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briewe/letters
Bronnie-berig werk soos bom

Purr-fect Bronnie

Alta Strydom van Bronkhorstbaai:
Ek wil net vir julle sê verskriklik dankie vir wat julle vir ons
gedoen het met die berig in Die Bronberger. Dit het gewerk.
Hier word nie meer ’n kat in ’n strik gevang nie. Niks verder ná
die wat in Desember in strikke beland het nie. Ek is so dankbaar.
Die mens wat ons so mooi gehelp het met die katte se naam is Yvonne.
Sy is ’n paramedikus en werk gewoonlik in die aand tot 7 uur en dan begin sy na haar diere omsien – sy het ’n liefdadigheidsplekkie wat hawelose diere help.
Sy het my so kom help met die wilde katte – om die strikke van die nekke
af te haal. Een het in my motor ingeklim en Yvonne het nie opgehou nie –
tot sy die kat het.
Dit sal wonderlik wees as julle ’n berig oor haar werk kan doen.
Dié is ’n gedeelte van ’n stemboodskap wat Alta gestuur het oor ’n berig in
ons Januarie-uitgawe, ‘Katte by Bronkhorstbaai in strikke gevang’. – Red

Karlien Fouche from Tierpoort:
Even our cat loves The Bronberger.

Ek wonder oor haar
Stersia Botha van Mooikloof:
Dankie Angie en Gerhard vir deurdruk en aanhou en aanpas. Kan julle die
Bronnie per e-pos vir my aanstuur asseblief. Dankie vir altyd uitstekende
artikels en advertensies.
Ons ry baie oor die kruising van Atterburyweg en De Villebois Mareuil (by
Plantland en Doxa Deo-kerk). Die vrou wat al jare en jare op daardie
straathoek in reën, sonskyn, somerson en bibberwinter koerante verkoop – ek wonder oor haar verhaal.
Wat sien sy? Wat het sy al ervaar? Hoe het dit gekom dat sy juis daar
werk? Sy is so getrou op haar pos. Ek het gewonder of julle nie ’n bietjie
erkenning aan haar wil gee deur ’n klein beriggie in Die Bronberger nie.
Baie dankie vir julle voortreflike werk selfs in hierdie moeilike tye. Groete
en mag 2021 al hoe beter raak. Seënwense.

Watter swam is dit?
Vivienne van Dyk van Cullinan:
Ek kyk al lankal na so ’n swam wat hier langs die
winkel groei. Van verlede jaar al, hou hy net aan
groei. Dit is so besonders, net gewonder of julle
sal wil foto’s neem van dit. My kleinseun sê dit lyk
soos ’n “alien from Mars”.
Die Bronnie het vir plantkundige, Petro Lemmer,
gevra watter swam dit is. – Red

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

Vintage

Graphic Designs

briewe/letters

’n Deel van die swamme
van nader beskou

The Bronnie as
cat blanket

Aangenaam verras
Anita Robertson van Bashewa:
Baie dankie vir ’n puik tydskrif wat van hoek tot kant gelees word.
Ek was op 23 Januarie by Rietvleidam en was aangenaam verras aangesien ek vir nege jaar net daar verby gery het op pad stad toe.
Ons het van die publiek met groot geel sakke gekry wat besig was om
die pom-poms uit te roei deur die saadknoppe af te knip. Dus spring
die gemeenskap in om die onkruid te verwyder. Dit was goed om te
sien.
Vir die voëlkyker is dit ’n paradys met ’n groot verskeidenheid. Die
diere is nie skugter nie en ons het wonderlike foto’s geneem van ’n
paar sebras wat water suip. ’n Bietjie verder aan het ons ’n sebra-vulletjie gekry wat ongesteld was. Ek het dadelik uit die motor die kantoor geskakel en gesê waar die arme diertjie is.
Toe ons by die kantoorparkering kom, was die veldwagter juis op pad
om te help. Dit het gevoel asof ek in die wildtuin is. Die besige ou Delmaspad pla glad nie. Daar is baie roetes om te ry.
Die twee hekke in Damstraat is toe weens Covid en ons moes om ry
na die boonste hek. Daar is ’n fooi aan verbonde om in te gaan, maar
ek betaal dit met liefde as ek sien wat alles daar gebeur. Ek kan dit
aanbeveel.
Daar is meer inligting oor die pom-pom-vegters in ’n berig op bl.11 – Red

