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Charles Thompson van Boekenhoutskloof:
Wynfees: Cullinan proe. Ander proe meer. Ander suip sommer net.
Gister is hier ’n groepie dames verby, so 30. Seker ook met ’n
gemiddelde ouderdom van 30. En ’n gemiddelde IK van . . .
Hulle het nie net geproe nie. Hulle was geknetter, en die arme mans wat
in toevalligheid hulle pad gekruis het . . .
Vra vir Gerhard daar by die KWD, of hy ook bietjie gaan proe. “Nee, oom.
Wyn drink ek nie. Dis soos Q20. Almal en alles raak los.”
Straataf slaan die wyners hulle stalletjies op. Dis Sondag. Afdag. Sien by
die kerk ook ’n stalletjie. Paar Porches op pad ontbyt toe. Ek sit en kyk die
‘bikes’. Baie BM’s vanoggend. Party groet al as hulle my sien. My rooi
ronde brilletjies en wit baard en skouerhare. Jinne. Vandag gaan dit kook
hier.
Agter my staan ’n groot denneboom. Hy staan lang jare. Raak nie moeg
nie. Wie kán moeg raak vir die plek? Die wind waai nogal. Maar suis deur
hom. So mooi. Soos organiese musiek. Wonder of ek ook van veraf so
klink.

Glansspreeus vat nes oor
Ben Schaap van Equestria:
Ons bly in Equestria in die ooste van Pretoria. Ons
sit elke jaar of tweede jaar ’n nes op vir die houtkappers. Hulle broei gereeld tot twee keer ’n jaar
in die nes vir die afgelope 15 jaar.
Hierdie jaar het die glansspreeus die nes oorgevat.
Die baba voëltjie is amper gereed om uit die nes
te kom. Die ouers bring kos, gaan in die nes in en
kom weer uit met die kos en probeer hom uit die
nes kry. Ons is nie seker of daar meer as een is nie.

Julle is tops

hannes@bronberger.co.za
Rayton, Cullinan,
Advertensie & redaksionele navrae en -bydraes
Bronkhorstspruit

Kopiereg
Kopiereg word op alle redaksionele materiaal in dié uitgawe
gehou. Terwyl alle voorsorg
deur die uitgewer en redakteur
geneem word, kan ons nie verantwoordelik gehou word vir
enige foute of uitlatings nie.

briewe/letters

Bladuitleg
Jeanette 083 258 2665
jeanette@bronberger.co.za

Vintage

Graphic Designs

Die glansspreeu met
kos vir die kuiken

Katy Marais van Rayton:
Baie dankie aan almal wat dit moontlik maak om die Bronnie elke maand
vir my te e-pos. Julle is tops.

Daardie maskers wat jy in die vullisdrom gooi sonder om die rekkies te knip, beland op die stortingsterreine. Voëls raak verstrik
daarin. En dit kan nie regtig herwin word nie. Hou asseblief op lui
wees en word bewus van die gevolge van ons dade!
Asseblief?

Nog ’n puik uitgawe
Marja Brunniger van Cullinan:
Die Bronberger stel nooit teleur nie. Nog ’n puik uitgawe. Dankie!

Wonderlike leesstof
Willem Britz van Postmasburg:
Ek is woonagtig op ’n kleinhoewe te Postmasburg in die Noord
Kaap en het ’n paar ou Bronberger-tydskrifte by ’n vriend gekry.
Dit is wonderlike leesstof en ek wil graag hoor of dit moontlik is
om ’n kopie maandeliks deur die pos of e-pos te ontvang.
Ons het Willem laat weet dat hy ook welkom is om alle vorige elektroniese Bronnies (beskikbaar sedert April 2020) op ons webtuiste,
www.bronberger.co.za, se Aflaai-afdeling as pdf-dokumente af te
laai. – Red

Die antwoord
In ‘Weet iemand dalk?’ in Die Bronberger se Oktober-uitgawe
het Stephan Oberholzer van Zwavelpoort gevra of lesers dalk
weet waar drie foto’s uit die 1940’s, wat ons geplaas het, geneem is. Hier is enkele antwoorde:
Koos Reyneke van Wapadrand (tans in Windhoek):
Baie dankie vir my eerste e-pos Bronberger. Ek het dadelik Rustenburg NG Kerk herken met Oom Paul oorkant die straat voor
die stadsaal van Rustenburg.
Ronel Cloete van Pretoria:
Die kerkfoto is die Gereformeerde Kerk Rustenburg (Wes). My
ouers is daar getroud op 3 September 1960 en ek is daar gedoop
min of meer September 1961.
Na bladsy 6

Genotvolle ure

Ons
voorblad

Louise Smit van Pretoria-Noord:
Het amper my verjaarsdag-Bronnie gemis. Gelukkig kry ek die pragstuk
van ’n tydskrif by Boma. Wat ’n genotvolle paar ure het ek darem deurgebring saam met daardie glanspapier lekkerte-om-te-lees Bronnie.
Weke later het ek my Oktober-Bronnie kafgedraf. Sowat van interessante
artikels is stimulerend van aard . . . goed vir menswees. Gaan voluit. Julle
is ’n prag span.

Die elfjarige Shenè en agtjarige Leanè Schoombee
vier jakarandatyd op
Cullinan. Hulle het op ’n
plaaslike oornagplek se
dak geklim om so na as
moontlik aan dié persprag te wees
Foto: Ariska Schoombee

Gevolge van ons dade
Martie Kraamwinkel van Elandshoek:
Ek het nou net weer bewus geword daarvan dat ons in ’n samelewing
leef van lui mense.
Ons koop alles wat weggegooi kan word. Weggooibare plastieksakke as
ons inkopies doen in plaas van materiaal-sakke. Weggooibare maskers,
terwyl materiaal-maskers orals verkoop word.
Ons ondersteun liewers die maatskappye as die persone wat van die huis
af goed maak om te verkoop. Ag nee sies, man.
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Slaan munt uit ons
Kersuitgawe
Só stap ’n ietwat onstuimige jaar weer vinnig einde se kant toe. Dit beteken dat Die Bronberger se baie spesiale Kersuitgawe weer op hande is.
Soos dit met vorige jare telkens die geval was, wil ons, in die gees van
die Kersseisoen, ’n besondere laaste Bronnie van die jaar die lig laat sien.
Interessanthede en wetenswaardighede uit ons gebied en wyer, met die
klem op Kersfees en die feesseisoen, sal opgedis word.
Die verlede het geleer dat ons Kersuitgawes baie goed ontvang word
deur ons lesers en daarby baie deeglik gelees word. Een van die redes
hiervoor is dat dit telkens reeds vroeg in Desember versprei word. Die
Januarie-uitgawe, daarenteen, word eers teen die einde van die nuwe
jaar se eerste maand uitgegee.
Dit beteken dat ons Kersuitgawe ’n langer ‘leeslewe’ as enige ander
Bronnie van die jaar het. Die meeste van ons lesers het in dié vakansietyd ook baie meer ‘leestyd’ as gewoonlik. Die gevolg is dat Desember se
Bronberger behoorlik en oor ’n lang tydperk geniet word en dat jou
advertensie of bydrae die beste blootstelling geniet.
Omdat die Bronnie in ons lesers se huise gaan wees as die skole gesluit
het, maak ons seker dat advertensies met gebeure, dienste en produkte
wat in die vakansieseisoen in hulle omgewing beskikbaar is, deeglik
onder die oë kom.
Dié spesiale uitgawe bied adverteerders ook die geleentheid om Kersen Nuwejaarswense aan klante in hulle advertensies oor te dra en bes
moontlik dankie te sê vir die ondersteuning wat in 2021 geniet is.
Die beplanning is om vanjaar reeds op 8 Desember met die verspreiding van die gedrukte Bronnie te begin. Lesers van die elektroniese
weergawe van die Bronnie het oor die afgelope maande geweldig in
getalle toegeneem en die versending hiervan begin selfs ’n paar dae
vroeër.
Onthou net asseblief – ons sluit reeds op Dinsdag 30 November vir advertensie-bespreking. Ons hoor graag van lesers met interessante Kersfees- en vakansiestories en wat dit met hulle kontreigenote wil deel.
Lesers kan gerus ook hulle Kerswense aan geliefdes, vriende en kennisse
gratis in ’n briefie in die Bronnie oordra. Stuur jou brief per e-pos na
info@bronberger.co.za.

Vir jou advertensie in dié wen-uitgawe kan jy vir Tania by
072-089-0227 bel, of stuur ’n e-pos na tania@bronberger.co.za
of bel ons kantoor by 012-734-0522 of 083-959-1016 of stuur ’n
e-pos na info@bronberger.co.za. Jy kan ook vir Hannes by
072-992-5440 bel of ’n e-pos stuur na hannes@bronberger.co.za.
Om jou Bronnie maandeliks elektronies te kry,
stuur die versoek met jou naam en van en die omgewing
waar jy woon na info@bronberger.co.za.
Stuur ’n dergelike versoek per WhatsApp na
083-959-1016 om die elektroniese uitgawe op
WhatsApp te ontvang. Dit is gratis.
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Legendariese Neville
sterf toe vliegtuig val
N
eville Ferreira, ’n legende in
die wêreld van akrobatiese
vliegvertonings, is op 28 Oktober oorlede toe sy ligte vliegtuig
op Tierpoort, net anderkant Kitty
Hawk Luglandgoed, neergestort
het.
Woordvoerder van Emer-G-Med sê
dat paramedici net ná 2 nm na die
toneel naby die Boschkoppad
ontbied is. Neville was alleen aan
boord en het ernstige beserings
opgedoen. Hy is op die toneel
dood verklaar.

Paramedici op
die toneel

Neville Ferreira
Foto’s: Verskaf

Trix van den Berg van die Mooiplaats, Zwavelpoort, Tierpoort
(MZT) Gemeenskapsgroep sê dat

’n Polisiehelikopter op
die toneel

’n inwoner van
plot 220 Tierpoort haar gebel het om te
sê dat sy ’n
snaakse geluid en ’n harde slag gehoor het.
Dawie Pretorius, lughawebestuurder van die nabygeleë Kitty Hawk,
was een van die MZT-gemeenskapslede wat op dié noodroep
reageer het. Trix sê dat dit ’n grusame vliegongeluk was. “Van ons
gemeenskap wat reageer het, sê
hulle het nog nooit so iets gesien
nie. My hart gaan uit aan sy familie
en vriende. Ook aan almal wat dit
gesien het,” sê Trix.
Die polisie het die toneel afgekamp om ’n ondersoek van stapel

te stuur. Die voorval word deur die
Burgerlugvaartowerheid ondersoek.
Neville is beskryf as een van dié
top kunsvlieëniers in die land. Hy
het Suid-Afrika verskeie kere by die
Wêreld Kampioenskappe verteenwoordig en was nie net ’n bekende
by Suid-Afrikaanse lugskoue nie
maar ook in Europa. Hy was die
fabriek vertoon-vlieënier vir Genpro.
Mede-vlieëniers en vriende het
hulle skok oor die ongeluk op
Kitty Hawk se Facebook-blad verwoord. Chris Visagie het gesê
“. . . wys die engele hoe om te vlieg
soos net jy kan. Jy het gegaan terwyl jy gedoen het waarvoor jy lief
was . . .”

