘n puik tydskrif. Doe so
voort!” - Red

toeka se dae

Skotse ‘Oumatjie’ . . .
Vanaf bladsy 23 Die kinaboom het sy naam

ge kry omdat ’n mediese
dokter uit die 16de eeu, wat

’n versamelaar van medisinale
plan te was, geglo het dat sy bitter
bas soos kinien optree en teen ma -
laria gebruik kan word. 
Die boom se wetenskaplike naam,
Rauvolfia caffra, verwys na dié dok -
ter – Leonhart Rauwolf van Augs -
burg. Die naam caffra verwys na
Kaffraria, wat nou as die Oos-Kaap
bekend staan. In Engels staan hy as
‘quinine tree’ bekend en hy het dié
naam behou al is daar later gevind
dat sy bas ondoeltreffend in die
be handeling van malaria is.

Vandag weet ons dat sy wortelbas
reserpien bevat, wat as kalmeer -
middel gebruik word en ook teen
hoë bloeddruk. Sy bas word ge -
bruik om wonde te verbind en ’n
aftreksel daarvan om maaiers in
wonde dood te maak. Dele van die
bas word ook gekou om hoes te
behandel. Die melksap word ge -
bruik om diarree en ander maag -
on gesteldhede te behandel. 
Tromme word van sy hout ge -
maak, wat ook ideaal is vir kom -
buismeubels en rakke. Sy blare,
blomme en vrugte word deur
blou ape gevreet en sy blomme het

’n soet geur wat skoenlappers en
ander insekte lok, wat dan ook in -
sekvretende voëls lok.
Die boom word tot 30 meter hoog
en het ’n ronderige kroon. Die
hoofstam is reguit en die growwe
bas is grys tot bruin. Die blare
word in kranse van drie tot vyf
gedra en die blaarrande neig om
met die blaarsteel saam te smelt. 

Die blommetjies is omtrent 4 mm
lank; wit en wasagtig met ’n soet
geur. Die vlesige vrugte is glans-
groen met wit spikkels en word

swart en verrimpel wanneer
hulle ryp is. Hulle word in
pare of enkel gedra. 
Die kinaboom kan maklik
van saad gegroei word,
plant goed oor en groei re -
latief vinnig teen ongeveer
1,5 meter ’n jaar.
Verwyder die vlees van die
vrug, was met water en saai in saai -
lingbakke gevul met ’n mengsel
van riviersand en kompos. Die
saailinge kan op die drie-blaar sta -
dium oorgeplant word. Gee hulle
genoeg water vir die eerste drie

maande. Jong plante kan in vrug -
bare grond met baie kompos in
klam areas oorgeplant word. Dié
spesie hanteer koue nie baie goed
nie en moet teen ryp beskerm
word.

Blare en vrugte
Foto: Wikipedia

Die hoofstam is reguit en die
growwe bas is grys tot bruin
Foto: Wikipedia

Die kinaboom
Foto: kloofconservancy.org.za

Sy wit blommetjies
Foto: BT Wursten

Estelle, voor, en haar niggie, Vonnie Potgieter,
op ’n donkie by haar ouma se huisie

Die brons -
beeld van
die Kaal -
voetvrou

bome van die bronberg

Verkeerde naam kom uit 16de eeuVerkeerde naam kom uit 16de eeu
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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 be -
paal hoe veel foto’s ons in ’n uit-
gawe kan gebruik. Ons bêre
alle foto’s en poog om soveel
moontlik in opvolgende Bron-
nies te pu bliseer. 