Vreeslik dankie
Yolandi Coetzee van Pretoria:
Baie dankie aan die bedagsame dame van Alzu Voere, naby die N4snelweg afrit. Toe ek vir die dame vra om net te gaan kyk na ’n oom
wat seer gekry het in sy bakkie, het sy dadelik gaan kyk. Vreeslik
dankie. Julle is tops.
Na bladsy 6

Ons
voorblad

Die boom met die
Petro Lemmer van
swamme
Cullinan:
Hierdie is rakswamme
(Ganoderma sp). ’n Boom word met die swamspore besmet deur ’n wond aan die wortels of
stam en die swamdrade (mycelium) verstop al
die vaatbondels sodat die boom vrek.
Die vrugliggaam is die sigbare rakswam wat
aan die basis van die boom vorm. ’n Besmette
boom kan nie gered word nie. Ek kry baie
navrae hieroor.
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Nadine Bennett en haar warmbloed perd, Lexus, het Tierpoort
se verspoelde modderpaaie op
2 Februarie aangedurf. Hulle was
net betyds by die stalle terug
voor die volgende storm getref
het.
Foto: Ché-Moniq Botha
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kommentaar

Woorde wat
inspireer
Bemoedigend en selfs inspirerend is dit, veral in die omgekrapte omstandighede wat ons almal tans ervaar, om briewe van lesers soos
hiernaas en op bladsy 6 te ontvang.
Briewe soos dié van Stersia Botha van Mooikloof waarin sy ons bedank
vir die ‘aanhou en deurdruk en aanpas’ om die Bronnie steeds maandeliks klokslag aan sy lesers te lewer. Stersia vra dat ons haar Bronnie
voortaan elektronies aan haar sal stuur.
Só is net in hierdie uitgawe, en veral sedert die ‘virus’ sy aaklige kop uitgesteek het, soortgelyke en opreg gewaardeerde woorde van ons lesers wat bedank en aanmoedig en werklik as aansporing dien om in
moed, hoop, vertroue en geloof aan elke nuwe uitgawe van Die Bronberger te werk.
Voortgaan sou natuurlik ondenkbaar en onmoontlik wees as dit nie vir
die Bronnie se spesiale vriende was wat ons deur middel van advertensie aanhou ondersteun nie. Elke getroue leser behoort, soos ons hier by
die Bronnie is, oneindig dankbaar te wees vir elke onderneming wat
hulle dienste en ware in die wyer Bronberg-gemeenskap se gunsteling
publikasie adverteer.
Dit is deur die afgelope bykans 19 jaar as ’n feit soos ’n suksesvolle
transaksie bewys dat die Bronnie se lesers ’n doelgerigte punt daarvan
maak en uit hulle pad uit gaan om diegene wat in Die Bronberger
adverteer, te ondersteun. En dit is bes moontlik die enkel belangrikste
seëning, wat die Bronnie op die been hou en met vertroue na die
toekoms laat uitsien.
Ja, tye het drasties verander en aanpassing is hier en daar noodsaaklik.
Sekere van ons getroue adverteerders voel hulle byvoorbeeld genoodsaak om meer sporadies te adverteer. Sosiale media, veral FB word oorstroom deur ’n doolhof van herhalende advertensies soos mense in
desperaatheid poog om kop bo water te hou of te kry.
Dit is natuurlik elkeen se goeie reg om alle moontlike weë te probeer
om hulle dienste en produkte verkoop te kry. Ook in Bronbergland het
etlike gebied-gebonde FB-blaaie, aanvanklik as inligting- en geselsgroepe, ontstaan. Vandag is by verre die meeste van daardie sosialemedia-blaaie ’n harlaboerla van die een advertensie op die ander en
baie van daardie advertensies word sommer kort-kort herhaal. Is dit
doeltreffend? Is dit altyd geloofwaardig? Ons weet nie. Kan dit soms
irriterend raak en selfs kontra-produktief wees?
Net voor die skrywe hiervan het ons gou een dergelike FB-blad, gemik
op ’n sekere deel van die Bronberg-gebied, besoek. Ons het bo begin
en van advertensie tot advertensie – dikwels herhalings – afgerol tot
ons deur 38 advertensies was, voor iemand iets gesê het en dit het nie
oor ’n advertensie gegaan nie. Nie eers ’n hou-van-duimpie kon by een
enkele van dié FB-blad se advertensies gesien word nie . . .
Ons druk hiermee ’n stewige hou-van-duim hoog die lug in vir elke
adverteerder wat die Bronnie ondersteun en ook vir elke liewe leser
wat hulle eie Bronnie se adverteerders ondersteun.
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aktueel

