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

het dit elektronies afgelaai. Die leesstof is interessant – moet nog
alles lees, het dit net deurgeblaai. En die buiteblad is, soos ge -
woonlik, pragtig.

Linda en Andries du Plessis: Ons woon maar die afgelope paar
jaar in die Bronberg-area en het van die begin af tot ons vreugde
agtergekom dat hier ’n Bronnie beskikbaar is. Ons wil baie dankie sê
vir die indrukwekkende tydskrif wat ons maandeliks gratis ontvang.
Terselfdertyd wil ons, ons gelukwense oordra aan almal wat betrok -
ke is by Die Bronberger met die 19de verjaarsdag. Mag daar nog
vele suksesvolles wees.

Seënwense vir julle
Cori van Zyl van Pretoria:
Baie dankie vir die kosbare Bronberger. Graag wil ek net deur Die
Bronberger vir Antoinette Jooste baie dankie sê vir elke Bronnie
wat sy so gereeld vir ons aandra. Was dit nie vir haar goedhartig -
heid nie, sou ons nooit kennis gemaak het met so ’n veelsydige tyd -
skrif nie.
Die Bronnie is ’n hoogtepunt en ’n lekker tydverdryf. Baie dankie
aan die redaksie, verspreiding en eienaar-uitgewers.
In die Mei-uitgawe, ‘Generasies geliefdes behou só kontak’, oor An -
na Oelofse: Was my verbasing groot – haar seun, Frikkie de Jonge,
se van is my nooiensvan en die van is nie volop in SA nie. 
My ouers het in 1944 na SA geïmmigreer uit Nederland. Ek sal
vreeslik graag wil weet van welke de Jonge, Frikkie afstammeling is.
Groete en seënwense met Die Bronberger.

Wonderlike voorreg
Hettie van Rhyn van Meyerspark:
‘Diep spore getrap voor veeplaas Garsfontein word’ in Die Bron ber -
ger se Augustus-uitgawe: Ek wil vir julle so baie hartlik bedank vir
die mooi saamgestelde berig in ‘Toeka se dae’ in die jongste uit ga -
we van ons Bronberger!
Dit is ’n wonderlike voorreg wat die Rademeyers nou te beurt geval
het! Baie, baie dankie weereens. Mag julle werk steeds van krag tot
krag gaan en Die Bronberger baie geseënd wees!
Brief verkort. – Red 

Vintage
Graphic Designs

Geluk aan die Bronnie
’n Paar kort grepies, soos ontvang van lesers, wys
weer eens dat daar rykhalsend na elke nuwe uitgawe
van die Bronnie uitgesien word
Jan Pretorius: Pragtig! Geluk met die verjaarsdag, met die
voorblad en geluk aan die fotograaf ook.

Martie Volschenk: ‘Wow,’ dit is ’n pragtige voorblad! Ek is mal daaroor.
Welgedaan en baie geluk.

Gwendoline Visagie: Baie geluk met nog ’n mylpaal. Pragtige, uitstaan -
de foto!

Elrika Kriel: Baie geluk aan die Bronnie met julle 19de verjaardag. Hoop
daar is nog vele jare van lekker-lees aan ons eie Bronnie.

`Alet Erasmus: Die elektroniese ‘voorgereg’ was vol interessanthede en
gistermiddag kon ek my verlustig in die harde kopie! Baie dankie aan die
redaksiespan en medewerkers vir nog ’n puik uitgawe. Ons as lesers put
soveel vreugde uit elke uitgawe. Baie geluk met die 19de verjaarsdag van
Die Bronberger! Ons waardeer elke uitgawe!

Launique van der Linde: Baie geluk met julle verjaarsdag in September
as julle ’n hele 19 jaar oud word. Die voorblad van Augustus was uitson -
derlik. Geluk ook hieroor aan die Bronnie-span en Johan Pretorius.

Leonie Gunter Kraft: Baie geluk met die Bronnie se verjaarsdag in Sep -
tember!

Gert Johannes van Zyl: Baie geluk. Ek geniet julle tydskrif baie, vernaam
in die alleentye sedert my geliefde vrou se afsterwe.

Sue-Ann Struwe: Ek verkies ’n “hard copy” [van die Bronnie]. Lekker om
kopieë te kan maak vir my familie met die goed wat moontlik op hulle
van toepassing is. Ek bedank julle vir ’n skitterende publikasie!

Con de Bruin: Baie dankie vir die uitstuur van die elektroniese uitgawe.
Ons geniet julle tydskrif baie.

Susan Roos: Baie dankie weereens vir my elektroniese uitgawe van die
Bronnie. Ek geniet die verskeidenheid en die puik uitleg van die blad. Ek
sien uit na September se uitgawe.

Neëltjie Zehnder: Baie dankie vir die Bronnie se Augustus-weerga we. Ek

“Wees geduldig, die wind pomp
gaan soek nie die wind nie,” lui
die gesegde. Die Bronnie vier
hierdie maand sy 19de be -
staans jaar en wag geduldig
saam met ons lesers dat die
son sal sak oor die stormag -
tige tye wat in die on langser
verlede ervaar is. Ons sien in
hoop en met geloof uit na
baie jare se nuwe geluk en
voorspoed wat wag.
Foto: Laurika van der Linde

briewe/letters briewe/letters
kommentaar

Hiep, hiep hoera!

Na bladsy 6

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

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

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

Ons voorbladOns voorblad

Met hierdie uitgawe vier ons die Bronnie se 19e bestaansjaar. Ons
doen dit met oorgawe en ons doen dit met diepe en nederige
dankbaarheid in ons harte.
Dit was nie ’n jaar sonder uitdagings, terugslae en kommer wek -
ken de onsekerhede nie. Soos dit ook die geval was met baie ander
publikasies, ondernemings en met baie van ons lesers, was dit
allermins een wat deurgaans besaai was met maanskyn en rose of
een wat altyd maklik was.
Daarom is ons des te meer dankbaar om nog ’n jaar deur die ge na -
de en met die ondersteuning van elke liewe adverteerder en
gewaardeerde leser te kan vier en om met vreugde en hoop te
kan uitskree: ‘Hiep, hiep hoera! Die Bronnie verjaar!’ Baie, baie
dankie vir elkeen wat bygedra het om dit moontlik te maak.
Soos daar in elke spreekwoordelike modderpoel dan, die witste
lelie te voorskyn kan kom, het dié moeilike jaar vir die Bronnie ook
’n onbeplande ‘lelie’ gebring. Ons elektroniese Bronnie se leserstal
en gewildheid het met rasse skrede toegeneem.
In April 2020 was ons genoodsaak om die gedrukte glans-uitgawe
van Die Bronberger ook elektronies te begin beskikbaar stel. Dit
het meegebring dat ons sommer gou derduisende nuwe gees drif -
tige lesers uit ons gebied en van oor die land en die ganse wêreld
bereik het. ’n Lekker 19e verjaardag-geskenk vir ons en veral vir
ons adverteerders.
Oor 19 geseënde jare heen, is die Bronnie se bykans ongekende
gewildheid vir ’n onafhanklike gemeenskappublikasie in sy tei-
kengebied nie net deeglik gevestig nie, maar het dit gegroei en
nuwe grond buite dié gebied gewen.
Hier op ons negentiende verjaardag, 
wil ons nie net dankie sê vir elkeen 
wat help om die Bronnie te maak 
wat hy is nie, maar ons wil ook hartlik 
geluk sê aan almal wat ons deur nog 
’n jaar ondersteun en welkom laat 
voel het. Want aan julle 
kom die gelukwense toe. 
Gesondheid!
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briewe/letters

’n Plaasbestuurder in die Welbekend-omge -
wing is op 22 Augustus aangeval toe hy met

vermeende veediewe slaags geraak het.
Die aanval was ongeveer 8.30 nm op Kameel -
zynkraal. Llewellyn Hemmens, AfriForum se vei -
ligheidskoördineerder, het gesê dat die be -

stuurder na die skaapkraal toe uitgegaan het
toe hy die alarm hoor afgaan het. Hy is daar
aan geval en het terug baklei. Sy aan valler en
drie ander verdagtes het per voet weggekom.
Llewellyn sê dat die bestuurder net ligte be se -
rings opgedoen het. Sekerheidsmaatskappye

en die gemeenskap is ná die aanval ingeroep en
hulle het agtergekom dat vier ramme gesteel is.
Llewellyn raai mense af om alleen uit te gaan as
’n alarm afgaan. “Bly binne in jou huis en laat
jou sekerheidsmaatskappy weet dat daar ’n
probleem is,” het hy gesê.

Plaasbestuurder deur veediewe aangeval

Ontsettend trots
Liezel Yssel van Rayton:
In September is ek ’n volle 21 jaar deel van die Rayton-gemeenskap. Ek
was ’n opregte en trotse stadsjapie totdat ek met my wonderlike man,
Gerhard Yssel, getroud is. Wat vir my die ongelooflikste was, en seker nog
is, is dat almal my met soveel liefde en ope arms aanvaar het. Ek het gou
besef hoe behulpsaam en groothartig Rayton se mense is. My geheue van
’n tyd voor hierdie dorp en sy mense het lank reeds vervaag. 
Dankie aan die Bronnie-span wat my oor die afgelope 19 jaar bewus ge -
maak het van ’n fassinerende en ryk geskiedenis waarop ek ontsettend
trots is. 

Permission granted
Victor Muhlenbeck from Durban:
Having read your Bronberger article on “Voortrekkers, generaals en pre si -
dente was vrymesselaars “in The Bronberger’s October 2015 edition on-
line, I am writing to ask permission to include your article in a forth com-
ing publication celebrating the 250 year establishment of Freemasonry in
South Africa.
As a member of our Grand Lodge Heritage Committee, we are preparing
for a series of commemorative celebrations during June 2022 when we
will mark the 250th year of Freemasonry in South Africa.
Thanks for your interest in The Bronberger. You are welcome to use the arti-
cle with acknowledgement to The Bronberger magazine. – Ed 

’n Bietjie 
nostalgie
Gideon van Zyl van
Potchefstroom:
‘Eeu-lange soektog na
goue ponde in Platberg
se arms’ in Die Bron -
ber ger se Julie-uitga -
we:Ter aansluiting by
my kommentaar [in die
Augustus-uitgawe]
van af Potchefstroom
oor Harrismith, het ek
dit goed gedink om namens al die ander gebore Harrismithers, wat na
vore gekom het, vir julle hierdie foto van Harrismith se pragtige stadsaal
en tuine te stuur, wat ek in November 1996 geneem het.

Geniet dit gate uit 
Corlia Mathews van Silver Lakes:
Ek het ’n klompie Bronbergers by British 4x4 opgetel gister. Selfs die een
van Maart verlede jaar. Ek geniet dit gate uit om alles te lees.
‘Raaisel van konsistorie, kerkskool en kweekskool ontrafel’ – hierdie een
wil ek vir my pa vat. Hy is 99 jaar oud en ’n Hervormde predikant en ek
sien die Hervormde kerk het die Engelse meisieskool begin. 
Ek het ook die luiperdstorie geniet. Ag, sommer alles. Dankie vir julle
wonderlike tydskrif. 