Briewe/letters – vanaf bladsy 5
My 80-jarige tante Poppie (Isabel) Coetzee van Alberton sê oor die ander
twee foto’s: Die gebou bo lyk soos die ou Rustenburgse stadsaal en die

ander een was die hoofstraat,
Kerkstraat, baie jare gelede. Dit
bring mooi herinneringe terug.
Hans Dittmar van Wapadrand:
Die kerk in die foto is die NG
Moedergemeente in Rustenburg en die standbeeld aan die
regterkant van die foto is van
Paul Kruger. Dit staan oorkant
die straat voor die hoof-ingang
van die stadsaal.
Ineke Schuring van Queenswood:
Was weer gelukkig om vanoggend in besit te kom van die
Die foto in ‘Van kerke en dorpe’, geskryf
nuutste Bronberger! Sien toe
deur Jan Hoevers
die foto en vraag oor die kerk.
Bygaande foto verskyn in ‘Van kerke en dorpe’, geskryf deur Jan Hoevers.
Die boek sê dat die gemeente in 1850 gestig is en dat die NG Kerk Rustenburg in 1903 in die Italiaans-Neo-Gotiese boustyl gebou is. Die argitek en
boumeester was Karl Heyne.
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ons omgewing

Man ná jaagtog op snelweg
koelbloedig doodgeskiet
M

otoriste op die landelike
deel van die N4-Oos snelweg kon hulle oë nie glo
nie toe daar op ’n doodgewone
Dinsdagoggend helder oordag ’n
doodsveragtende jaagtog was
voor ’n voortvlugtende koelbloedig doodgeskiet is.
Die Boschkop-polisie is ongeveer
10.30 vm op 26 Oktober in kennis
gestel van die voorval tussen die
Boschkop/Donkerhoek-afrit en die
Cullinan/Rayton-afrit van die snelweg. Ooggetuies het vertel dat insittendes van ’n silwergrys
Mercedes-Benz en ’n Ford Ranger

op ’n swart VW Polo losgebrand
het.
Polisiewoordvoerder, sersant Yeroboam Mbatsane, het gesê dat die
bestuurder, die 35-jarige Phillip
Given Mnguni, verskeie kere geskiet is en dat twee passasiers ook
gewond is. Phillip het glo beheer
oor die voertuig verloor en dit het
ongeveer 50 meter van die pad af
in die veld tot stilstand gekom.
Ooggetuies het gesê dat die agtervolgers stilgehou het, uitgeklim
het en per voet agterna is. Dit lyk
asof die gewonde Phillip vir hulle
probeer weghardloop het, want sy

liggaam is in ’n sloot verskeie meters van die motor af, gevind. Hy is
verskeie kere geskiet.
Emer-G-Med woordvoerder, Kyle
van Reenen, sê dat hulle met hul

Foto: Emer-G-Med
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Geskokte omstanders en ooggetuies
het in die veld staan en kyk hoe die
polisie bewyse van die
misdaadtoneel verwyder
Foto: Verskaf

Polisie-lede loop die veld in
Foto: Carli Koch

Die toneel tussen die Boschkop/Donkerhoek-afrit en die Cullinan/Raytonafrit van die snelweg

Min sou kon raai
heuningdief is só taai

aankoms daar kon bevestig dat die
bestuurder op die toneel dood is.
’n Passasier, glo die oorledene se
vriendin, is vir skietwonde behandel en na ’n nabygeleë hospitaal
geneem vir verdere behandeling.
Die derde insittende het slegs geringe beserings gehad.
Geskokte omstanders het in die
veld staan en kyk hoe die polisie
bewyse van die misdaadtoneel
verwyder. Vier ure ná die polisie
die bewyse verwyder het, kon die

oorledene se familie van Mamelodi-Wes, dit wat van sy besittings
en klere in die motor oor was, huis
toe neem.
Sersant Mbatsane het gesê die polisie het aanvanklik vermoed dat
dit ’n poging tot ’n kaping was,
maar ná hulle met ooggetuies gepraat het, is ’n saak van moord en
poging tot moord oopgemaak.
Volgens polisiewoordvoerder, brigadier Brenda Muridili, het die
taakspan wat aangestel is om bendebedrywighede in Mamelodi te
ondersoek, Phillip verbind met
talle sake waarby die Boko Harambende betrek word. Hy was glo
een van die mees gesoekte verdagtes in die ondersoek na Boko
Haram se bedrywighede.
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aar is nog ratels in die Bronberg-gebied. Tim van
Stormbroek, ’n byeboer van
plot 347, Tierpoort, het ratel se
kind so rondom elfuur op Vrydagaand 29 Oktober op ’n waarnemingskamera vasgevang.
Tim vertel dat hy die afgelope ruk
agtergekom het iets stamp sy byekorwe in die nag om en verwyder
dan ewe slim die rame om die heuning te vreet. Hy het vermoed dat
dit ’n ratel (wat ewe gepas in Engels “honey badger” genoem
word) kan wees en het op 27 Oktober ou laaiplanke bo-op die byekorwe gepak.

Die ratel bo-op die byekorf
Foto’s: Tim van Stormbroek: Waarnemingskamera

Hy kyk hoe die korf vasgemaak is
lui dat ratels die vreeslooste diere
ter wêreld is en maklik groter roofdiere, soos leeus, sal aanvat.
’n Ratel se vel is 6 mm dik en redelik los, wat dié dier help om uit ’n
roofdier se greep te wriemel en
selfs om te draai om terug te byt.
Die woord ‘ratel’ kom van die harde
ratel-geluid wat dié diere maak as
hulle dreig om te baklei. In plaas
daarvan om weg te hardloop, sal
hy kliphard ‘ratel’ en reguit op sy
aanvaller afstorm.

Die ratel begin die korf afstamp
“Wat dit ook al was, het aanhou
teruggaan na dieselfde arme korf
en ek het dié korf bo-op laaiplanke
gesit en daaraan vasgebind,” sê
Tim. Hy het besluit om ’n waarnemingskamera op dié byekorf te
mik en die Saterdagoggend het
Tim beeldmateriaal van ’n ratel
gekry wat die korf ewe vernuftig
oopgemaak het.
Ratels vreet nie net heuning nie.
Hulle is karnivore wat ook die larwes van bye vreet, sowel as erdwurms, termiete, skerpioene,
ystervarke, konyne, skilpaaie, klein
krokodille en slange.
“Dit is goed om te weet dat dié
roofdiere steeds in ons omgewing
lewe,” sê Tim, wat nou ander planne gaan beraam om sy korwe en
die ratel ook, veilig te hou. Dit kan
sekerlik nie maklik wees nie – die
‘Guinness Book of World Records’
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kan self goed lostrek
met ’n baie onaangename skerp reuk as
hulle bedreig word.
Ratels is dag- en
nagdiere, maar word
baie selde raakgesien. Hulle word uitgeken aan hulle treffende kleure:
pikswart met ’n grys mantel en ’n
wit streep wat van die kop tot die
stertbasis loop.
Ratels het ’n kop-en-liggaamslengte van ongeveer 60 tot 102 cm, en
’n stert van 16 tot 30 cm. Die
skouerhoogte is 23 tot 30 cm.
Mannetjies is aansienlik groter as
die wyfies en kan tot twee keer so
veel weeg. ’n Wyfie kan tussen
5,5 en 10 kg weeg, terwyl mannetjies tussen 9 en 15 kg kan weeg.
Ratels is enkellopend en die mannetjies help glad nie om die kleintjies groot te maak nie. Hulle het
nie ’n permanente den nie, maar

beweeg in hulle gebied rond en
slaap elke aand in ’n ander gat, wat
hulle gewoonlik self grou.
Die wyfie is ses maande dragtig,
waarna twee tot vier kleintjies
blind en heeltemal afhanklik gebore word. Dié kleintjies bly vir
14 maande by die wyfie. Ratels kan
tot 24 jaar oud word.

Dis amper asof hy ewe selfvoldaan
vir die kamera kyk

Hy haal vir hom ’n raam uit die korf
Volgens Wikipedia is ratels ook
immuun teen adders en ’n aantal
ander slange se gif. Wanneer hy in
’n geveg met ’n slang gebyt word,
slaan die gif hom uit, maar hy herwin sy bewussyn na sowat twee
ure. Geen wonder die gesegde lui
dat iemand “so taai soos ’n ratel” is
nie.
Die ratel, Mellivora capensis, is ’n lid
van die Mustelidae-familie, wat ook
die stinkmuishond insluit en ratels
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Opvoerings gehou om
Ewald te help

Rayton se lisensiesentrum
ná vyf jaar oop

‘

N

Rock-Covery for Ewald’ was die
naam van sewe opvoerings wat
musikante vroeg in November by
Sink Shack op Bronkhorstspruit
gehou het as fondsinsameling vir
die 24-jarige Ewald Verster.
Ewald, ’n alumnus van Hoërskool
Erasmus op Bronkhorstspruit, het
sy nek gebreek toe hy met ’n gesinsvakansie op Sodwana in ’n
swembad geduik het. Hy is gestabiliseer en na Pretoria vervoer,

waar hy mediese sorg ontvang. Sy
medies dek ongelukkig nie die
koste van nasorg en verdere operasies nie.
Ewald het twee tot vier maande
van intensiewe rehabilitasie nodig
om hom te help om funksionering
van sy hand en bolyf te herwin. Die
rehabilitasiekoste is R134 000 per
maand.
Ewald se skoonsus, Rianette Verster, het ’n Back-a-Buddy blad vir

fondsinsameling geskep. Daarop
verduidelik sy dat Ewald se kanse
om weer te loop in dié stadium nie
baie goed lyk nie, maar dat die
familie hom graag wil help om dit
wat hy die meeste geniet, weer te
kan doen.
Ewald is passievol oor musiek en
Deon, die eienaar van Sink Shack
waar musikante die kans kry om
op te tree, sê dat Ewald ’n goeie
vriend van hulle is. Ewald werk by

Ewald Verster
Foto: Verskaf

GoodX Medical Software en Rianette sê dat hy ’n baie onafhanklike mens is.
Vir meer inligting, besoek
www.backabuddy.co.za/ewaldverster.