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers

Altie Potgieter het dié sons on der -
gang in die bosveld wêreld van
Boekenhoutskloof vasge vang

Herculas van Tonder het gekyk hoe dié kwêvoël aan bessies
op Klipfontein weglê

leserslens

Vroeg uit die wintervere was `Alet Erasmus om dié toneel vanaf Klein fon -
tein te neem

’n Entjie se stap in die winterveld
lewer onver wag te juweel tjies op,
sê `Alet Erasmus

Die donker wolke
hang ook oor die
gebied in Cullinan
se omgewing, het
Eus de Clerk oor dié
foto gesê in die
week van plun der -
togte in die land

Johan Pretorius sê dit was duidelik dat dié
koedoe tevrede gevreet was toe hy die bul op
Stillbosch-wildreservaat afgeneem het

Hermann Grobler het
dié vulletjie-op-’n-
drafstap by Rietvlei
voor die lens gekry

Afgeëts teen die diepblou agter -
grond van ’n wolklose wintersdag
vertoon dié kakelaar sy eie pragtige
perskleurigheid
Foto: Emma Koekemoer

’n Opperste agie, noem Elize Mare
Verwaaij hierdie lammetjie wat sy
opwagting in die Dinokeng-gebied
gemaak het

Dit lyk behoorlik of dié
(jong?) bruinkopvis vanger -
tjie lelik omgekrap is oor hy
onwetend met water of
wind te doene gekry het
Foto: Albert Bester

Gene de Lange van Shere sê hy
het al gesien hoe mense hulle
hon de die toertjie leer om ’n
hon depil op die neus te ba lan -
seer, dit die lug in op te skiet en
dit dan vernuftig te vang. Nou ja,
sê Gene, hy het nie honde nie . . .

Emma Koekemoer het hierdie uitsonderlike
wintertoneel op ’n wildsplaas in die omgewing
geneem
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Destyds as jy aanvaar word by die
Skaapkopgilde, is jy verplig om ’n
Joseph Rogers knipmes saam met
jou sertifikaat aan te skaf. Met
goeie rede ook, vind ek weer uit
met die halwe kop uit Willie se
oond. Heerliker, sagter en geuriger
kos kan ’n skaap kwalik oplewer,
maar as jy elke stukkie wil los wik -
kel, terwyl jy tussenin kopstukke
met jou kopgenote praat, is ’n
knip mes net die regte gereedskap.
Hou maar ’n ordentlike jammer lap -
pie ook byderhand.  

My halwe kop was ’n vol, stewige
maaltyd en ’n winskoop teen 
R130. Metgesel se ete het R90
gekos.

Willie hou sporadies winkeldae
met teetuinetes. Ons verneem een
(met skaapkop) word weer vir 22
Au gustus beplan. 

Jy moet be spreek as jy ’n skaapkop
wil hê. Vir meer inligting en be -
spreking bel of stuur ’n WhatsApp
na 082-563-4527.

afsaalblad

Die kuierseisoen maak weer
oop tot op die derde vlak
en Metgesel sit rustig op

die Saterdag hier neffens my en
bespiegel oor watter nuwe kuier -
plek ons die volgende dag sou kon
besoek. Ek verbeel my ek hoor ver -
langs iets van ’n nuwe plek op
Grootfontein toe ek, effe in gedag -
tes van my eie opgeneem, sê:
“Skaapkop”.
Metgesel is nie een wat haar mak -
lik opruk nie, maar dit het vinnige
en vernuftige verduideliking gekos
om die sakie in die reine te stel. Die
onskuldige ou woordjie ‘skaapkop’
het in my denke gestalte gekry en
mond-uit geglip oor ek gedink het
aan Sondag se winkel- en tee tuin -
dag by Willie Strauss se Sinkhuis
op Cullinan. Gebakte skaapkop is
op die spyskaart en dié het ek baie
lanklaas genuttig, verduidelik ek.
Net ’n misverstand, sê ek.
Klink vir haar eerder na ’n vermiste
verstand – as iemand jou werklik
die kop van ’n stomme skaap wil
eet, meen Metgesel.
Hoe dit ook al sy, ons neem ’n de -
mokratiese besluit om nog dié