Klein dorpie sorg vir groot deurbraak
D

ie Cullinanse landdroshof het in Januarie ’n
buitengewone swaar straf opgelê vir twee
dieremishandelaars wat laat verlede jaar ’n klein
hondjie vasgedruk het en laggend met ’n skeermeslem gekastreer het, terwyl hulle Wet Nose
Reddingsentrum se inspekteur gedreig het.
Die Cullinanse Speurtak het die twee in hegtenis
geneem en hulle is aan dieremishandeling skuldig
bevind. Die landdros het ’n vonnis van R3 000 elk
sowel as tronkstraf van 80 dae opgelê.

Volgens Wet Nose het dieremishandelaars tot redelik onlangs nooit tronkstraf gekry nie. Die sentrum sê dié vonnis is verblydende nuus en hopelik
sal mense nou begin ag slaan daarop dat dieremishandeling ’n ernstige misdaad is.
Wanneer dié twee misdadigers hulle boetes betaal
het en tronkstraf uitgedien het, gaan hulle gedeporteer word. Caelan, die hondjie wat hulle mishandel het, het goed aangesterk en geniet ’n oorvloed aandag en liefde.

Caelan, die hondjie wat mishandel is, ontvang nou liefde
Foto: Verskaf

Briewe / letters – vanaf bladsy 5

Renette Els van Pretoria: Oe, baie mooi voorblad; ek wil sommer plaas
toe! Ek sien al baie lank uit na my nuwe Bronnie en ek geniet hom.

Welkome terugvoer oor Januarie se Bronnie

Liezel Yssel van die Rayton-gebied: Dankie vir ’n pragtige Bronnie! Ek
het só lekker gelees. “Well done!”

Hier is enkele kort uittreksels uit die baie welkome terugvoer van lesers en adverteerders oor die Bronnie, wat deesdae nie net ’n gedrukte glanspapier tydskrif is nie, maar ook wyd elektronies versprei
word. – Red

Robert Steenkamp from Pretoria: Fantastic reading . . . Good work. Well
done and keep it up.