Gemeente groet geliefde oom Fred
F

red van der Touw, bekend as
die vriendelike en behulpsame
assistent-fasiliteitebestuurder by
NG Gemeente Tygerpoort, is op
22 Oktober in die ouderdom van
69 jaar by ’n kerkraadsbraai by die
kerkgebou oorlede.
“Dit is ’n groot verlies vir ons almal,” skryf die gemeente op hulle
Facebook-blad. “Ons harte en gebede gaan uit aan tannie Isobel na
hierdie traumatiese gebeure . . .
Ons gaan sy harde werk, liefde,
bereidwilligheid om altyd te help

en vriendelike groet by die deur
ontsettend baie mis.”
Huldeblyke van gemeentelede het
ná Fred se afsterwe ingestroom.
Salome Luella Potgieter skryf dat
haar kleinkinders mal was oor dié
oom wat almal altyd so vriendelik
by die kerkdeur gegroet het.
Lizna Retief skryf: “Wat ’n reuse
verlies! Fred was ’n wonderlike
mens wat altyd in almal belanggestel het en vriendelik met almal
gesels het. Ek is so spyt ek het nie
die laaste pragtige hopies gloeien-

de kole wat hy vir die kerkraadsbraai gemaak het, afgeneem nie.
Dit was ’n teken van sy perfekte
manier van werk. Ons gaan hom
op meer as een terrein bitter baie
mis.”
Fred se gedenkdiens was op
29 Oktober. Die gemeente se hele
predikante-span het aan die erediens deelgeneem en almal se
trane het maar vlak gesit.
Fred van der Touw
Foto: Facebook

á die Raytonse lisensiesentrum
vir bykans vyf jaar toe gestaan
het, is ’n opgeknapte perseel in
Noltestraat amptelik op 18 Oktober geopen. Dié sentrum se dienste strek van die hernu van bestuurslisensies, die aansoek en
toets vir bestuurs- en leerlingslisensies en die registrasie en lisensiëring van voertuie.
Die oorspronklike lisensiesentrum
by die munisipale kantore op Rayton het in Desember 2016 sy deure

Die opening van die lisensie-sentrum op 18 Oktober
Foto: Verskaf

Die opgeknapte lisensiesentrum is in Noltestraat, Rayton
Bron: Google Maps

toegemaak
en mense
moes by die
Bronkhorstspruitse of
Waltloo-sentrum vir hulp
aanklop.

Voor die lisensiekantore toegemaak het, is dienste op twee verskillende persele gebied. Alle
dienste is nou op een perseel.
Die sentrum spog met ’n ruim
openbare wagkamer, gratis Wi-Fi,
veilige parkering, ontvangs en ’n
klantedienstoonbank.

Karate-uitdaging
Die 100 Kata vir Karatedag Uitdaging op Cullinan, was deel van ’n
wêreldwye gebeurtenis
op 23 Oktober. Daar
was 145 deelnemers
van alle ouderdomme
op dié dorpie en hulle
het gekom van 19 Dojo’s, wat vyf organisasies verteenwoordig het. Vyf groepe het Heian Shodan,
Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan en Heian Godan gedoen
Foto: Shotokan-ZA

Sorg-sakkies
maak harte bly
Inwoners van Paul Jungnickelhuis was van die
begunstigdes wat badkamersakkies by NG Gemeente Tygerpoort
ontvang het. Dié gemeente het soveel sakkies
van lidmate ontvang dat
daar genoeg was om ook
aan die volgende instansies te gee: Huis Benjamin

Plek van Veiligheid; Huis
22 van Jakaranda Kinderhuis; Echo Huis; Huis Silversig; All Nations, ’n
kinderhuis in Maputo; en
individuele gesinne in die
gemeente wat dit nodig
gehad het
Foto: Verskaf
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brokkies / snippets

Het jy gehoor? Have you heard?
Teen die Bronnie se spertyd was die onderstaande gebeure vir die datums wat genoem word, beplan. Inperkingsregulasies mag veranderings tot gevolg hê.
Nickel Kersmark is van 24 November tot 5 Desember, daagliks van 9 vm tot 6 nm, op plot 214,
Lynnwoodweg-verlenging, Zwavelpoort. Dié
mark is vernoem na die Paul Jungnickelhuis, ’n
afdeling van Kungwini Welsynsorganisasie
(KWO), en dien as ’n platform om produkte, wat
in KWO se beskermde werkswinkel gemaak
word, ten toon te stel. Dié jaarlikse mark is ’n
fondsinsamelingsprojek vir die organisasie en
daar is vanjaar meer as 150 uitstallers met iets
vir almal, van speelgoed tot eksklusiewe dekorprodukte en ’n restaurant en teetuin. Skakel
012-940-0221 of stuur ’n e-pos:
info@nickelmarket.co.za.

•••
Bid4Hope’s garden auction in
aid of Jakaranda and Louis Botha Children’s Homes is on 1 December from 10 am to 1 pm at
Mooikrans, 15a Midas Avenue,
Olympus. Limited seats are available and all Covid-19 protocols
will be in place. Tickets cost
R250 per person. For more information phone Adri Joubert at
082-926-8460 or send an e-mail:
adri@mooikrans.com.

•••
A Sip and Paint Day with Sonja from Pretty Pots
Studio as guest host will be held on 20 November from 9 am at plot 78, Vaalbank, Old
Bronkhorstspruit Road, opposite Wet Nose. The
theme is ceramic bird chimes or bird feeders for
the garden. The price is R350 and includes coffee,
tea and muffins in the morning as well as lunch.
You are welcome to take your own wine. To
book, phone Kat: 078-353-6334.

•••

Die eerste Kersliggies Oppi-Plaas
Kersmark is van 27 November tot
5 Desember by Legends MX, Rhenosterfontein, op die R515 pad,
weekdae van 2 nm tot 10 nm en
naweke van 8 vm tot 10 nm. Die
R10 toegangsfooi word aan HelpNet Fonds se Safe House-projek
geskenk. Daar is elke aand ’n vermaaklikheidsprogram. Kersliedere
by Kerslig, gelei deur die Volle Evangelie Kerk Cullinan in samewerking
met ander gemeentes uit Rayton en Cullinan, skop op 27 November af.
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Op 4 Desember is daar ’n vliegtuig en lugvaart-uitstalling wat deel vorm
van die Pilot Insure Steady Climb Fly In & Aviation Expo. Die Lo’Cal strandpartytjie begin daardie middag om 2 nm. Besoek www.oppi-plaas.online
vir meer inligting oor die gelukkige trekking vir R2 000 kontant en ’n
Lo’cal Spirit Cooler geskenkpak ter waarde van R2 000. Stuur ’n e-pos:
liza@oppi-plaas.co.za.

•••

NG Tygerpoort-gemeente
vier Kersfees met ‘Die lig
van die waarheid’ op 21 November van 3 nm tot 8 nm.
’n Buitelug Kerssangdiens
saam met die Vox-kamerkoor vind om 6 nm plaas.
Vat jou kampstoel, gaan
kuier en vier Kersfees onder die sterre. Daar gaan ’n Kersvader vir die kinders wees en hamburgers, pannekoek, worsbroodjies, Kersfeespoeding
en ‘jaffels’. Skakel 012-809-0107.

•••
Catz R Us Catmas arts and craft market is on Saturday 27 November at BodyMind Fitness, shop
91, Glen Village North on the corner of Solomon
Mahlangu and Olympus Drive, Faerie Glen. Celebrate the end of a tough year with a market
where it is not only about Christmas but about a
charity organisation’s cats, kittens, fosters, volunteers and followers. Catz R Us is a registered
rescuing, fostering, rehabilitation and rehoming organization that is
100% foster-based. For more information visit www.catzrus.co.za or send
an e-mail: donations@catzrus.co.za.

•••
‘Steeds Donkie’, die opvolg van Frank Opperman se trefferproduksie ‘Donkie’, is op 28 November om 3 nm by
Atterbury-teater. Meneer Swart, beter bekend as Donkie, is die skoolhoof van Hoërskool Hans Oosthuizen. Hy
word gebombardeer met uitdagings, soos swak akademiese prestasie in die Covid-pandemie. Akteur Frank
Opperman en skrywer Dana Snyman het met ‘Donkie’ ’n
karakter geskep wat met die eerste effe onbeholpe
woord reeds diep in die hart kruip. Sy storie word met humor, fyn
waarneming, subtiele kommentaar en deernis vertel. Kaartjies kos R190.
Die teater is in Daventrystraat 4, Lynnwood. Skakel 012-942-5951.

•••
The next Mystery Ghost Tour in Cullinan is on 27 November from 5 pm to
9 pm. Host Mark Rose-Christie will lead you to haunted buildings and poltergeist phenomena, a pub stop and
you will use a ghost hunting cell
phone app, dowsing rods and enter a
graveyard with a thrilling visual climax.
There are plenty of guest houses if you
want to enjoy all there is to see and do
in this tourist town the next day. All
details, prices and bookings are at
www.MysteryGhostProductions.co.za.
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‘Begrond’ op Diamond Hill verfilm
D
ie film, ‘Begrond’, wat gegrond is op die geskiedenis-roman van dieselfde
naam deur dr Dirk Hermann, is op
Diamond Hill verfilm. Die geskiedkundige ligging, waar die Slag van
Diamond Hill van 11 tot 12 Junie
1900 afgespeel het, en die skanse
wat vandag steeds staande is, dra
by tot die hartroerende effek van
die film, wat nou gratis op die Internet te sien is.
‘Begrond’ begin met ’n plaasmoord
wat Kleinfaan Venter dwing om terug te keur na die plaas waar sy geliefde oupa vermoor is. Daar vertel
sy ouma Hester hom oor sy grootouma Katryn se tyd in die konsentrasiekamp en haar terugkeer na
dié plaas.
Katryn was die enigste een in haar