– vanaf bladsy 5

Harrismith se stadsaal
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’n Verdagte in die moord op ’n
konstabel van Boschkop-polisie -

stasie is ná bykans drie maande op
18 Augustus aangekeer.
Volgens adjudant-offisier Wynand
van der Merwe van die Boschkop-
polisiestasie se landelike bevei li -
gingseenheid was die moord op
die 29-jarige konstabel Atlegang
Nkgoeng ’n eerste in dié stasie se
geskiedenis. 
“Dit was die eerste keer dat ’n lid
aan diens vermoor is en het die
klein plattelandse stasie geruk,” sê
hy.
In Junie het ons berig dat konsta -
bel Percy Saimane (34) en konsta -
bel Atlegang Nkgoeng op 24 Mei
om ongeveer 1 vm met hulle pa -
trollie ’n verdagte wit Polo naby
Solomon Mahlangu-rylaan en die
N4 gewaar het. 
Hulle het die voertuig afgetrek en
twee mans in die voertuig het uit -
geklim en op die SAPD-lede begin
skiet. Konstabel Saimane is in die
been gewond en het skuiling 
langs die pad gesoek. “Hy moes
luister hoe sy kollega, konstabel
Nkgoeng, koelbloedig vermoor

word,” sê Wynand. Albei konstabels
se dienswapens is geroof en die
moordenaars het ontvlug.
’n Ruk later het ’n voertuig van
SAPD Silverton, wat ook patrollie
gedoen het, op die toneel afge -
kom en die liggaam van die ver -
moorde konstabel is langs die
voertuig gevind. Die gewonde
konstabel Saimane is opgespoor
en hospitaal toe geneem.
Op Woensdag 18 Augustus het ’n
gesamentlike taakspan, bestaande
uit verskillende polisie-eenhede
asook sekerheidsmaatskappye en
Tracker SA, ’n deurbraak gemaak
op die moord en het ’n verdagte

op die N4 in hegtenis geneem. 
Die verdagte was in besit van ’n
onwettige wapen en ammunisie.
Die taakspan het verdere inligting
deur die nag opgevolg, wat hulle
tot by Rustenburg geneem het
waar die tweede verdagte in heg -
tenis geneem is. 
Die geroofde dienspistool van die
vermoorde polisielid, asook ander
wapens en springstof, is in sy besit
gevind. Albei verdagtes word van
onwettige besit van wapens en
ammunisie asook moord en po -
ging tot moord aangekla.

Konstabel
Atlegang
Nkgoeng is
op 29 Mei
met volle
militêre eer
te ruste ge -
lê, terwyl
konstabel
Percy Sai -
mane
steeds in
die hos pi -
taal aan ge -
sterk het. 
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ons omgewing

Koos Reyneke

In April 1983 het ek Kleinfontein

gekoop by tannie Kitty (voorheen
getroud met Koos Botha, kleinseun
van Adolf Botha, wie se eerste huis

die Pioniershuis in Silverton was)
en Oom Jimmy Robinson.
Ek het dadelik begin droom van
huisbou op die kranse naby die
sterkste bergfonteine en ook om ’n
dam daar in die kloof te bou, waar
die Slag van Donkerhoek (Battle of
Diamond Hill) in Junie 1900 plaas -
gevind het.
Desember 1987 was my geldjies
op en kon ons nie met die bouers -
vakansie eers gaan vakansie hou
nie. Ek het daarom maar self klippe
in die berg op my bakkie gelaai en
die laaste twee meter van die klip -
kaggel se skoorsteen gebou, in -
sluitende die heel boonste sluit -
klip. Die fonteindam was darem
twee jaar tevore reeds mooi vol.
Ongeveer ses maande
later het ek vir oom Wally
Grant plaas toe gevat,
om dat ek gesien en ge -
hoor het hoe naarstiglik
oom Carel Boshof en an -
der Afrikaner Volkswag-
mense gesoek het na ’n
plek om die 150ste her -
denking van die Groot
Trek te vier.
Met al die voorbereidings
wat ek vir die verwagte
30 000 mense op Klein -
fontein moes doen, moes
ek vir ses maande die vol -
tooiing van my huis los en
eers die belangrikste vir die Volks -
fees doen.
Die verhoogmuur het ek nog die
laaste week gebou en die middag
van 15 Desember het ek die plat
klip, wat as kateder vir die toespra -
ke sou dien, self op nat dagha vas -
gedruk.

Nadat Klein -
fon tein in ’n
koöperasie
omskep is, het
my broer en ek
ons laaste 25%
minder heids -
aandeel in
Klein fontein
verkoop.
Nogtans het ek
Kleinfontein
gereeld be soek, Gelofte feeste daar
by gewoon, selfs daar toespraak
gaan hou en die gedenk naald
ontwerp en help oprig.
Vanmiddag stuur Ricus van FN vir
my hierdie ontstellende foto van
my eie handewerk in ligte laaie, 

ná ’n veldbrand gepaard met ’n
sterk westewind. [Die huis het op
18 Augustus afgebrand.] Ek kan nie
nou veel verder skryf nie . . . al het
ek persoonlik geen geldelike be -
lang meer in die huis gehad nie.
“Alles aardse dinge,” sou my wyse
pa gesê het.

’n Rommelstorter het sy moses teë -
gekom toe hy drie vragte bourom -
mel langs Moreletakloof-natuur -
reservaat se palissade-heining in
Heliosstraat gestort het.
Mense wat dit op Saterdag 28 Au -
gustus gesien het, het dit dadelik
aangemeld. Brinant-sekerheid-
maat skappy is in kennis gestel en
het die kontrakteur gedwing om die rommel te verwyder.

Volgens Vriende van Moreletakloof
het die kontrakteur die rommel
daarna bloot by ’n ander plek
gestort – by die Grootfontein-
ingang waar ’n ‘Geen storting’-
bord duidelik rommelstorting
verbied.
Mense wat die storting by More le -
takloof gerapporteer het, het ge -
sien dat dieselfde vragmotor daar
van sy vrag ontslae raak.

Jors loop stort sy
gemors bloot elders 

aktueel

Verdagte ná konstabel se moord vasgetrek

Koos Reyneke

Die skoorsteen en klipmure staan darem nog

Die kliphuis in ligte laaie

Die Bronnie het in November 2002 die eerste keer met Koos Reyneke ge praat. Hy
het destyds die roete van die ou wapad uit die 1800’s, wat deur ons gebied loop,
aan ons uitgewys en vertel oor die stig ting van Wapad rand. Koos het ook vertel
dat dié wapad op die plaas Kleinfontein, wat hy eens besit het, ’n vurk gemaak het
waar reisi gers afgesaal en oornag het. Dwarsdeur die Bronnie se 19 bestaans jare
het Koos vele brokkies inligting oor geskiedenis en die natuur met ons gedeel.

Konstabel Nkgoeng se begrafnis
Konstabel Atlegang
Nkgoeng (29)
Foto’s: Verskaf

Bourommel is gestort
Foto’s: Vriende van Moreletakloof

Brinant-sekerheidmaatskappy het
die rommelstorters gedwing om op
te ruim

Veldbrand vernietig die kliphuis wat
Koos gebou het
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Achilles toe al 
pro bleem

Die gesukkel met Achil les weg,
Zwavel poort kom al ’n lang pad. In
Julie 2005 be rig ons dat Achil les -
weg ’n paar jaar gelede geteer is
met ’n oppervlakbe dek king wat
nie ont werp is om hoë volumes
ver keer te hanteer nie.
Zwavelpoorters wou ’n mate van
beheer oor die toene mende ver -
keer toepas deur ’n bemande hek
op dit wat hulle ’n ser -
vituutpad genoem het,
op te rig. Daar het niks
van gekom nie en Achil -
lesweg is oor die jare
gedeel telik oor en oor
geteer.

‘Smaailies’ kom 
lang pad

Dié Skaapkopbraai in
Mei 2006 is op Zwavel -
poort gehou in die dae
toe groot geeste soos
oorlede Faan Smuts,
Mof Myburgh en Wil -
lem van Drimmelen
deel van die Skaap kop -
gilde-span was wat al

die an der takke in ’n na sionale
Skaapkop-kompetisie in die Kaap
uitgestof het. Faan, ’n Weskusser,
het eens vir Rhodesië op flank ge -
speel. Sy deurlopende vriend skap
met mede-rug by spelers het ge -
maak dat ’n kuieraand by die des -
tydse Bronberg Lodge soms soos
die jaar funk sie van oud-Spring bok -
ke gelyk het. 

Gemeente bou self
Waar anders as in die platteland,
wat dit toe nog was, sal ’n ge meen -
te self hulle Sondag skool en jeug -
sentrum bou? In Februarie 2007
berig ons dat die East View Metho -
dist-kerk, geleë op ’n plot uit met
Atterburyweg, nie net die gebou
self ge bou het nie, maar dat die
struktuur heeltemal deur die ge -
meente se skenkings befonds is.

Dié kerk het in 2007 ge groei tot 50
gesinne, meestal met baie jong
kinders.

Puin van perdeplek
Annemarie Towsen van Pienaars -
poort het haar perdryskool in 2001
met een reddingsgeval, Vossie, be -
gin, berig ons in Desember 2008.
Na jare se harde werk was daar 

20 houtstalle, ’n groot arena met
afdelings vir spring en dresseer, en
’n klubhuis met vermaaklik heids -
area. Later stig sy Angels with
Hooves, wat perde-bystand siel -
kun de en perdeterapie vir kin der -
huis-kinders doen. In Junie 2014
berig ons dat die plot wat eers aan
die Towsens behoort het, in puin lê
saam met menige ander Pienaars -
poort-plotte. Van die stalle was
niks oor nie. ’n Paar halwe bak ste -
ne was al wat van die klubhuis oor -
gebly het en die huis is gestroop.

ons mense

Atterburyweg se skape
Eens het daar nog skape langs At-
terburyweg geloop en het Oupa,
Olympus se laaste skaapwagter,
hulle opgepas. In Oktober 2002
het ons berig dat mense daagliks 

nog dié troppie skape
kon sien wei. Oupa het
gesê dat dit hom en sy
skape nie pla dat die
pad al hoe besiger word nie. Dié
stukkie pad grens vandag aan hoë-

digtheid behuisingskemas en van
onge rep te veld is daar nie meer
sprake nie.

Bronberg se sterrewag
Berto Monard het die Bronberg
wêreldberoemd gemaak vir dit wat
hy “backyard star gazing” genoem
het. In November 2003 het ons
die eerste keer oor hom berig en

daarna het ons gereeld geskryf oor
Berto en die sterrewag wat hy bo-
op die Bronberg gebou het. Hy het
verskeie hoogaangeskrewe toe -
kennings van astronomiese ver -
enigings ontvang. Berto is later
weg omdat die lig van al die nuwe
ontwikkelings sy nagvisie belem -
mer het.