Katy Marais van Rayton: Baie dankie vir julle getroue e-pos met my
Bronnie. Waardeer julle baie. Voorspoed en gesondheid vir almal.
Groetnis.
Ilona Wilken van De Meerpaal in Equestria: Julle kan voortgaan met
die plasing van die advertensie. Dankie vir julle puik tydskrif en diens wat
julle lewer. Bly veilig en gesond.
Rea Odendaal van Faerie Glen: Die voorblad van Januarie is regtig
besonders. Ek het my Bronnie gekry by Plantland Atterbury – hulle is die
naaste aan ons in Faerie Glen X1. Die glanspapier is pragtig. Ek verkies
egter steeds om die Bronnie elektronies te lees.
Adriani Strauss van Pretoria: Pragtige voorblad en elektroniese inhoud.
Is daar dalk iemand in die Bronnie se verspreidingsgebied wat vir my ’n
gedrukte een kan hou vir die wonderlike voorblad met die donkie?
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Magdel Goose van Kleinfontein: ’n Windpomp en ’n donkie op die
voorblad! Wat ’n groot bederf vir my.
Engela Pretorius van die Bronberg-gebied: Duisend dankies! Sien uit
om te lees.
Mariet van Niekerk van Tierpoort: Baie dankie! Ek waardeer. Julle moet
veilig bly. Die aller beste groete.
Eugene Claassen van Durban: Baie, baie dankie vir my Bronnie, gaan dit
geniet. ’n Baie voorspoedige 2021 vir julle en mag die tydskrif net nog
beter word!
Hennie Heymans van Queenswood: Baie dankie! Puik tydskrif!
Emma Koekemoer van Rayton: Nou gou elektronies ‘deurgeblaai’.
Vanaand lees ek. Lekker leesstof en puik soos altyd. Baie dankie.
Louise Smit van Pretoria-Noord: Baie dankie vir die Januarie Bronnie.
Lees hom solank aanlyn. Freak uit oor my Bronnie.
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Esperance bring hoop vir personeel en ander in kankersaal
I

nspirasie, bemoediging en ’n
fokus op die mooi dinge in die
lewe is iets wat hospitaalpersoneel in dié tye broodnodig het.
Min het die span by Life Groenkloof se onkologie-afdeling geweet dat dit en veel meer hulle
kant toe sal kom deur een van
hulle eie pasiënte. Nog minder het
hulle geweet dat die gevolge daarvan só wyd in die media sou uitkring.

en daarna twee weke by die huis,
maar soveel dinge het Esperance
getref – van Shigella tot E. coli –
dat sy telkens langer in die hospitaal was.
In die jaar van die pandemie is sy
3 uur die oggend van 27 Augustus
per ambulans hospitaal toe gejaag
met erge asemnood en borspyn.
Toetse het egter gewys dat sy nie
Covid het nie. Haar man, Johannes,
moes daardie dag ure buite die

Hospitaalpersoneel
luister na
Esperance
Grobler se
sang
Foto: Skermgreep uit
video

Die pasiënt is Esperance Grobler
van Wapadrand, wat teen die einde van Augustus verlede jaar met
akute miëloïede-leukemie (AML)
gediagnoseer is. Sedertdien het sy
ongeveer 90 dae in die hospitaal
spandeer vir behandeling wat
strek van chemoterapie tot bloedplaatjie- en bloedoortappings.
Die behandelingsplan was om
twee weke in die hospitaal te wees

Daar was ’n
groot verwelkoming toe Esperance op
17 September
vir die eerste
keer vir ’n rukkie
uit die hospitaal
kon kom. Van
links na regs is
Danielle, oudste
dogter, Esperance, Johannes, en Tanika,
die jongste
uit haar ateljee in Wapadrand bied,
het besluit om ‘La Vie en Rose’ –
Franse sangeres Édith Piaf se kenmerkende lied – vir hulle te sing.
“Dokters, susters en pasiënte het
geluister en van hulle het gehuil.

hospitaal wag terwyl Esperance
toetse ondergaan. Uiteindelik
moes hy hoor dat sy pas by die
onkologie-saal ingestoot is. Chemoterapie is ’n dag ná diagnose
begin.
Teen die einde van haar reeks behandelings in Januarie het Esperance se dokter gevra of sy iets vir
die personeel sal sing. Esperance,
wat sang- en klavieronderrig van-

Op Mei 2014
se voorblad
het Esperance
gaan kennis
maak met dié
swart swaan
by die Bronberg Wynlandgoed. Die
Faan Smutskapèl is in die
agtergrond