gesin wat die Heilbron-konsentrasiekamp oorleef het en ná die vrede moes sy vrou-alleen terug gaan
plaas toe terwyl haar pa en vriend
nog in ’n interneringskamp aangehou is. Aktrise Carla Smith vertolk
die rol van Katryn en Lida Botha
die rol van ouma Hester.
Die film is van 22 November tot
2 Desember 2019 deur die produksiehuis Forum Films verfilm. Elrich
Yssel is die regisseur en draaiboekskrywer. Johan Yssel het oor ’n tydperk van drie weke spesiaal vir die
film ’n tipiese voor-oorlogse huis
op Diamond Hill gebou. Die fondasie en fondasiemure was tot op
vloervlak van klip en hulle het rou
kleistene vir mure gebruik.
Rayton se Voortrekkers, Hans en
Marlene Sturgeon, het hulle osse
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C

heyanne Wilson van Tierpoort
het ’n sesde plek behaal in die
vlak een (70 cm) Suid-Afrikaanse
Vereniging vir Ruiterkunsskole
(Sanesa) se nasionale kompetisie.
Haar span, die Gauteng-Noord
A-span, het dié kompetisie, wat
van 4 tot 9 Oktober gehou is, gewen.
In Junie het ons berig dat dié talentvolle 14-jarige ruiter groot
prestasies behaal ten spyte van
talle hindernisse. Cheyanne ry nou
maar slegs twee jaar perd en haar
droom was om met haar eie perd
in skoue mee te ding. Toe die pan-

demie verlede jaar uitbreek,
het haar pa sy werk verloor
en kon haar ouers nie die inskrywingsfooie vir skoue betaal nie.
Boonop het haar perd, Gobi,
perdesiekte gekry. Nadine
Minnaar van stalle op Tierpoort, vertel dat Gobi dit baie
amper nie gemaak het nie,
maar dat Cheyanne se toewyding hom deurgetrek het.
Cheyanne, ’n tuisskoler, werk
Cheyanne en Gobi by die Sanesa nasionale deur die week by Nadine se
kompetisie wat van 4 tot 9 Oktober gehou is stalle. Danksy haar oom se
Foto: Denford Studios
borgskap, is vanjaar die

Cheyanne
Wilson en
Gobi
Foto: Verskaf

eerste keer wat sy in die Sanesaskoleliga meeding. Sy het ook begin halters maak om te verkoop,
sodat sy in die toekoms vir haar eie
skoue kan betaal en die regte toerusting vir deelname kan koop.

Die filmspan voor die huis wat binne drie weke vir die film gebou is
ingespan om deel van die filmproduksie te wees. Marlene was selfs
’n ekstra op stel in die konsentrasiekamp by Irene.

’n Konsentrasiekamp-toneel
Foto’s: Verskaf

Ruitertjie se toewyding beloon

Carla Smith as Katryn op Diamond Hill

Dieselfde vier osse wat in die Rageltjie de Beer-film gebruik is, was
voor die wa ingespan: Swartland,
Lapland, Mooiman en Wildeman.
Skrywer, dr Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, sê dat
hoewel die storie fiksie is, is elke
karakter en verhaal op ware
mense en hulle ervaring gebaseer.
Die tonele uit die konsentrasiekamp is gebaseer op briewe wat
ma’s in die oorlog geskryf het en
artefakte, soos die ou stinkhouttafel, bestaan werklik en word by
museums uitgestal.
‘Begrond’ vertel hoe vorige generasies opgestaan het. Kleinfaan
leer uit sy grootouma Katryn se
krag en besef, “hier is ek begrond”.
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Kontrakteur tap tenk in veld leeg
’

n Inwoner het op 27 Oktober ’n
foto geneem van drinkwater wat
goedsmoeds uit ’n watertrok in ’n
oop stukkie veld in Cullinan se
Oaklaan leeggetap word.
Kontrakteurs vervoer daagliks water na nabygeleë informele nedersettings, maar die ou in beheer van
dié vragmotor blyk dit makliker te

gevind het om sy dagtaak op dié
moeitelose manier af te handel.
Alle pogings om klagtes by Tshwane se metroraad telefonies hieroor
in te dien het misluk, omdat die
nommer wat verskaf is, telkens vir
tot langer as 30 minute volgens ’n
stemopname geen konsultaltante
gehad het wat kon help nie. Hulle

was glo baie besig. ’n Opvolgende probeerslag het dieselfde resultate opgelewer.
Die Bronberger het die vragmotor se registrasienommer
aan ‘n raadslid verskaf wat
onderneem het om dit ‘deur
te gee’.

Die tenk word in die veld leeggetap
Foto: Verskaf

Pas jou vee op dié feestyd
B

oere word aangeraai om bykomende veiligheidsmaatreëls
daar te stel om veediefstal oor die
feesseisoen te verhoed.
Só sê TLU SA. Mort Mortassagne,
dié landbou-unie se veiligheidskomitee-voorsitter, sê dat boere
nie deur die statistieke wat toon
dat veediefstal afneem, geflous
moet word nie. “Dit is oëverblindery,” sê hy.
Mort sê dat boere die afgelope ruk
al hoe meer vertroue in die polisie
verloor het en uit pure moedeloosheid, nie meer sake aanmeld nie.
Hy sê dat slegs sowat 20% van sake

www.bronberger.co.za

aangemeld word en ’n skamele 4%
van sake suksesvol afgehandel
word.
“Kanse om die boewe vas te trek is
reeds so skraal en dan is die forensiese werk op veediefstal nie op
standaard nie. Minstens 400 000
DNS-monsters op die databasis vir
ontleding is uitstaande,” sê Mort.
Die TLU raai boere aan om by hulle
plaaslike veiligheidstrukture in te
skakel.
As ’n boer ’n saak aanmeld, moet
hulle deurlopend met die ondersoekbeampte kontak hou tot die
saak deur die hof gevoer word.
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Bokkie-Jane gaan ná 10 maande huis toe
’

Gelukkig het dokters Marelize Engelbrecht en Erika Pienaar van die
nabygeleë Moreletapark Dierehospitaal en dr Nicci Wright van die
Johannesburg Wildlife Vet Clinic
dadelik op 10 Januarie gaan help.
Die ooitjie is by die Moreletapark
Dierehospitaal ingeneem, waar sy
Jane gedoop is. Op 12 Januarie het
die veeartse laat weet hulle skat
dat die ooitjie so sewe dae oud is.
Natuurlik kon sy nie dag en nag in
die hospitaal woon nie en die veeartse het haar huis toe geneem,
waar sy gou deel van die gesinslewe geword het.

n Rooiribbokooitjie, wat vir tien
maande met die hand grootgemaak is, is uiteindelik op 20 Oktober by Moreletakloof-natuurreservaat vrygelaat. Die ooitjie is as
pasgeborene deur besoekers, wat
gedink het sy is verlore, in die reservaat opgetel en haar ma wou
haar nie weer terugvat nie.

Vriende van Moreletakloof se Jeannie du Plessis sê dat die bokkie se
ma haar onder takke weggesteek
het ná sy gebore is en slegs twee
of drie keer ’n dag terug gegaan
het om haar te voer. Sy sê dat mense se instink is om ’n klein bokkie,
wat alleen lê en blêr, te help, maar
dit is nie maklik om ’n bokkie by
haar ma terug te kry ná sy deur
mense hanteer is nie.

Die jong ooitjie suip op 24 Januarie
gretig aan haar bottel
Dr Erika Pienaar en haar kinders
kyk hoe Bokkie-Jane ná 10 maande van hulle af wegstap

Die tien-maande oue rooiribbokooitjie is op 20 Oktober vrygelaat

Foto’s: Facebook

Bokkie-Jane kyk deur dr Erika se
motorvenster toe sy in April terug
geneem is omdat sy nie by iemand
anders wou bottel-suip nie

Dr Marelize Engelbrecht met die
ooitjie op 10 Januarie

Die ooitjie is op 10 Januarie gekry

Die eerste dag het Jane ewe gewillig saam met dr Erika en haar twee
seuntjies by die kampie ingeloop,
omdat sy hulle ken. Jeannie vertel
dat vrywilligers vir ure daarna
doodstil by die ooitjie gesit het en
haar probeer voer het. Sy het wel
’n bietjie boskos-korrels en gras
gevreet, maar het geweier om te
suip.

Anneli en Pieter Theron en die
reservaat se voëlkykers het help
betaal aan die veilige kampie, wat
op 29 Maart voltooi is, en almal het
in spanning gewag dat klein Jane
haar intrek neem.
Op 16 April was die opgewondenheid groot en die drie-maande oue
ooitjie is na die kampie geneem. In
dié stadium het Jane selfs ’n pers
halsband en naamplaatjie met die
naam Bokkie op gehad vir ingeval
sy by die kampie sou uitkom.

Sy het selfs ’n halsband gedra met
die naam, Bokkie. Die foto is op 16
April geneem

Dit was noodsaaklik dat Jane
haar spesiale melk inkry, maar sy
wou nie by vreemdelinge suip nie,
al het hulle vir haar presies dieselfde melk uit dieselfde bottels gegee as dit waaraan sy gewoond
was.
Dr Erika en haar seuntjies het Bokkie-Jane toe maar weer gaan haal,
saam in die motor gelaai en terug
geneem huis toe vir nog ’n paar
maande.
Dit het Bokkie-Jane uiteindelik tien
maande geneem om ten volle vir
haar eie voeding verantwoordelik
te wees en in dié tyd het sy so deel
van dr Erika se gesin geword, dat
die afskeid op 20 Oktober ’n moeilike een was.

Só maak jy pannekoek
Die NG Kerk op Rayton het laat in Oktober ’n suksesvolle
mini-mark gehou. ’n
Mens kan jou kwalik
’n kerkbasaar sonder ’n pannekoektafel voorstel en hier
wys Issie Spannenberg hoe dié ding
reg gedoen word.
Hermann Grobler
het die foto geneem.

Karl van Dyk, wat die kampie help
bou het, by dr Erika Pienaar en haar
jongste seun op 16 April
Die doel was om haar so gou as
moontlik in die reservaat terug te
kry, en niemand sou kon raai dat
dit ’n volle tien maande sou neem
nie. Intussen het Karl van Dyk, Jan
van Greunen en Rouxne Botha begin om ’n klein kampie in die reservaat te bou waar jong diere, wat
van hulle ma geskei is, in veiligheid
opgepas kan word.
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In die kampie op 16 April saam met
dr Erika en haar kinders
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Pioniers se grafte lê verlate in Rietvlei se gras
Angie Kleijn

’

n Afgekampte klompie grafte in
die Rietvlei-natuurreservaat is
nie iets waarby baie wildkykers
stilhou nie. Min weet hulle dat hulle verby die oorskot van pioniers
ry; van Pretoria-distrik se eerste
inwoners en die weduwee van die
1892 trekleier na Gazaland. Dié
weduwee se dogter en haar man
se grafte lê nie daar nie – hulle
moes glo ná die oorlog as ‘joiners’
die gebied verlaat.

