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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.

’n Klomp van die gevange -
nes het as gevolg van die
ramp gesterf, waarna die
krygs ge vangenes vanaf Ray -
ton-kamp [Zonderwater] die
gedenk beeld opgerig het
ter nage dag tenis aan hulle
lands bur gers wat op hierdie
tragiese wyse aan hulle
einde gekom het.
Ongelukkig kon ek tot nou
toe nog geen feit oor hierdie gebeurtenis op skrif kry nie.

Leeu-beeld bly raaisel
Paul J Els van Pretoria:
‘Vrae oor verlate leeu-beeld’ in Die Bronberger se Januarie-uit -
ga we: Die leeu het ek seker so 12 jaar gelede daar [Monument -
park Uit brei ding Twee] afgeneem. Met navrae orals kon nie -
mand my ’n antwoord gee nie.
Die vermoede is dat dit deur die Italiaanse gevangenes gedoen
is in die Tweede Wêreldoorlog. Dink toe ek dit afgeneem het,
was die let ters nie daar nie, maar sal soek na my foto’s.
Ons het daaroor ook argumente gehad, maar nooit besluit wat
reg is nie. Die ‘B’ [in CMB] het ons aanvaar as bataljon en die res
onbekend.

Besonders mooi
Rea Odendaal van Faerie Glen:
Dankie vir Januarie 2022 se Bronnie. Geluk aan die fotograaf
met die besonderse mooi voorbladfoto. 
Die foto is deur Laurika van der Linde op Rhenosterfontein
geneem. – Red 

Altyd ’n plesier
Mari Dreyer van Zwavelpoort:
Baie dankie vir ’n interessante tydskrif. Dit is altyd ’n plesier om
te lees en te hoor van wat in die omgewing aangaan.

Vintage
Graphic Designs

Tien uit tien
Tjaart Pelser van FD Wood Maintenance:
Ek adverteer nie sommer weer in die Bronnie nie.
Hoekom? Kan al die navrae nie hanteer nie. Tien uit tien! Een
dame het vandag gesê sy gaan die uitgawe en promosie
raam. 
Wie ook al sê hulle kry nie terugvoer nie, praat deur hulle nek! My
navrae is ongelooflik en ek sal weer en weer ’n advertensie plaas. Mense
sê hulle put baie kennis daaruit. Huise is duur en het onderhoud en
herstelwerk nodig. 
Sopas weer twee transaksies deurgekom direk vanaf die Bronnie. Werk
soos ’n bom – soveel so dat ek moet wag om weer te adverteer – kan dit
nie hanteer nie. Mooi dag en weer – tien uit tien vir die Bronnie!
NS. Ek kan my uitlatings bewys.

Totally outrageous
Edward John Bruce from Cullinan:
There was no preceding problem
with Range Road or with Oak 
Avenue . . . until the contractor al-
legedly appointed by the City of
Tshwane decided to rip up a per-
fectly usable road.
Storm water and surface water have
exacerbated the mess we have been tolerating for the past months. 
Totally outrageous! 

Voorwaar ’n puik publikasie
Gerhard van Zyl van Moreletapark:
Kan ek ook maandeliks u wonderlike tydskrif elek tro -
nies kry, asseblief?
Met die aanvang van die “lockdown” kon ek nie langer
Die Bronberger in die hande kry nie en ek het gedog
dit het gesneuwel. Toe loop ek dit toevallig by my
barbier raak en ek was verlig, want dit is voor waar ’n
puik publikasie.
Ek lees nou in die Maart 2021-uitgawe van die lui perds
en dit herinner my aan die bydrae wat ek seker iewers
in 2020 aan u gestuur het oor die luiperd wat ek een
nag op die N1 doer naby die steengroef oor die pad sien hol het en ek
wonder of dit ooit gepubliseer is? So nie, geen kwade gevoelens nie.
Ons het Gerhard laat weet dat sy brief in Oktober 2020 gepubliseer is. Die
Bronnie is dwarsdeur die pandemie-tyd uitgebring. Daar was ’n paar maan -
de in die begin van die grendeltyd wat wetgewing ons verhoed het om te
druk en die fisiese tydskrif te versprei en dit is gelukkig hoe die elektroniese
Bronnies gebore is, waarmee ons ook steeds aanhou. Lesers kan na die
aflaai-afdeling op ons webtuiste, www.bronberger.co.za, gaan en al die
elektroniese Bronnies sedert April 2020 daar aflaai. – Red 

Leeu-beeld gedenk dalk vliegramp
Marco Nel van Pretoria:
‘Vrae oor verlate leeu-beeld’ in Die Bronberger se Januarie-uitgawe: Ek
het so tyd gelede ook [’n brief ] in Die Bronberger laat plaas oor die beeld
naby die Waterkloof-lugmagbasis en hoewel ek bitter min inligting kon
bekom, het dit vir my duidelik geword dat hierdie beeld opgerig is naby
of by die plek waar ’n vliegtuig geval het wat juis Italiaanse gevangenes
vervoer het. 

Saam met die swaar reëns
van die onlangse verlede is
uit sonderlike wolkforma sies
in ons gebied waar ge neem.
Veral met sonsop koms en 
-onder gang was asem -
rowen de tonele te sien. 
Ge Jooste het dié foto op
die kruin van die Bronberg
geneem.

briewe/letters briewe/letters

Oak Avenue in January

Die verlate leeu-beeld wat lesers
aan’t raai het

Een van die Bron -
berg se luiperds

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
voorblad

kommentaar

Aan mý gemeenskap . . .
“To my community.” Aan mý gemeenskap: Só begin Irmela de Beer van dié gebied
se bekende Star Trading in Zwavelpoort haar gesin se boodskap aan die ge meen -
skap in ’n advertensie op bl 16 van dié Bronnie.
Sy wil groet en sy wil dankie sê. Sy doen dit uit die hart uit en sy roer in die proses
’n baie kosbare, uitsonderlike en soms onderskatte snaar aan: “Mý gemeenskap.”
Myne.
Knap ’n jaar of twee ná die De Beers 22 jaar gelede hulle destydse beskeie ge sin -
saak op die been gebring het, is Die Bronberger, op dergelike beskeie baba-bene
in die gebied aan’t kruip gesit.
Dit is in hoop en geloof begin om ‘ons’ gemeenskap te dien en as mondstuk en
inligtingsbron vir ons eie gemeenskap te dien.
Die De Beers se saak het gegroei, dit het deur moeilike en beter tye beweeg en
hulle het ‘hulle’ gemeenskap sien gedy en soms deur slegter tye sien beweeg:
Gesien hoe mense mekaar bystaan, help en vertroos. Óns mense. Hulle was ook
van die eerste adverteerders in dié nuwe gemeenskappublikasie.
Saam met hulle het baie raakpunte met die Bronnie gebeur. Saam met hulle het
ons kinders sien grootwoord, geliefdes uit ons gemeenskap moes groet en die
hartseer en vreugdes – oorwinnings en teleurstellings kon deel. Saam is ’n nuwe
gemeenskapsband gebore.
Nie lank ná die vestiging van Die Bronberger nie het ons ’n wonderlike brief van
die legendariese skrywer en opvoedkundige, Mervyn Woodrow, van Mooi plaats
ontvang. Hy was opgewonde oor die daarstelling van ’n eie publikasie vir die
gemeenskap. ’n Baie spesiale ‘gemeenskap’ het nou sy eie mondstuk. Sy goeie
wense en komplimente sal ons altyd bybly.
Óns gemeenskap: In hierdie uitgawe van die Bronnie kan ons lees hoe Mervyn se
twee seuns ingespring het om die nood te verlig en hulp te verleen met die ver -
woestende vloede van 4 Februarie.
Opvallend ook dat inwoners soos die Van der Bergs en ander lede van die ge meen -
skaps-veiligheidsgroep van die omgewing, sonder soeke na erkenning, alles in
hulle vermoë gedoen het om te help. Om lede van hulle gemeenskap te help: Húlle
gemeenskap.
Name is legio en onmoontlik om almal te noem. Maar mense soos Wynand van der
Merwe is nie net nog ’n polisieman nie, hy is ’n ‘gemeenskapslid’ en was buite sy
‘pligsure’ geesdriftig bereid om te help.
Ons dink aan jare se opregte gemeenskapsgevoel en omgee van mense soos die
Van der Merwes van Bashewa, die Ahlerse van Welbekend, en die vreemde Strange
wat lank voor sy raadslidskap ’n deel van en ’n omgee vir sý gemeen skap deur
aktiewe deelname gehad het. Dit sonder soeke na blootstelling vir politieke of
ander gewin.
Ons salueer vandag dié mense soos Rayton en Cullinan se Johanne en Karen van
dié gebied se GPF wat onbaatsugtig probeer om hulle gemeenskappe te beveilig
en ingelig te hou.
En Bronkie se ‘waghonde’ wat alles probeer om die geleidelike verval ná die metro
se oorname by Kungwini in die kiem te smoor. Die welsyn-engele soos KWO, Wet
Nose en andere en vir julle wat julle harte gee, gee, gee vir die gebied – ons is trots
daarop om julle óns gemeenskap te noem.
Soos vermeld, is dit onmoontlik om al die ‘helde’ te noem en sou die bewese uitwys
van die skurke in die verhaal ook dalk te dik vir ’n daalder, of ’n bundel boeke wees.
Hierdie dan net weer ter bevestiging en dankie te roep oor hoe belangrik en spe -
siaal ‘óns’ gemeenskap is. Soos iemand jare gelede tereg opgemerk het: “Ons praat
wel oor mekaar, maar ons praat ook mét mekaar.’ En ons het ’n mondstuk by name
van die Bronnie wat óns gemeenskap graag wil help om dit te doen.

Ons
voorblad
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’n Era het tot ’n einde gekom met
Harry Malleson van Hazeldean

Farm se afsterwe op 8 Februarie.
Die familie het laat weet dat Harry
daardie oggend vreedsaam heen -
gegaan het.
’n Ryk geskiedenis omvou dié his -
toriese plaas, wat ook as die Malle -
son-melkplaas bekend gestaan
het. Die Mallesons was familie van
die Struben-broers, Hendrik Wil -
helm (Harry) en Frederick Pine
Theo philus (Fred), wat die eerste
goud aan die Witwatersrand ont -
dek het.

Harry Struben het
The Willows in 1862
gekoop, geleë langs
Hazel dean, die sui -
delike helfte van die
oorspronklike plaas
Zwartkoppies 364
JR. Hy het Hazel -
dean later aan ge -
koop en toe hy in
1915 oorlede is, het sy seun Arthur
Hazeldean geërf.
Arthur het die deel waar Silver
Lakes en Silver Oaks vandag is, ver -
koop. In 1944 het Charles Malleson
die res van die plaas by sy oom
Arthur gekoop. Charles se ouers is
in die vroeë 1940’s oorlede en hy
het sy derde van die erfplaas, Ida’s
Valley in die Stellenbosch-distrik,
verkoop en sak en pak Hazeldean
toe getrek. 
Sy kudde Ayrshire beeste, wat hy
reeds in 1920 aangekoop het, is
saam met sy plaasimplemente op
die trein na Pretoria gelaai. Charles
was getroud met Rhoda, ’n nooi
Kotzé, en hulle het twee seuns ge -
had, Harry en Ivan.
Charles het tot in 1972, toe hy ’n
beroerte gekry het, op Hazeldean
geboer. Daarna het sy twee seuns,

Harry, getroud met Anna (’n nooi
Benecke) en Ivan, getroud met Su -
zanne (’n nooi van Der Byl), die
plaasbestuur oorgeneem. 
Harry en Ivan het op die melk van
die Ayrshire-stoet gefokus. In No -
vember 1978 het die broers Milky -
way Dairy begin en in 1988 het die
Milkyway handelsmerk Ayrshire
melk aan Woolworths begin ver -
skaf. 
In die vroeë 1990’s het die onder -
nemings beweeg van ’n vennoot -
skap tussen die twee broers na die
registrasie van twee maatskappye
– Milkyway in 1991, en Hazeldean
Farm in 1994.

Die Mallesons het die grootste
Ayrshire-stoet in die land opgebou
– daar was ’n tyd toe hulle 950
koeie per dag gemelk het – en Mil -
kyway het ’n verwerkingsfabriek
op die plaas opgerig.
Harry se seun Frederick se betrok -
kenheid by die onderneming het
in 2000 begin. Harry en sy broer
Ivan het tot in 2008 op Hazeldean
geboer, toe hulle die Ayrshire-stoet
na ’n plaas in die Middelburg-dis -
trik getrek het en aandele in die
fabriek verkoop het.
Die plaas Hazeldean val vandag
binne die stadsgrens en groot ge -
deeltes is reeds ontwikkel. Die deel
met die historiese ou opstalle,
skuur en melkstalle, is uitgehou en
staan vandag bekend as die plek
waar die Cowhouse-mark aan ge -
bied word.

Harry se afsterwe bring einde
aan ’n era

ons mense

’n Geval van voëlgriep, die nuwe
H5N1-soort, is in Januarie in

Nest park, Bapsfontein geïden ti fi -
seer en bevestig. Al die diere wat
hierdeur geraak is, het óf gevrek of
is van kant gemaak. 
Volgens statistieke wat in Sep tem -
ber verlede jaar deur die Suid-
Afrikaanse Pluimvee-vereniging
bekend gemaak is, is ’n wye ver -
skeidenheid diere verlede jaar deur
voëlgriep geraak, insluitende wilde
diere. Meer as drie miljoen voëls is
ver lede jaar van kant gemaak.
Meeste van hulle het uit die eier -
bedryf gekom.
Volgens dieregesondheids teg ni -
kus, Karien Kruger, is die H5N1-

geval in Bapsfontein bevestig deur
toetse wat deur die staatsveearts
se kantore in Germiston geneem is.
Sy sê dat mense nie deur die
H5N1-soort voëlgriep geraak word
nie.
Boere wat vermoed dat hulle voëls
dié griep onder lede het, word
gevra om die staatsveearts of ’n
dieregesondheidstegnikus te
kontak. Simptome sluit in:
Opgepofte vere, gebrek aan aptyt,
stilheid, ’n skielike daling in eier -
produksie, lelle en kamme wat
opgeswel is, swelling van die vel
onder die oë, hoes, nies, tekens
van senuweeagtigheid, diarree en
bloeding. 