Harry se gat
Bourommel is nie
net deesdae ’n
pro   bleem nie.
Geel Harry Lint -
veld het destyds
opspraak verwek
toe hy vyf hek -
taar vrugbare ge -
lyk aarde ge ves -
 tig het deur so -
wat 500 000 ku -
bieke meter se
op vul lings mate -
riaal in ’n ‘gat’ te
stoot. In April
2004 berig ons dat Harry en sy gat
saam met Jan Potgieter en sy seun
Stephan ’n vennoot by Mooiplaas
Transport geword het en spesia li -
seer in rom melver wy de ring. As
stortings ter rein het hulle die klein -
hoewe ge bruik wat deur jare se
sandwerke verwoes is. Harry het
die gebied later verlaat en Kwa -
Zulu Natal toe getrek.

Annemarie Towsen
Die be -
plande
ser wi -
tuut pad
in Achil -
les weg

Harry Lintveld

Die Zwa velpoortse gemeente bou
self hulle Son dagskool

’n Skaap kop braai by
Faan Smuts

Berto Monard

Oupa en sy skape

Merkwaardige draai oor 19 jaar in  Bronbergland geloop
Groot gedeeltes van die landelike gebied in Bronberg-
wêreld is oor die 19 jaar van die Bronnie se bestaan
deur die ver skui  wende stadsgrens ingesluk. Ons kyk
met nostalgie terug om te sien hoe ons kontrei en sy
mense verander het en ons onthou weer 19 van die
stories wat eie aan hierdie eiesoor tige gebied is.

Na bladsy 14

ons menseons mense
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Oom Hoffie se huis
Waar is die
jare toe die
naaste win -
kel aan die
Shere-klein -
hoewes op
Alkantrant
was? In Jan-
uarie 2009
het lesers
Shere se
Georg Hof -
mann ont -
moet, ’n 95-
jarige wat vir
sewe jaar in die Tweede Wêreld -
oorlog in ’n interneringskamp was,
waar hy ’n viool met ’n knipmes uit
’n stuk tafel gemaak het. Oom Hof -
fie het een van die eerste huise in
Shere van 1960 tot 1963 met sy eie
hande gebou. Shere se wêreld was
oop en kaal en daar het bykans
geen ander mense gebly nie. 

Kerkgangers vang 
boewe
Dis ook net op die platteland waar
gemeentelede uit die kerk sal
storm om motordiewe te kon fron -
teer. In September 2010 berig ons
oor die drama in die parkeerplek

van Rayton se Afrikaanse Pro tes -
tantse Kerk, waar drie mans besig
was om ’n voertuig te steel. ’n
Doodsveragtende jaagtog het ge -
volg, die groter gemeenskap is
gemobiliseer en toegangsroetes
na die N4-snelweg is geblokkeer.

Die vlugtendes het die pad later
letterlik byster geraak en twee van
hulle is in hegtenis geneem voor
hulle hospitaal toe is.

Papegaai red lewens
Quintus Koster wys waar ’n rower
se koeëls die destydse Bull & Bush
op Tierpoort se muur getref het.
Dié rowers het mekaar raakgeskiet
toe Quintus die ligte tydens die
rooftog afgesit het, berig ons in
Januarie 2011. Niemand kon
verstaan hoekom die rowers in elk
geval in die kuierplek se onbe man -

de kantoor begin skiet het nie. By
nabetragting het die plek se men -
se besef dat hulle papegaai, wat in
die kantoor slaap, die rowers moes
gegroet het, soos hy ouderge -
woon te met almal gedoen het.

Louise op laaste vaart
In Januarie 2012 berig ons dat
Louise Muller van Elandshoek as
49-jarige deel was van die SA Agul -
has se laaste vaart na Antarktika.
Sy het in 1986 as 24-jarige die drie-
maande ekspedisie van Kaapstad
na Antarktika meegemaak. Louise
en haar gesin was die laaste inwo -
ners van die kliphuis op die Bron -
berg, wat Arrie en Elsa Jungnickel
gebou het. Ná hulle seun, Paul, se
dood het hulle die grond geskenk
waar die Paul Jungnickelhuis vir
Gestremdes gebou is. Ná Elsa se
dood het Arrie met Kosie Muller,
Louise se ma, getrou en dit is hoe
Louise in die kliphuis beland het
en ’n aktiewe lid van die destydse

Bronberg Bewaringsvereniging
geword het. 

Heldhaftige Giepie
In Julie 2013
het ons ver -
tel dat die
19-jarige Gie -
pie (Gideon)
Niemand in
Rayton se
wêreld as ’n
held beskou
word. Giepie
het die dief -
stal van sy
ouers se bak -
kie gefnuik
deur agter op die bak van die be -
wegende voertuig te spring en het
die boef deur die kajuit se oop -
skuifruit met die vuiste bygedam.
Die boef het beheer oor die Nissan
1400 verloor, ’n stopteken platge -
jaag en met die bakkie deur ’n

Quintus Koster

Gemeentelede langs die helikopter

Louise Muller

Giepie Niemand

Oom Hoffie 

Na bladsy 16

Merkwaardige draai . . .
Vanaf bladsy 13
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betonmuur gebars. Giepie is in die
proses van die bakkie afgeslinger
en het ernstige hoofbeserings op -
gedoen. Ná ’n week in die hospi -
taal was hy terug by die huis.

Verrassing-troue
Al ooit gehoor van ’n verrassing-
troue waar die bruid nie van die
seremonie weet nie? In Junie 2014
berig ons dat die Tierpoort Seniors
so ’n verrassing gereël het vir Lucy,
’n nooi Rayment, en Johannes
‘Juba’ Joubert, wat eintlik al 14 jaar
getroud was, maar nooit ’n be -
hoor like seremonie gehad het nie.
Die papierwerk van hulle eerste

troue het boonop verlore geraak.
Die seniors het vir Lucy gesê dat sy
as model vir volwasse bruids uit rus -
tings moet optree vir ’n fotosessie

waar die seniors ‘ekstras’ sou wees
as deel van ’n pret-uitstappie. 

Afkopvrou is stom 
getuie
In Oktober 2015 berig ons dat Cul -
linan se afkopvrou ’n stom getuie
van geweld is. Beeldhouer Ronel
Coetzee het dié beeldhouwerk, ge -
titeld ‘Transformation’, op ’n open -
bare terrein in Cullinan op ge rig,
maar gou is die een arm van die
vrouefiguur deur vandale af ge -
breek. Ronel het die beeld herstel,
maar kort voor lank is die arm weer
gebreek en een nag is haar kop af -
gekap. So het die beeld se bood -

skap ook ’n
trans for ma -
sie onder -
gaan: In
haar ge brokenheid het sy ’n sterk
stelling gemaak oor die sosiale
kultuur waarin sy haar be vind. 

Dooiemans-loop
Dooiemans-loop is die naam van ’n
klein spruitjie in Faerie Glen en in
November 2016 berig ons dat die
rede vir dié spruit se naam op ’n
grafsteen in die ou Kerkstraat-wes
begraafplaas staan: James William
Macintosh het in 1886 in die Stry -
domspruit verdrink. Dooiemans-
loop is ’n sy vertak king van die
Tweefon -
teinspruit,
wat op die
plaas Twee -
fontein in
die heden -
daagse
Olympus en
Shere ont -
staan. Twee -
fontein -
spruit sluit
’n entjie ver -
der aan by
die Morele -
ta spruit, wat
toentertyd
daar as Stry -
domspruit
bekend was.

Ná 10 jaar herenig
Liza du Bruyn van Grootfontein-
landgoed het vir ’n dekade lank na
haar verlore perd, Dream, gesoek.
In die proses het sy deeglik kennis
gemaak met die donker kant van
die perdebedryf, berig ons in Au -
gustus 2017. Liza was maar net 16
jaar oud toe sy Dream as ’n eenja -
rige vul met haar spaargeld ge -
koop het en knap ’n jaar later ver  -
loor het. Dream is van eienaar tot
eienaar deur die land gestuur: 
Van Mafikeng tot Potchefstroom,

Ver eeniging, Thabazimbi en uitein -
de lik het hy tuisgekom op Groot -
fon tein in die Bronberg-gebied.

Oudste gesteentes
Die Bronberg-gebied mag dalk
baie oor die afgelope 19 jaar ver -
ander het, maar die oudste ge -

steen tes ter wêreld kan steeds hier
gesien word. In Oktober 2018 be -
rig ons oor professor Adam Bumby
se geologiestappies in die Faerie
Glen Natuurreservaat, waardeur
die Bronberg loop. Hy het vertel
dat die heel eerste aardkors, die
Kaapvaal-kraton, Gauteng rofweg
as middelpunt gehad het. Dit het
later verder uitgebrei en het as
Gondwana bekend gestaan. Die
reservaat se oudste gesteentes van
2.3 biljoen jaar lê langs die More le -
taspruit naby die voëlskuiling ont -
bloot. 

Rondom die wêreld
In April 2019 vertel ons dat ’n ted -
diebeer, wat deur ’n graad twee
klas in Swede om die wêreld ge -
stuur is, ’n draai in Cullinan gemaak
het. Die kinders het dié beertjie,
genaamd Coca-cola, in September
2018 met instruksies om sy nek die

wye wêreld ingestuur as ’n klas -
projek wat moes bepaal hoe ver hy
sou toer. Jenny Lindén van die on -
derwysdepartement van Mjölby-
munisipaliteit in Swede het aan
Die Bronberger vertel dat die
beer tjie se wêreldtoer afgeskop
het toe hy by ’n vulstasie in Man -
torp neergesit is.

Legendariese kuiers
In Augustus 2020 berig ons dat
Nico Breytenbach van Boschkop
na ’n lang siekbed oorlede is. Hy en
sy vrou, Lynette, was vir dekades in
die Bronberggebied doenig. Saam
was hulle ’n gedugte span en het
’n wye verskeidenheid onderne -
mings bedryf, waarvan die be -
kend ste die legendariese Nikos
Restourant in die destydse Zwa vel -
poort-sentrum was. Baie jare ná
dié kuierplek weens omstan dig he -
de gedwing is om toe te maak, het

mense met nostalgie oor die plek
gepraat en vertel vandag nog hoe

hulle na die saamkuier en vrien de -
like gashere terug verlang.

ons mense ons mense

Die beeld -
houwerk 

Liza de Bruyn en Dream

Professor Adam Bumby spreek
mense op die Bronberg toe Die teddiebeer op Cullinan-stasie ’n Legendariese kuier by die destydse Nikos

Dooiemans-loop na
hom vernoem

Lucy en Juba Joubert

Merkwaardige draai . . .
Vanaf bladsy 14
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Lientjie, wat in 2019 ’n besonderse
kookboek genaamd ‘Geure’ die lig
laat sien het, is ondermeer ’n be -
kende kunsskilder, dekorkenner,
restaurateur en kos-towenaar en in
2011 al het die Bronnie se Vreet -
hans berig dat sy ’n dapper kok is;
een wat nie bang is om smaak -
kom binasies en bestanddele te
toets en te trou nie. 
Daardie jare het Vreethans by Lien -
tjie en haar oorlede man, Robert
Denton, se restaurant op Cullinan,
genaamd Albizia, gaan besoek aflê.
Voor dit het hulle Li Belle restau -
rant in Sunnyside bedryf. Robert
en Lientjie het op ’n plaas op De
Tweedespruit noord van Cullinan
gewoon en ná Ro bert se dood op 

3 November 2019, het sy Cullinan
toe getrek waar sy elke nou en dan
’n opwip-restaurant by Cullinan se
Queen’s Cottage, die geskied kun -
dige stasiemeestershuis, aanbied.