Erasmus, oftewel Daantjie Doornkloof, het die plaas Doornkloof,
ongeveer 5 140 hektaar, in 1841
daar uitgemeet. Hy was die oudste
seun van Daniël Jacobus ‘Oupa
Swartkoppies’ Erasmus, wat die
plaas Zwartkop uitgemeet het, en
sy vrou Cornelia Jacoba Susanna,
’n nooi Kruger.

Ideaal
Sekere bronne noem dat Oupa
Swartkoppies besluit het om daar
te woon omdat sy seun, Daantjie

Cecilia Moodie en haar seun, George
Christian Stephen Moodie
Bron: Anna Elizabeth Bekker

Die begraafplasie in die Rietvlei-natuurreservaat
Foto: graves-at-eggsa.org

Die eerste Voortrekkers het in Desember 1836 saam met die Andries
Hendrik Potgieter-trek in die Rietvlei-gebied aangekom. Die Voortrekker-familie Erasmus het net
daar agtergebly. Daniël Elardus
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Doornkloof, nog voor die Groot
Trek in 1831 daar was om olifante
te jag. Hy het vertel van dié gebied
wat volop wild en water het en
waar daar nie malaria is nie.
Toe Daantjie Doornkloof in 1875

oorlede is, het sy drie seuns, Daniël
Jacobus, Stephanus Petrus en Michiel Christiaan Elardus die plaas
Doornkloof geërf. Michiel en Stephanus het ook die helfte van die
plaas, wat toe as Reitvlej bekend
gestaan het, geërf. Michiel, wat die
suidelike deel van Rietvlej geërf
het, is op 12 September 1849 op
die plaas Doornkloof gebore en
het in 1869 met Anna Susanna
Opperman getroud. Hulle het agt
kinders op Rietvlej grootgemaak.

Hulle oudste seun was Daniël Elardus Erasmus, gebore op 14 Augustus 1870, wat met Thomas ‘Groot
Tom’ Moodie se dogter, Johanna
Maria, gebore op 9 April 1871, getroud is. Dit is dié twee wat ná die
Engelse Oorlog
die gebied verlaat
het.
Hulle het ontmoet
toe die Moodietrek vanaf die Vrystaat na die destydse Gazaland
(deel van die hedendaagse Zimbabwe) op die
Erasmusse se
plaas oorgestaan Michiel Christiaan
het. Die Moodie- Elardus Erasmus was
trekkers het op
getroud met Anna
5 Mei 1892 op
Susanna Opperman
Bethlehem byme- Bron: geni.com
kaargekom. Daar
was 37 mans en 31 vroue met 17
waens, ’n aantal werkers asook
trekosse en 350 stuks grootvee.

Moodie
Deelnemers aan die trek is plase
belowe. Die Britse imperialis, Cecil
John Rhodes, het vir George Benjamin Dunbar Moodie gevra om ’n
gebied in Gazaland te beset.
George was ’n raadgewer van
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3 000 morg in Gazaland, die suidoostelike grensgebied van Rhodesië, is aan elke boer gegee met die
voorwaarde dat die plase dadelik
beset moes word.
Daar was ’n jaarlikse vooruitbetaalbare erfpag van £3 per
1 500 morg, en 4s. vir elke verdere
100 morg, of deel daarvan. Die
BSAM het die reg op alle edelgesteentes, minerale en minerale-olie
behou.
George se oom, Thomas Moodie, is
as trekleier verkies. Hy is op 29 November 1839 as tweede seun van
die “laird” Thomas Binjamin Moo-

Michiel Christiaan Elardus Erasmus
se graf in die Rietvlei-natuurreservaat
Foto: graves-at-eggsa.org

Rhodes se Britse Suid-Afrikaanse
Maatskappy (BSAM), wat die gebied in 1890 beset het. Hy was ook
’n voormalige bestuurder van die
Portugese Ophir-mynmaatskappy,
wat in Manikaland gemyn het.
Ná onderhandelings met Rhodes
en Jameson is ’n besitneming-ooreenkoms onderteken en plase van
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die van Melsetter, Skotland gebore.
Groot Tom het ’n Afrikaanssprekende graanboer in die Vrystaat geword en is op 24 Augustus 1863
op Smithfield met ’n Boeremeisie
getroud. Sy was Cecilia Jacomina
Robbertse, gebore op 20 Junie
1842 in Somerset Oos.
Groot Tom en Cecilia het 12 kinders gehad. Hulle oudste seun, Jan
Hendrik Robbertse Moodie, en sy
gesin het besluit om nie saam te
trek Rhodesië toe nie. Hulle tweede oudste dogter, Johanna Maria,
het op Rietvlej agtergebly om met
Daniël Elardus Erasmus te trou.
Die tien Moodie-kinders wat saamgegaan
het, was: Sarah Maria;
James Benjamin; Thomas Dreyer; Elsie Elizabeth; Donald Charles
Petrus; Malcolm Mauritz; Harriet Magdalena;
Benjamin; George
Christian Stephen; en
William Duncan Strickland.

Trek
Groot Tom Moodie

George Benjamin Dunbar Moodie

Bron: Anna Elizabeth Bekker

Bron: geni.com

Groot Tom se trek is gekenmerk deur allerhande fiasko’s soos die
uitbreek van bek-enklouseer onder die vee,

Veldkornet Malcolm Moodie
Bron: geni.com

aanvalle deur leeus, ’n gebrek aan
water, perdesiekte en naderhand
die malaria wat baie lewens geëis
het.
Die trekkers se eerste stilhouplek
in Rhodesië was Fort Tuli, waar hulle deur kaptein Raaff onthaal is.
Vandaar is hulle na Fort Victoria.
Die trekkers was ontevrede oor die
beoogde gebied van vestiging en
Na bladsy 22
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Pioniers . . .
Vanaf bladsy 21

Ter nagedagtenis aan die pionier, Thomas
Moodie

Groot Tom se haas om Gazaland
voor die reënseisoen te bereik, het
verdeeldheid veroorsaak.
Groot Tom en sy voorste groep
wou ooswaarts trek, maar die res
wou hulle eerder op die middellande tussen Fort Victoria en Salisbury, in die gebied van die Van der
Byl-trekkers, vestig.
Ná meer as agt maande het Groot
Tom en enkele oorlewendes by die

Bron: Geoffrey
Otterson

Generaal Daniël Jacobus Elardus
‘Maroela’ Erasmus
Bron: geni.com

Cecilia en Groot Tom se oudste
dogter, Sarah Maria Moodie
Bron: geni.com
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grasvelde van Chipinga aangekom.
In dié heuwelgebiede het hulle
drie watervalle gesien en Tom het
die gebied op 3 Januarie 1892 Waterval gedoop. Hulle het ’n dorpie
gestig wat na Groot Tom se voorvaderlike landgoed in Skotland,
Melsetter, vernoem is.
Groot Tom is nie lank daarna nie,
op 30 April 1894, aan swartwaterkoors oorlede. ’n Gedenkteken ter
ere van die Gazaland-trekkers en

Cecilia Moodie se graf in die Rietvleinatuurreservaat
Foto: graves-at-eggsa.org

Thomas Moodie is later op sy plaas
opgerig.
Toe Groot Tom en Cecilia se agtste

en jongste seun, William Duncan
Strickland Moodie, in 1895 daar
oorlede is, het Cecilia besluit om
terug te keer na die Transvaal.
Cecilia en Thomas Dreyer Moodie,
hulle derde seun, wat op 5 Mei
1874 gebore is, was in 1896 terug
op Rietvlej, by haar dogter
Johanna Maria en skoonseun,
Daniël Elardus Erasmus. Daar het
twee kleinkinders op haar gewag:
Cecelia Moodie Erasmus, gebore
op 12 Mei 1894, en Michiel Christiaan Elardus Erasmus, gebore op
2 Mei 1896.
Johanna se broer, Thomas Dreyer
Moodie, is toe met haar man Daniël se suster, Susanna (sommige
bronne noem haar Susara) Margaretha Erasmus, getroud. Hulle het
op Rietfontein, wes van Rietvlej
gewoon en die rif op die plaas,
Moodie-rif, is na hulle vernoem.

Na bladsy 24
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Vurige Stanley help met
oom Paul se standbeeld

Pioniers . . .
Vanaf bladsy 22

Daniël en Susanna se pa, Michiel, is
intussen as ’n skatryk man op 8 Junie 1895 in die ouderdom van 46
jaar oorlede en is op Reitvlej in die
familie kerkhof by die ou opstal
naby Maraisdam begrawe. Hy het
nege plase en een erf in Pretoria
besit ten tye van sy dood.
Johanna se man Daniël het die
helfte van Rietvlej geërf asook die
derde van Doornkloof, wat sy pa
besit het. Michiel se weduwee,
Anna Susanna, het daarna met

Die graf van Daniël Elardus Erasmus
en Johanna Maria, gebore Moodie,
in die Volksrust-distrik
Bron: geni.com

S
’n Gedenksteen ter nagedagtenis aan die Moodie-trek

tanley Cierenberg was op
Paul Kruger se verjaardag op
10 Oktober een van 40 mense wat die Kruger-standbeeld op
Kerkplein gaan skoonmaak het.

Bron: Geoffrey Otterson

vierde dogter, het met
Walter Mears getrou
en het terug gekeer
na Suid-Afrika. Haar
suster, Sarah Maria
Moodie, die oudste
dogter, het in 1902 by
haar aangesluit. Sy
’n Gedenksteen wat deur die Melsetter-setlaars vir
was getroud met haar
Thomas Moodie opgerig is
neef, George BenjaBron: Geoffrey Otterson
min Dunbar Moodie,
Marcus Albertus Smit getrou en
wat die trek Rhodesië toe aan die
Springs toe getrek waar sy in 1938
gang gesit het.
oorlede is.
Ná Cecilia se dood het haar dogter
Johanna en skoonseun Daniël die
Begrawe
plaas verlaat en Daniël se suster
Cecilia is op 10 November 1905 in
Susanna en haar man, Johanna se
die ouderdom van 63 jaar oorlede
broer, Thomas Dreyer Moodie, het
en is saam met Michiel in die famiin die huis gaan woon.
liekerkhof op Rietvlej begrawe.
Volgens geskiedskrywer, Deon
Voor haar dood kon sy darem twee
Storm, het Daniël in September
van haar kinders wat in Rhodesië
1900 ’n ‘joiner’ geword. Hy en sy pa
agtergebly het, weer sien.
se neef, Jochemus Erasmus, het
Harriet Magdalena Moodie, die
blykbaar die Britte ondersteun. Dit

is glo hoekom Daniël vir die res
van die oorlog veilig op sy eie
plaas kon woon en hoekom die
plaas nie afgebrand is nie.
Daniël se twee ooms, generaal Daniël Jacobus Elardus ‘Maroela’
Erasmus en kommandant Stephanus Petrus ‘Swart Lawaai’ Erasmus,
was kommandoleiers en bittereinders. Oom Maroela het dit wat
ons vandag ken as Rietfontein,
Grootfontein, Tierpoort, Bashewa
en Onbekend, besit.
Daniël en Johanna en sommige
van hulle kinders het op ’n plaas
naby Volksrust gaan woon en Daniël het sy deel van die plaas
Doornkloof in 1908 aan generaal
Jan Smuts verkoop. Die egpaar is
albei in die Volksrust-distrik oorlede en begrawe: Daniël is op
22 Augustus 1931 oorlede en
Johanna meer as 30 jaar later, op
25 Mei 1962.