Nuwe soort voëlgriep op
Bapsfontein bevestig

Anna en Harry Malleson
Foto’s: Verskaf

Charles Malleson Rhoda Malleson

‘Taken
at the
flood –
the story
of Harry
Struben’
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Die onlangse brand van die
Suid-Afrikaanse Parlement
het vrae laat ontstaan. Moet

staatseiendom deur korttermyn-
versekering gedek word?

Ons is van mening dat dit wel
moet gebeur en dat sodanige pre-
mie deur die staatskas, dit wil sê
dat dit deur die belastingbetaler
gedra moet word. Versekering is
verreweg die goedkoopste opsie
vir die belastingbetaler.

Tans is die saak as volg:

Indien dit staatseiendom is, het na-
sionale tesourie egter bepaal dat
staatseiendom nie verseker word
nie en dat elke departement ver-
antwoordelik is vir die onkostes
ten opsigte van skade aan eien-
dom onder hulle beheer. 

Die fondse daarvoor is uiteindelik
maar weer die belastingbetaler 
se verpligting. Beraamde skade
aan die parlement beloop tans
R141 miljard waarvoor die burgers
maar weer pa gaan staan.

Indien u geen versekering het of
onderverseker is, gaan u die prys
daarvoor betaal, maar ons is egter
hier om u te help om dit te voor -
kom. 

Die tweede vraag is of u eiendom
verseker is en indien wel, of dit reg
verseker is?

Daar is soveel skuiwergate en fyn-
druk dat dit half onmoontlik is om
jou eie versekering te reël. Anders
as die algemene siening is goeie
versekering nie noodwendig ’n
goedkoper premie nie, aangesien
ander faktore soos byvoorbeeld
hoër bybetalings, uitbreidings en
addisionele dekking ook ter sprake
kom.

Dit is altyd beter om met die pro-
fessionele adviseurs by Dinamika

te gesels. Hulle kan u dadelik op
die regte pad plaas met vergelyk-
ende kwotasies van verskeie verse -
keraars.

Dinamika bied die volgende diens -
te aan kliënte:

• Lewens- asook korttermynverse -
kering.

• Beleggings: Binnelands sowel as
Buitelands.

• Aftree beplanning en voorsie -
ning.

• Testament en boedelbeplanning.
• Afhandeling van boedels.

Besoek gerus ons webwerf by
www.dinamika.co.za of skakel ons
nommer 086 184 6644.

Meneer Erwee kan ook direk
gekontak word by 082 458 1211.

Dinamika is ’n geregistreerde Fi-
nansiële Dienste verskaffer met
lisensie nommer 46494.

Ons help u in u taal en ons is be -
reikbaar wanneer u ons nodig 
het.
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promosie

In Augustus 2018 verruil Erna
Roux Delmas vir Pretoria ná
meer as 40 jaar op dié klein

plat telandse dorpie. Daar het sy
haarself nooit met skilder of enige
formele kunstigheid besig gehou
nie, maar die vuur is daadwerklik
aangesteek toe sy in Maart 2019
haar eerste skilderles met akriel -
verf by Creative Image se Wendy
Bloy bygewoon het. Die res, soos
hulle sê, is geskiedenis. 
Met herinnering aan haar Ouma
Dolly Craven se ervare hande vol
are en krom vingers, vertel Erna
van die blywende indrukke wat
destyds by haar wortel geskiet het,
selfs al was dit onbewustelik.
Ouma Dolly het jaarliks vir onge -
veer drie maande by elk van haar
ses dogters tuisgegaan. Haar ge -
skilder in die sonkamer (dit was die
enigste vertrek in die koue Bethle -
hem se plaashuis waar die koue 
vir ’n wyle verdryf kon word) is ’n
herin nering wat Erna inspireer. 
Ouma Dolly se man is ongelukkig
vroeg oorlede aan sy hart en sy
moes ses jong dogters feitlik alleen
grootmaak. Die jongste was maar
twee jaar oud. Kuns was ’n gemene
deler in die huis en drie van die ses
dogters het dié liefde uitgeleef op
maniere anders as skilder.
Dit was ’n uitgemaakte saak dat die
kuns-gene teenwoordig sou wees

op die Bethlehem-plaas waar Erna
en haar drie sussies groot geword
het. Erna kyk terug na die vroeër
werke van haar tweelingsus wat
skilderklas geloop het, en is ver -
stom oor die talent.
Al was die fondasies van vroeg af
gelê, het Erna se kunstigheid vir
jare die agtersitplek ingeneem
terwyl sy self haar eie gesin moes
help versorg deurdat haar man op
’n vroeë ouderdom aan sy hart
oorlede is. Haar seuntjie was vier
weke oud, maar die lewe het sy
draaie geloop.
Later, met die nessie ’n bietjie leër,
het haar tweede man haar weer
herinner aan haar kunstalent en
het hy haar konstant gemotiveer
om die kwas op te tel. Erna het toe
weekliks teruggery Delmas toe om
by Reynette Vermaak, ’n afgetrede
kunsonderwyseres op die dorp,
klas te loop om olieverf te leer skil -
der. 
Toe die Covid-krisis toeslaan, is alle
klasse gestop. Reynette het ’n uit -
daging aan haar studente gegee
om hulle eie skildery aan te pak
onder die tema “abandoned”.
Hierdie was Erna se eerste “groot”
solo-projek en die resultate was
verstommend. Die vuur is spreek -
woordelik weer aan die brand.
Op soek na nog ’n mentor en leer -
meester in Pretoria, is Erna voor ge -

stel aan Eduan Joubert. Met geen
kennis van die medium nie, was
Erna aan die diep kant ingegooi
toe sy vir die eerste les opdaag en
uitvind Eduan skilder uitsluitlik
met die paletmes. 
Met Eduan se raad en bystand het
Erna se skildery voor haar oë begin
lewe kry, en die eindproduk was

iets om te aanskou en waardeer.
Met haar nuutgevonde belang stel -
ling in paletskilder het sy nog ’n
paar kunswerke gemaak, en is nie
bang om die paletmes en die kwas
te meng in van haar eie skeppings
nie.
Na dié sukses was daar geen keer
meer aan haar nie. Sy het voluit
begin skilder en het toenemend
moeiliker projekte begin aanpak.
Selfs in die onsekerste tye was Erna
geseënd en haar drie bekwame
leermeesters het, met die nodige
raad en leiding, gehelp dat die
kunswerke suksesvol voltooi word.
Met haar brandende begeerte om
te skilder en uitdagings aan te pak,
raak sy soms moedeloos. Maar met
haar man se ondersteuning en kri -
tiese oog kon sy nog elke keer by
’n suksesvolle eindproduk uitkom.
As sy snags na haar skeppinge kyk
is sy so dankbaar dat sy die ge -
leentheid kon kry om haar Godde -
like talent te kan uitleef en dit so te
geniet. Ouma Dolly sou voorwaar
trots wees!
Erna en haar man het besluit om
haar kunswerke met familie en
vriende te deel. Haar uitstalling
word op 26 Maart by Bronberg
Restaurant, Zwavelpoort gehou.
Vir meer inligting, bel Jaco Roux by
082-442-3458 of Erna Roux by 
082-331-5050.

Wie betaal die prys van geen
versekering of onder-versekering?

Ouma Erna verf die plooie weg
promosie

Gerhard
Erwee

Erna Roux
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aktueel

Vloed saai verwoesting in Bronberg-  gebied 
Swaar reën op 4 Februarie en

die vroeë oggendure van
5 Februarie het verwoesten -

de vloede in die Bronberg-gebied
veroorsaak. Paaie het in kolkende
massas water verander, laagwater
brûe is vernietig, voertuie is deur
vloedwater meegesleur en ’n man
is ná hy uit die water gered is, oor -
lede.
Plaaslike gemeenskapsinisiatiewe,
water-reddingtegnici en duikers
van Tshwane Nooddienste, die

Gautengse Mediese Nooddienste
en die Suid-Afrikaanse Polisie -
diens te moes verskeie reddings -
aksies uitvoer.
Omstreeks 2:20 nm van 4 Februarie
het JP Nel se motor in die Zwavel -
poortspruit beland toe vloedwater
hom van die laagwaterbruggie by
die druiweplaas op Achillesweg
meegevoer het. Hy is eers naby
Graceland langs die Zwavelpoort-
teerpad uit die spruit gered en is in
’n kritiese toestand na Unitas-hos -
pi taal geneem. 
JP is later na die inten siewe sorg -
eenheid ver skuif waar hulle pro -
beer het om sy liggaamstem pera-
tuur, wat slegs 28 grade Celsius
was, te verhoog. ’n Eksterne ma -
sjien is gebruik om sy bloed deur

sy lig gaam te laat pomp
en hy was op ’n ventila -
tor, maar het intern 
be gin bloei weens sy
lae lig gaams tempe ra -
tuur. Later die aand 
het JP Nel se suster,
Tiyane, laat weet dat
haar broer oorlede is. 
Daarná is die gedeelte
van Achil les weg by die
laagwaterbrug oor die
Zwavelpoortspruit ge -
sluit om dat die helfte
van die pad daar weg -
gespoel het.
Trix van den Berg van
die Mooi plaats-Zwa vel -
poort-Tierpoort (MZT)
gemeenskap vertel van
die gemeenskap se be -
trokkenheid by die vol -
gende reddingspoging
om 8 nm, 4 Februarie
op die Tierpoort-grond -
pad, ook bekend as die
pienk pad of aarbei -
plaas pad. ’n Voertuig
het in die moeilikheid
beland toe die Pienaars -
rivier die laagwaterbrug
oor stroom het.
Sy sê dat Flip Marx van
Bronberg Restaurant
een van sy pant ser voer -
tuie gestuur het om te
help. Kobus Schoeman en sy seun,
Ian Van Schalkwyk, het amper
weg gespoel toe hulle probeer

Die helfte van die pad het by die
druiweplaas op Zwavelpoort
weggespoel
Foto: Shandy Venter van MZT 

Die foto is 500 meter vanaf die laag -
waterbrug oor die Zwavelpoort -
spruit by die druiweplaas op Achil -
lesweg geneem
Foto: Lourens Oberholzer

’n Voertuig by die laagwaterbrug oor die Ou
Bronkhorstspruitpad
Foto: Verskaf

help, maar was gelukkig vas aan
toue en kon uit ge trek word.
Trix vertel dat die red -
dingspoging amper
twee ure se gestoei in -
ge sluit het en dat die
man naderhand kon
uitloop, soos wat die
water begin sak het. Die
broers, Nick en Chris
Woodrow, Jaco Van Den
Berg en SAPD-lede het
ingeloop om hom uit te
help.
Trix sê dat die volgende
insident op die bloupad
was by die laag water -
brug oor die Pienaars -
rivier, naby die Donker-
hoek verkeer-beheer -
stasie. Trix en Jaco het so
half 11 die aand gery
om te kyk hoe loop die
water vanaf Mooiplaats
se kant van die brug. Toe
hulle naderkom, het
hulle iemand hoor
skreeu: “Help! Help! Ek
sit in ’n boom.”
Sy sê dat die man hulle
voertuig se ligte gesien
het, maar die water het
so gedruis dat hy hulle
nie kon hoor antwoord
nie. Nooddienste was
toe nog op pad terug na
hulle basis, ná die in si -
dent op die aar bei -
plaaspad. Toe Trix hulle

bel, kon hul le dadelik op die snel -
weg omdraai.
Trix en Jaco het ook vir Wynand

van der Merwe van die
Boschkopse SAPD gebel
en hy het opgedaag. Trix
het ook die Boschkop-
gemeenskapsgroep ge bel
en dié lede het van die
anderkant van die rivier af
ingegaan om te help.
Nooddienste het die man
teen half drie die oggend
uit die boom ge kry.
Die laagwaterbrug oor die
Pienaarsrivier op die Ou
Bronkhorstspruitpad het
weggespoel en so ook die
brûe oor die For far- en
Zonkolol-pad in die Ray -
ton-omgewing.
Volgens die Suid-Afrikaanse Weer -
dienste het daar die Vrydag en

Sateroggend vroeg tussen 100- en
160 mm in dele van die Tshwane-
distrik geval.