keer ’n optel-en-waai-ete by Willie
se winkeldag te loop haal en dit by
die huis saam met die laaste van
vlak vier se nood-wyntjie te geniet.
Deurslaggewend tot dié besluit is
dat Vreethans op sy dag ’n trotse
en aktiewe lid van die Suid-Afri -
kaanse Skaapkopgilde (regtig) was
en dat die verlange groot is. Dit
was in die dae toe groot geeste
soos oorlede Faan Smuts, Mof My -
burgh en Willem van Drimmelen
deel van ons span was wat al die
ander takke (ja, daar was baie) kaf -

geloop het in ’n nasionale Skaap -
kop-kompetisie in die Kaap.
Die ander rede is dat Wille se kom -
buis ook die heerlikste pasteie

voortbring en Metge -
sel is nogal baie par -
tydig vir ’n goeie
hoen der pastei. Daar -
by gaan niemand
kwaad wees of ver -
keerd dink as Met ge -
sel my by die eet van
ons aankope gereg -
verdig van tafel sou
skei nie. Sy wil dié
skaapkop-etery asse -
blief tog net nie aan -
skou nie. Vreemd
soms, dié Metgesel.
Mense sit ge -
sellig in die

mooi tuin by tuin tafels en
kuier toe ek ons kop en
pastei loop oplaai. Ander
drentel tussen die unieke
ware in die win kel rond of
sit-en-staan met niks ge -
daan eenkant en lewe om -
dat dit ’n mooi louwarm en
wind lose dag is.
Willie laai ons aankope in
die bak ke wat ek saam ge -
bring het. Ek ver duidelik
mooi dat die twee etes
apart gehou moet word,

anders is ek vanaand sweerlik van
bed ook geskei.
Metgesel se pastei word saam met
rys, ‘lekker slaai’ en pampoen pof -
fertjies voorgesit en sy eet heerlik,
rustig eenkant en alleen – maar
darem nie buite hoorafstand nie –
net buite sig.
My halwe skaapkop is oond-gebak,
wat beteken dat hy so gou moont -
lik van die oond af op die bord
moet beland, sodat die ‘skil’ bros
kan bly. Ek is half teleurgesteld dat
die halwe holte wat die halwe her -
sinkie moet huisves, leeg is.
Lekkerste murg denkbaar, is daar -
die. Die gebakte borriepatats, heel
uie en aartappeltjie werk perfek
saam met die kop.

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.

Skaapkop sorg vir ander planne  en geite

’n Stoepaansig van die Sinkhuis uit ’n ander hoek

Metgesel se netjiese pastei-ete

’n Halwe
gebakte
skaapkop
stil diep
verlange

Oral in die mooi tuin kuier mense gesellig by stylvolle tafels

afsaalbladafsaalblad
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voëls van die bronberg animal matters

Our pets are very much at
the mercy of our lifestyles –
for better or for worse. 

During lockdown, US vets saw very
few dog bite wounds but lots of
xylitol and chocolate toxicity from
owners baking, more Rattex poi-
sonings due to owners cleaning
out the garage and forgetting they
had put something down behind
the storage unit and more cats
with fractures from motor vehicle
accidents, because they just could
not stand everyone being home all
the time and were out and about.  
Now with Covid and the purported
benefits of ivermectin, many of us
have a stash in the house. Ivermec -
tin is an anti-parasitic medication.
The mechanism of action is that it
enhances the release of GABA neu-
rotransmitters in the neuron
synap ses. GABA is an inhibitory
neurotransmitter and blocks sti -
mu lation of the post synaptic
nerve (basically the nerve down
the line) or the muscle fibre (neu-
romuscular junction) the nerve
ends on. 
By stimulating the release of GABA,
ivermectin causes paralysis of the
parasite and eventual death. In hu-
mans and other mammals, GABA is
present in the brain and not really
part of transmission in nerves out-
side the central nervous system,
but is the main inhibitory neuro-
transmitter in the brain. 
Humans and our companion ani-
mals (all mammals really) have a
very well-developed blood brain
barrier – membranes and the
blood vessel wall of the capillaries
– which doesn’t allow and also ac-
tively pumps foreign substances
out of the brain tissue as it is ab-
sorbed. This mechanism makes
ivermectin safe to use in these spe -
cies. 
Accidental or cumulative overdose