Esperance en haar man, Johannes
Dit was vreemd. Ek was glad nie
skaam nie. Dit was so lekker,” het
Esperance, wie se naam ‘Hoop’ beteken, gesê.
Die volgende dag is Esperance
deur die hoofsuster opgekommandeer om vir die onkologie-saal te
sing en sy het met die drup-staan-
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der aan haar sy gereed gestaan.
Dié keer is daar ’n selfoon videoopname van Esperance se sang
geneem en dit is dié opname wat
die wêreld aangegryp het.
Esperance se jongste dogter, Tanika, het die video op YouTube gesit:
https://youtu.be/i99tenmD6BI.
Mense het die video op sosiale

media gedeel en kommentare,
soos dié een, het begin instroom:
“Jy bring hoop met jou wonderlike
stem al is jy nie in die lekkerste
plek nie. Dis klaar ’n oorwinning. Ek
dink aan jou en weet so baie van
ons stuur goeie wense dat jy jou
pad sal stap ook met deernis vir
jouself.”
Kykers het Esperance se optrede in
die onkologie-saal as hartroerend
ervaar en baie wat haar nie eers
ken nie, het gesê dat dit hulle diep
geraak het. “Om so te kan teruggee
terwyl jy eintlik moet ontvang,” is ’n
kommentaar wat keer op keer op
verskeie maniere gesê is.
Baie mense het geskryf dat dit onEsperance
en haar
verpleegster, Tryphina, toe
die bloeddrukmeter
op 31 Januarie wys
dat sy nie
meer hipotensie
(baie lae
bloeddruk) het
nie

Esperance sing ‘La Vie en Rose’ in die onkologie-saal
Foto: Skermgreep uit video

in April 2005 oor haar berig toe
haar CD, ‘Hoop’ vrygestel is; en ook

in Augustus 2013 oor haar vertoning, ‘Winterpad’, by Asbos-teater.

Esperance se vertoning, ‘Winterpad’,
by Asbos-teater in 2013
gelooflik is om te dink dat Esperance, wat sekerlik baie pyn ervaar
het, ander laat beter voel en op so
’n mooi manier inspireer.
“Dit was heerlik,” sê Esperance. “En
ek is eintlik verbaas dat my stem so
hou as jy dink my lyf is so swak.”
Oor die terugvoer op die videoopname sê Esperance, “Dis nogal
oorweldigend; nooit gedink dit sal
so reaksie veroorsaak nie. Maar ek
vat dit vir my in my hart, as liefde
en ondersteuning.”
Bronnie-lesers het deur die jare oor
Esperance gelees. Sy was op die
Bronnie se voorblad in Augustus
2003 en Mei 2014; die Bronnie het

Esperance op
die Bronnie se
voorblad in
Augustus
2003 op Zwavelpoort.
Vandag is
daar ’n landgoedontwikkeling waar
dié oopte was
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Wally sien hoe tannie Duifie
en oom Tas vermoor word
D

ie 84-jarige Johanna (tannie
Duifie) Oosthuizen en haar 87jarige lewensmaat, Adam (oom
Tas) Hefer is op 5 Februarie wreed
op die Cilvale-kleinhoewes in die
Welbekend-omgewing vermoor.
Hulle liggame is onherkenbaar verbrand en moes met DNS-tegnologie uitgeken word. Volgens Llewellyn Hemmens, AfriForum se Noordstreek veiligheidskoördineerder,
is tannie Duifie en oom Tas omstreeks 8 nm by die huis ingewag,
vasgebind en buite langs die
swembad erg aangerand en gemartel. ’n Bloedspoor wys dat hulle

na die slaapkamer gesleep is. Twee
rondes ammunisie in die huis, bevestig dat hulle geskiet is.
Die huis is daarna aan die brand
gesteek. Oom Tas het by die meule
gewerk, en die huisie op die hoewe was deel van die pakket.
Polisiewoordvoerder, kaptein Kay
Makhubele, het bevestig dat plaaslike veiligheidswagte patrollie gery
het en op die brandende huis afgekom het. Die polisie en brandbestryders is ontbied en die paartjie
se verkoolde liggame is gevind ná
die brand geblus is.
Die polisie het ’n erg getraumati-

Oom Tas Hefer en tannie Duifie Oosthuizen
Foto’s: Verskaf

Wally ly aan
skok ná hy
gesien het hoe
sy mense
vermoor word
seerde ouerige Jack Russell-reun
op die hoewe gekry. Wally was tannie Duifie en oom Tas se hondjie
en ’n polisiebeampte het die
skaaphondwelsynsorganisasie,

Border Collie Rescue, in die vroeë
oggendure van Saterdag 6 Februarie gebel om te vra of hulle na dié
verdwaasde hondjie kon omsien.
Wally is intussen aangeneem.
Llewellyn sê dat ’n vuurwapen,
kontant, selfoon en televisiestel in
’n eerste voorval in Desember uit
die paar se huis gesteel is.
Die polisie ondersoek ’n saak van
dubbelmoord.