JP Nel is
oor lede
die dag ná
sy voer -
tuig deur
die Zwa -
vel poort -
spruit
mee ge -
sleur is
Foto: Verskaf

Die voertuig het afgespoel by die
laagwaterbrug oor die Pienaarsrivier
op die bloupad. Die man het in die
boom gesit 
Foto: Trix van den Berg – MZT

Die laagwaterbrug oor die Pienaarsrivier op
die bloupad om 11 vm op 5 Februarie
Foto: Trix van den Berg – MZT

Die reddingspoging by die
laagwaterbrug oor die Pienaarsrivier
op die aarbeiplaaspad / pienkpad
Foto: Trix van den Berg – MZT

Die voertuig is amper onder water
op die aarbeiplaaspad / pienkpad
Foto: Trix van den Berg – MZT

Die Elandsrivier by die Zonkolol-pad
Foto: Laurika van der Linde

“Ons pad op Boschkop,” sê Jan van
Deventer

Die Pienaarsrivier bruis oor die Ou Bronkhorst -
spruitpad naby die Sammy Marks-museum
Foto: Karel Gerber

Die Zwavelpoortspruit bruis tussen die drui we plaas
en Graceland, waar JP Nel se voertuig gevind is
Foto: Verskaf

aktueel

Die Forfarpad by Rooikopjes
Foto: Ursula Joubert

Die Elandsrivier in vloed oor die Zonkolol-pad
Foto: Johann van der Linde

Die gemeenskap staan
by met die reddings -
poging op die aarbei -
plaaspad / pienkpad
Foto: Trix van den Berg – MZT

Die reddingspoging op die bloupad
naby die Donkerhoek verkeer-
beheerstasie 
Foto: Trix van den Berg – MZT
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ners steeds geen antwoorde gekry
nie en moes tevrede wees met ge -
rugte, wat nie bevestig kon word
nie: Dat die kontrakteur afgedank
is; dat die kontrakteur bankrot ge -
speel het; dat die kontrakteur
reeds betaal is? 
Inwoners moes hoor dat die enig -
ste paaieprojek wat in dié omge -
wing aan die gang is die rehab ili-
tasie van die R515 is. Inwoners is
vroeg in Februarie op openbare
digitale platforms aangesê om op

te hou vrae vra oor Oaklaan en
Rangeweg en om nie “golwe” te
maak nie. Dié wat aanhou ‘beswaar
maak’, word gewaarsku dat hulle
summier van digitale groepe ver -
wyder sal word. 
Uiteindelik het inwoner, René
Puren, begin om ’n vreedsame pro -
tes te reël en het amptelike toe -
stemming daarvoor gekry. 
Op Saterdag 5 Februarie het inwo -

ners met protes-plakkate, ’n hele
aantal polisievoertuie en politici in
Oaklaan se stofstraat gaan staan
en René het die protesskrif, wat
deur inwoners onderteken is, oor -
handig. Woorde is gespreek deur
Adrian Christopher Roos van die
DA Gauteng-noord se streeks be -
stuur, Shaun Wilkinson, aktivis en
raadslid van wyk 59, en Johannes
Bekker, raadslid van wyk 100. 

Protes oor raaisel van ‘gestroopte’ strate  gehou 
“Gee ons teerpaaie terug,” is die

boodskap wat Cullinan-inwo -
ners met ’n vreedsame protes

op 5 Februarie aan die Tshwane-
metro wou oordra.
Die residensiële straat in die oos -
telike deel van Oaklaan, waarmee
daar skynbaar niks fout was nie, se
teer is in Junie verlede jaar om ’n
onverklaarbare rede “opgerol en
afgeskil”. Rangeweg, ‘Nuwedorp’ se

hoofstraat, en Olienhoutweg se
teer het ’n ruk daarna ook bykans
oornag ‘verdwyn’.
Olienhoutweg is intussen gedeel -
telik herstel, maar Oaklaan en
Rangeweg lê maande reeds net
soos dit laat staan is. Die verwar -
ring was, en is, groot onder inwo -
ners en skynbaar onder gemeen -
skapsverteenwoordigers. 
Inwoners moes aanvanklik op hulle
munisipale selfoon-groep hoor dat
die myn alles met die “oordoen”
van die paaie te doen het, wat met
Die Bronberger se navraag as on -
waar bevestig is, of dat dit die pro -
vinsiale regering was wat die strate
“opgerol” het. ’n Senior provinsiale
amptenaar het op Die Bronberger

se navraag gaan on dersoek instel
en kon bevestig dat dit nie provin -
sie is wat daar doenig is nie en het
berig dat dit lyk of ‘iemand’ ons
met valse inligting voer. 
Dit is later bevestig dat die metro -
raad self opdrag gegee het om die

strate oor te doen, al was dié wat
die ge meen skap verteenwoordig,
nie daarvan bewus nie. 
In Oktober verlede jaar moes moe -
delose inwoners hoor dat die ver -
traging in die “rehabilitasie” van die
strate die skuld is van laborato -
riumtoetse wat vertraag is. Ná kon -
sultante die bevindings van dié
toetse glo ontleed het, moes hulle
besluit watter materiaal nou op dié

strate gebruik moet word. Die
“stabilisasie” van die onderlae en
kompaktering van die bolae se
sperdatums het gekom en gegaan:
Verskeie kere.
In die Desember-vakansie het alles
stilgestaan en dié wat navrae gerig
het moes hoor dat die enigste
amp tenaar wat die antwoord sal
kan gee, tot 17 Januarie met verlof
is. Ná die verlof verby is, het inwo -

Oaklaan se teerpad is in Junie
verlede jaar van sy teer gestroop
Foto: Eus de Clerk

“Did Cullinan tar roads turn into a
Cullinan Rolls Royce for someone?”

“Enough is enough now” met die
protesskrif-tafel in die agtergrond

“Fix our road”

In die middel van die stofpad staan Johannes Bekker, raadslid vir wyk 100,
links, René Puren, wat die protes gereël en beswarskrif oorhandig het, en
Shaun Wilkinson raadslid van wyk 59. Adrian Christopher Roos van die DA
Gauteng-noord se streeksbestuur staan heel regs

René Puren spreek die gemeenskap se besware uitAdrian Chris -
topher Roos
aan die woord
met René
Puren regs

aktueelaktueel

“Tshwane, we need answers now!!!”

“Who stole our tar?”

Die protes-plakkaat by die doodskis
wat agter Eric Rusty Poole se
motorfiets gesleep word
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-To my community,

Twenty-two years ago,
myself and my family
star ted a small little shop
called Star Trading. Over
the years, with your loyal
and continued support,
we grew to become part of the SPAR group and our name changed to Star
Trading SaveMor. 

In these years together, I have gotten to know so many people from the com-
munity, which made spending time at work like spending time with extended family.
I witnessed how your children grew up and had children of their own. I saw people
flourish and other go through tough hardships. 

When I went through the toughest time losing my son, Arnold, the community
made me feel cared for and loved by sending message of encouragement and
flowers to fill a whole flower store. 

The beauty of this industry is that although we are strangers, we are also
family, linked by our everyday interactions. Thus, I know that the loss of Arnold
is difficult for many to endure.

The day has now come that I will step out of the business and when you visit
our store you will no longer see my face, but those of a new family. 

My wish for you, the community, is to conti nue flourishing and for the Poggenpoel
family to feel as welcome as I did. 

To end, I want to express my gratefulness for the years of support. Although
some ma naged to raise my blood levels, there was always another customer
that brought my smile back. For this I have memories I can cherish forever.

Thank you, baie dankie, kealeboga

The De Beer Family

Die Proe’toria-fees word op Saterdag
5 Maart van 10 vm tot 7 nm en op
Sondag 6 Maart van 10 vm tot 6 nm
by Monte De Dios, Achillesweg, Zwa -
velpoort gehou. Kaartjies kos R150
en is by Tixsa beskikbaar. Kuns te -
naars wat gaan optree strek van Mar -
tin Bester, Jo Black en Karen Zoid tot
Die Heuwels Fantasties, Ampie, Re -
fentse, Early B, Riana Nel, Dagbreek, Jemma Catherine en Janie Bay. Die
naweek se gasheer is radio-persoonlikheid, Thabiso Khambule.

There is a wedding expo at @Church, 134 Oak
Ave, Cullinan from 10 am to 5 pm on 19 Februa -
ry. Exhibits will include décor, florists, wedding
gowns, wedding cakes, printing and signage, a
photographer, chapel and venue setup and
wedding packages. For more information send
an e-mail to info@atchurch.co.za or phone
them at 074-771-1199.

Erna Roux hou op 26 Maart ’n kunsuitstalling van haar
olie verf skilderye by Bronberg Restaurant, Zwavel poort,
op die hoek van die Boschkoppad en Lynn wood weg-
verlenging. Vir meer inligting, bel Jaco Roux by 
082-442-3458 of Erna Roux by 082-331-5050.

Die opwinding is groot oor die eerste voldag Fijnwyn wat sedert 2019
gehou word. Fijnwyn Bubbles is op 19 en 20 Maart van 10 vm tot 5 nm by
Shokran, plot 99 Luiperdstraat, Tierpoort.
Behalwe vir die vonkelwyn-tema is daar
’n volledige reeks wit-, rosé- en rooiwyn
by elke wynlandgoed se uitstalling. Be -
soekers kan smul aan topklas straatkos
terwyl hulle kyk na optredes van musiek -
kunstenaars. Kaartjies kos R180. 
Skakel 082-335-5659 of stuur ’n e-pos: 
fijnwyn@shokran.co.za. 

C-Storm tree op 5 Maart op by Asbos-teater by Klitsgras, plot 62, langs die
Excel Tierpoort-motorhawe in Garstfonteinweg-verlenging. C-Storm is die

verhoognaam van Carel Jansen van Vuuren. Nie
almal tree op ’n jong ouderdom tot die musiek -
bedryf toe nie. Callie is 54 en sy eerste album
‘Haal asem’ is onlangs vrygestel. Hou Asbos se
Facebook-blad dop vir meer inligting of skakel
082-564-0999.

Opulent Models South Africa (OMSA),
which is affiliated with Top Model World -
wide, has a Moonlight Masquerade on
24 February at 3 pm at Time Square Sun
Arena, 209 Aramist Avenue, Menlyn.
There are five categories: Runway; body
of the year; over 25’s; beautiful fresh
face; and men’s open. Tickets are available at iTickets.

Sanger en liedjieskrywer, Danie Niehaus, snoer krag te
saam met Binnelanders-akteur, Germandt Gel den huys
in ’n vertoning op 27 Februarie om 3 nm by At terbury-
teater. Kaartjies kos R220. Jan Blohm is op 5 Maart om
7 nm aan die beurt. Jan het die jaar 2021 ’n sabbats -
verlof geneem om op sy visuele kuns te fokus. Op
open bare aandrang het hy besluit om en ke le, eks klu -
siewe solo-optredes doen. Kaartjies kos R220. Die tea -
ter is in Daventrystraat 4, Lynnwood Manor. Skakel 012-942-5951.

Daar is ’n Vintage en Wynmark op 19 en 20 Februarie
en 19 en 20 Maart van 9 vm tot 3 nm by Oaklaan 103,
Cullinan. Oudhede en versamelaarsitems gaan uitge -
stal word en kaartjies vir die jenewer- of wynproe kos
R80 en as jy albei wil proe, kos dit R150.
Piekniekmandjies of ’n kaasbord kan bespreek word.
Toegangskaartjies kos R20 en sluit ’n toer deur die
McHardy Huismuseum in. Stuur ’n WhatsApp na 
071-154-2401 of e-pos: maudiesmit@gmail.com.

Op soek na ’n opelugmark met ’n MX baan
vir kinders? By Oppi-Plaas is daar elke Sa -
terdag van 9 vm tot 3 nm hand- en tuis ge -
maakte goedere, vars gebak, vars groente,
vrugte en vleis asook ponieritte, ’n malle -
meule, sandkuns, ’n springkussing, klim -
rame, koskraampies, ’n restaurant, braai -
geriewe en piekniekplekke. Die mark word by Legends MX, Rhe noster -
fontein, op die R515 pad gehou. Skakel 074-120-0279 of stuur ’n e-pos:
oppiplaasboeremark@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.

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

brokkies / snippets

• • •

• • •
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Inwoners van die Shere-hoewe -
gebied is ontstoke oor die be -
plande Golden Mole-winkel -

sentrum, wat beplan word in ’n
gebied waar die krities bedreigde
Juliana-gouemol nog voorkom.
Selfs die sentrum se perseel-uitleg
dui glo moontlike gouemol habi -
tat-waarnemings aan, maar dié
gaan glo te midde van die kon -
struk sieproses en druk verkeer
‘bewaar’ word. 
Die winkelsentrum word beplan
op die hoek van Strubenweg en
Lynnwoodweg-verlenging. Die
sogenaamde gouemol-bewarings -
gebied rondom die sentrum gaan
6 540 m² beslaan en daar is ook ’n
addisionele groen-gebied van 
1 828 m².
Volgens die Desember 2021 agter -
grondinligtingsdokument strek die
voorgestelde uitleg oor 8 951 m²,
wat uit twee vlakke sal bestaan.
Daar gaan 700 parkeerplekke
wees, insluitende taxi-staanplekke,
25 winkels, waarvan twee super -
markte sal wees,15 restaurante, ’n
speelgebied en voertuig-wassery. 

Bekommerd
Tracy Wolff, wat in Henrystraat
woon, sê dat sy bekommerd is oor
die nadelige omgewingsimpak op
die gouemolle wat gevind word op

die voorgestelde bouperseel van
dié winkelsentrum aangrensend
aan die Bronberg-bewarings ge -
bied.
Sy sê dat sy gouemolle op haar
kleinhoewe het, wat naby aan die
voorgestelde bouperseel is. Sy het
foto’s geneem van molle wat sy uit
haar hond se kake gered het, en
daar is bevestig dat die molle op
die foto’s die Juliana-gouemol,

Neamblysomus julianae, is.
Tracy het kontak gemaak met dr
Samantha Mynhart van die Global
Wildlife Organisation, wat gesê het
sy is besorg omdat dit lyk asof die
Bronberg-gebied die enigste oor -
blywende habitat van dié spesi fie -
ke molle is.
Die Bronberg-gebied word in ter -
na sionaal erken as die laaste oor -
blywende natuurlike habitat in die

wêreld van ’n sekere sub-klassi fi -
kasie van die Juliana-gouemol, wat
op die rooidatalys geplaas is. Die
sanderige noordelike hang van die
Bronberg bied beweegruimte aan
dié mol wie se habitat besig om te
kwyn weens ontwikkeling.