Stanley staan regs op die punt
en Quentin is tweede van links
by president Paul Kruger se
standbeeld op Kerkplein
Foto: Odette Venter

Foto: Odette Venter

Daar het hy sy T-hemp gelig om vir
die mense te wys hoe hy die FAK se
vlam met tatoeëernaalde op sy
borskas laat verewig het.
Die 49-jarige Stanley, ’n digter en
aktivis teen plaasmoorde, vertel
dat hy die Voortrekkermonument
die naweek voor die skoonmaakaksie gaan besoek het. Hy het verby die Federasie van Afrikaanse

Foto: FAK

Die/The Bronberger November 2021

en klein met besems, lappe
en borsels op Kerkplein
opgedaag het.

Stanley, heel regs, lig sy T-hemp op
om vir die mense die FAK se vlam op
sy bors te wys

Die FAK se vlam is net onder die
woord ‘vryheid’ met tatoeëernaalde
op Stanley se borskas verewig
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Kultuurvereniginge (FAK) se hoofkantoor op dié terrein geloop en ’n
foto van die embleem teen die
muur geneem. Daardie Maandag
het hy die embleem op sy borskas,
net onder die woord ‘vryheid’, laat
tatoeëer met ’n bloedrooi vlam.
Die FAK se besturende direkteur, dr
Danie Langner, het gesê dit is die
eerste keer dat die organisasie se
embleem op dié onkonvensionele
wyse gebruik word, maar dit is duidelik dat Stanley se liefde vir taal,
kultuur en geskiedenis helder
brand.

www.bronberger.co.za

Stanley as aktivis teen plaasmoorde
Foto: Verskaf

Stanley het twee digbundels, ‘Vaderland’ en ‘Moedertaal’, die lig laat
sien en dié “volksvreemd” geklede
motorfietsryer daag gereeld by
slagoffers van plaasaanvalle se
hofsake en begrafnisse op. Hy skryf
nie net gedigte vir die slagoffers
nie; dele van die gedigte is saam
met die slagoffers se name op sy
lyf getatoeëer.
Volksvreemd of te nie, mense kyk
wanneer Stanley sy T-hemp oplig,
soos hy op Kerkplein gedoen het.
Die Kruger-standbeeld se skoonmaakaksie is deur Quentin Meyer
gereël. Die 39-jarige Quentin is al
tien jaar besig met die bewaring,
skoonmaak en onderhoud van
standbeelde, monumente, grafte
en Afrikaanse erfenisterreine. Dit is
danksy sy aanmoediging dat groot
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Geesdriftige jongmense leer KI-tegnieke
’

n Kunsmatige inseminasie-kursus (KI) op beeste is in die Oktober-vakansie deur Chrisjan van
der Vyver aangebied.
Die teoretiese gedeelte was op
Tweefontein, net buite Bapsfontein, en het die volgende ingesluit:
voordele van KI, esterus observasie, KI tegniek, sinchronisasie programme en geseksde semen.
Lalique van der Vyver, ’n graad nege leerling van Hoërskool Waterkloof, het die gedeelte oor die geseksde semen aangebied. Sy het
aan kursusgangers verduidelik dat
die sperm-populasie volgens die
geslag wat hulle dra verdeel kan
Kursusgangers besig met die
prakties by Henopper Melkery
Foto’s: Stone House Studio

word, omdat sperms wat die X
chromosoom dra en vroulike diere
teweeg gaan bring, 3,8% meer
DNA het.
In ’n melkkudde is bulkalwers van
geen waarde nie, maar druk van
diereregte-groepe raak al hoe groter dat die ongewenste bulkalwers
nie van kant gemaak mag word
nie. Dit was ook haar onderwerp
vir die Noord Gauteng-Wetenskap
Ekspo.
Die praktiese deel van die kursus is
by Henopper Melkery op Welbekend gedoen. Die kursus is met ’n
praktiese en teoretiese eksamen
afgesluit.
Chrisjan sê wat hom die meeste
opgeval het, was die jongmense se
geesdriftigheid om ’n tegniek aan

Van links
na regs:
Gustav
Combrink,
Jacques
Ferreira en
Gunter
Combrink
is graad
nege leerlinge by
Affies
Die praktiese deel van die kursus by Henopper Melkery

26

Chanel van Heyningen, links, en
Lalique van der Vyver, regs, is albei
graad nege leerlinge by Hoërskool
Waterkloof

Kursusleier, Chrisjan van der Vyver
Carel Jacobsz, ’n graad nege leerling
aan Hoërskool Ermelo

Lekker-lag trappers
Die Stofpadtrappers
het op 31 Oktober
die Nguni-roete by
Buffelsdrift aan die
westelike grens van
die Dinokeng-reservaat aangepak –
“saam met ’n paar
van die malles”, sê
hulle. Dié is ’n sosiale
fietsry-groep wat
saam met vriende
die stofpaaie in die ooste van Pretoria met hulle bergfietse aandurf, alhoewel
hulle so ver as Bapsfontein, Cullinan en Bronkhorstspruit ook ry. “Dis altyd
lekkerder om saam met ander te ry. Ja ons gaan dalk lag as jy val, maar eers
nadat ons seker gemaak het jy leef nog.”

Ingrid Cronjé, ’n tweede jaar
veekunde-student by Tuks

te leer, moontlik omdat hulle in
grendeltyd min geleentheid vir
sulke kursusse gekry het.

Gesondheid!
Besoekers
aan die Wynfees op Cullinan is op 9 en
10 Oktober
met ’n ou omskepte Bedford-trok na
die verskillende wynproe-plekke
op die dorp
vervoer.
Foto: Verskaf

Foto: Facebook
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KragDag lok weer duisende na Rhenosterfontein
’

n Rekordgetal van 488 ondernemings het by Sakeliga KragDag
uitgestal en die ekspo is deur
21 000 mense van 14 tot 16 Oktober op Diamantvallei Landgoed,
Rhenosterfontein bygewoon.
Die ekspo is grootliks ’n alternatiewe energie- en selfstandigheidekspo. Met die leuse ‘Doen jou eie
ding’, dien dit as uitstalvenster vir
talle ondernemings om hulle selfstandigheidsoplossings op verskeie lewensterreine ten toon te
stel.
Henry Geldenhuys, TLU SA se president, by die TLU SA inligting-kraampie

Die Donkerhoekse Dagbreek Ontwikkelingsentrum by KragDag
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Dit is die eerste keer sedert 2019
wat dié ekspo weer aangebied
word. KragDag sou in Desember
2020 plaasvind, maar is deur die
Tshwane-metroraad weens Covidregulasies verbied.
Die organiseerders het verlede jaar
gesê dit maak nie sin dat die ekspo
verbied is, terwyl daar daagliks
groot winkelsentrums en weekliks
talle markte regoor die land oop is
met veelvoude meer besoekers
nie. Die uitstalterrein strek oor ses
hektaar (die grootte van 12 rugbyvelde).
Vanjaar het Tshwane se burgemeester, Randal Williams, in sy

openingsrede by die ekspo sy
ondersteuning van KragDag en die
waarde daarvan vir die gemeenskap uitgespreek.
KragDag bestuurshoof, HP Steyn,
sê in die moeilike besluit oor deurdruk met die hou van die ekspo
moes die organiseerders worstel
met die vrae, “Indien nie nou nie,
wanneer?” en “Indien nie ons nie,
wie?” Dit is die organiseerders se
wens dat die voorbeeld wat die
ekspo gestel het, die weg sal baan
vir ander ekspo’s en feeste om ook
weer te hervat.
Besoekers kon selfstandigheidsoplossings besigtig vir alternatiewe
energie, water veiligheid, opvoedkunde, tegnologie, voedselproduksie, gesondheid, konstruksie, ontspanning, vervoer, finansies, Doendit-self planne, elektronika, 3D-

Solidariteit Helpende Hand se
Omgee-mark

Besoekers by die ingang

toonstellings, was dit
die grootste landbouekspo wat vanjaar in
die land gehou is.
In die raadsaal het verskeie hoë-profiel sprekers, soos Dawie Roodt,
dr Herman Edeling en
die PANDA aktuaris,
Nick Hudson, aktuele
aanbiedings gelewer.
Opnames van dié gesprekke is op sosiale
media uitgesaai.

KragDag is deur 21 000 mense oor drie dae bygewoon
Foto’s: Verskaf

’n Deel van
die landbou
sub-ekspo

Boogskiet van ’n perd se rug af

Kraampies

drukkers, die Internet van Dinge,
nuwe patente en hommeltuie en
toerusting vind vir entrepreneurskap en lewensbeskoulike filosofie.
Ingesluit by die ekspo was ook ’n
landbou-ekspo in samewerking
met TLU-SA. Met sowat 95 uitstallers en verskeie items en demonstrasies in die arena en veerasten-

’n ‘Cowgirl’ by Ketelkraal
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Die Junior Entrepreneurskompetisie is in
samewerking met Fergusmor, Bepicon en
Solidariteit Helpende
Hand aangebied.
Jongmense is aangemoedig om hulle entrepreneursvaardighede
op te skerp en hulle

en talle groetwoorde afsluit met
‘Wees veilig’, word met die ekspo
eerder gepoog om mense aan te
moedig om kreatief te wees en
avontuurlik te leef,” sê HP Steyn.

produkte en dienste op
die ekspo te bemark.
Die wenner van die
Doelgerig-afdeling was
Fire Buddies met ’n kontantprys van R10 000 en
sake-afrigting by Fergusmor.
“In ’n tyd wat mense
vasgevang is in vrees
Die grootste en kleinste twee voertuie by die ekspo
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Soek-pad vat ons tot by uitsonderlike afval
Vreethans van Heerden en Metgesel besoek kuierplekke in die Bronberg-gebied ongenooid en betaal
self vir dit wat hulle geniet, of dalk nie geniet nie.