Ster
Dié huis is in die televisiereeks, ‘’n
Ster vir my bed’ opgeknap. Die
idee vir dié reeks was dat baie oor -
nagplekke graag ’n ekstra ster wil
verdien, maar nie weet hoe om te
werk te gaan nie. Darryl Erasmus
van die Toerisme Graderingsraad
van Suid-Afrika het deur Cullinan
getoer en ’n reeks gastehuise raad
gegee oor hoe om opgraderings te
doen om ’n ekstra ster te verdien.
Die opknapwerk vir dié stylpro -
gram is deur die kreatiewe span,
wat destyds vir die tydskrif ‘Idees’
gewerk het, verrig. Dit is hulle wat
die naam ‘Queen’s Cottage’ aan die
ou stasiemeestershuis, wat toe

‘Dina’s Cottage’ was, gegee het. 
Dié reeks is deur JanHarm van

JanHarms gat se Agterplaas op die
dorp, aangebied.
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Al ooit gehoor van maroela-
neutpesto? Of van ’n malva-
plant-en-tofu-slaai? Of wat

daarvan om meelwurms en kriek-
meel in die maak van smullekker
disse in te span?
Dit is presies wat Cullinan se Lien -
tjie Wessels en Wilhelmina Thirion
Garção, wenner van ‘Kokkedoor
2019’, in die televisiereeks, ‘Kos -
kuns met Lientjie en Wilhelmina’,
demonstreer.

Dié twee voormalige deelnemers
aan die koskompetisiereeks, ‘Kok -
ke door’, het mekaar op die pro -
gram ontmoet, vriendinne geword
en spog met hulle eie kosreeks
waarin hulle ongewone bestand -
dele gebruik, geïnspireer deur die
plekke wat hulle besoek. Die reeks
van 13 programme het in Julie af -
geskop en word op Woensdae om
5 nm op KykNet se Via-kanaal uit -
gesaai.

So het Lientjie en Wilhelmina met
maroela as die hoofbestanddeel in
’n woonhuis in die noor de like
voor stede van Kaapstad geu ri ge
geregte gemaak, in ’n See punt- 
besoek aan Pineapple House Bou -
tique Hotel het hulle met malva-
plante geëksperimenteer, by
Lang kloof Rose met rose gekook,
by Johannesdal met wilde salie en
selfs met insekte by die PJ Olivier
Kunssentrum.

Lientjie vertel dat sy en
Wilhelmina by verskeie
asemrowende plekke
in die Wes-Kaap krea -
tiewe kos-inspirasie
ge vind het. “Ons het
ge werk met goed wat
vreemderig in kos is,
dinge wat nostalgies
Suid-Afrikaans is, maar
op ’n manier wat ’n
bietjie van die tradi sio -

nele be na dering wegbeweeg.”

Magies
Behalwe meelwurms en kriekmeel,
maroelapitte (wat hulle neute
noem) en malvas, het sy en Wil hel -
mina gekook en bak met boegoe,
eetbare blomme, heuningbos,
wildsvleis, koffie, druiwe, kwepers,
truffels wat in moskamers ge -
kweek is, aalwyn en die ouwêreld -
se grane. 

Die bestanddele is telkens gekies
en die spyskaart opgestel om by
die plek waar hulle verfilm te pas.
Lientjie het die kos behartig en
Wilhelmina die bakwerk en selfs
hulle voorskote, die lappe en ta fel -
doeke is spesiaal gemaak om alles
wat “magies en mooi is” te vier.
Lientjie se eie kuns is op die borde
te siene en van die ander kera -
miek kunstenaars wie se werk ge -
bruik word, strek van Mervyn Gers,
Corli Schoeman, Eyelene Clifford
en Clayton Sutherland tot Ronel
Bakker, Annelie Venter, Hennie
Meyer en Anthony Shapiro. 
Iets wat die program kenmerk is
Lientjie en Wilhelmina se ge sprek -
ke oor kos en hulle grootword
herinneringe aan disse wat voor -
gesit is. Lientjie verwys baie na
haar ma, Louie Wessels, wat op 
3 Augustus 2016 oorlede is, se
resepte en die plakboeke wat sy
van resepte saamgestel het.

Diva
Lientjie is deesdae ook agter die
televisiekameras doenig in ‘Boere -
diva’. Dié reeks het op 2 September
begin met aktrise Helene Lombard
(wat veral onthou word vir haar rol
as Sandra Stutterheim in die sepie,
‘7de Laan’) en gaste wat vir elke
episode genooi word. Lientjie
doen die konseptualisering, stile -

ring en skryfwerk vir dié program,
wat ook glad nie net oor kos gaan
nie.
In een van die episodes het mede
Cullinan-inwoner, die kabaret sang -
er en kok, Willie Strauss, padkos en
geskenke gemaak. Op dié program
is daar ook kreatiewe werks win -
kels, ’n braai, goeters word vir ’n
skool se fondsinsameling gemaak,
ontbyt word gemaak, brood ge -
bak, stories word vertel en blom -
me word rangskik. Die programme
word op Donderdae om 5 nm op
DSTV se Via-kanaal uitgesaai.

Lientjie in Queen’s Cottage op
Cullinan

’n Voorbeeld van Lientjie se kera miek
kuns
Foto: Verskaf

‘Koskuns met Lientjie en Wilhelmina’   Foto: Via

Lientjie se opwip-restaurant word onder die diep
skadu van ’n Indiese vyeboom gehou
Foto: Verskaf

ons mense

Brawe Cullinanse kok wys koskuns  op kassie

Queen’s Cottage is in die televisieprogram, ‘’n Ster vir my bed’,
opgeknap    Foto: Via
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Angie Kleijn

Die berugte Dinamite Jack, ’n
Skotse treinvernieler wat in
die Engelse Oorlog aan

Boe rekant geveg het, was volgens
Lord Kitchener die ‘Boer’ wat vir
hom meer probleme as enige
iemand anders veroorsaak het. ’n
Medalje vir dapperheid het sy
naam gedra lank ná sy verhaal in
uiterse armoede, pyn, lyding en
dood in Pretoriase hospitaal geëin -
dig het.
Oliver John (Jack) Hindon is op
20 April 1874 in Stirling, Skotland

gebore. Sy ma was ’n kinderbruid
wat met ’n Britse weermag-vete -
raan getroud was. Jack het een
sus ter, Margaret, gehad en die
gesin het gereeld getrek.
Soos sy pa, het Jack as 14-jarige
seun by die Britse weermag aan ge -
sluit. Hy is na Zoeloeland gestuur
as lid van die Britse militêre orkes,
maar het uit die weermag gedros
weens swak behandeling en het
op Wakkerstroom gaan woon. 
Teen die tyd van die Jameson-inval
van 1895-1896 het Jack aktief aan
Boerekant geveg en as blyk van
waardering het hy Zuid-Afrikaans -
che Republiek (ZAR) burgerskap
ontvang. Met die uitbreek van die

Engelse Oorlog in
1899 was Jack ’n

lid van die Mid -
delburg-kom -
man do. 

Hy het by die
Zuid-Afri -
kaans che Re -
publiek Po -
litie (ZARP)
aangesluit en
as lid van die
Rijdende Po -
litie is hy
Natal toe.
Jack het
onder meer

op 20 Oktober 1899
aan die Slag van Ta -
lana deelgeneem; hy
was op 30 Okto ber
1899 by Bulwa na en
op 15 No vember
1899 by Chie ve ley.

Vlag
Dit was op 20 Jan ua -
rie 1900 met die 
slag by Tabanyama,
net voor die Slag 
van Spioenkop op 
24 Jan  uarie, waar
Jack uitgeblink het
toe hy saam met
Henri Slegtkamp en
Albert de Roos die Britse magte te -
rug gehou het en die Vierkleur op
die kruin gehys het. 
Sommige bronne sê dat dié vlag ’n
Vyfkleur was, ’n kombinasie van
die vlag van die ZAR en die Oranje
Vrystaat-republiek, wat deur Jack
se meisie aan hom gegee is.
Jack, Henri en Albert het op eie
inisiatief die kop uitgeklim en die
Britte se linkerflank onder hewige
geweervuur gebring. Die Britte het
gedink dat die kop baie sterk be -
man was en het teruggetrek. Dit
het die Boeremagte se moreel so
versterk dat die kop weer beset is.
So is die weg gebaan vir die glorie -

ryke oorwinning by Spioenkop vier
dae daarna.
Die nag van 25 Februarie 1900 het
Jack waardevolle verkenningswerk
by Pietershoogte gedoen en in Ju -
nie 1900 het hy lid van Danie The -
ron se verkennerskorps geword en
Vrystaat toe gegaan waar hy deel -
geneem het aan ’n aanval op ’n
Britse konvooi tussen Kroonstad
en Lindley.

Treine
’n Nuwe fase volg toe Jack aange -
stel is as hoof van ’n korps, wat
aan vanklik Britse kommunika sie -
lyne moes ontwrig en toe begin

het met die ontwrigting van spoor -
weglinies. 
In Oktober daardie jaar is hy tot
kaptein van ’n veg- en verken ners -
korps van 50 mans bevorder. Hy
het binne ’n japtrap ’n verskrikking
vir die Britte langs die Ooster -
spoor lyn (Pretoria-Delagoabaai-
spoorlyn) geword. 
Jack het self die ‘land my ne’ ge -
maak om treine te laat ont spoor.
Hy het Martini-Hen ry ge we re ge -
 bruik wat 10 cm voor en agter die
magasyn afgesaag is. Dié het hy
on der die spore be gra we, maar die

sneller het
bo die grond
uitgesteek
en was aan
din amiet
verbind. Die
sneller is dan
afgetrek deur
die trein se
gewig op die
spore.
Die Britte het
vanaf Augus -
tus 1901 be -
gin om blok -
huise en do -
ringdraad
langs trein -
spore op te
rig en het die

spore gereeld gepatrolleer. Lord
Kitchener het ook gedreig om
boervroue en -kinders voor in Brit -
se treine te laai sodat hulle eerste
sal doodgaan as die treine opge -
blaas word. 
Jack is deur ‘koors’ platgetrek, net
voor die oorlog tot ’n einde gekom
het. Ander bronne sê dat hy aan ’n

neurologiese siekte gely het, wat
deur die oorlog veroorsaak is. Hoe
dit ook al sy, Jack het later blind
geword en kon die laaste vyf jaar
van sy lewe nie loop nie.
Hy is op 23 Februarie 1903 met ’n
Afrikaanse vrou, Martha Pauline
Coetzee, getroud. Hulle het geen
kinders gehad nie. Soos baie ander
uit die Boeremagte, soos generaals
Ben Viljoen en Piet Cronjé, het Jack
en sy vrou ook in 1904 na die ‘St
Louis World’s Fair’ in St Luis, Mis -
sou ri VSA gereis om aan die ‘Anglo-