and suscepti-
ble breeds are
two factors to
consider
when using
this drug. The protein, called p-gly-
coprotein, which is involved in
pumping substances (medications,
toxins) out of the brain, is coded
for by a gene called MDR1. 
Certain breeds of dogs do not have
the MDR gene and thus are sus-
ceptible to accumulation of drugs
in the brain. One of these drugs is
ivermectin. Some other drugs in-
clude chemotherapies. Breeds pre-
disposed to this deficiency are the
collie breeds and cross breeds, the
herding dogs, such as the Aus-
tralian cattle dogs, as well as sight
hounds, such as salukis and bor-
zois. 
Vets have a saying – white feet,
don’t treat – as there is a chance
that there is collie in the dog’s line-
age. In the last eight years or so a
blood test is available where we
can test for the presence of this de-
fect. 
Ivermectin comes from a group of
drugs called the macrocyclic lac-
tones. Many spot-on treatments,
anti-tick and flea and dewormers
have these products incorporated
into them. These macrocyclic lac-
tones are, however, newer genera-
tion drugs and much, much safer. 
Accidental overdoses of ivermectin
in dogs which have a normally
functioning blood brain barrier are
much less severe than exposure of
an MDR-deficient dog to even
small amounts of the product. 
In normal healthy dogs, we typi-
cally don’t see signs of ivermectin
toxicosis until 2.5 mg/kg, where we
see dilated pupils. At higher doses
(such as 5 mg/kg), we can see signs
of incoordination, tremoring and
maybe seizuring. 

In MDR mutation dogs, the lethal
dose (LD50) is reported to be as
low as 0.12 mg/kg, whereas in
healthy dogs it is 80 mg/kg. So,
there is a huge difference in sus-
ceptibility. 
Generally vets just withdraw the
drug if it was being used as a med-
ication and we see mild signs,
while supporting the patient with
sedative and fluids if required.
However, recently it has been doc-
umented that certain fat soluble
medications and toxins can be
treated with a drip called intra-
venous intra-lipid emulsion. 
This is a fat emulsion and because
the drugs or toxins targeted are fat
soluble, they will be absorbed into
the lipid being given IV rather than
distribute into the tissue. This com-
plex drug (toxin)-lipid complex is
then excreted in the bile. The reso-
lution of clinical signs is then quite
rapid. 
This treatment is also effective for
two-step and pyrethroid poisoning
in dogs and cats.
Dogs with MDR gene defect, which
are very susceptible to toxicity, will
often present in a coma and are
much more difficult to treat when
accidentally exposed. Typical anti-
toxin treatments, such as dosing

with activated charcoal, are com-
bined with more advanced proto-
cols to manage toxicities. 
Be careful not to cause aspiration
of activated charcoal into the
lungs. If at home, rather induce
vomiting – a small ball of damp
washing powder is effective – and
then take the dog to the vet imme-
diately. 
Activated charcoal is not a miracle
cure and the risk of aspiration is
not worth it. We often place stom-
ach tubes in dogs with poisoning
to administer the activated char-
coal if they are neurologically af-
fected. 
Ivermectin is also contained in de-
worming paste used in horses. Re-
cently we had a dog presented
who had eaten all his owner’s iver-
mectin tablets. The dog was con-
fused and appeared blind. Six
hours after the lipid infusion the
dog was back to his normal self
and was discharged the next
morning. 
This dog was not a sensitive breed.
If this had been a collie or a herd-
ing dog, the outcome might not
have been as good. Please take
care and place your medications
out of reach of even the most de-
termined dog. 

Dr Liesel van der Merwe is a small animal medi-
cine specialist. Send her your questions: 
info@bronberger.co.za.