Vrywilligers takel pom-poms by Rietvlei
M

eer as 50 vrywilligers het op Saterdag 23 Januarie
by die Rietvlei Natuurreservaat opgedaag om die
indringer onkruid, pom-pom, uit te roei.
Die Elande-span van die Touleier-Voortrekkerkommando het teen 6 vm reeds ingespring om te help. Dié
kommando se verkenners kom uit verskeie skole in die
Pretoria-oos omgewing.
Vrywilligers het die onkruid se pienk blommetjies afgesny en het 170 afvalsakke daarvan volgemaak. Wanneer die pom-pom blommetjies se saad op die grond
val, kan dit ’n grasveld oorneem en veroorsaak dat daar
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geen weiding vir die diere oor is nie.
Onkruiddoders wat vir gebruik op pom-poms geregistreer is, is volgens die vrywilligers duur en as jy dit in ’n
vleiland gebruik, gaan baie ander plante rondom die
onkruid glo ook dood.
Biodiversiteit wetgewing bepaal dat pom-poms uitgeroei moet word. Die Pretoriase stadsraad het verlede
jaar R1 miljoen spandeer om dié onkruid te verwyder,
maar by Rietvlei het dit so gou terug gegroei dat dit
gelyk het asof niks voorheen gedoen is om pom-poms
te beheer nie.

Lede van die Voortrekkers se Touleier
Kommando roei pom-poms by die
Rietvlei Natuurreservaat uit
Foto: Die Voortrekkers - Touleier Kommando
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Donkerhoek-sentrum bring lig in gesinne se lewens
I

n die tyd van die Covid-pandemie kry baie gesinne met skoolgaande kinders swaar, veral dié
wat kinders met spesiale behoeftes het. In Donkerhoek is die Dagbreek Ontwikkelingsentrum juis
op die been gebring om lig in gesinne se lewens te bring; om hoop
te gee in ’n tyd van donkerte.
Estelle Bekker, wat aan die stuur
van sake staan, vertel dat die sentrum ontstaan het omdat sy en
haar man, Hennie, vier kinders het,
waarvan drie met uitdagings gebore is. Hulle eerste seun, Jaco, is
by geboorte as ‘onopvoedbaar’ gediagnoseer. Hy kon nie hoor, loop
of praat nie en het epilepsie gehad. Jaco is op 18 jaar ná ’n epileptiese aanval oorlede.
Estelle het Jaco na Pathways op die
Rietfontein-hoewes geneem en sy

taal, wat nie sy
moedertaal is nie,
te probeer leer,
maak dinge net
onnodig moeilik,”
sê Estelle.
Estelle en haar
dogter, Heste Bekker, het die sentrum in April 2019
op hulle Donkerhoek-hoewe begin, min wetende
dat die struktuur
Van links na regs: Manie van Heerden, voorsitter van die wat hulle skep juis
in grendeltyd
trust; Estelle Bekker, hoof; en Hennie Bekker, haar man
soveel vir omligFoto’s: Verskaf
gende ouers gaan
het toe vir 10 jaar daar skoolgegee.
beteken. Dit het ’n plek geword
“Die probleem is dat dié onderrig
waarheen kinders vir ’n uitstappie
in Engels is. So ’n kind het klaar ’n
gestuur kan word en waar tuisskoagterstand en om hom nou in ’n
lers sosialisering in ’n gestruktureerde program in Afrikaans kan
ervaar.
Tog is dit die finansiële impak van
die pandemie wat die sentrum nou
laat swaar trek. Die Dagbreek-sen-