Boer War Historical Libretto’ deel te
neem.
Hulle militêre vertoning het as die
‘Boere-oorlog Sirkus’ bekend ge -
staan. Frank Fillis het dit as die
grootste en mees realistiese mili -
têre skouspel in die wêreld se ge -
skiedenis bemark. Daar was ’n

Kaptein Jack Hindon en sy treinvernielers
Foto: www.fotosearch.com

Jack in Amerika
Foto: antiquarian-
auctions.com

Jack en Albert de Roos met die uit -
beelding van die vlag-insident. Die
skrif op die foto lees: “De Helden van
Spioenskop” 
Bron: Herman Labuschagne

’n Kamma-slag in
die ‘Boere-oorlog
skouspel’ in St
Louis, 1904
Foto: reddit.com

Kaptein Jack Hindon kort ná die
oor log
Foto: antiquarianauctions.com

Jack se vrou, Martha
Pauline, ’n nooi Coetzee
Foto: geni.com
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Gustav
Prel ler se
boek, ‘Kap -
tein Hin -
don, Oor-
logsaven-
ture van ’n
Baas Ver -
kenner’
Foto:
antiquariana
uctions.com

Na bladsy 22

Jack se vrou help hom met die rol -
stoel
Foto: geni.com

Skotse Dinamite Jack, die meester trein-saboteur, sterf armlastig



Britse kamp, verskeie Afrika statte,
wat Zoeloes, Boesmans, Swazi’s en
Ndebeles uitgebeeld het, en ’n 
61 000 m² arena waarin soldate
aan parades, sport en perderesies
deelgeneem het. Die hoof veldslae
uit die Engelse Oorlog is twee keer
’n dag uitgevoer.
Elke veldslag het twee tot drie ure
geneem en verskeie generaals en
600 veteraan-soldate uit beide
Boere- en Britse geledere het deel -
geneem. As die hoogtepunt van
die skouspel het generaal Chris -

tiaan de Wet op ’n perd ontsnap
deur vanaf ’n hoogte van 11 meter
in ’n poel water te spring.
Toegangsfooie het van 25 sent tot
$1 gestrek en toegang tot die stat -
te was ’n verdere 25 sent. Dié pro -
duksie het $48 000 gekos om op te
rig en die opvoering het ’n totale
bedrag van $630 000 ingebring en
omtrent $113 000 tot die St Louis
World’s Fair se koffers bygedra –
die mees winsgewende militêre
skouspel by die geleentheid.

Bankrot
Dié sirkus is daarna na Coney Is -
land geneem, waar dit in die somer
van 1905 op ’n stuk moerasgrond
tussen Manhattan- en Brighton-
strand afgespeel het. Daar het die
sirkus bankrot gespeel en die
mees te van die Boeremagte-deel -
nemers was sonder ’n sent in New
York gestrand. Baie van dié Boere
het hulle permanent in die VSA ge -
vestig. 
Jack en sy vrou is deur Ierse Ame -
rikaners ingeneem en het tussen
die VSA en Holland gereis tot die
Suid-Afrikaanse Uniewording in
1910. In 1911 het Louis Botha,
eers te minister van die nuwe unie,
Jack se ‘verbanning’ tot niet ver -
klaar en Jack, wat toe al baie siek

was, het op Middelburg in die
Transvaal gaan woon.
Dr John Tower Blake, ’n Amerikaner
wat op Middelburg gewoon het,
het vir Jack en sy vrou gratis ver -
blyf in Blake House gegee. Hoe -
kom dr Blake in Suid-Afrika was,
weet niemand vandag meer nie. 
Dié mediese praktisyn en soldaat is
op 1 Desember 1840 in Provi -
dence, Rhode Island, VSA gebore.
Hy is met die Slag van Gettysburg
op 2 Julie 1863 in die gewrig ge -
wond en het in 1864 uit die Ameri -
kaanse weermag getree. 
Vriende in die regering het seker
gemaak dat Jack se vrou, Martha,
werk gehad het en dat Jack ’n in -

komste uit skenkings kon kry. Gus -
tav Preller het ’n fiktiewe biografie
van Jack se lewe geskryf en dit is
verkoop om fondse in te samel.
Met die 1914 Rebellie het Louis
Botha vermoed dat Jack die rebelle
opgestook het, maar teen dié tyd
was Jack reeds blind, verlam en het
geweldige pyn verduur. Tog was hy
woedend oor Louis Botha se aan -
tyging en het ’n politieke stuk ge -
skryf, wat later as briljant verklaar
is.
Wat van al Jack se skrywes geword
het, is ’n raaisel. Geskiedkundiges
soek vandag nog na die ‘verlore
manuskrip’ wat Jack oor die oorlog,
vroeë Afrikaner nasionalisme en sy
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siening oor sy tyd en sy aange no -
me land geskryf het. 
Hy het al sy persoonlike geskrifte
aan Gustav Preller nagelaat met
die versoek dat sy manuskrip eers
ná sy dood gepubliseer moet
word. Dit het nooit gebeur nie.
Gus tav het nooit verduidelik hoe -
kom hy dit nie gepubliseer het nie.
Navorsers vermoed dat Gustav of
iemand ná hom, dié manuskrip
vernietig het.
Jack Hindon is op 19 Maart 1919 in
’n Pretoriase hospitaal oorlede toe
hy maar 44 jaar oud was en is naby

sy vriend, dr Blake, in die Middel -
burg-begraafplaas begrawe. 
Dr Blake se graf wys dat hy op 
22 Julie 1927 in die ouderdom van
86 jaar oorlede is – meer as agt jaar
ná Jack se dood. 

Medalje
Om Jack se brawe dade te vereer, 
is die Jack Hindon-medalje op 
24 Feb ruarie 1970 ingestel. Dit is
aan manskappe van kommando’s
van die Suid-Afrikaanse Weermag
toegeken vir dapperheid in vrede-
en oorlogstyd.
Die medalje se voorkant is ’n reliëf -
afbeelding van Jack en twee van sy
makkers waar hulle die Vierkleur
met die Slag van Spioenkop hys.
Op die keersy verskyn die versierde
RSA wapen in reliëf. Die Jack Hin -
don-medalje vir dapperheid is in
1975 afgeskaf. 

John Tower Blake se graf in die
Middelburg-begraafplaas
Foto: H Labuschagne

Die Amerikaner, dr John Tower
Blake, in wie se huis op Middelburg
Jack gratis gewoon het
Foto: geni.com

Die program vir die Engelse Oorlog-
skouspel by die ‘World’s Fair’, St Louis
in 1904. Lord Roberts is links onder
en Generaal Cronjé regs onder
Bron: Wikipedia

As hoogtepunt van die skouspel het
generaal Christiaan de Wet op ’n
perd ontsnap deur vanaf ’n hoogte
van 11 meter in ’n poel water te
spring. Dié toneel is by Coney Island
in 1905 uitgebeeld
Foto: westland.net

Die Jack
Hindon-
medalje
Foto:
bidorbuy.co.za

toeka se dae

Jack se graf in die Middelburg-be -
graafplaas: “Ter nagedagtenis aan
my man Kaptein Jack Hindon. Tot
die laaste druppel bloed onverskrok -
ke, dapper, getrou, en goed. Oliver
John Hindon. 1874 – 1919”
Foto: boerenbrit.com

Dynamite Jack . . .
Vanaf bladsy 21
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Georgetown Band en The Moonies tree op 
3 Oktober om 3 nm op by Monte de Dios,
plot 106 Achillesweg, Zwavelpoort. Geniet ’n
Sondagmiddag in die buitelug of onder die
koepel-tent met koskraampies en ’n kon -

tantkroeg. Kaartjies kos R180 en kinders onder 12 gaan gratis in. Die ver -
toning gaan verfilm word, danksy Concerts SA en die NAC PESP-fonds. Vir
meer inligting, skakel 012-880-2635.

Cullinan Dorpmark, ’n mark vir alles en nog wat
op die hoek van Mainstraat en Oaklaan, word van
9 vm tot 3 nm aangebied op 25 en 26 September,
9 en 10 Oktober en 23 en 24 Oktober. Die mark
bied ’n platform vir gemeenskapslede om alles
tuisgemaak, tuis-gegroei, kuns, handwerk, klere,
antieke ware en versamelaarsitems te verkoop.
Vir meer inligting, bel Maritza Oosthuizen by 
076-496-8378.

Geniet ’n naweek op die plaas by Willem Prinsloo
Landboumuseum se buitelugmark op 24 September.
Vat jou piekniekmandjie en kleingeld saam om plaas -
like mense te ondersteun. Verskeie vars en plaaslik
vervaardigde produkte word verkoop om ons omge -
wing se mense in die moeilike tyd waarin ons almal
swaarkry, te ondersteun. Kinders kan die diere voer
en na storievertellers luister. Boeresport en ander
speletjies word aangebied en plaaslike talent bied
musieklike vermaak. Bespreek vooraf vir ’n vroeg og -
gend voël-uitstappie saam met ’n kenner – ligte ont -
byt ingesluit. Oornaggeriewe en kampering is be -
skikbaar op bespreking. Skakel 012-736-2036.

Die volgende Cullinan Boeremark is
op 24 en 25 September van 9 vm tot
3 nm by die Premier Hervormde
Kerk op die R515, oorkant die Cul li -
nanse landdroshof. Daar is kraam -
pies met tuisgemaakte en tuisge -
bak te spyse, kuns en handwerk en
vermaak vir kinders. Bel Danie Booy -
sen by 082-926-4326.

From haunted buildings and poltergeist phenomena to a pub stop, ghost
hunting cell phone app, dowsing rods and entering a graveyard with a
thrilling visual climax – this is what Cullinan’s Mystery Ghost Tour on 
25 September offers you. The tours, hosted by Mark Rose-Christie, are

from 4 pm to 8.30 pm, long before
curfew, and there are plenty of guest
houses if you want to enjoy all there is
to see and do in this tourist town the
next day. All details, prices and book-
ings are at 
www.MysteryGhostProductions.co.za. 
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Die Proteafees word die langnaweek van 24 tot 26 September daagliks
vanaf 9 vm by Legends MX op die R515, Rhenosterfontein gehou.

Plaaslike proteaboer, Japie van Staden, staan reg met
raad as jy jou eie protea wil plant. Die opelug verhoog
sorg vir vermaak deur top kunstenaars, terwyl daar ge -
smul kan word aan eetgoed soos vetkoek, kerrie en
rys, pannekoek, worsbroodjies, melkkos, pap en kai -
ings, hamburgers en poedings. Daar is ’n wyntuin en
biertuin en ’n verskeidenheid kraampies. Ouers kan
hulle kleingoed in ’n speelarea onder toesig laat terwyl
hulle rustig deur die kraampies stap of ’n teaterver to -
ning bywoon. Daar is ook kampeergeriewe met ’n ablusieblok op die
drumpel van die feesterrein. Koop jou toegangskaartjies by die toe gangs -
hek of by http://www.proteafees.co.za. GPS Koördinate S25 49,890. 
E28 32,333.