Ivermectin toxicity in dogs
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Daar is ’n paar kleinerige pik -
swart voëltjies wat maklik
met mekaar verwar kan

word. Die swartvlieëvanger is een
van hulle en word gereeld met die
mikstertbyvanger verwar omdat
albei oop en bloot vanuit ’n sitplek
op ’n boomtak of paal na insekte
jag.
Die swartvlieëvanger, Melaenornis
pammelaina, word van die mik -
stertbyvanger onderskei deur sy
vierkantige stertpunt en bruin oog,
waar die mikstertbyvanger ’n rooi
oog en gevurkte stertpunt het. 
Hy word van die swartkatakoeroe-
mannetjie onderskei deur die af -

we sigheid van die geel bekgaping
en deur ’n vierkantige (nie geron -
de) stertpunt. Hy verskil van die
kleinbyvanger deur sy vierkantige
(nie gekeepte) stertpunt en ’n
bruin (nie rooi) oog.
Swartvlieëvangers is baie stiller en
meer besadig as mikstertby vang -
ers en sit glo op laer boomtakke vir
prooi en wag. Die sang is ’n hees
‘tzzit-terra-loora-loo’. Die geslagte
lyk eners en onvolwassenes is dof -
swart met ’n bruin skulppatroon.
Hulle is algemene standvoëls in
breëblaarboomveld, savanne en
woudrande, veral waar die gras
korter is, en hulle jag in paartjies 

of alleen.
Swartvlieëvangers vang
in sekte in vlug of op die
grond en sal insekte van
blare af haal.
Hulle vreet nie net vlieë nie, maar
ook termiete, besies, sprin kane,
wurms, spinne koppe en duisend -
 pote. Daar is al gesien dat hulle die
nektar van bergaalwyne se blom -
me drink en nastergal-bessies
vreet. 
Dié voëltjies vat net een maat,
maar sal ’n ander maat kies as die
eerste een doodgaan. Hulle broei -
seisoen piek in September en Ok -
tober en nessies word gewoonlik

in ’n holte in ’n boomstam of agter
’n los stuk boombas gebou, alhoe -
wel hulle ook sal nesskop in ’n
palmblaar, ’n tros piesangs, rank -
plante of selfs in plaasimplemente.
Die nessie is koppievormig en
word uit takkies en droë gras ge -
bou en met fyn worteltjies uit ge -
voer. Tot vier eiers word gelê, wat
na ongeveer twee weke uitbroei.
Die kuikens verlaat die nes binne
15 tot 20 dae.

Die vlieëvanger    Foto: Wikipedia

Paaie was tydelik gesluit ná ’n
lelike ongeluk op 27 Julie voor

Bafana by die Zwavelpoort-teer -
pad se aansluiting met Lynnwood -
weg-verlenging.
Die pad is by Star Trading / Bron -
berg Restaurant en Frits Kroon
Transport toegemaak en ook by
Generaal Maraisweg en die toe -
gangspad na Achillesweg naby die
druiweplaas.
Volgens Volunteer Emergency
Medical Response Unit (Vemru)

het dié ernstige ongeluk om 10 vm
plaasgevind. Toe Vemru daar aan -
kom was twee mense met kritiese
en ernstige beserings vasgekeer ná
die botsing.
Reddingspanne met gespe sia li -
seerde toerusting is ingeroep om
die vasgekeerde pasiënte te bevry,
terwyl mediese personeel die kri -
ties beseerde passasier gesta bili -
seer het. Hy is met ’n helikopter na
’n spesialis trauma-hospitaal in Jo -
hannesburg geneem.

Die ernstig beseerde pasiënt en
pasiënt in die ander voertuig is
met ’n ambulans na ’n nabygeleë

hospitaal
vervoer.
Die Tshwa -
ne Metro -
polisie en
SA Polisie -
dienste
was op die
toneel om
die oor saak
van die
onge luk te
ondersoek.