Die bale is
’n gunsteling speelplek vir
Mathys
Winter,
voltydse
leerling,
en Willem
van Heerden, ’n
maatjie
trum dra sy eie finansiële laste en is
afhanklik van skenkings en ouers
se bydrae. Hulle ontvang geen regeringsubsidies nie. Weens die
ekonomiese toestande wat Covid
te weeg gebring het, het die sentrum se inkomste drasties verminder en die impak is reusagtig.
’n Groep mense in Nederland het
van Dagbreek te hore gekom en
ingespring om te help fondse insamel. Hulle het die veldtog onder
doTerra Healing Hands se aandag
gebring en tot einde Februarie

word elke rand wat ingesamel
word, verdubbel. Gaan na
www.doterrahealinghands.org en
kies Dagbreek of soek Dagbreek
Ontwikkelingsentrum op Facebook en volg die direkte skakel na
die fondsinsamelingsprojek.
Dagbreek is vir kinders vanaf
skoolgaande ouderdom tot jong
volwassenes en fokus op geletterdheid, gesyferdheid en om
kinders te leer lees. Estelle sê dat sy
na die individu kyk om te sien waar
aanleg en belangstelling lê.
“Een meisie
wou leer sweis;
’n ander een
wou brei; baie
hou van sementmeng,” sê
Estelle.
Mathys Winter
gooi die saailinge
vir die groentetuin
nat

Kendré Scheepers, ’n gereelde besoeker, skep water vir die tuin
Kinders
werk in
hulle eie
groentetuin, wat
van saad
gekweek
word, en
hulle maak self middagete met dié
groente. Hulle kan perdry, op bale
speel en by die plaaslewe betrokke
wees. Elke tweede Vrydag is daar ’n
kuierdag, waar diegene wat nie in
die sentrum is nie aan dinge soos
’n avontuurjag, waar hulle leer
spoorsny en teikenskiet, kan deelneem. Hulle doen ook ritme-terapie deur djembe-tromme te speel
en kry lyndans-klasse.
Estelle sê haar visie is dat kinders
met spesiale behoeftes gehelp
word om sinvol te lewe, vaardighede aan te leer en te sosialiseer.
“Jy hoef nie perfek te wees om die
lewe te geniet nie,” sê sy.
Vir meer inligting bel Estelle by
082-336-6834.

Rommelberg-raaisel
gou opgelos
‘

n Rommelberg is in die oggend
van Woensdag 3 Februarie op die
‘bloupad’ (D223) langs die Hazeldean-plaas gestort.
Lede van die MZT (Mooiplaats,
Zwavelpoort, Tierpoort) gemeen-

skapsgroep het ’n beroep op die
gemeenskap gedoen om te help
met die opsporing van die rommelstorter wat hiervoor verantwoordelik was en het self begin
met die soektog na die storter.
Dieselfde dag nog is die
eienaar van die rommelverwyderingsfirma opgespoor en hy het dadelik
laat opruim waar sy werkers gestort het. Die dag
toe die voorval gebeur
het, was storingsterreine
gesluit omdat voertuie in
die modder vasgeval het.
Volgens ’n lid van MZT
was die kontrakteur baie
tegemoetkomend en was
hy nie bewus van die
toedrag van sake nie.

Die werkers begin opruim
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Die rommelberg
Foto’s: Verskaf

Die stadsraad het onlangs begin met ’n verskerpte poging om onwettige rommelhope te
verwyder en kontrakteurs word ook ingespan om die raad hiermee by te staan. Die
hoop langs Hazeldean
was nie deel van dié
aksie nie, maar was
grootliks afkomstig van
landgoed-behuisingskemas in die gebied.