Jo Black is op 2 Oktober vir die eerste keer by Simbali,
Tierpoort met al sy grootste treffers soos ‘Skepe’ en
‘Bring die Hoop weer terug’. Geniet die “happy hour”
van 3 nm tot 5 nm by dié plek se boskroeg. Daar gaan
verskeie koswaentjies wees, grasspeletjies word
aangebied of mense kan ontspan in die buitelug
kuierareas. Die vertoning skop om 6 nm af en kaartjies
kos R300. Vir meer inligting, skakel 072-323-8749 of
stuur ’n e-pos: info@simbali.co.za. 

’n Boer maak ’n plan en by Sakeliga Krag -
Dag, wat op 14, 15 en 16 Oktober van 
8 vm tot 5 nm gehou word, gaan hulle
jou presies wys hoe. Deur interaktiewe
uitstallings, pro dukdemonstrasies en
opvoedkundige le sings en aanbiedings
het besoekers die ge leentheid om in lig -
ting te bekom, self be houdop lossings
beter te verstaan en beter toegerus te
word om die regte besluite te neem. Vanjaar maak Sakeliga KragDag
voorsiening vir 450 uitstallers op die 4,6 hektaar ekspo terrein. Daar is ’n
opvoedkundige sub-ekspo en landbou sub-ekspo in same werking met
TLU SA. Hekgelde is R100 en kinders tot op 18-jarige ouder dom gaan
gratis in. Deur vooraf te registreer kry jy 100% afslag. 
Besoek www.kragdag.co.za. Die ekspo is by Diamantvallei Landgoed op
Rhe nos terfontein.

You can learn how to build your own bird house at a CRAFTher 
workshop on 2 October from 9 am to 2 pm at Kungwini Welfare
Organisation, Lynnwood Road extension, Zwavelpoort. The
work shop is presented by one of the residents, Willem Kruger,
and costs R200 per person. Refreshments and all materials will
be provided. To book your space, contact Maruné Martiz at 
projects@kwo.org.za or 074-911-0006.

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Het jy gehoor?  Have you heard?
Teen die Bronnie se spertyd was die onderstaande ge -
beure vir die datums wat genoem word, beplan. Inper -
kingsregulasies mag veranderings tot gevolg hê.
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The non-profit organisation,
Community Veterinary Services

Southern Africa (CVSSA), organised
an outreach in Onverwacht on
4 Sep tember where 350 animals
were vaccinated against rabies.
The day was organised by dr Re -
née van Rheede van Oudtshoorn
from the local Cullinan Animal
Hos pital, accompanied by veteri-
nary students. “Our team is all

about giving back to our commu-
nities,” dr Renée said. 
She is passionate about grass root
level education, teaching children
from kindergarten age to Onder-
stepoort Veterinary and Unisa
Health Technician students the art
of paying it forward, living empa-
thy on a daily basis, not just to-
wards animals, but also to humans.
The team was in Refilwe on 11 Sep -
tember and will be offering free 
rabies vaccination in Rayton on 
25 September and in Cullinan from
27 September to 1 October.

animal matters

’n Verdagte is dood in ’n jaagtog
ná ’n gewapende roof op 22 Au -

gustus by ’n juwelierswinkel in
Woodlands Boulevard.
Die voertuig waarin hulle weg ge -
jaag het, het op die Bapsfontein-
Bronkhorstspruitpad (R25) gerol.
Polisiewoordvoerder, adjudant-
offisier Isaac Mculu, het gesê dat
een verdagte op die toneel dood
verklaar is en nog een in hegtenis
geneem is. 
Isaac het gesê dat die polisie daar -
die Sondag ongeveer 1.30 nm rea -
geer het ná ’n gewapende roof by
Woodlands Boulevard aangemeld
is. Twee mans het die mense binne

in Déonne le Roux juwelierswinkel
gyselaar gehou. Die een man was
gewapen en hulle het personeel
gevra om juwele in ’n sak te sit. 
Die vrou wat dié sak oorhandig
het, is na hulle voertuig in die par -
keerarea gedwing. Ooggetuie Ja -
mie Korf, wat in ’n winkel oorkant
die juwelierswinkel werk, het ge -
sien hoe die mans ’n
vuurwapen teen die
vrou se kop gerig het.
Die sentrum se se ku ri -
teitswagte het hulle
gesien en ’n skiet ge -
veg het uitgebreek.
Die mans het in twee

voertuie gevlug, ’n VW Polo GTi en
’n silwer Ford Escort. Volgens Isaac
het twee mans in die GTi geklim en
daar was vier in die Escort, wat la -
ter verlate in Madibastraat gevind
is.
Die polisie het die GTi agterna ge -
sit en op die R25 in die rigting van
Tembisa het hulle op die polisie

begin skiet. Die polisie het terug
geskiet, maar niemand is beseer
nie.
Die jaagtog het tot ’n einde gekom
toe die GTi gerol het en die be -
stuurder dood is. Isaac sê dat die
polisie op soek is na die vier ver -
dagtes wat in die Escort wegge -
kom het.

aktueel

Verdagte dood in ontsnappingsvoertuig 

Puppies were cared for

Members of the sterilisation and rabies prevention outreach programme
Photos: Howling Hound Photography

Students treating a
dog at Onverwacht

Students caring for a puppy

Veterinary students at Onverwacht

Wie sou nou kon raai dat ’n
witgatspreeu van Riet vlei-

natuurreservaat wêreld wyd op -
spraak sou maak.
Dié foto van die witgatspreeu,
ge neem deur fotograaf An drew
Mayes, is een van die 42 fina lis -
te in die internasionale ‘Comedy
Wildlife Photography Awards
2021’. 
Die nors uitdrukking op die voël
se gesig het vir hom ’n plek in
‘The Affinity Photo People’s
Choice Awards’ gegee.
Die 41-jarige Andrew sê dat hy
sy lewe lank al ’n passie vir wild-
foto grafie het, maar dat hy dit
nog net die afgelope drie of vier
jaar professioneel doen. Hy het

toe -
vallig op ’n swerm witgatspreeus,
wat in ’n boom in die reservaat
gesit het, afgekom en het die kans
gekry om dié besonderse ‘uit druk -
king’ op die voël se gesig vas te
vang.
Een van die Bronnie se gereelde
bydraers, Albert Bester, het self
on langs ‘n foto van ‘n erg omge -
sukkelde bruinkopvisvanger aan -
gestuur, wat moontlik ‘n kans sou
staan om die spreeu in ‘n kwaai -
kyk-wedstryd te troef.

Mense giggel
wêreldwyd vir witgat

Die nors witgatspreeu van
Rietvlei-natuurreservaat 
Foto: Facebook (Andy Mayes
Wildlife Photography

Albert Bester se omge -
krapte bruinkop vis vanger

Outreach action aims
to prevent rabies



www.bronberger.co.za 2928 Die/The Bronberger September 2021

Vroegoggend, net voor die maan on der ge -
gaan het, het Emma Koekemoer dié uit son -
derlik maansondergang vasgevang 

Gene de Lange van Shere wonder of dié Bronkhorstbaaise
kolgans nie bygedra het tot die woeste winde in Augustus nie

As die kuifkophoutkapper so tussen die nuwe lenteblare sit en
raas, beteken dit die reën is op pad, sê Eus de Clerk.

“More, almal!” ’n Pasgeborene voel
veilig genoeg om onderdeur ma se
maag na die kamera te kyk. Johan
Pretorius het die foto op Stillbosch-
wildreservaat geneem

Albert Bester het dié foto van ’n blou valkie
hoog in die windverwaaide takke geneem 

Altie Potgieter sê waar daar water
is, is daar meestal ’n rustigheid. Sy
het dié foto op Leeuwfontein
geneem

Dit was ’n baie mooi middag by Water -
lake Farm toe JF Hansen ’n entjie met
die kamera in die hand gaan stap het

Met brose, deursigtige vlerkies vorentoe gevou, om -
hels sy die blomknop
Foto: Herculas van Tonder

Dié suikerbekkie geniet die aalwyne se nektar voor
Gustaf van Tonder se kameralens op De Tweede Spruit

William het vir ’n wyle die inper -
king van sy mobiele tuiste verlaat
vir ’n sappige happie. Laurika van
der Linde het die foto geneem

leserslens

Elize Maré Verwaaij het hierdie foto van
’n welkome ‘lentebaba’ geneem

Lynette Jooste het dié mooi sonsondergang in Boschkop se
wêreld afgeneem

Herculas
van Tonder
het dié
blou sysies
op Klipkop
gewaar

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. 
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Nest en The Zonked Guiney Fowl.
’n Brand het langs die pad klaar ge -
speel met Pheasant’s Nest, maar
die Zonked Guiney Fowl het met
die jare saam onder verskillende
huurders, eienaars en name bly
voortlewe.
Dit is hier wat ons iewers langs die
pad van die aangenaamste seekos
(garnale ook ja) ooit geniet het en
later uitgevind het die sjef is ’n Mo -
sambieker. 

Van daardie dag af, maak ek ’n
punt daarvan om vas te stel of die
ou wat die seekos maak, van Mo -
sambiekse afkoms is.

Urban Fields
Deesdae het ’n an der soor tige
kuier   plek skuins oor kant Karin se
plek ont staan. Waar wy le Tom mie
en Joanne des  tyds Bak kie land be -
dryf het, het hulle kinders nou
Urban Fields op die been ge bring.

Onlangs het ek en Metgesel daar
loop draai en uitsonderlik anders
was die vierkantige vol struis bur -
ger op Panini brood wat Metgesel
aldaar, en sy kan sweer nêrens an -
ders in die ganse wêreld nie, kon
beproef.

Broodblik en 
Koffiepit
Ook erg ongewoon is die plek an -
derkant Bapsfontein met die naam
van Broodblik en Koffiepit. Te lank -
laas was ons by dié uitsonderlike

gesinsaak. Een van die baie
spe  sia le bederfies wat ek daar
in die plek se tuin vir die eerste
keer in don kie jare geniet het,
was boerbrood met varkspek
en tuisgemaakte konfyt. 
My ouma het ons kindertyd
hier mee bederf. Die gasvry heid
en bak- en kook-vaardig hede
van dié gesin en hulle geskied -
kundige plek neffens die pad
na Petit, is ’n bele we nis. 

Lientjie
Ons het die eerste keer met Lien -
tjie Wessels se uitsonderlike en
kunstige kook-vernuf te doen ge -
kry toe sy en haar oorlede man,
Robert Denton, ’n kuierplek met
die naam van Albizia op Cullinan
bedryf het. Dit was in Oktober
2011.
Toe het Vreethans oor Lientjie ge -
sê: “Dis duidelik dat Lientjie nie juis
een vir die konvensionele is nie.
Met my oog op die handgeskrewe
spyskaart dink ek so by myselwers
dat sy ’n dapper kok is. Een wat nie
bang is om smaakkombinasies en

bestanddele te toets en te trou
nie.”
Vandag is Lientjie landwyd bekend
weens kos- en kookprogramme op
TV, haar kookboek genaamd
‘Geure’ en die spesiale etes wat sy
deesdae van tyd-tot-tyd by haar
woonplek naby die dorp se ou sta -
sie aanbied. Altyd eksperimenteel:
Altyd anders.
Ons onthou goeie en lekker kuiers
en verassings-kos saam met Lien -
tjie en wyle Robert en ons verlang.

afsaalblad

Hoe op hierdie liewe aarde
stel jy (in kort) ’n oorsig
saam wat strek oor 19 jaar

en ver verby die 200 besoeke van
Vreethans en Metgesel aan kuier -
plekke in Bronbergland? Jy kan
nie. Maar ‘dink aan iets’, is die ou
knol van ’n redakteur se oplossing.
Dis tradisie.
Nou goed dan só. Maar ek besluit
om dié tradisie effe te verbuig en
sonder ’n bepaalde tema voor die
oë, sommer op ’n kort nostalgiese
reis te vertrek: Om net enkele uit -
sonderlike mense, plekke, geure en
gebeure weer in die geheue op te
roep. Om dit lukraak te doen en
kronologie by die agterdeur uit te
vee.