D

ie afval-verlange is op dié
mooi laaste Sondag van
Oktober só erg, dat ek amper vir Metgesel oortuig om wéér
’n draai by ’n bekende ‘afvallige’
plek in ons kontrei te maak: Amper.
Só vat ons die soek-pad tot by
Tierpoort se gat-pad (wat terloops
deesdae glad nie so gaterig is nie)
en verder met Garstfonteinwegverlenging groot dorp se kant toe.
Ons soektog is na ’n landelike
kuierplek met iets boerekos-agtig
op hulle spyskaart en sou skaapafval op daai spyskaart wees, sal
dit vir my die boerpot wees.
By die bekende Bronberg Voere
draai ons af om te gaan vra of hulle
dalk van ’n gawe plek weet en siedaar! Reg langs dié gereelde adverteerder in die Bronnie is ’n bord
teen ’n buitemuur aangebring:
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Boeretroos soos dié spaza dit voorsit
Kontrei Spaza, sê dit. En in rooi
langs ’n uitbeelding van ’n spoggerige werf-haan: Afro-Kook. Die
hoop begin opvlam.

Onder ’n baie ruim sinkdak
wat met plank en pale staangemaak is, is groot tafels met
ruglose bankies op gruisklippies neergesit. Lank, lank
gelede was Piet (van nou vergeet) se kwekery hier. Voor
die kombuis en spaza-winkel
(meer permanente strukture)
merk ek ’n verhoog en reuseluidsprekers en die vooruitsig
pla effe.
Ons gaan neem plaas in die
suid-westelike hoek van die
groot kuierplek en toe ’n
vriendelike kelnerin die spyskaart neersit, laat die heel
eerste gereg waarop my oog
val, my amper net daar die
riel dans: Bok van Blerk se
’n Stewige porsie kerrie-afval met ’n uitKerrie Afval lees dit. Dan, om
sonderlike smaak
welke rede wonder ek, in
Engels onder dit: “generous
met pap. Dit kos R120. ‘Portuguese
portion of ‘pens en pootjies’ served
giblets’ kos R99. Hoendermagies
with rice.” Dit kos in enige taal
wat ons as ‘Moelas’ (moe-ellas) in
R125.
Mosambiek leer ken het. Beeslewer
Later sou ons uitvind dat dié afval
(soetsuur) op pap of kapokaartna die sanger vernoem is, omdat
appel (R69), twee skilpadjies ook
hy met ’n toetslopie dit lekker geop pap of kapok (R89). Beesstert
noeg gevind het om drie porsies
met wortel en aartappel op pap,
ná mekaar te verslind. Die eienaar
rys of kapokaartappels kos R110.
is Andrea, Bok se suster. Deel van
Aangenaam verras was ek om te
die Pepler-gesin wat op Boschkop
grootgeword het. Die
skepper van die resep is
Deon.
Aan die oostelike kant
is mense besig om vandag se ‘special’ voor te
berei: ’n Heel vark op ’n
toeklap-spitbraai gebraai met bykosse.
Maar my besluit is lankal finaal geneem.
Die afval is ook nie al
boerekos-agtige geregte beskikbaar nie.
Skaapstertjies (Deon’s
famous ‘skaapstertjies’)
Die suksesvolle pizza wat Metgesel ‘gebou’ het
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sien dat Kontrei Spaza ’n aantal
baie bekostigbare roosterkoeke
(op die oop vuur) bedien. Selfs ’n
roosterkoek-braaibroodjie teen
R40.
Ek gaan nie veel verder op die
spyskaart uitbrei nie. Dis ’n lywige
een wat uiteenlopende keuses
bied. Twee Engelse ontbyte, ’n
kleintjie teen R29 en ’n grote met
biefstuk teen R89, twee soorte
slaai, een Grieks (R55) en een met
onder meer biltong, Deense feta
en avo (R75) is beskikbaar.
Die vier hamburger-keuses, waarvan een hoender, se pryse is nie te
swaar op die sak nie. Tien verbuigings van biefstuk ook heel billik
geprys, vyf hoender-keuses met
die heel gebraaide hoender (R121)
bes moontlik die koning-kraaier.
In die suid-oostelike hoek van die
plek is ’n hout-pizza-oond waar ’n

heel vlytige pizza-man flink raakvat: Ons hou hom ’n wyle dop.
Hulle noem die basiese (Margarita)
pizza ’n Kontrei Magrietjie en dit
kos R65. Dan kan jy jou eie verbuiging bou deur uit ’n allemintige
24 bestanddele te kies om op die
basis te laat sit.
Vandag het hulle ’n ‘special’ sê
vriendelike kelner-meisie. Drie bestanddele kry jy gratis. Metgesel
‘bou’ ’n pizza met ses bestanddele
daarop. Dis ’n goeie, smaaklike
pizza sê sy en die kors is presies na
haar smaak.
My afval daag op en die porsie is
meer as genoegsaam, hoewel ek
altyd van ’n groenboontjie en soetpatat of wat apart by my afval hou.
Die kerrie-afval se smaak is voortreflik anders. Bykans ’n soetsuur
agtergrond met ’n vêraf byt. Die
pens-velletjies was net effens aan

Die ingang na die plek wat boerekos-agtige geregte ook bedien
die taai kant. Soos ek geleer het,
moet die pens minstens ’n uur
aanstap oor ’n pruthitte, voor die
pootjies bykom.
Vir my en ek vermoed vir ’n paar
ander, was die geesdriftige sanger
dié Sondag talentvol maar oor-verbryselend luid. Die meeste mense

Kuiergaste
onder die
sinkdakkuierplek
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in die plek het gelief geneem om
op mekaar te skreeu as sy saam
met die geblikte musiek sing. Dis
duidelik ’n kuierplek waar ‘almal
jou naam ken’. Dit was komies om
die bulderende geskree van
geselsende gaste te hoor as die
kunstenaar vir ’n oomblik stil raak.
Toe Metgesel se wegneem-houer
vir die huis-toe-vat-pizza aankom,
bewe daai ‘boks’ soos ’n stampboor op ‘steroids’ voor die aanslag
van die aggressiewe klankgolwe.
Vir die afval en ander geregte en
die vriendelike mense, diens en die
landelikheid, sal ek maklik terug
Kontrei Spaza toe. Volle dranklisensie, het hulle daarby. Jy kan hulle
bel by 083-453-0478 vir meer inligting.
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leserslens

Deur die lens van ons lesers
In ‘Leserslens’ plaas ons foto’s wat die aard en gevoel van die Bronnie se verspreidingsgebied uitbeeld,
soos gesien deur die lens van ons lesers. Jy is welkom om jou foto’s te stuur aan info@bronberger.co.za
of om dit op ons Facebook-blad te plaas. Beskikbare ruimte bepaal hoeveel foto’s ons in ’n uitgawe
kan gebruik. Ons bêre alle foto’s en poog om soveel moontlik in opvolgende Bronnies te publiseer.

Jan Frederik is so bekend in ons omgewing dat ’n mens maklik die skoonheid
van dié outjie kan miskyk. Albert Bester het nie

Na ’n lang dag se swoeg by die Wet Nose-diereskuiling op Vaalbank, is dit sielekos
om ’n klompie van die inwoners in die plaasdam op die plek te sien baljaar, sê
Veronica van Greunen, wat die foto geneem het

Water bring ook uitbundige
vreugde vir Bianca Steyn se
wakker werf-woef

Laurika van der Linde het ’n aantal voortreflike foto’s van jakarandatyd in Cullinan aangestuur,
waaronder dié een met Gato, die inwonende
‘kafeekat’ by ’n gewilde Italiaanse restaurant op
die dorp
Herculas van Tonder het dié vlinder op Klipfontein bewonder
Die vreugde van kindwees ná ’n reënbui op die plaas . . .
Emma Koekemoer het dié foto geneem

Amanda Pretorius het dié
skaam Diederikkie op hulle
plaas buite
Cullinan gewaar. Dit is
baie moeilik
om een van
dié voëltjies af
te neem,
maar Amanda sê dit was
haar gelukkige dag

Hy wil nou nie van ’n molshoop ’n berg maak nie, maar
kat se kind verwag ’n baie groot gedoente vir aandete
Foto: Eus de Clerk

’n Plaasdam in die skermerlig net buite Cullinan
Foto: Ludwieg Botha
Hy het veel later begin werk as wat die plan
was, sê Buks Barnard. Die bewys van die rede
hiervoor, is duidelik op die rekenaarskerm te
sien. Dit het hom lank geneem om dit oor die
hart te kry om Kaatjie se oggendslapie op die
rekenaar te onderbreek. En toe hy dit eindelik
doen, het die verontwaardige Kaatjie gesit en
wag dat sy bed weer platgeslaan word
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As jy gedink het die appels wat jy in die
tuin uitsit is ‘net vir die voëls’, moet jy
weer dink, sê Laurika van der Linde
wat dié foto geneem het
Laurika van der Linde het dié
uitsonderlike blik op ’n pragtige
sonsondergang in die gebied
meesterlik vasgevang
Dit is nie aldag dat drie koedoebulle so
mooi in gelid staan om vir ’n baie
uitsonderlike foto te sorg nie. Johan
Pretorius sê hy moes die ‘sneller’ vinnig
trek voor die gelid verbreek is en vir
fokus was daar nie tyd nie

’n Flukse vuurtjie in die voorgrond bring met aandskemering belofte van aangename
samesyn met die Boschkopvallei in die agtergrond
Foto: `Alet Erasmus

Liezel Yssel het
haar rankrose
afgeneem toe
die swart Labrador, Hadassah, voor
in die prentjiekoor kom lê
het
Dié foto van Albert Bester gee
’n heel ander perspektief aan
die uitdrukking “die kat uit die
boom uit kyk”
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Beloftes van reën oor die mooi wêreld van
Boekenhoutskloof
Foto: Altie Potgieter

Dit is slang-seisoen en Ludwieg
Botha het dié rooilippie buite
Cullinan afgeneem

Eus de Clerk het die veld ingestap om
veldblomme voor sy lens te kry en het
toe dié ‘profielfoto’ van ’n turksvyblom
geneem
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animal matters

Humans versus machines
Dr Liesel van der Merwe is a small animal medicine specialist. Send her your questions:
info@bronberger.co.za.