Die ongelukstoneel op Zwavelpoort
Foto’s: Verskaf

’n Krities beseerde
passasier is met ’n
helikopter na ’n
spesialis trauma-
hospitaal in Johan -
nesburg geneem

Só kan jy hom van ander onderskeiSó kan jy hom van ander onderskei

Paaie sluit ná lelike ongeluk voor Bafana



ou poon se plotpraatjies
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Hy en sy vrou was nou die
ander aand op pad uit vir ’n
restaurant-kuiertjie om die

nuwe vryheid van Covid vlak drie
behoorlik te loop vier, vertel ou
Ben Engelbrecht. Hulle bel toe ’n
Uber sodat hulle albei darem die
aand kon geniet met ’n glasie of
hoeveel sonder om die gevaar van
ongeluk of misdaadrekord te
waag.
Hulle was net besig om vir Nonna,
hulle boerboel, in die agtertuin toe
te maak, toe die Uber-kar voor die
huis stilhou, sê Ben.
Met dié wat hulle aandag vir ’n
breukdeel van ’n sekonde weg
was, skiet Nonna verby hulle terug
die huis binne. En binne kan hulle
nie vir Nonna los terwyl hulle uit is
nie, want sy vreet alles op en skeur
alles waarin sy haar aansienlike stel
tande kan slaan stukkend as hulle
dit durf waag om haar alleen in die
huis te los. Boonop wys sy haar
mis noeë verder deur oral waar sy
nie moet nie, te dinges of te ander
dinges.

Ben sê sy vrou bied toe aan om vir
Nonna uit die huis uit na die agter -
tuin toe te verskuif terwyl hy so
lank voor in die Uber-kar saam met
die Uber-man wag, want nou-nou
ry die ou weg as hulle te lank met
Nonna sukkel.
Nou is hulle al in die verlede be -
roof en Ben sê hy wou nie hê die
Uber-bestuurder moet weet daar
gaan niemand by die huis wees
nie. Kan ook niemand meer ver -
trou nie . . . Ben sê toe vir die be -
stuurder sy vrou sal nou by hulle
aansluit, sy groet net gou Ben se
ma.
’n Hele paar minute later klim sy
vrou duidelik omgekrap, nat ge -
sweet en hygend in die kar in.
Net toe die Uber begin ry, haak
Ben se vrou driftig af: 
“Sy het onder die bed weggekruip
en ek moes haar agterent behoor -
lik met ’n hanger wiks voor ek haar
aan die voet daar kon uitsleep. Sy
wou weghol om seker weer op ’n
ander plek te gaan wegkruip, só
toe gryp ek haar aan die nek en

sleep haar dikgat tot in die agter -
tuin. Ek hoop net sy bevark nie
weer die groentetuin soos laas nie,
anders is die duiwel los as ons te -
rugkom.”
Ben Engelbrecht sê die rond ge -

skokte oë waarmee die bestuurder
hom in ongeloof aangekyk het,
was iets uitsonderliks onaardig en
die stilte in die Uber was die hele
ent pad restaurant toe oorver do -
wend!

Bronnie
van den
Berg

Nonna sorg vir oorverdowende stilte
Inwoners van die kraglose Pre to -

ria-Oos is op 19 Julie genooi om
hulle selfone, skootrekenaars en

sommer hulle elektriese skeer mes -
se ook by NG Tygerpoort se kerk -
terrein op Shere te gaan laai.
Die predikantespan het mense dié
Maandagoggend ná die brand by
die Wapadrand-substasie, wat die
gebied vir ’n week kragloos gelaat
het, by die kerk se parkeerterrein
ingewag met ‘krag’ vir die gemoed,
hart en week. Daar was gratis WiFi
en die elektrisiteit is deur die ge -
meente se groot kragopwekker ge -
bied. 
Gratis pannekoek het gemoedere

versterk en die Kruisbande Koffie -
karavaan het spesiaal oopgemaak.
Alle laai-dienste was buite en Co -
vid-veilig met baie ontsmett ings -
middels. Mense kon hulle toestelle

laai, koffie en pannekoek kry en
weer vertrek. Sakemense het die
kans gehad om rustig op hulle eie
te sit en werk. Enige iemand was
welkom.