Nikos
Die heel eerste verslag wat Vreet -
hans en Metgesel in die heel eerste
uitgawe van September 2002 ge -
doen het, was ná ’n besoek aan
Nikos op Zwavelpoort. Wyle Nico
en sy geliefde weduwee Lynette
Breytenbach (sy is terloops vandag
in beheer by die Klubhuis Res tau -
rant van Kitty Hawk) se plek was ’n
gewilde saamkuier-plek vir die ge -
bied se mense. 
Dit is hier waar Die Bronberger se
poësie-aande posgevat en gewild

geword het. Karakters soos Geel
Harry Lindtveld, Kobus Hoender en
ander het ons probeer oortuig om
dit eerder ‘gedigte-aande’ te noem
en het breedvoerig hulle redes
hiervoor uiteengesit. 
Dit is ook hier waar wyle Nico die
‘Karnivore-klub’ gevestig het. Rou
vleis is op verbeeldingryke wyses

voorgesit en eksperimente is
breed voerig gedoen, sonder dat
iemand juis destyds iets van Car -
paccio en nog wat geweet het.

Bronberg Lodge
Later is die poësie-aande by oor le -
de ou Faan Smuts se grasdakplek,
Bronberg Lodge, voortgesit en die
speelgroepie van Nikos het ’n nu -
we uitspan plek gekry. Dis ook hier
waar die bui tenge wone voor reg
Vreet hans te beurt geval het om
vol waar di ge lid van die SA Skaap -
kop gilde te word. 
Ek onthou ook
die voorval ná
Vreethans oor die
plek en sy tradi -
sionele kos ver -
slag gedoen het,
toe omge krap te
inspek teurs van
die DBV by Faan
op geruk het om
’n klag te te on -
der soek dat hier
‘skil padjies’ aan -
gehou en gaarge maak word.

Formosa
Tog opvallend – as ek nou in die
geheue terug delf is dit telkens ’n

landelike, plattelandse kuierplek
wat die onthou-goed oplewer. Ek
onthou toenterjare se knuppeldik-
dae toe ons Sondae by Ella en Juri -
ta se Formosa op Bashewa gaan
aansit het. 
Hier het ek geleer dat grootvreet
en kuier op die platteland hand-
aan-hand loop en dat ’n mengsel
van kapokaartappels en wit rys
per fek onder ’n kookvleis en bruin -
sous kan loop lê.

Zonked Guiney 
Fowl
Wyle Eddie en sy vrou Karin Saffy,
wat nog op ‘Plotville’ woon, se
twee kuierplekke op hulle Tier -
poortplot is genoem: Pheasant’s

’n Gedigte-aand by Nikos met ‘n
jong akteur Pierre Breytenbach,
deesdae te sien in ‘Ge troud met
Rugby’ voor die mikro foon. Pierre is
Wyle Nico en Lynette Brey tenbach se
oudste seun.

Oorlede Faan
Smuts het ’n
skaapkop geken

Jurita en Ella Lösch

’n Vreemdsoortige, vier kantige
volstruis burger op Panini

’n Baie spesiale
familiesaak
neffens die
pad na Petit

Lientjie Wessels en haar wyle man Robert
Denton

Die grasdakgebou wat oorspronklik
die Zonked Guiney Fowl gehuisves
het

Na bladsy 32
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Vreethans op kort nostalgiese reis ná  19 jaar
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Kuns maak mense se oë weer oop
Met ’n jaar wat onderstebo ge -

gooi is deur Covid-19, kon
CVO-leerlinge se kunswerke weer
nie by die landswye kunsuit stal -
ling, wat gewoonlik jaarliks gehou
word, ten toon gestel word nie.
“Ons beleef tans moeilike tye met
die inperking wat al langer as ’n
jaar duur. Intussen is mense ook
oorlede as gevolg van die virus en
het ons gehoor dat verskeie van
die kinders se lewens direk hier -
deur geraak is,” sê Carol Roux van
Die Beweging vir Christelik Volks -
eie Onderwys (BCVO), die sam -
breel maatskappy waarby

CVO-skole geaffilieer is, se hoof -
kantoor in Moreletapark.
“Daar by is plase afgebrand en
mense het hulle werk verloor. Ten
spyte van hierdie beproewende
omstandighede, was die kuns wer -
ke van die kinders (wat gewoonlik
die gemoedstoestand weerspieël)
positief, kleurvol en van uiters hoë
gehalte,” sê sy.
Carol sê dit is verblydend om te
sien dat onderwysers die kinders
vryheid gegee het om hulle eie
interpretasie uit te beeld. “Ons wil
kinders aanmoedig om te bly skep,
skilder en foto’s neem, ook ter wille

van die tera -
peu tiese waar -
de wat dit
inhou.”  
“Hulle het ons
bewus ge -
maak van die
baie positiewe
en pragtige
dinge wat daar
nog in hierdie
lewe is. Hulle
het hulle werk as kunste naars, om
toeskouers se oë weer oop te maak
en om mense se harte aan te raak,
uitstekend gedoen.”

Lianie Robberts is in graad sewe en
dié kunswerk beeld haar passie uit –
voëlkyk 

ons mense
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afsaalblad

Boskombuis
Die Boskombuis: Die naam is ge -
noeg om jou tot die besef te bring
dat jy hier met ’n eg landelike
kuierplek te make het. Ons het die
eerste keer op ’n koue Junie-og -
gend in 2013 toevallig met die
kom buis in die bos kennis gemaak,
en was sedertdien ’n hele paar keer
terug om goeie rede.
Daardie eerste besoek het ons by
’n oop vuur in die lapa aangesit vir
’n oordadige ontbyt en ons het dit
geniet. Die mense is gemoedelik
en jy voel jou maklik tuis. Die
grootste rede vir ons herbesoeke
aan die plek op die pad na Klein -
fontein, as jy afdraai vanaf die pad
tussen Kaalfontein en Kameel zyn -
kraal, is afval. Eintlik my party dig -
heid vir afval. By dié Boskombuis

kán hulle ’n kerrieafval maak en
daarby ander tradisionele geregte
ook.

Rafters
Ek onthou baie
jare gelede se
kuierplek-kruip
saam met Joe
en Joan Duarte,
wat die oor spronk  like Rafters
begin het. Gewapen met ’n nugter
be stuur der het ons op daardie dag
seker goed meer as ’n dosyn

plekke in die gebied ingewerk. 
By een het ons (waar nou weer?) ’n
maaltyd genuttig. Een van die lek -
ker plattelandse aandoen-plekke
op daardie epiese dag, was Die
Hoek, wat nog getrou sake op
Kaalfontein doen. 

Soos vermeld kan jy nie ná soveel
jare werklik ’n oorsig gee oor al die
aangenaamhede (en aardighede)
wat 19 jaar se kuier in ons kontrei
met hom saambring nie. Ek ont -
hou daar doer in die begin ’n outjie
in die dieper dorp wat ons uit sy
plek gejaag het, oor ons sy spys -
kaart afgeneem het en na geen
raad of rede wou luister nie. Spioe -
ne, was ons in sy oë en basta.

Dit verdien, ten laaste en ten sterk -
ste, hier en oral vermeld te word
dat die mense wat deur dié kuier -
gestremde ‘kouwit-tyd’ met vol har -
ding, mensemoed en verbeel -
dingskrag die kuierkultuur van ons
gebied lewendig hou, bedank en
ondersteun behoort te word.

Joe en Joan Duarte aan’t dans in die oor spronk like Rafters

Die Hoek met Theunetta aan stuur
van sake was toentertyd een van ons
stilhouplekke

Langs die oop vuur in Boskombuis
se lapa

’n Lag -
gende
sebra

Dié teddie -
beer met ’n
masker aan
is tekenend
van die tye

Nostalgiese reis . . .
Vanaf bladsy 31
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diensteblad animal matters

Puppies generally get diar-
rhoea from intestinal para-
sites, diet changes, eating

foreign material and viral infec-
tions. Intestinal parasites include
worms and other microscopic par-
asites which cause diarrhoea. 
These puppies will show stunted
growth, a distended belly and may
vomit and have diarrhoea with or
without blood. Generally these
puppies recover quite quickly if
the parasites are killed with de-
wormer or other medications. 
Sometimes supportive therapy is
required. Puppies are infected
from their mothers as the worms
are excreted in the milk. It is essen-
tial that puppies are dewormed
every two to three weeks regard-
less if worms are seen or not, and
that the mother is dewormed just
prior to birth. 
Dietary causes of diarrhoea are fre-
quent – these puppies are gener-
ally not that sick and there is no
blood in the stool. Diet changes
from breeder to new owner can
cause this as well as changing the
diet too frequently. Keep the food
simple and bland. Don’t add tasty
or fatty snacks until they are at
least three to four months old.
Feed regular smaller meals to re-
duce overeating. 
Puppies are curious and may eat
foreign objects in the garden. In
these situations vomiting is often
rapid onset and severe with little
or no diarrhoea initially. Diarrhoea
may develop 12 – 24 hours later,
by which time the vomiting has

subsided.
Sometimes the
intestinal bac-
teria are af-
fected and this
may cause more prolonged clinical
signs and blood in the stool. 
Viral gastroenteritis is the most
dangerous cause of puppy diar-
rhoea and has an unpredictable
course. Tests can identify certain
viruses. Canine parvovirus is the
big baddie. Canine parvovirus par-
ticles enter the cells that line the
intestine. There they use the cell’s
organelles and resources to multi-
ply, destroying the cell in the pro -
cess. 
This effectively “strips” the lining
cells and causes poor digestion
and uptake of nutrients, leaking of
the body’s tissue fluids into the in-
testine, and infection in the intes-
tine as well as the body because
the “barrier” layer is gone. 
Parvovirus also targets the bone
marrow, damaging the white
blood cell precursors and thus
causing increased susceptibility to
secondary infections. Because
these puppies are generally young,
they do not have reserves in their
livers and muscles to support their
systems while they fight infection. 
They also become dehydrated and
depleted of electrolytes and pro-
tein due to the constant vomiting,
diarrhoea and anorexia. Eventual
death is generally due to organ
failure and septicaemia. 
Treating these puppies is intensive
and costly and we can offer no

guarantees for recovery. Preven-
tion is the best option and vaccina-
tion is essential. In general, resis -
tance to disease is likely two weeks
after the third vaccination at about
12 – 14 weeks. 
The parvovirus is a highly resistant
virus and is not easily inactivated
in the environment by heat or cold.
It is shed in massive numbers in
the stool of affected animals. Pup-
pies will start showing symptoms
six to 10 days after being exposed,
but by that time they have already
been shedding virus in their stool
for two to three days. 
Symptoms include being off co -
lour, and usually all “tucked” up
around the belly with the head
drooping, listlessness and drool-
ing. Vomiting and diarrhoea follow
with severe dehydration and ab-
dominal pain. Diluted bleach (1:32
bleach/water mix) and quaternary

ammonium disinfectants can be
used to clean the environment.  
The best way to avoid infection is
to keep young puppies away from
places where other dogs congre-
gate until their immunity is proper.
The flip side of this coin is that so-
cialisation is most effective before
16 weeks. 
Screen the areas where you take
your puppy. Do not mix with other
young animals (eight months), ill
animals, immuno-suppressed ani-
mals (chemo or cortisone treat-
ment) or unvaccinated animals
until you’ve had your puppy for
two weeks and no diarrhoea has
developed. 
The black and tan breeds – dasc -
hund, Doberman and Rottweiler
puppies – are more predisposed to
infection, but all young puppies
are at risk. Prevention is better
than cure.