Geskiedenis
Die beplande ontwikkeling in
Shere kom reeds ’n lang pad. Leo -
prop (Edms) Bpk het op 22 Julie
2014 toestemming van die Gau -
tengse departement van landbou
en landelike ontwikkeling ontvang
vir hulle aansoek vir omgewings -
magtiging vir voorgestelde dorps -
ontwikkeling op gedeelte 220 van
die plaas Tweefontein 372 JR. Dié
magtiging is op 9 April 2018 vir ’n
verdere vyf jaar verleng.
Die doel van die nuwe aansoek is
om die besonderhede van die
houer van die omgewingsmag ti -
ging te wysig vanaf Leoprop na
Cumacor (Edms) Bpk en om die
goedkeuring van die beoogde
winkelsentrum op die aangren sen -
de eiendom, gedeelte 218, wat
onlangs deur Cumacor verkry is,
uit te brei na gedeelte 220, wat nie
deur die huidige omgewings mag -
tiging gedek is nie.
Kennis gewing is in Desember ver -
lede jaar gegee dat Cumacor aan -

 soek doen vir ’n gedeelte twee wy -
siging in terme van regulasie 31
van die Nasionale Omgewings be -
stuurswet vir gedeeltes 218 en 220
van die plaas Tweefontein 372 JR.
Die konsepwysigingsevaluerings -
verslag is van 3 Desember 2021 tot
23 Januarie 2022 beskikbaar ge -
stel. Die Eco Elementum groep van
maatskappye tree op as onaf han -
kli ke omgewingsbeoordelings -
praktisyn en reël die openbare

deel nameproses vir dié
geïnte greer de om ge -
wingsmag ti gings proses. 
’n Openbare opedag is op
13 Jan uarie op die perseel
gehou. Mense kon tot 
23 Januarie as belang heb -
bende par tye registreer.

Benader
Tracy sê sy glo dat die
hele proses op ’n on der -
duimse manier bena der
is. Sy sê dat sy nie kon uit -
vind of enige fisiese ken -
nis gewings aan die ge -
 meenskap gegee is met
die eerste omge wings -
impakstudie wat vir Leo -
prop gedoen is nie. Tracy
kon ’n kennisgewing in
die Staats koerant op -
spoor, maar sy vra wie op

aarde elke dag die Staats koe rant
lees.
Tracy sê dat die gemeenskap eers
van dié projek bewus geword het
toe een inwoner laat in Desember
2021 ’n kennisgewing in haar hek
gekry het. Dit was reeds vir die
tweede rondte impakstudies, om
die applikant se naam van Leoprop
na Cumacor te verander en om die
winkelsentrum na die aangren sen -
de eiendom uit te brei.

Gemeenskapslede wat dit
kon reg kry om die opedag
by te woon, sê dat die doel
was om die gemeen skap te
oortuig daarvan dat die
aanvanklike konstruk sie -
planne aangepas gaan
word om meer ‘omge wings -
vrien de lik’ te wees.
“Dié projek is klaar goedgekeur,” sê
Tracy. “As hulle enigsins regtig be -
langgestel het in omgewings be -
waring, hoekom het hulle besluit
om die kennisgewing uit te reik in
’n tyd wat hulle weet almal op va -
kansie is,” vra sy. “En dan laat hulle
geen verdere openbare deelname
toe as mense nie in die gestipu -
leerde tyd as belanghebbende
partye geregistreer het nie.”
“Ek voel net dat ’n omgewings im -
pakmaatskappy die gemeen skap
moet toelaat om meer in ligting te
verskaf as dit by die moont like uit -
sterf van ’n spesie kom,” sê Tracy.

Gouemol
In haar beswaarskrif, het Tracy do -
ku mentasie aangestuur wat wys
dat gouemolle baie sensitief is vir
ondergrondse versteurings en dat
hulle ongewone klanke kilometers
ver kan hoor. Sy sê dat konstruksie
in dié gebied sal bydra tot die uit -
sterwing van die Juliana-gouemol

omdat dit onmoontlik is vir enige
maatskappy om daarop aanspraak
te maak dat hulle bouproses ‘om -
gewingsvriendelik’ sal wees.
Goue molle is enkellopers, maar
kom in kolonies voor met ’n net -
werk van tonnels. Ontwikkeling,
paaie en mynboubedrywighede in
die Bronberg het dié kolonies goue
molle van mekaar afgesny; ’n feit
wat inteling ’n bedreiging vir ge -
ïso leerde kolonies maak.
Die 10 cm lange Juliana-gouemol
se tonnels word in diep sand ge -
grou en is naby aan die grond op -
pervlakte. Dié tonnels loop parallel
met die grondoppervlakte en kan
as riffies op die grond gesien word.
Goue molle stoot nie hope grond
op die oppervlakte uit soos mol -
rotte nie.
Anders as molrotte is die goue mol
nie ’n herbivoor nie, maar vreet
slegs insekte. Hy is letterlik so blind
soos ’n mol, het geen oë nie, en
maak staat op sy reuksintuig om
hom van punt A tot B te kry.

Gouemolle bedreig deur sentrum wat  hulle naam dra 
’n Juliana-gouemol wat Tracy Wolff op haar
Shere-hoewe, naby aan die voorgestelde
bouperseel, gekry het   Foto: Tracy Wolff

Die geel kolle dui moontlike gouemol habitat-
waarnemings aan. Die geel raam om die be -
plande ontwikkeling wys ’n ‘gouemolgebied’
van 6 540 m²    Bron: Eco ElementumDie perseel van die beplande winkelsentrum word met ’n rooi blok aangedui

en die blou kolle is NFEPA vlei lande   Bron: Eco Elementum

aktueel
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toeka se dae

Angie Kleijn

Die dra van maskers het die
afgelope twee jaar deel van
almal se alle daag se bestaan

geword. Tog is dit nie die eerste
keer dat die wêreld mas kers dra
nie. Ons kyk hier na ’n paar mas -
kers wat met die Groot Griep van
1918 gedra is, gasmaskers wat in
die Wêreldoorloë uitgedeel is, die
gedoentes wat sogenaamde
plaag-dokters in die 1600’s gedra
het en ’n raaiselagtige masker wat
uit ’n konsentrasiekamp in die
Anglo-Boere-oorlog kom.
Kenners krap kop oor die skaapvel-
masker wat die Mentz-familie van
Pretoria aan die Erfenisstigting se
museumstoor by die Voortrek ker -

monument geskenk het. Anna Eli -
zabeth de Klerk (Mentz) en haar
vier kinders was in die Bethulie-
kon sentrasiekamp. Volgens fami -
lie-oorvertelling is dié masker ge -
bruik om ’n mens se gesig teen die
son te beskerm.

Dr Johan van Zÿl, senior vakkun -
dige van die Oorlogsmuseum van
die Boererepublieke, het die mas -
ker as baie vreemd en bisar beskryf
en het gesê dat hy nog nooit op so
iets afgekom het nie. “Die familie
se vertelling is korrek, maar die
rede vir die masker se gebruik sal
altyd onseker wees,” sê dr Johan.

Plaag
In die Duitse Museum van Mediese
Geskiedenis in Ingolstadt is daar ’n
egte masker van ’n plaag-dokter
uit die 1600’s, wat ook uit een of
ander vel gemaak is. Volgens die
‘miasma’ teorie is daar toentertyd
geglo dat mense siek word vanweë
‘slegte lug’ en die masker se lang

gepunte ‘neus’ is ontwerp sodat
kruie daarin kon smeul en die sleg -
te lug nie ingeasem kon word nie.
Alternatiewelik het die plaag-dok -
ters gedroogde blomme, vars
kruie, speserye, kanfer of ’n spons
vol asyn in die masker se ‘tuit-neus’
ingedruk.
Saam met die masker het plaag-
dokters ’n wye-rand hoed, bril,
hand skoene en ’n lang leer- of
met-was-geseëlde seiljurk, wat van
die nek tot die enkels gestrek het,
bo-oor hulle klere gedra. Dié jurk is
glo ook met kruie behandel.
Die uitrustings is beskryf deur ’n
dokter van Genève, Jean-Jacques

Manget, in sy 1721 boek, ‘Treatise
on the Plague’, waarin plaag-dok -
ters wat van 1636 tot 1637 in Nij -
megen gewerk het, beskryf word.
Die uitrusting is ook deur plaag-
dokters gedra in die plaag van
1656, wat 145 000 lewens in Rome
geëis het en 300 000 in Napels.
Met die uitbreek van die Covid-19
pandemie is verskeie foto’s van
antieke maskers wyd op sosiale
media gedeel. Daar is egter heel -

wat foute gemaak met die
rede of tydperk agter die
dra van die mas kers.
Een van die bekendste fo -
to’s het niks met die Groot
Griep te doen ge had nie
en is jare voor die uit braak
van dié griep as mode-foto
ge neem. Die oorspronkli ke
foto, beskikbaar deur
Alamy, dra die titel “Ladies’
fashion from 1913” saam
met ’n Duit se beskrywing
van ’n modegier wat Turk -
se vroue se sluiers as ver -
wy singspunt het.
Dan is daar ook ’n vreemde foto
van vroue met groot plastiese sak -

 ke oor hulle koppe en skouers, wat
op sosiale media versprei is. Dié
foto’s het niks met 1918 te doen
nie. Dit is op 20 November 1953
deur Associated Press gepu bliseer
en volgens die agentskap se be -
skry wing wys die foto Meriel Bush,
links, en Ruth Neuer, regs, wat die
gedoentes dra om die effek van
rook en suurreën, wat twee dae in
’n ry in Philadelphia geheers het, te
bekamp. ‘National Geographic’ het
berig dat dié be soedeling mense
se longe aan ge tas het.
Nog ’n foto van twee vroue met
skerp-gepunte plastiese maskers
het ook niks met die 1918 pan de -
mie te doen nie. Die foto is in Jan -
uarie 1939 in Montreal, Kanada
ge neem en die plastiese maskers

stem ooreen met gesigskerms wat
gedra is as beskerming teen
sneeu storms. Die foto kom uit die
argief van ’n Hollandse stigting,
Spaarnestad Photo, wat miljoene
foto’s van regoor die wêreld in Den
Haag bewaar.

Gasmasker
Baie van die masker-foto’s wat
men se op sosiale media gedeel
het, is in die twee wêreldoorloë
gedra. Die foto van twee vroue
met ’n baba in ’n waentjie is in die
Tweede Wêreldoorlog in Londen

Mites en maskers loop al lang pad saam met mensdom

Britse Rooikruis verpleegsters by Vlaandere
Foto: Bentley Archive / Getty Images

Dié gasmasker-foto is op 9 Junie
1941 geneem met ’n verrassings -
gasaanval in Kingston, Londen 
Foto: Getty Images

Petra Luus, museumkurator by die
Erfenisstigting, met die raaiselagtige
skaapvel-masker uit die Bethulie-
konsentrasiekamp
Foto: Verskaf

Dié was toe altyd ’n 1913 mode-foto
Foto: Alamy

Meriel Bush, links, en Ruth Neuer,
regs, met die plastiese sakke om hul -
le op 20 November 1953 teen besoe -
deling in Philadelphia te beskerm
Foto: Associated Press

In die Duitse Museum van Mediese
Geskiedenis in Ingolstadt is daar ’n
egte masker van ’n plaag-dokter uit
die 1600’s
Foto: vintagenewsdaily.com

Dié foto is glo in die
1918 Groot Griep-
pandemie ge-
neem en wys 
’n man wat 
deur ’n gat in 
sy masker ’n 
sigaret rook
Foto: redd.it

’n Oregon koerant-knipsel uit 1918
lui: “Wear a mask”. Die res van die
teks was: We appeal to your civil pa-
triotism to co-operate with us in our
effort to stamp out the Spanish In-
fluenza or ‘Flu’ Plague in Portland by
wearing a mask.”
Foto: University of Oregon 

toeka se daetoeka se dae

Na bladsy 22

Die foto is in Januarie 1939 in Mont -
real, Kanada geneem en die plas tie -
se maskers stem ooreen met ge sig-
 skerms wat gedra is as beskerming
teen sneeustorms
Foto: Spaarnestad Photo
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Maskers . . .
vanaf bladsy 21

geneem en die vroue dra gasmas -
kers. Die oorsprong van die foto is
Getty Images en die beskrywing
lees: ’n Jong ma in ’n gasmasker
plaas haar seun se gasmasker op sy
gesig met ’n verrassingsaanval in
Kingston. Die foto is op 9 Junie
1941 geneem.

Daar is ook ’n bekende foto van
drie vroue, wat amper lyk asof hul -
le ’n variasie van die plaag-dokter
masker dra. Die foto is egter van
Britse Rooikruis verpleegsters wat
in Vlaandere met die Eerste Wê -
reld oorlog gasmaskers dra. Die
foto is deur Getty Images en kom
uit die Bentley-argief. 
Nog ’n foto wat opspraak verwek
het, is die gemaskerde hoogskop-
meisies op ’n verhoog. Die foto

kom uit die ‘Daily Mail’ (Gamma-
Keystone via Getty Images) en is
glo in ’n ondergrondse bom skui -
ling in die Tweede Wêreld -
oorlog geneem.
Behalwe vir die besker -
mende mas kers – vir die
plaag-dokters in die
1600’s, in die Groot Griep
van 1918 en die wêreld -
oorloë se gas maskers –
dra mense vir eeue reeds
mas kers in rituele of vir
godsdienstige redes of
bloot vir vermaak: Van
tradisionele Afrika-mas -
kers tot die Indiese, Japan -

se, Koreaanse en Egiptiese mas -
kers, dit wat met karnavaltyd in
Venesië gedra is, met Halloween
in Amerika, dit wat Kersvader

dra en sommer net die plastiese
mombakkies waarmee kinders so
graag rondhardloop.