Kry krag by kerk . . .
ons mense

Selfone en skootrekenaars
kon hier gelaai word

Mense gebruik die kerk se gratis WiFi in die par keerterrein

Pannekoek is
gebak
Foto’s: Verskaf



Time to put down
the whip
Those of us coming out of the

third wave of this thing they
call Covid, should probably

be elated that we’re still alive. So
many people didn’t make it this far.
Problem is we’re not. Elated, that is. 
So, tell me: Are you feeling a bit
‘bleugh’ right now? Like a balloon
that’s lost its air? Floundering in a
sense of emptiness? Vigor, oomph,
purpose, joy . . . absent. I hear you,
sister. Me too. Big time.
Life coach Baeth Davis says that
we’re living in a time that you and I
have never experienced before.
People are taking stock of their
lives, what’s important to them
and what is not. She says that the
key to thriving is knowing how to
show up in these constantly
chang ing times.
You’re bombarded by information,
messages, courses, mentors and
coaches that are not guiding you
to share exactly who you are, Beth
says. That’s why now is the time to
filter out the clutter and people
who aren’t helping you to find
your own way.
Many of us simply react to what-
ever is going on around us, instead
of trying to find our own truth first.

Ali Brown says that when competi-
tion swarms around, it can be
good in many ways, as it gets you
to stay sharp and raise your game.
But in the end, it limits you be-
cause often your entire focus then
simply becomes being better than
others around you.
“And that game never ends, be-
cause someone else in your indus-
try will always have: More revenue;
bigger launches; more media;
cooler videos; a larger following;
better ads; more posts . . . (and
she’s a better dancer on TikTok).” 
Madisyn Taylor says that you can
avoid anguish by simply recogniz-
ing that certain aspects of life
nourish you while others drain
you. “What invigorates, excites, and
inspires one individual may ex-
haust or overwhelm another.” Try
to understand what you, as indi-
vidual, are capable of handling.
It truly doesn’t help to label your-
self as either good or bad. Madisyn
says that many of us experienced
childhoods in which the words
‘bad’ and ‘good’ were used to con-
trol us: You were good if you did
what you were told and bad if you
didn’t. This undermines your ability

to trust and be guided by your
own inner self. 
“To label yourself good or bad is to
think too small. What you are is a
decision-maker and every moment
provides you the opportunity to
move in the direction of your
higher self or in the direction of
stagnation or degradation. In the
end, only you know the difference,”
Madisyn says. 
Time to put down the whip, girl-
friend. You’re doing the best you
know how. Over the past year and
a half we’ve all been traumatised
to a greater or lesser degree. Bessel
A van der Kolk says that trauma-
tized people chronically feel un-
safe inside their bodies.
“Their bodies are constantly bom-
barded by visceral warning signs,
and, in an attempt to control these
processes, they often become ex-
pert at ignoring their gut feelings
and in numbing awareness of what
is played out inside. They learn to
hide from their selves,” Bessel says. 
Sounds familiar? According to
Bessel, trauma victims cannot re-
cover until they become familiar
with and befriend the sensations
in their bodies. “In my practice I

begin the process by helping my
patients to first notice and then
describe the feelings in their bod-
ies – not emotions such as anger
or anxiety or fear but the physical
sensations beneath the emotions:
pressure, heat, muscular tension,
tingling, caving in, feeling hollow,
and so on.” 
To start reconnecting with your-
self, you need courage. Actually,
says Brené Brown, the word
‘courage’ comes from the Latin
word ‘cor’, meaning heart, and the
original definition of the word was
to tell the story of who you are
with your whole heart.
How to do that? Maybe it’s not a
story you know anything about
before you set off on your journey.
You have to start without knowing
the ending, trusting that courage
will stay one step ahead of fear. 
And then, girlfriend, you will see,
as Anaïs Nin says, that life shrinks
or expands in proportion to one’s
courage. 

the final word
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