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

Common causes of diarrhoea in puppies
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Ou Poon stap met hierdie uit -
gawe reeds 19 jaar sy stappie
saam met die Bronnie. En langs
sy wandelpad in Bron bergland
is baie storietjies uit eie bodem
en van elders ver tel. Sedert ons
webtuiste die lig in 2008 gesien
het, het een vertelling van
Poon, volgens die tref-teller, by
verre die mees te aandag geniet
en le sers gelok. Bykans drie
keer meer as die naas-voorlo -
per. Ter viering van ons ver -
jaardag herhaal ons Poon se
praatjie uit Maart 2009.

Liewe tante Leen,
Baie dankie vir al die boererate
teen loopmaag wat tante en tante
se vriendinne daar by Huis Herfs -
blare vir my aangestuur het. Ek
waardeer dit.
Ek het toe gemaak soos tante gesê
het ek moet maak met die appel.
Eers gerasper en toe teen kamer -
temperatuur laat lê en gis totdat
dit mooi bruin was. Tante Leen, ek
wil nou nie ondankbaar klink nie,
maar ek kon die vrot appel om te
dood nie afgesluk kry nie. Nie som -
mer net so skoon nie. Toe meng ek
dit maar met ’n paar van die ander
tannies se rate; die ongegeurde
Griekse joghurt, die handvol knof -
felvlokkies en die opgehoopte eet -
lepel kaneel.
Ek sluk die lotjie toe af met tante
Sus se boegoetee met heuning en
gerasperde neutmuskaat en ek
gaan sit doodstil en wag dat dit
moet werk. Vir die ophou werk,
bedoel ek nou. Maar tante, ná ’n
rukkie gee my maag die aardigste
draai en hy gorring gevaarlik, am -

per soos die ou Listerenjin net voor
hy ‘backfire’.
Dis toe dat ek maar tannie Viljee se
raat ook volg. Sy het gesê ’n mens
kan twee dessertlepels mielie -
blom, opgelos in ’n bietjie lou wa -
ter, gebruik of jy kan twee lepels
vlapoeier gebruik. Ek dag toe ek
meng sommer die twee en, net om
seker te maak, gebruik ek nie lou
water nie, maar die liter outspap-
aftreksel soos wat tante Ria aan be -
veel het. En ek gaan sit weer
dood stil sodat dit kan begin werk –
of ophou werk, dan.
Dis toe dat ek om die een of ander
rede die verskriklikste maagpyne
begin kry. Iets vreesliks, tante.
Tante Hess het mos gesê sy glo net
in borrie vir ’n omgesukkelde
maag en ek dag, wag, laat ek dit
probeer. Jy meng so drie lepels
borrie met warm, volroommelk. Jy
kan heuning bysit as dit te sleg
smaak, het tante Hess gesê, en dis
toe wat ek doen. Nou weet ek nie
mooi watter een van die rate ge -
werk het nie, maar tante sal bly
wees om te hoor dat dit wel ge -
werk het. Goed gewerk het.
Dis nou amper twee weke dat dit
nog nie weer vir my nodig was om
my sit te loop sit nie. Die dokter
het gesê as die goed wat hy vir my
gegee het teen volgende Dinsdag
nog nie die spulletjie aan’t werk
gesit het nie, dan moet ek maar
inkom. 
Hoe werk ’n enema, tante?
Maar ek is half skrikkerig vir dok -
ters en ek wonder nou of tante-
hulle nie vir my ’n paar boererate
het vir ’n harde lyf nie?
Groete, Neef Gert

Bronnie
van den
Berg

Dié storie sit lesers op hol

ons mense

Die pandemie het Laerskool
Wit poort, ’n plaasskool wat

reeds 117 jaar bestaan, genood -
saak om met nuwe fondsinsame -
lingsaksies vorendag te kom. Die
Witpoort Oeskompetisie is gebore
en bykans ’n jaar ná die kompetisie
afgeskop het, is die wenboere by ’n
glansgeleentheid op 27 Augustus
by Monte de Dios aangekondig.
Mielieboere van die omgewing is
verlede jaar genader om elk ’n hek -
taar mielies aan die skool te skenk
as inskrywingsfooi vir die kom pe -
tisie. Tien boere, van Bapsfontein
tot Bronkhorstspruit, het die uit no -
diging aanvaar. Die prysgeld van
R50 000 vir ’n eerste plek, R30 000
vir ’n tweede plek, R20 000 vir ’n
derde plek, R10 000 vir ’n vierde
plek en R5 000 vir ’n vyfde plek,
was nie te versmaai nie.  
Die wenboer vir 2021 en eerste
titelhouer van die Witpoort Oes -

kompetisie was Oelof Grabie met
’n tonnemaat per hektaar van
14.78 ton. In die tweede plek was
Jan Basson met 13.24 ton. Emje
Ferreira het weggestap met die
derde plek en ’n tonnemaat van
12.2. Poer Cloete was vierde met
11.77 ton en Riaan van Wyk vyfde
met 11.49 ton. 
Met die prysuitdelingsfunksie het
die vyf wenboere vir ’n hoender -
vleis-oomblik gesorg toe hulle
aan dui dat hulle boonop hulle
prysgeld ook aan die skool skenk. 
Daar was ook boere wat skenkings
vir die projek gemaak het, maar nie
self deelgeneem het nie. 
Dekalb/Bayer was die hoofborg en
vennoot van die kompetisie. Ver -
de re borge was Impac Cropsure,
Agri TV, Afgri Gauteng, Reistas en
Uvami leerprodukte.
Die volgende oeskompetisie skop
met ’n bekendstellingsfunksie in

November af. Diegene wat wil
deelneem kan ’n e-pos stuur aan

Bernice van Staden:
bemarking@witpoort.co.za. 

Van links na regs: Bernice van Staden (Witpoort bemarker); Ockie van Schalk -
wyk (Dekalb/Bayer); Hennie Griessel (Witpoort skoolhoof); Jan Basson (twee -
de plek); Poer Cloete (vierde plek); Emje Ferreira (derde plek); Oelof Grabie
(eerste plek); Riaan van Wyk (vyfde plek); Jan Gouws (Dekalb/Bayer); en
Lourens Swart (Dekalb Bayer)
Foto’s: Laurette van der Vyver

Wenners van oeskompetisie aangekondig
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How then shall
we live?

Still here! If you’re one of the
last few truly independent
community publications left

standing, this is a more than mar-
velous thing to say on your 19th
birthday. It means that, together
with our community, we’re still
weathering the numerous chal-
lenges we’ve been facing over the
past year and a half.
We know that, like us, most people
have had to dig deep in their re-
serves to keep finding new levels
of hope, optimism, fortitude and
courage. We salute you for that. We
salute you for walking the razor’s
edge of continual uncertainty. 
“Having awakened in a powerful
way to the reality of imperma-
nence, what does that mean to
how you think, how you act, how
you work, how you play, who and
how you love, what you hope for,
where you put your faith, how you
spend your precious time, what to
hold close, what to let go, when to
surrender, when to hold the line,
and where to direct your atten-
tion,” Joan Borysenko asks. 
Joan, a medical doctor, clinical psy-
chologist and one of the leading
experts on stress, spirituality, and

the mind/body connection, says
the main question is: “How then
shall I live?” She says that this is not
a compelling question in times of
ease. 
“It’s a question that catches fire
when things fall apart – a question
that becomes insistent when we’re
visited by misfortune. Think illness,
death of loved ones, pandemic un-
certainty, political unrest, global
suffering, climate change and so
forth.”
Joan says that the hardest part of
this question is enduring the un-
certainty. Yet, the best part is that
uncertainty blocks the ego’s drive
for trying to tidy things up and
recreate the life and beliefs that are
so familiar.  
Maybe we’re suffering because
we’re still somehow trying to get
back to a familiar ‘normal’. Life
coach Ali Brown asks: What if the
answer to correcting your stall
right now is not to do more, but to
embrace radical ‘white space’.
She recommends stepping into
this gap – away from your to-do’s,
notifications, and even away from
your own modus operandi, be-
cause when you break away from

what’s expected and familiar, you
make room for your ‘next best
thing’ to reveal itself to you. (If
you’ve ever heard the phrase ‘na-
ture abhors a vacuum’, this is ex-
actly what Ali is talking about.)
“More often than not, the answers
we seek, and results we desire, lie
not in doing what we’ve always
done . . . but in creating opportu-
nity for new solutions to make
themselves known,” Ali says.
Swiss-born psychiatrist, Elisabeth
Kübler-Ross, says that it’s only
when we truly know and under-
stand that we have a limited time
on earth – and that we have no
way of knowing when our time is
up – that we will begin to live each
day to the fullest, as if it was the
only one we had.
Actually, I don’t see much of that
around me nowadays. I see people
sitting around at home in ‘day pa-
jamas’ and not an awful lot of carpe
diem on the go. Maybe it’s as play-
wright Anton Chekhov says: “Any
idiot can face a crisis – it’s day to
day living that wears you out.” 
Many of us are there right now –
worn out and wondering how to
love life again. Poet Ellen Bass

writes: “The Thing is / to love life, to
love it even / when you have no
stomach for it / and everything
you’ve held dear /crumbles like
burnt paper in your hands . . .”
“Then you hold life like a face / be-
tween your palms, a plain face, /
no charming smile, no violet eyes,
‘/ and you say, yes, I will take you / I
will love you, again.”
How can we help each other to do
this? Mike Dooley says that when
you understand “that what most
people really, really want is simply
to feel good about themselves,
and when you realize that with just
a few well-chosen words you can
help virtually anyone on the planet
instantly achieve this, you begin to
realize just how simple life is, how
powerful you are, and that love is
the key”.
How then shall you live, girlfriend?
How then shall you love? How
then shall you celebrate a birth-
day?

the final word