Optimizing your
retirement position
Major events in life require

careful planning. During
the wealth-creation phase

of your life, these events might 
include buying a house, getting
married or starting a family. As the
sun starts to set on your working
years, retirement beckons which
propels you into a whole new
arena of free dom, provided you
made sufficient provision.

Statistically the current workforce
only starts saving for retirement
somewhere between the ages 
of 23-30, many of whom, now 
retire at age 60. Not only are the
number of years that savings are
contribu ted, less than historic 
contributions of previous gene -
rations, but with the advances in
medicine we also live longer and
spend more years in retirement.  

During the last 10 years leading up
to retirement, it is vitally important
to have a clear understanding of
how the provision you’ve made
thus far, aligns with the income 
required post retirement. If it has
been determined that retirement
capital saved up to this point is not

sufficient, you still have time on
your side to remedy the situation.

Some remediation strategies
might include:
•  Retiring later;
•  Reducing current expenses to

increase pre-retirement savings
or 

•  Reducing your post retirement
income expectation

Once the plan has been put into
motion the most critical action to
follow is to stick to it! Stay away
from the noise that surrounds the
economy, politics and markets 
because one should never make
long-term decisions based on
short-term trends. Emotions can
be a destroyer of value where you
allow them to get the better of
you. Many investors have made
the mistake of disinvesting right at
the bottom, following a market
crash (shortly before retirement).
In these instances, they did not
only realise a capital loss, but they
were also not invested to benefit
from a recovery in the market.
Growth in your investment 
portfolio is not something that

ceases the moment you retire and
start withdrawing an income. The
amount of growth you’ll enjoy
post-retirement, depends on how
your financial adviser structures
the underlying portfolio. The 
inclusion of growth assets like 
equities and listed property play a
crucial role in adding value to the
portfolio over time and ensuring
the sustainability of future 
incomes to be paid. 

If you want to protect and ensure
the longevity of your investment,
avoid withdrawing at a rate 
equivalent to or in excess of the
growth that you receive. In 
exceptional circumstances when
you need an infusion for unfore-
seen circumstances you may 
temporarily increase your income
perhaps for a period of 12 months,
but as soon as reasonably possible,
return to the long-term income
strategy so as to avoid capital 
erosion over the me dium term.

Where the need arises in later
years, you can discuss increases to
your income with your adviser to
continually meet the rising cost of

living and care, and also to under-
stand the impact that an increase
may have on the value of your ca -
pital in the future. As you advance
in years, the term for which the
capital needs to make provision
decreases. For someone aged 80
an annual income of 8% might be
reasonable, but not for someone
retiring at age 60.

Lastly please remember; the great-
est gift a parent can give his/her
children, is not an inheritance. The
greatest legacy, is to remain finan-
cially independent throughout
your lifetime, which you can en-
sure by planning for retirement
sooner, rather than later.

promotion

Jacqui Kruger
jacqui.kruger@psg.co.za
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Langs die Halloween ‘pampoen’
staan ’n dogtertjie met ’n masker
wat aan die een uit die Bethulie-
konsentrasiekamp herinner. Die foto
is in die vroeë 1900’s geneem
Foto: historydaily.org

’n Antieke karnaval-masker uit
Venesië
Foto: etsy.com

Tuisge maakte
Amerikaanse
Hallo ween-
maskers uit
1920
Foto: www.
projectb.com

Die hoogskopmeisies met
gasmaskers aan in ’n on -
dergrondse bomskuiling in
die Tweede Wêreld oor log
Foto: Daily Mail – Gamma-Key-
stone via Getty Images

Kersvader-mombakkies uit die verlede
Foto: Sears Christmas catalog

Dié ingekleurde 1918-foto wys ’n
paartjie met vreemde maskers aan 
Foto: redd.it
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28 Januarie gebruik is nie. Die in -
woner, wat anoniem wil bly, sê dat
sy monsters geneem het en dat 
dit nie dieselfde produk is as wat

voorheen gebruik is nie.
Die vorige produk bevat glo geen
menslike stowwe nie, maar sluit
onder andere dele van diere, mis,
vrugte en groente in. Die maat -
skap  py wat dit vervaardig is nog

besig met toets -
lopies en omge -
wingsimpakstu -
dies en het glo ’n
lisensie om die
produk vir die
stu  die aan ’n paar
vooraf uitge soek -
te plase te verskaf
en net vir gebruik op graslande.
Slegs een plaas in dié gebied is
goedgekeur, wat be teken dat die
tweede plaas wat dit gebruik het,
dit sonder toe stem ming en sonder
die maatskappy se kennis gedoen
het.
Die produk moet glo op ’n baie be -
paalde manier aangewend word
en beperkte hoeveelhede moet

gebruik word om die stank onder
beheer te hou. In dié gebied het
dit verlede jaar ongeveer twee
weke geneem vir die stank om
draagbare vlakke te bereik.
Volgens inwoners kon mense
windaf nie eet, slaap of asemhaal
nie en het naar geword en opge -
gooi. Die stank het glo kilometers
ver toegeslaan.

“Alles vrot! Help asseblief, daar
loop menslike ontlasting uit
die graslande uit in die pad af

tot in die Elandsrivier en die nare
stinkspul sit aan ons motors vas!”
Dit is die noodroep wat inwoners
langs die Zonkolol-pad (R495)
naby Rayton van vroeg af op die
oggend van 28 Januarie aan die
Bronnie uitgestuur het.
Inwoner Karen Saunders het raads -
lid vir wyk 100, Johannes Bekker,
gevra of daar iemand is wat drin -
gend ondersoek kan instel. “Die
ZCC-kerk daar het een of ander
‘bemesting’ op hulle lande gegooi,

wat soos riool lyk en ruik. Die groot
probleem is dat dit besig is om in
die rivier in te loop,” het sy gekla.
Raadslid Bekker het laat weet dat
die provinsiale gesondheids de par -
tement daar gaan oorneem om die
saak te ondersoek.
Nog ’n inwoner langs dié pad, wat
anoniem wil bly weens haar vrees
dat daar ‘weer’ teen haar wraak ge -
neem sal word, sê: “Hier gaan groot
siektes kom. En nie net onder die
mense nie. Ons sien gereeld riet -
bokke, duikers en steenbokkies

water drink in die Elandsrivier en
ek praat nie eers van al die water -
voëls nie.”
Die Elandsrivier se oorsprong is
naby Ekangala en hy mond uit in
die Olifantsrivier in Limpopo. Die
rivier vloei in noordoostelike Gau -
teng onder die Molotopad (R573)
deur. In die bankeveld het dit ’n
aansienlike linkersytak wat ook as
Elandsrivier bekend staan. 
Albei Elandsriviere loop noord van
Cullinan deur imposante klowe
wat diep in die bankeveld inkerwe;
die eerste een by Muningi Gorge
en die tweede een by Little Eden.
Sytakke in dié rivier is die Kameel -
rivier, Enkeldoringspruit, Hart bees -
spruit en Elandsfonteinspruit.
Damme in dié rivier is die Rust de
Winterdam en Rhenosterkopdam.
Ná die ‘bemesting’ reeds in die
Elandsrivier geloop het, het daar

die middag van 28 Januarie ’n pad -
skraper opgedaag wat die stink -
spul probeer toestoot het. Volgens
die inwoner, wat anoniem wil bly,
was dit private masjinerie, wat nie
op ’n openbare pad gebruik mag
word nie. Daardie middag het dit
gereën en die ‘bemesting’ is weer
blootgelê.
Die afgelope jaar was daar glo
twee plase in die gebied wat ’n on -
welriekende produk as bemesting
gebruik het. Mense het berig dat
die stank so erg was dat hulle wer -
kers siek geword het. 
Inwoners het glo destyds kontak
gemaak met die ‘vervaardigers’ van
dié produk, wat nog in die ekspe -
rimentele fase was. Teen die Bron -
nie se saktyd is dit nog nie be ves-
 tig of dit dié produk is wat weer op

‘Grondbemesting’ besoedel en stink glo  ten hemele

Twee mans is in Januarie in heg -
tenis geneem vir dwelmhandel

in Bronkhorstspruit.
Volgens polisiewoordvoerder, kon -
stabel Munyadziwa Ramovha, het
die polisie ’n ondersoek geloods ná
hulle ’n wenk ontvang het van ’n
verhoorafwagtende in ’n saak oor
dwelmhandelaars.
Die polisie het twee verdagtes op
16 Januarie begin dophou. Op

18 Januarie het die polisie ’n saak
van inbraak en diefstal, wat vroeër
aangemeld is, ondersoek. By een
van die verdagtes se huis is 48 pak -
kies dwelms gevind asook ’n plas -
ma TV, wat aan die inbraak en
dief stal-saak verbind kon word.
Die verdagte het aangedui dat hy
nie al een is wat betrokke was nie
en het gesê dat sy medepligtige
vanuit ’n winkel op die hoek van

Kerk- en Lanhamstraat werk. 
Dié tweede verdagte is met 38
pak kies nyaope in sy besit ge -
vind.
Die twee verdagtes het bevestig
dat hulle saam met dwelms
han del dryf. Hulle is in hegtenis
geneem vir die besit van
dwelms, dwelm handel en die
besit van moontlike gesteelde
eiendom.

Die ‘bemesting’ loop die oggend van 28 Januarie uit die
grasveld in die grondpad in
Foto’s: Verskaf

Die gemors is die middag van 
28 Jan uarie toegestoot

Die onwelriekende ‘misstof’ loop in
die Zonkolol-pad af

Ná ’n reënbui daardie selfde middag
het die ‘bemesting’ weer onder die
grondhope uitgekom

Só bereik die stankstroompie die
Elandsrivier

Die ‘bemesting’ loop in die rivier in

Die padskraper wat die lopende
‘bemesting’ probeer toestoot het

Geld, dwelms en die televisiestel wat
gevind is
Foto: Verskaf

Dwelmhandelaars aangekeer

aktueelaktueel
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Die Forfar-pad is ’n nagmer -
rie, sê inwoners vanaf Rooi -
kopjes tot Vaalbank, Forfar,

Firolaz, Leeuwfontein, Schietpoort,
Hartbeesfontein en Witfontein. Dié
pad is nie die enigste roete na Ray -
ton nie, maar glo die kortste een
wat deur die inwoners van dié lan -
delike gebied gebruik word.
Yolandi Coetzee vertel dat sy al
tien jaar in dié gebied woon en dat
die pad net al hoe meer agteruit
gaan. Sy sê dat swaar gelaaide
vrag motors die pad verniel en in -
woners wil weet hoekom hulle die
pad gebruik. 
Dit is volgens Yolandi vragmotors
wat steenkool en sand vervoer, wat

dié pad klaarblyklik gebruik om die
weegbrugpad te vermy. Sy sê dat
die inwoners al om hulp en raad by
alle moontlike owerhede aan ge -
klop het, maar dat die probleem
nie opgelos word nie.
Inwoners beweer dat ’n onder ne -
ming wat die berging en versen -
ding van kole koördineer, die pad
misbruik. Volgens Maud van Ven -
rooy van die plaaslike gemeen -
skaps polisieëringsforum het kole-
ondernemings glo in 2016 die
Forfar-rangeerwerf, wat voorheen
in onbruik was, begin gebruik om
kole wat by Palesa in Kwamhlanga
in Mpumalanga gemyn word, te
berg.

Dié bedrywighede is glo onlangs
gestaak, maar word binnekort her -
vat sodra ’n weegbrug opgerig is.
Volgens Yolandi het die paaie-
departement op Bronkhorstspruit
laat weet dat hulle die pad nie
weer gaan skraap nie. Nog ’n pad -
gebruiker, Ursula Joubert, sê dat
die Forfar-pad nie meer geskraap
kan word nie, en dat dit opgevul
moet word. 
Die pad is glo so gereeld geskraap
dat klipbanke blootgelê is en groot
klippe en rotse nou gevaar inhou.
Afvoerpype staan bo die padop -
per vlakte uit en word deur vrag -
motors stukkend gery.
Versterkingsmateriaal binne-in die
pype veroorsaak dat voertuie se
bande daardeur ook stukkend
gesteek word. Behalwe vir pap
wie le en gesnyde bande, sukkel

padgebruikers met stukkende
motoronderstelle en skokbrekers
wat vervang moet word.
Ursula het verskeie foto’s geneem
van ’n groot asbespyp wat deesdae
bokant die padoppervlakte uit -
staan en sê, “Dis wat die mense op
die pad elke dag moet verduur”.
Ursula het die foto’s net verby die
Forfar-stasie ná die draai op pad na
Rayton geneem en sê, “Ek wil nie
eers weet hoe lyk die pad verder af
na Rayton toe nie”.

Die padoppervlakte van naby gesien
Foto: Yolandi Coetzee

Inwoners sê swaar vragmotors
veroorsaak die skade aan die pad
Foto: Yolandi Coetzee

Klipbanke word blootgelê op die
Forfar-pad
Foto: Yolandi Coetzee

Dié pyp net verby die Forfar-stasie
ná die draai op pad na Rayton is
reeds stukkend gery
Foto: Ursula Joubert

Ursula Joubert wys hoe hoog die
pyp bo die Forfar-pad uitstaan 
Foto: Ursula Joubert
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Pom-poms neem erger
oor ná goeie reën
Die goeie reënseisoen het die

pom-pom onkruid laat
handuitruk. Dié onkruid se

blomseisoen is tussen Desember
en Maart en sy pienk-pers blom -
me tjies kan oral in padreserwes,
grasvelde en selfs natuurreservate
in die Bronberg-gebied gesien
word.
Vriende van Rietvlei-natuurreser -
vaat het op 22 Januarie ’n pom-
pom uitroeisessie gehad. Hulle het
om 7.30 vm by die werkswinkel-
area net ná die ingang tot die
reservaat ontmoet. Ná hulle swoeg
en sweet is die onkruid in swart
sakke toegebind en het hulle ’n
bring-en-braai by Jackal’s Den ge -
hou.