R

ecently we lost a patient due
to human error. The discovery and realisation is horrific.
You go cold and a pit opens up in
your stomach. And then follows
the task of informing the owner –
whose world is going to come
crashing down.
I always teach that we tell the truth
– if it was our mistake, we own up
to it. But that phone call is always a
terrible one, as it is so unexpected
for the owner. After the phone call
comes the retrospective evaluation of why it happened, what
went wrong, what could you have
done differently and where did the
system fail.
I will not be able to sleep for several nights and wake up in a sweat
after making a mistake – even if it
was not a fatal one. Vets in general
don’t accept failure easily. My husband and I sometimes watch air
crash investigations on television
at home while eating a late supper,
and one thing they say with those
investigations is that it is never just
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one thing that
results in an accident, but a
constellation of
smaller slipups, which in themselves would
not be critical. It is the same in medicine.
In veterinary medicine, human medicine, any profession – mistakes
will happen. No matter how much
we create safety checks and systems to eliminate the possibility,
fundamentally we are humans and
humans will make errors.
We make decisions based on information provided and may sometimes not double check. We assume someone is going to do
something because they normally
do, but don’t check that it is in fact
so. We are tired or stressed and
don’t always think as logically or
clearly as we should.
For the client who loses his pet,
this is of little comfort. In these situations though, it is important to
differentiate between lack of ap-

propriate care and negligence
from human error. There is a difference between cases where insufficient time and care was taken due
to a neglectful uncaring attitude
versus an honest mistake or error.
Once again, this is of little comfort
to the client in the immediate aftermath.
Consider, however, the alternatives. Sufficient staff members to
apply and manage multiple double-checking protocols for each
step of a patient’s treatment and
diagnosis – as we have in private
hospitals?
This is costly and still does not eliminate human error, but will make
it less frequent. I mention machines as lots have been said
about AI and using computer algorithms to solve medical cases.
Some say the accuracy is better
than with human doctors. Robotic
surgery is already a reality.
But do we really want a machine to
be our doctor? Doctors bring more
than just a diagnosis for their patients and vets do more than just
give their clients a diagnosis or
perform a procedure. They provide
care for the pet, they handle the

pet gently with care when hospitalizing, they will play with or give
the pet a kiss when taking him or
her out of the cage to treat or
anaesthetise.
The nurses may decorate the
bandage with pictures or bling.
They also provide a shoulder for
the client when they need support
and listen when a client needs to
complain or just talk about things
related to their pets. You cannot
get this from a machine.
We have to be prepared for a balance – humans aren’t perfect. If
we are happy that our vets or doctors have the knowledge required
and are honestly doing their best
and utilizing resources available,
then we trust them. They will still
make some mistakes, but as clients
or patients we have to remember
that they provide us with more
than just a 100% accurate diagnosis rate.
If you do not have faith in your
doctor or vet, change to another
doctor or vet. You need to trust
them. That doesn’t mean that
nothing will ever go wrong, but it
means that you can know that
they tried their best.
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ou poon se plotpraatjies

You are the dance
H

Bronnie van den Berg

Politiek bly maar verdag
D

ie belangrikheid van ’n
goeie proefleser het juis
nou weer met die verkiesing onder sy besef gekom, sê Gert
Mossie. Iewers lees hy: “Before the
erection he was a defective in the
police force”. Dit moes natuurlik
lees: “Before the election he was a
detective in the police farce”.
Ja, die politiek was maar oraloor
van altyd af ’n verdagte speletjie,
sê Gert. Maar in die dae van Nat of
Sap het dit vir veel eenvoudiger
vermaak gesorg. Soos dit maar
met die politieke gogga gaan, was
daar sekerlik agteraf onderduims-
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heid, maar vuilspel op sy ergste, is
hoogstens tot vuisgevegte of teeren-veer beperk.
Jy moes destyds kies waar jy staan.
Dit was óf Sap of Nat, of dit was
Chev of dit was Ford. Jy kon nie
van albei hou nie, want dan is jy
gebrandmerk as ’n draadsitter en
dié was amper so erg soos ’n joiner
of ’n hanskakie – natuurlik afhangend of jy Sap of Nat was.
Die laat hom nou dink aan dié storie wat sy oorle oom Nierie op ’n
dag vertel het, sê Gert: Soos dit in
daardie dae dikwels die geval was,
het die Natte en die Sappe op die-

selfde dag in dieselfde dorpie vergadering gehou. Die een groep in
die stadsaal en die ander groep in
die skousaal.
Nou blyk dit dat beide die sprekers
op elk van die vergaderings maar
bra temerige en vervelige orators
was. Dit was nie lank nie of ’n jonkman of twee by die Natte se vergadering stel luid voor dat hulle eerder die ou simpel vergadering nou
moet los en die Sappe loop opdons – hy het ’n ander woord gebruik wat dikwels ook in die geval
van swaar weer ter sprake kom.
Die spreker het temerig probeer
keer, maar ’n hele span storm die
saaldeure uit met een doel voor
die oë: Om die Sappe te gaan opdinges.
Nou, of dit toeval was en of daar ’n
spioen die woord na die Sap-vergadering gevat het, is nie duidelik
nie, maar byna op dieselfde tyd sit
’n klomp Sappe af na die ander
saal om dieselfde met die Natte te
gaan doen.
So gebeur dit toe dat die Natte en
die Sappe mekaar in die hoofstraat
van die dorpie raakloop en die
vuiste begin net daar klap. Dit was
’n hewige stryd, het oom Nierie
vertel: Een wat sonder ’n oorwinnaar geëindig het. Blykbaar het
een ou met ’n bulderstem die vegtendes tot bedaring gebring. Dis
nou genoeg! Dit was nou lekker,
maar nou is dit klaar, het die bul-

derstem laat waai.
En soos die toeval dit wou hê, het
die geveg vlak voor die dorp se
hotel losgebars. En so ’n geveg
maak ’n man dors. Ja, het oom
Nierie vertel, die strydbyle is tydelik begrawe en lanklaas (indien
ooit) het Nat en Sap so lank en só
lekker saam gekuier. Ou Cohen van
die Kings Hotel was uiteindelik die
enigste wenner daardie aand.
Leë beloftes, sê Grootpiet. Dit is vir
hom die opvallendste eienskap
van die aanloop na ’n politieke
verkiesing. Moenie ’n woord glo
nie, is wat dit hom geleer het.
Amper so erg soos daai belofte wat
hy anderdag op die toiletrol-verpakking lees, sê Piet.
Nou is sy Ingels nie van die beste
nie, maar soos hy die ding verstaan
belowe hulle op daardie verpakking “350 ‘sheets’ per roll.” Net so ’n
kafstorie soos ’n verkiesing-belofte,
is dit. As dit waar was sou een só
“roll” hom bykans ’n jaar gehou
het, sê Piet.
Hy vee sy bas af aan beloftes soos
dié.
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ave you ever asked yourself,
“Why am I reliving the same
situation over and over
again in my life?”
Sometimes it feels that for every
stride ahead, something happens
that forces you to take a step back
again. Oh well, Robert Brault says
that an optimist is someone who
figures that taking a step backward
after taking a step forward is not a
disaster; it’s a cha-cha.
So, let’s cha-cha, girlfriend! It might
be the best mindset to get out of a
monotonous circle. Madisyn Taylor
says that maybe you keep making
the same choices because you
don’t know how to choose otherwise. Rather than moving you forward, your personal paths may
propel you in a seemingly neverending circle where your actions
and choices lead you nowhere but
to where you’ve already been.
She says that awareness can be the
first step to get out of this circle.
After all, you can’t make a change
unless you’re aware that one needs
to be made. Only then can you
start understanding why you’re
doing what you’re doing. Afterwards, it becomes difficult not to
change because you’re no longer
asleep to the truth behind your actions.
And that, says Madisyn, is the freedom that comes with awareness.
Rather than thinking you’re trapped in a repetitive cycle with no escape, you starts seeing that the
choices are always yours to make.
Whether you’re aware of
them right now or not.
Say you’re not aware
that you have choices;
that you’ve lost sight of
who you are and what
you’re worth. Chances
are you’ll pursue a counterfeit worth based on
the judgement of others. But, if your notion of
your worth is not based
on others’ expectations,
you’ll see your slip-ups
as merely another part
of the cha-cha – one
step forward; one step
back.
Next step is to dance as
if nobody is watching.
Madisyn says that we all
take great pains to suppress those eccentricities we ourselves deem
odd. You may not even
realize that you’re doing
it, because you’re unintentionally attuned to
the attitudes of the people you see each day. So,
who do you surround
yourself with, girlfriend?
Dr Jill Bolte Taylor suggests asking yourself:
Who responds to me by
wanting to fix the pro-
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blem so that I will stop complaining, worrying, or whimpering?
Who can hold the space for my
pain and allow me the dignity of
my own upset? Who is good at distracting me, and which of these
characters do I gravitate toward?
The interesting thing is not what
the answers say about them, but
what it says about you.
Dr Kelly Brogan says that one of
the key components of self-ownership is the ability to become aware
of the times when you’re stressed
out – pause – and then simply get
curious. Ask yourself: What story
am I telling myself about what I’m
experiencing. What might this situation be trying to tell me? This is
how you interrupt the unconscious
cascade of descension and catch
yourself before things spiral out of
control.
Sometimes that takes inserting
some space, changing your environment or looking at your circumstances from another viewpoint,
rather than falling into old patterns. It’s from this reflective place
that we have the not-so-obvious
opportunity to go a different way
and write a new story, Kelly says.
Adam Schomer says that we must
have a discontinuity, embrace the
unfamiliar and watch how the
mind searches for escape routes.
Try to create an environment that
takes away escape routes and
helps you to see the usual patterns
of the mind: This might mean
going on a pilgrimage, taking a

holiday or it could be as simple as
stopping social media.
Adams says that we need not fight
our own thoughts – perhaps we
can simply observe them with indifference. Detachment means not
taking circumstances as personal,
as ‘yours’. It is to realize that your
reactions to situations are patterns,
are stories, and are innately not
you. Much of it is conditioned. But
for many of us the stories we tell
ourselves are all we know of ourselves.
Allow your stories to keep changing, girlfriend. You’ll see that the
plot was never even that important. The character is. Your story is
much like dancing; the moves are

the

final word

ever changing, but the essence
remains. As Eckhart Tolle says: Life
is the dancer and you are the
dance.
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