Dié onkruid hou een van die groot -
ste gevare vir ons land in omdat dit
on gerepte grasveld inneem. Pom-
pom, Campulo cli nium macroce pha -
lum, be hoort aan die Aster-fami-

lie en maak duisende
saadjies wat deur hulle
klein ‘sambreeltjies’ in die
wind versprei word. 
Grasveld wat met pom-
pom be smet is verloor sy
drakrag vir vee en wilde
diere en raak totaal waar -
deloos. Die onkruid be -
dreig dus almal se
voort bestaan, want as
die boere nie vleis en
melk kan pro du seer nie,

kan ons nie lewe nie,
gras  vretende wild sterf
uit, die hele ekonomiese
balans van die land word
ver steur en sy verskei den  heid aan
inheemse plan te ver dwyn.
Grondeienaars in die groter Bron -
berggebied doen hulle uiterste om
die onkruid uit te roei en hulle
word ook wetlik verplig om dit te
doen. Om die blomme af te pluk
en te vernietig, los egter net ’n deel
van die probleem op. 
Jy moet seker maak dat die saad -

jies nie versprei word nie. Pluk die
blomme en knoppe af en plaas in
’n donker plastieksak. Laat vir ’n

paar dae in warm son lê, sodat die
blomme kan ontbind en saad vor -
ming stop. 
Verbrand die oorblyfsels. Trek die
res van die plant met wortels en al
uit. As die plant bogronds afbreek
is dit so goed soos ’n vitamien -
inspuiting. Al wat ’n stukkie wortel
is sal weer uitgroei. Grawe die wor -
tels uit as die plant afgebreek het
en verbrand hulle ná uitdroging.
Daar is die afgelope jare ’n bio lo -
giese beheer vir pom-poms in ge -
stel. In 2014 het die Cullinan Be -
warea ’n insek, Liothrips tractabilis,
by verskillende plekke in die be -
warea vrygelaat met die hulp van
’n biologiese beheer-offisier van
die Werk vir Water-program. 
Dié blaaspootjie larwes en volwas -
se nes vreet die stamme en blare
by die apikale loot-punte wat na
mis vorming lei, wat die plant se
hoog te en biomassa, sowel as
blom produksie, verminder. Dié
insekte het die grootste impak op
saailinge of nuwe groei in die
lente.

Die Vriende het ’n groot stuk grasveld by Riet vlei
skoon gekry
Foto: Chilene Verheem

Die blomme en hulle sade word in
asbliksakke gelaat om te vrot sodat
hulle nie verder versprei nie
Foto: Chilene Verheem

Die foto, wat op 18 Januarie by Riet -
vlei Natuurreservaat geneem is, wys
hoe geil die pom-poms groei
Foto: Louis Jordaan

Vriende van Rietvlei Natuurreservaat takel die
pom-poms op 22 Januarie
Foto: Chilene Verheem

’n Man is op 8 Februarie dood
in ’n botsing tussen twee swaar
voertuie op Lynnwoodweg-ver -
lenging in die Tierpoort-gebied.
Volgens Kyle van Reenen, Emer-
G-Med woordvoerder, het die
ongeluk ongeveer 3 nm ge -
beur. Hy sê dat die bestuurder
in die voertuig vasgekeer was
en op die toneel dood verklaar is
toe paramedici daar aangekom
het.

Kyle sê dat geen beserings aan in -
sit tendes van die tweede voertuig
ge rapporteer is nie.

’n Geliefde spinale chirurg van
Mooi kloof, dr Gareth du Plessis, is
op 21 Januarie oorlede.
Gareth is verlede jaar ná 113 dae in
die hospitaal ontslaan. Hy was 86
dae in Netcare Unitas-hospitaal se
intensiewesorgeenheid en was 74
dae aan ’n ventilator gekoppel. Hy
is aanvanklik met dermperforasie
opgeneem by dié hospitaal, waar
hy self gewerk het, en het nierdia -
lise ondergaan en longontsteking
sowel as Covid-19 opgedoen.
Daarná het Gareth maande se re -
ha bilitasie by die Muelmed-reha -
bilitasiesentrum deurgemaak. Hy
het goed genoeg herstel om huis
toe te gaan voor hy weer, dae voor
Kersfees, in die hospitaal opge -
neem is. 

Die 48-jarige Gareth is aan kom pli -
kasies weens Crohn se siekte, wat
perforasies en fistels in sy inge -
wan de veroorsaak het, oorlede.
Gareth laat sy vrou, dr Liandi
Freese, en hulle twee kinders, die
11-jarige Kira-lee en negejarige
Liam, agter.

Dr Gareth du Plessis en sy vrou, dr
Liandi Freese
Foto: Verskaf

Geliefde Mooikloof-chirurg
oorlede

Die ongeluk op Lynnwoodweg-verleng ing
Foto: Verskaf

Ongeluk eis lewe

Motoriste moedeloos
oor Forfar-pad
Motoriste moedeloos
oor Forfar-pad
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is. Byvoorbeeld, ’n hond het net
vier of vyf sulke beentjies in die
neus. 
Met soveel neusbeentjies het die
erdvark meer plek vir die reuk slym -
vlies, waar die reukbolle voorkom,
wat op ingewikkelde wyse “gekop -
pel” is aan die brein se limbus stel -
sel. ’n Erdvark se neus het nege
sulke reukbolle – meer as enige
ander soogdier. So, hulle goeie
reuksintuig kom nie net van die
hoeveelheid reukbolle nie, maar

ook in die ontwikkeling van die
brein.
Boonop is die snoet se punt hoogs
beweegbaar en die kante van die
neusgate het dik hare, wat die
snoet teen grond en stof beskerm
wanneer die dier grou. Hulle lang
oorskulpe, 150–210 mm, kan ook
terugvou om die ore in die grou -
proses te beskerm. Dié oordadige
ore lyk amper soos dié van ’n don -
kie of haas.
’n Gemiddelde erdvark weeg tus -

sen 60 en 80 kg en is 105–130 cm
lank. Sy gespierde stert kan tot 
70 cm lank wees. Sy rug is gerond,
sy skouers staan 60 cm hoog en sy
omtrek is omtrent 100 cm. ’n Erd -
vark se agterbene is langer as sy
voorbene. Die voorbene spesia li -

seer in grou en spog met ’n impo -
sante paar kloue elk. In warm stre -
ke is dié diere bykans haarloos,
maar in koeler gebiede is die dik
vel met ruwe hare bedek, wat geel -
bruin, bruin of swart kan wees.
Dié diere is alleenlopers en man ne -

tjies en wyfies het elkeen
hulle eie skuiling. Hulle
kan meer as een maat hê.
Die wyfie is vir sewe maan -
de dragtig, waarna sy een
550 mm lange kleintjie,
wat tussen 1,8 en 2 kg
weeg, in haar skuiling kry.
Die kleintjie verlaat die
skui ling na ’n paar weke
saam met sy ma en begin
termiete vreet as hy agt
weke oud is. Teen drie
maande word hy gespeen
en tussen ses en twaalf
maande is hy onafhanklik.
’n Erdvark is volwasse op
twee jaar en kan in ge van -
geskap tot 23 jaar lank
leef.
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Aardige ‘vark’ is eintlik ‘n lewende  fossiel
Een van die aardigste diere

wat ’n mens in die Bronberg-
gebied kan raakloop word ’n

‘vark’ genoem, al is hy glad nie aan
varke verwant nie. Hy hou dwars -
deur sy lewe aan om nuwe tande
te groei, verteer sy kos amper soos
’n voël dit doen, sy ore lyk soos dié
van ’n donkie, hy het meer been -
tjies in sy snoet as enige ander
soogdier en begrawe boonop sy
mis soos ’n kat.
Geneties gesproke is die aardvark,
of erdvark, ’n lewende fossiel,
aangesien sy chromosome baie
van die vroeë euteriese (soorte
soogdiere) rangskikking weer -
spieël voor die afwyking van die
groot moderne taxa.
Hy lyk dalk soos ’n vark met sy lang
snoet, maar sy naaste oorlewende
verwante spesies is die gouemolle,
klaasneuse en die tenrek, wat
ende mies in Madagaskar is. Hy is
oorspronklik in dieselfde orde,
Edentata, as die miereter, gordel -
dier en luiaard geplaas, maar van -
dag word die erdvark gesien as die
enigste oorlewende spesie van die
soogdierorde Tubulidentata – die
buistandiges. 
’n Volwasse erdvark het geen voor -
tande nie en die tande wat hy wel
het, het geen emalje nie en is nie
regtig ‘tande’ soos ons dit ken nie.

Hulle kwyn en groei dan konstant
weer terug en het geen tand wor -
tels nie. Sy kos hoef nie gekou te
word nie, omdat hy ’n ‘spiermaag’
(gizzard) het wat kos fynmaal, baie
soos dié van ’n voël.
Die erdvarkgate wat hy grou is vol -
op in ons gebied en word deur
baie ander diere gebruik, maar die
ou wat hulle gegrou het sal jy nie
sommer raakloop nie. Hy is ’n sku
nagdier wat die hele dag opgekrul
in sy skuiling lê en slaap. Sy mis sal

jy ook nie maklik
kry nie omdat hy
gate van tot
10 cm diep grou
om dit in te be -
grawe.
’n Erdvarkgat kan
tot 10 meter diep
wees en hy grou
tonnels wat ver -
skeie ‘kamers’ het
met meer as een
opening.
Wanneer hy so
teen ske mer sy
skuiling verlaat,
sal hy vir ’n hele
ruk stokstil voor
die opening
staan om seker te maak hy hoor of
ruik geen bedreigings nie. Dis om -
dat dié ou baie beperkte sig het en
boonop kleurblind is.

As hy bedreig word kan hy baie
vinnig met sy kragtige kloue ’n gat
grou – hulle sê selfs vinniger as wat
’n hele klomp mense met grawe
kan. Verder beweeg hy redelik sta -
dig, alhoewel hy verstommend
genoeg ’n baie goeie swemmer is.
Die erdvark kan op grasvlaktes,
bosvelde of in woude voorkom –
basies enige plek waar daar ge -
noeg miere en termiete is om te
vreet. Dié miere lek hy op met ’n
taai tong wat hy tot 30 cm ver uit
sy bek kan steek. Hy kan ook ander
insekte vreet; daar is al gesien dat
erdvarke muise vreet en hulle ge -
niet vrugte van die gemsbok kom -
kommer.
Nog ’n aardigheid aan dié dier is sy

snoet, wat tussen nege en elf ge -
spesialiseerde beentjies bevat –
meer as enige ander soogdier wat
by geboorte ten volle ontwikkeld

’n Erdvark klim uit
die skuiling wat hy
gegrou het
Foto: Wikipedia

’n Wyfie en haar kleintjie
Foto: Wikipedia

’n Erdvark se taai tong kan tot 30 cm lank wees
Foto: pinimg

Bedags lê erdvarke opgekrul en slaap
Foto: Wikipedia

Versigtig wat jy weggooi
“Wees baie versigtig met dit wat
jy weggooi,” sê Carol Martin van
Vriende van Serene Valley in
Garsfontein.
’n Mens besef nie altyd waar jou
weggooigoed beland en hoe -
veel skade dit aan klein diertjies,
reptiele en insekte doen nie.
Min mense dink dat ’n klewerige
plakker ’n doodsvonnis vir ’n
akkedis kan wees.
Debbie-lee Cheetham het ’n
akkedis gevind wat aan ’n plak -
ker, wat ‘fragile’ lui, vasgesit het.

Hy kon glad nie beweeg
nie. Sy het klapperolie en
’n verfkwas gebruik om
versigtig rondom hom te
borsel tot die gom op ge -
los het. Dit het haar om -
trent 20 minute geneem
om die outjie los te kry.

Die akkedis sit aan die
plakker vas
Foto’s: Debbie-lee Cheetham

Die plakker lui ‘fragile’

diere van die bronberg

Ma en kleintjie spog albei met imposante kloue
Foto: Burgers’ Zoo
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leserslens

Deur die lens van ons lesersDeur die lens van ons lesers
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 uitgawe kan gebruik. Ons bêre alle
foto’s en poog om soveel moontlik in opvolgende Bronnies te pu bliseer. 

Die son sak oor Bronkhorstspruit se gholfbaan
Foto: Laurika van der Linde

Paul Gerber het dié ‘padblokkade’ in die Bron -
berg Bewarea teëgekom. Hy is nie seker of dit
eerder ’n ‘sebra-kruising’ genoem moet word nie

Die water stroom behoorlik van die Bronberg af op pad na ’n op -
vang  dam in Zwavelpoort se Kiepersolkamp ná nog ’n bui reën in
Januarie. Engela Botes het dié treffende foto geneem

Dié asemrowende toneel is met sonsondergang deur
Laurika van der Linde in die gebied vasgevang

Dié veldlelie wys haar mooi ge -
waad slegs ’n dag of twee per
jaar. Dit staan in die volksmond
bekend as die Oranjerivierlelie en
ook die kopseerlelie. ‘Alet Eras -
mus het dié een raakgeloop

Die baldadigheid van die jeug word met die ouer garde in die
Premier-wildreservaat gedeel. Albert Bester het dié troppie
blouwildebeeste voor sy lens gekry

Vir haar bly
dit een van
ons wildlewe
se mooiste
wesens, sê Emma Koeke moer. Sy het dié foto van ’n
jongerige koedoebul op ’n wildsplaas in die
omgewing afgeneem

Sjoe, maar die kos in hierdie
kombuis ruik lekker. Dít is wat
Helena Naudé Potgieter van
Tweedragt se Duitse herders -
hond volgens haar sê

Geen tekort aan wei -
ding of water vanjaar
in Zwavelpoort se
Kiepersolkamp nie.
Engela Botes Hennop
het die foto geneem

Eus de Clerk het dié reënboog oor Cullinan
afgeneem met die maan wat reeds in die
agtergrond in die blou lug hang

Ná ’n lekker reënbui
op Welbekend het
Ronéll van der Merwe
dié foto geneem

Die opkomende son sukkel om behoorlik gesig te wys deur die
wolkformasie oor Rooikoppies Foto: Johann van der Linde

Knus in hulle
nessie sit dié
swaeltjie-
broeipaar
op ’n Zwa -
vel poortse
stoep
Foto: Engela
Botes

Mari Dreyer het dié sonsopkoms oor Zwavelpoort om 
5 vm op 25 Januarie bewonder

Uitgestrek lê dié ‘kafeekat’ in die
sonnetjie agter Cullinan se
Stasie-restourant
Foto: Reuben Yssel

’n Uitgevrete springbokooitjie ge -
niet die oorvloed wat die somer-
neerslae gebring het by die
Still bosch-reservaat
Foto: Johan Pretorius 

Dié kuifkopvisvanger het voor Lud -
wieg Botha se kameralens gaan sit
op die Bothas se plaas buite Cullinan

Haar spesiale plekkie om teen
skemertyd te sit en stil te raak, sê
`Alet Erasmus van Kleinfontein

Nog ’n dag begin op Witfontein
Foto: Ursula Joubert
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die nodige verdiende respek: Self
sou ek dit kwalik beter kon. En
daar is sekere mense wat sou
sweer Vreethans is na regte die
ware Nols van die Nolsburger.
Soos dit wil blyk die geval met die
ander snelkos-geregte van die plek
te wees, skuil ’n kenner iewers in
die kombuis – of agter die iemand

agter die braai -
rooster en stoof in
die kombuis. Die
blote genot van
die broodjie (bruin)
se perfekte bros -
heid, belowe reeds
die hoogs bevre di -
gende samevoe -
ging van ’n smaak -
like en sorgsaam-
voor be rei de bin ne -

werking van die oorda dige Nols -
burger.
Ek kan ’n proefskrif oor die ‘plattie’
en die meegaande bestanddele
van dié Nolsburger skryf en ek
gaan: “Dis ’n ontbyt wat jou in
noodtoestande drie dae lank sal
kan laat hou, en jou agterna vir
drie maande daarna kan laat ver -
lang . . .”
Jy kan die nuwe Heydey se mense
om meer inligting bel: 
084-453-8621.
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Ons het ’n afspraak
by ’n pad-protes
en dié begin pre -

sies om 1 nm – aan sit-
tyd. Daarom besluit ons
om liewers iewers op
pad pad-afspraak toe, ’n
laat-ontbyt in te werk.
Dis die Saterdag ná die
groot reëns en ver spoe -
lings in die gebied en
ons ry-en-kyk-roete
neem ons deur Rayton.
Net daar begin die hon -
ger-alarm remonstreer dat vroeg -
oggend se koffie-en-beskuit nou
darem werklik behoorlik uitgedien
is.
’n Goeie vriendin het vertel dat die
Heyday Roadhouse nuwe eienaars
het en vriendin is in ekstase oor dit
wat dié nuwe mense voorsit.
Lankal se bloutjie of twee met die
‘ou’ eienaars vir eers vergete, swaai
ons by die ‘nuwe’ Heyday in.
Baie lanklaas ’n padkafee ervaar,
het ek en Metgesel, maar ons sou
ook nie vandag nie. Heyday is nou
’n kafee sonder die ‘pad: ’n ‘House’
sonder die ‘road’, kan jy maar sê. Jy
kan nie meer in jou voertuig sit en

van ’n verskafte venster-skinkbord
af eet nie.
Dit is half jammer, want die oos -
wind wikkel juis vandag kwaai
teen die seil-verskansing wat die
oop aansit-stoepie met sy paar
tafeltjies so effe probeer windstil
hou. Nog ’n paar tafeltjies is op die
oop, langstoep van die sentrum
staangemaak.
Duidelik is die nuwe Heyday veral
op kry-en-ry ingestel. Op die net -
jiese spyskaartjie wat die ewe net -
jiese en baie vriendelike kelnerin
naderbring, se voorblad word dit
uitgespel: ‘Take Away Menu’. Ja, sê
vriendelike kelnerin, dit is hulle

enigste spyskaart. Dik -
wels het hulle ‘specials’
wat nie op die spys kaart
is nie, sê sy.
Ons bestel opsluit koffie
en die koffie is aange -
naam en anders. Onder
roosterbroodjies wat
hulle ‘toasties’ noem is
enkele keuses wat as
ontbyt sou kon deug:
Die een met spek en eier
teen R30 of met spek,
eier, kaas en ta ma tie
teen R40. By na dere na -
vraag ver neem ek dat
die Heyday Dagwood (Nolsburger)
al boge noemde en dan ook baie,
baie meer het: Soos ’n burger-
frikka del, en nog allerlei soos ge-
braaide uie en wat nog op drie
snye geroosterde brood.
Soos vermeld is vanoggend se be -
skuitjie lankal uitgedien en die
Nolsburger klink vir my saam met
skyfies teen R70 na ’n substansiële
ontbyt. Ek bestel.
By Heyday kan jy ook verskillende
porsies skyfies van verskillende
aard apart vir wegneem of stoep-
eet teen tussen R15 en R50 aan -
koop. Die burgers bied ook die
keuse van ’n
‘brekkie’ burger
met eier, spek,
kaas en mayo
teen net R35.
Verskeie ander
Ham bur ger-
verbuigings
waaronder dié
met varkribbes
(spare ribs) teen
R70 is verkryg -
baar met die
‘Boer Burger
Special’ as die
‘luukse’ keuse
teen R95. Jy kan
oral eerder ’n hoen der ‘plattie’ as
een van bees kies, sou jy wou.
Nou is dit glo wyd bekend dat Ray -
ton die on be twiste vetkoek-hoof -
stad van die gebied is en dit is uit
hierdie spyskaart-hoof stuk wat
Metge sel besluit om haar eie ont -
byt-vetkoek te verbou. Pleks van
die spek saam met eier en kaas, vra

sy of sy ’n hoender ‘patty’ kan kry
en sy kan. Dié vetkoek kos R45.
Toe die gedoente aankom is dit ’n
reusagtige en glo baie verruklike
vetkoek en volgens Metgesel kan
jy dit wat daar binne plat neergesit
is nie ’n ‘patty’ noem nie: Dis ’n ‘Pat’,
sê sy. Die vetkoek is die hoofstad
so waar as vet waardig. Dit laat
haar na haar ouma verlang. Sy ge -
niet en neem ook huis toe vir later.
Soos oral gebruiklik deesdae, het
ook Heyday op die pizza-wa ge -
klim en die sewe soorte kos tussen
R70 en R125. ’n Aantal slaaie, ’n
spyskaart vir kleingoed, worse met

skyfies, roomys, melkskommels,
vis-en-skyfies, schnitzel en (vol -
gens vriendin) die beste varkrib-
keuse suid of noord van die om ge-
wing se vetkoek-hoofstad, voltooi
min-of-meer Heyday se aan bie -
ding.
Nou, oor die plek se Nolsburger
(Dagwood) – net vlugtig en met

afsaalblad

Landi die volstruis speel dadelik saam as die kinders in Emma Koekemoer se
speelgroepie in die water baljaar. Hulle baljaar in ’n grondpad-poel op ’n
wildsplaas in die Rayton-gebied.
Foto: Emma Koekemoer

afsaalblad

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

Landi speel saam

’n Vet-eet
ontbyt uit
die gebied
se vetkoek-
hoofstad

Oordadig en amper perfek is die Nolsburger

Nie meer ’n pad kafee nie, maar tog ’n lekker snelkos-plek

Dit lyk half bekend, maar dit smaak aan ge -
naam-anders

Die sentrum-stoep is nie bedoel vir oostewind-dae nie

Ontbyt ná die vloed by ’n kafee wat  die ‘pad’ afgeskud het

’n Paar tafeltjies is op die oop stoep gemaak staan

Landi speel saam
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Daar is ’n toename in misdaad
op die Ou Bronkhorst spruit -

pad (R104).
So lui die waarskuwing wat die
Boschkopse Gemeenskapspoli -
siëringsforum (GPF) op 26 Janua -
rie uitgestuur het. Die GPF raai
mense aan om die pad nie laat in
die nag te gebruik nie. As jy ’n pap
wiel kry, is dit raadsaam om teen
’n veilige spoed aan te hou ry tot
jy by ’n veilige plek uitkom.
Die GPF sê dat indien jy die pad
laat in die nag moet gebruik, jy
jou reisplanne met familie moet

deel en jou foon so moet instel
dat hul le jou bewegende ligging
konstant kan dophou.
Karen Yssel, voorsitter van die Cul -
linanse GPF, het op 27 Januarie
laat weet dat drie voertuie om
half een die oggend van 26 Ja -
nua rie op dié pad deur misda di -
gers geteiken is. Groot klippe is in
albei rigtings oor die pad geplaas
en twee voertuie het oor die klip -
pe gery. Een van die voertuie het
gerol en is van die pad af.
’n Groep gewapende verdagtes
het uit die bosse langs die pad

verskyn en op die voertuig wat
gerol het, gevuur. Een van die
slagoffers in die voertuig is deur
’n koeël getref. Die slagoffers is
be roof.
Terwyl nooddienste op die toneel
was, het ’n derde voertuig oor die
klippe gery. Dié bestuurder kon
tot by ’n veilige plek vorder voor
die voertuig tot stilstand gebring
is.

Erg besoedelde water, wat uit stormwater py pe
kom, beland in die Moreletakloof-natuur -

reservaat en so in die Rademeyerspruit, wat later
in die Roodeplaatdam in vloei.
Vriende van Moreletakloof se Jeannie du Plessis
sê dat dit lanklaas so erg was soos op 29 Janua rie.
Sy sê dat dit nie riool is nie, maar iets wat in die
stormwaterpype gepomp word in die strate
bokant die hoek van Rubensteinrylaan en Jacque -
straat, Moreletapark. 
Jeannie sê dat die Vriende die water deur spe sia -

liste laat toets om te probeer agterkom wat die
besoedeling veroorsaak.
Nog ’n nuwe bron van besoedeling is glo die
asblikgrawers wat plastiese en herwinbare items
was in die Rademeyerspruit naby die brug oor
Rubensteinrylaan en die ingang na die Wingate-
gholfbaan. Jeannie sê dat die regte bronne ge -
kontak is om dié probleem aan te spreek

Die Fisante- en Tarentale-span -
ne het mekaar die stryd aan -

ge sê op die atletiekbaan by Laer -
skool Witpoort se interhuis. Weens
baie reën kon die interhuis nie op
een dag afgehandel word nie, en is
oor ’n paar dae in Januarie aange -
bied. 

Die Tarentale het koning gekraai
en die rekords het behoorlik ge -
spat. Evaleigh de Bruyn (0/11) is as
die Victrix Ludorum aangewys en
Deronne Meiring (0/13) as die Vic -
tor Ludorum. 
Liné de Wet het die rekord gebreek

vir meisies 0/10 in die 100 meter
met ’n wentyd van 15.25 sekondes.
Vir meisies 0/13 het Sheldine Jou -
bert die 100 meter rekord gebreek

met ’n tyd van 14.09.
Met die seuns 0/13 se 80 meter
hekkies-item het Deronne Meiring
en Chrispin Buloze albei die rekord
verbeter na 14.31. 

aktueel

Ná ’n lang afwesigheid het die
Tierpoort Seniors op 2 Februa -

rie by Bushwillow Lodge in Nkwe -
straat ontmoet om die maand van
liefde te vier.
Joan en Barry Annandale en Ella
Lösch het seker gemaak dat die
rooi rose en servette letterlik ‘Va -
lentyn’ uitspel. Vyftig gaste is met
rooibessie ystee ontvang waarna
Hanelie Jaume die opening ge -
doen het. 
Middagete is deur die komitee
voorberei – ’n noedel-en- sam -
pioen gereg met ’n mengselsaai,
afgesluit met Pavlova met room en
bessies.

Die rooi merker wys waar klippe
op die Ou Bronkhorstspruitpad
geplaas is
Bron: Boschkop GPF

Die besoedelde water in die reservaat
Foto: Vriende van Moreletakloof

Zanica Grobler in aksie met ver -
spring

Nicole van Heyningen spring
gemaklik oor die hoogspringlat

Zeldine Joubert met hoogspring
Foto’s: Tanja van Heyningen

Ruben Krugel met verspring

Die Stofpadtrappers kon in Jan -
uarie, ná ses weke se bykans

aanhoudende reën, vir die eerste
keer weer ’n uitstappie onder neem.
Hulle het, met die drei gen de reën

in gedagte, naby hulle voertuie by
die Grootfontein-fietsrypark gaan
ry en het gevind dat daar van stof -
paaie min te sien was. Die paaie is
in poele en plasse omskep.

Vermy dié lokvalpad in die nag

Besoedelde water beland in reservaat

Rekords spat by interhuis

Tierpoort Seniors terug na lang
afwesigheid

Griet Venter, Gerrie Nel, Kim Pienaar, James Liddell, Pierre
Adendorf en Erick Loubser 

Lawrie en Ritva
Marshall met
Edwin Whittle

Elaine Bothma
en Linda
Meintjies 

Van ’n stof -
pad is daar
geen sprake
nie

’n Paar brawe
trappers durf die
roete eerste aan

Die Stofpadtrappers word
watertrappers
Foto’s: Verskaf

Stofpadtrappers trap water

Van links na regs: Faan Pieterse, Callie en Heleen Lemmer,
Ma rietjie Pieterse en Linda Roux

ons menseons mense
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ou poon se plotpraatjiesanimal matters

I ’ve recently become aware of
the Dunedin study (thanks Cu-
riosity Channel!). It’s a fascinat-

ing look into how nature and nur -
ture, genetics and environment in-
teract to make us what we are.
There is also a new study starting
in the US, following and collecting
information from thousands of
dogs to try and “measure” ageing.
I’ve summarised some points for
interest.
The Dunedin study has followed
the lives of 1 037 babies born be-
tween 1 April 1972 and 31 March
1973 at the Queen Mary Maternity
Hospital in Dunedin, New Zealand,
since their birth. The study is now
in its fifth decade and has produ -
ced over 1 300 publications and re-
ports, many of which have in fluen-
 ced or helped inform policy mak-
ers in New Zealand and overseas.1
These children were studied at
birth (1972-73), followed up and
assessed at the age of three when
the longitudinal study was estab-
lished. Since then they have been
assessed every two years until the
age of 15, then at ages 18 (1990-

91), 21 (1993-
94), 26 (1998-
99), 32 (2003-2005), 38 (2010-2012)
and 45 (2017-2019) and it is hoped
to continue further assessments in
the future.1
The Dunedin project is set more to
understand who we are rather
than how long we live, but there
are definitely similarities in a new
dog ageing study. In 2018, the dog
ageing project set out to become
the largest research data-gather-
ing program of its kind, seeking to
enrol and study tens of thousands
of dogs from all backgrounds to
gain a better understanding of ca-
nine aging and what contributes
to a long and healthy life for a dog.
Following their launch, researchers
at the Texas A & M University Col-
lege of Veterinary Medicine and
Biomedical Sciences (CVMBS), the
University of Washington (UW)
School of Medicine, and a dozen
other partner institutions began to
enrol companion dogs who will be
followed over at least 10 years. To
date, more than 32 000 dogs have
been enrolled.

In a publication in the journal ‘Na-
ture’, the researchers have detailed
the methodology of their project
and its potential implications on
both human and veterinary medi-
cine. “While human studies have
clear metrics for healthy aging, in-
cluding age-related changes in
frailty and multi-morbidity, among
others, relatively little is known
about what constitutes normative
aging in dogs,” Creevy said. “Our
data will give veterinarians and 
scientists the tools to assess how
well a specific dog is aging, and set
the stage for studies on the deter-
minants of normative aging.” 2

The project’s goal is to understand
how genes, lifestyle, and environ-
ment influence aging. We want to
use that information to help dogs
and people increase healthspan,
the period of life spent free from
disease.2
To accomplish these goals, the 
scientists are working with dog
owners who periodically fill out
surveys and take measurements of
their dogs for the duration of the
project; some also may be asked to
collect cheek swabs for DNA sam-
pling. The research team is also
working with vets who assist by
submitting fur, faecal, urine and
blood samples of select, enrolled
participants.2
Among the specific aims for the
project are to identify biomarkers
of canine aging with the intent of
better understanding the mecha-
nisms by which genetic, environ-
mental and lifestyle variation in -

fluence aging; they also will use
genomic sequencing to analyse
the genetic architecture of age-re-
lated traits in dogs.2
As dogs share the human environ-
ment and have a sophisticated
health care system but are much
shorter-lived than people, they
offer a unique opportunity to iden-
tify the genetic, environmental and
lifestyle factors associated with
healthy lifespan.2
The varied, rich and complex data
collected by the project will allow
the team to characterise aging in
companion dogs, measurements
for which do not currently exist.
They also believe their study will
lay the groundwork for a canine-
specific gerontology field of veteri-
nary medicine.2
A key component of the project is
a clinical trial of a drug called ra-
pamycin, an immunosuppressive
medication that has been used in
humans for decades. At lower
doses, it has been shown to in-
crease lifespan, improve heart and
cognitive function, and reduce
age-related disease incidence in
laboratory species. 
The dog aging project team be-
lieves rapamycin may provide simi-
lar benefits to middle-aged, large-
breed dogs and are collaborating
with vets at universities to evaluate
the drug’s effectiveness on hun-
dreds of clinical trial participants.2
Sources:
1. https://dunedinstudy.otago.ac.nz/ 
2. https://today.tamu.edu/2022/02/02/
texas-am-uw-researchers-explore-canine-
aging-project-in-nature-article/

Dr Liesel van der Merwe is a small ani-
mal medicine specialist. Send her your
questions: info@bronberger.co.za.

Ageing dogs

Hulle vertel op Mierkraal was
vir jare nie ’n predikant nie.
Te wyte aan die grootte van

die gemeente en die afstand tot by
die eerste ‘groot’ dorp, het geen
predikant hom geroepe gevoel om
daar te gaan dien nie. Toe was die
kerk bra leeg, maar deesdae is daar
nie ’n plek vir ’n muis nie.
Die storie loop dat ná vele kerk -
raadvergaderings en baie onsuk -
sesvolle beroepe, stel die leier -
diaken voor hulle stel ’n prediker
uit eie geledere aan. Almal wat
belangstel, kry kans om te preek.
Dan ken die lidmate ’n punt uit
tien toe wat in ’n geseëlde koevert
in die kluis bewaar word tot almal
klaar is. Die een met die hoogste
gemiddelde punt word aangestel
as waarnemende herder van die
gemeente.
Die veearts preek oor die tien plae
en is heilig oortuig dat die pes on -
der die vee niks anders as blou -
tong was nie. Hy noem dat as die
Egiptenare betyds geënt het, sou
daar net nege plae gewees het.
Die bankbestuurder verduidelik in
sy preek dat, inflasie in ag genome,
die weduwee se oortjie in vandag
se terme ’n nuwe kerk sou kon
bou.
Die kompetisie is straf en hoe lan -
ger dit aanhou, hoe vindingryker
raak die “leeraars”. Die slagter se

biltongpakkies by die deure vind
groot byval. Heelwat meer as Oom
Hansie van die kafee se lekker -
goed. Oom Frans van Kaalplaas
skenk ’n slagbees wat ten bate van
Huis Herfsblare uitgeloot kan
word. So gaan dit aan, Sondag na
Sondag.
Die naweek met die wêreldbeker is
dit ou Vaatjie van die drankwinkel
se beurt. Die kerkraad gee hom
toestemming om dié Saterdag ’n
grootskerm in die kerksaal op te
rig en ’n rugbybraai ten bate van
die eiendomskommissie te hou.
Vaatjie maak sy somme en bied sy
drank teen halfprys aan.
Die Bokke looi die Engelse en die
gemeentelede is uit hulle velle.
Daar is ’n broederskap wat nog
nooit tevore in die gemeente
ervaar is nie. Vetes oor basaarkoek
en draadheinings word summier
uit die weg geruim.
Die gemeente se beker loop oor.
Vaatjie moes twee keer sy ‘stoor’
oopsluit. Teen laataand hou die
gemeentebedieningskommissie ’n
noodvergadering en gee toestem -
ming dat daar in die kerksaal ge -
dans mag word. Die vreugdevure
brand tot vroegoggend.
Nege-uur Sondagoggend sluk ’n
paar diakens ’n laaste loopdop en
vat die pad konsistorie toe sonder
om eers ’n draai by die huis te

maak. By die deure word spring -
bokkies in nagmaalglasies bedien.
Die kerk is gepak. Vaatjie het sy
groen das aan. Hy lei self die voor -
sang en val weg met “Hier kom die
Bokke . . .”
Dit is Doopsondag. Die doopouers
word vorentoe geroep. Oom Hen -
drik van der Merwe bring sy eerste
en enigste kleinseun in. Toe Vaatjie
klein Hendrik Cheslin Mapimpi van
der Merwe doop, snik oom Hen -
drik hardop van trots.
Na die doop preek hy oor hoe ons
eie Gideonsbende met die bleek -
been Filistyne afgereken het.
Niemand het gedink hulle gaan dit
regkry nie. “Hoor, hoor!” beaam
oom Smittie.
Die gemeente word uitgenooi om

na die diens ’n koppie tee en gister
se oorskiet braaivleis in die kerk -
saal te geniet. Namens die vroue -
diens ’n opregte woord van dank
vir die leë bottels na gisteraand se
funksie. Dit gaan hulle herwin -
ningsprojek ’n groot hupstoot gee.
Daar sal nie Sondagskool wees nie.
Die kinders kan gou help om die
leë bottels in die dromme te gooi,
terwyl die grootmense tee drink.
Die diens word afgesluit met “Pale
toe” (albei versies).
Teen dié tyd was daar geen twyfel
meer nie. Die gemeente het be -
sluit. Vieruur daai middag word
Vaatjie Viviers, op ’n spesiale kerk -
raadsvergadering as nuwe herder
en leke-leeraar verkies . . .
Twee jaar later kom Vaatjie terug
van die sinode af. Hy moes ’n aan -
bieding maak oor hoe hy Mierkraal
se boeke in net twee jaar omge -
keer het. Die manne is trots.
Daar is egter een ding wat pla en
die sinode dring daarop aan dat
die gemeente dringend daaraan
aandag moet gee. Volgens die
sinode, sê Vaatjie, het Mierkraal per
capita die tweede hoogste alko -
hol verbruik in die land.
“Ons sal ernstig met die manne
moet praat. Ons kan tog nie ‘settle’
vir tweede plek nie.”
Met dank, erkenning en apologie
aan Albie Schoeman.

Bronnie van den Berg

Broer Vaatjie wen preekwedstryd
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What makes a good life?
This is the question Amy
Ahlers asked herself when

her grandmother passed away and
she started putting photo boards
together for the celebration of life
ceremony.
The 20-year-old Amy was looking
through photos from all the sea-
sons of her grandmother’s long
life: Pictures of a laughing little girl,
a young woman beaming in white
gloves, a mother throwing infa-
mous parties and the elder that

Amy knew. 
“Fast forward to being a woman in
mid-life, that question continues to
emerge in my consciousness,” Amy
says. “How can I make my life a
good life? How can I make my life
count?” 
She says that the answer to these
questions lies in investigating who
and what truly matters to you “so
that when you take your last
breath, no matter the struggles,
failures and disappointments, you
know you’ve lived a good life”. 

You begin this exploration by ask-
ing yourself how you define a
good life. What do you want to be
remembered for? How does, or
doesn’t, your daily life align with
what you value most? We don’t 
really ask these questions when we
find ourselves in echo chambers –
the places where we’re surrounded
with like-minded people who echo
a certain outlook back at us. Fam-
ily, friends and our community
tend to sustain a very specific per-
spective of the world.
So, how do you challenge the
echoes? Madisyn Taylor says that
the maps and travelogues provi -
ded by others are great blessings,
full of useful information and inspi-
ration, but they cannot take the
journey for us. Maps are based on
observations from the past and we
are living in the present, so we are
the only true experts on our jour-
ney. 
“We may find that the road travel -
led by our predecessors is now
closed. We may feel called to
change direction entirely so that
the maps we have been carrying
really no longer apply. These are
the moments when we learn to 
attune ourselves to our inner com-
pass, following a map that only we
can see, as we make our way into
the unknown territory . . .”
Maybe you don’t like unknown 
territory and feel safe in your echo
chamber. Reniel Anca says that we
were all conditioned to pursue 
external validations, acceptance,
approvals and respect in a bid to
‘fit in’. No wonder many of us strug-
gle with being a people pleaser.
Being a people pleaser is not the
same as being a nice person, says
Reniel. In a way, people pleasers
are dishonest because they tend to
cover up their own feelings, avoid
speaking up to steer clear of con-
frontation and agree to plans
they’re not actually interested in. If
you’re one, the people around you
are probably confused. They don’t
get to see the real you.
According to Reniel there are five
ways to overcome being a people
pleaser. Self-awareness: Know

who you are, what your thoughts,
motivations, beliefs and fears are.
Say no: Make a conscious effort to
say no when you want to say no.
Replies: Learn not to make speedy
replies when asked for a favour.
Learn to say, “Let me get back to
you”. 
Self-love: People pleasers often
don’t really like themselves, be-
cause they constantly ignore what
they want and so are always in
conflict with themselves. Authen-
tic: Practice how to communicate
your genuine feelings because hid-
ing them keeps your relationships
very superficial. 
There is nothing wrong with want-
ing to help others, but you have to
risk disappointing them – even en-
raging them. Leah Guy says that
you shouldn’t automatically jump
to ‘fix’ the other person. You first
have to look at the parts of your-
self that are unresolved.
“Those parts of us are seeking a fix
or a hit,” she says. “Often that looks
like seeking validation outside of
ourselves, trying to fix others,
codependency, guilt, or shame
that is resonating with the difficult
pattern of the other. It is very easy
to just look at the other person
and the problems they have or the
behaviour they bring, and harder
to recognize that relationships
serve as a mirror to a point.” 
So, what do you see in this mirror,
girlfriend? Dare to look. Do you see
something that really matters to
you? Something that will make
your life a good one? You are the
only one truly qualified to answer
this question.

A good life the final word