Die rommelvrag is gelaai
en die pad is weer skoon

www.bronberger.co.za
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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.
Die Wapadrand Familiemark het na die onderdak parkeergrond by Atterbury Value Mart in
Atterburyweg geskuif. Dié mark bied elke Saterdag en Sondag van 9 vm tot 3 nm tuisgemaakte produkte en kos. Sosiale afstand moet
gehou word en maskers is nodig vir toegang.
Handreinigingsmiddels is by elke kraampie
beskikbaar. Vir meer inligting, stuur ’n WhatsApp na 083-795-2840.

Dewald Wasserfal tree op 26 en 27 Februarie om 5 nm
op by Die Blou Hond by Casa Toscana Lodge. Vooraf
verpakte kos sal by die tafels bedien word en kos R75
vir ’n maaltyd. Sitplekke word volgens Covid-19 sosiale
afstand-reëls bepaal. Kaartjies vir die opvoering kos
R200. Die teater is in Darlingtongweg 5, Lynnwood
Manor. Skakel 012-348-8820.

•••
Die Cowhouse Mark in Ridgeweg, Hazeldean is
in Februarie oop met ’n paar koskraampies en
ietsie te drinke. Markdatums vir Maart is elke Saterdag en Sondag van 9 vm tot 4 nm. Skakel
061-487-2083 of besoek www.cowhouse.co.za.

Daar is nog baie gesinne in die Rayton- en Cullinangebied wat van die Christelike Maatskaplike Raad
(CMR) en ander liefdadigheidsinstansie afhanklik is vir
bystand met kos. Kosvoorraad by die CMR is uitgeput
en hulle vra vir dié wat kan, om skenkings te maak. Jy kan die kos by CMR
se Rayton-kantoor aflaai. Skakel 012-734-8000. Praat met maatskaplike
werker Chanté Marais by 082-705-8722 as jy ’n ander plan wil maak.

•••

Die Atterbury-teater het planne beraam sodat
kultuurliefhebbers die teater en kunstenaars
kan ondersteun in ’n tyd wat produksies nie
aangebied kan word nie. Hibernasie Stasie het
op 27 Januarie afgeskop. Dit bestaan uit ’n opwipwinkel in die voorportaal en motorwassery
op die parkeerterrein. Die winkel is Woensdae
tot Vrydae van 10 vm tot 4 nm oop en Saterdae
van 9 vm tot 2 nm. Die teater is in Daventrystraat 4, Lynnwood. Skakel
012-942-5951. Die teater se nuwe e-biblioteek, by www.optog.co.za,
maak toneel- en musiekproduksies vir ’n langer tydperk beskikbaar, soos
‘Mondig – Nataniël en Charl’, wat op 30 en 31 Januarie voor klein gehore
op die verhoog verfilm is. Dié platform sal voortaan weekliks konserte
ryker word. Stuur navrae per e-pos na info@optog.co.za.

•••

Die fisiese FAK Genealogie- en Familie-Erfenisfees,
wat in April sou wees, word met uitsendings op
digitale platforms vervang. Belangstellende uitstallers word dringend genooi om Isabel Groesbeek te
kontak, indien hulle in Maart beskikbaar sal wees
vir opnames van ’n lewendige gesprek, met insluiting van beeldmateriaal, vir uitsending deur die
loop van April. Die doel van dié gesprekke is die
bekendstelling van navorsers of ’n familiebond se navorsing aan die wyer
publiek. Die fisiese fees word net uitgestel en sal plaasvind sodra inperkingsmaatreëls dit toelaat. Stuur ’n e-pos aan Isabel: Isabel@fak.org.za.

•••
The economic downturn and COVID-19 pandemic left most people
stunned. Aquilla Training has been presenting a number of online work-
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shops to help people. The first workshop on Covid-19 is
still available free of charge. ‘Covid-19 recovery and revival’
is the second online workshop, aimed at the importance of
your wellbeing amid all the uncertainty, job losses, relationship trouble and grieving. Another workshop is ‘Reality
of suicide and self-harm’, aimed at anyone who hears the cries of those
who are affected by self-harm, attempted suicide and suicidal ideation. A
five-hour workshop costs R400. Visit www.aquilla.co.za or phone dr Barbara Louw, 083-700-1441, or rev Wynand Louw: 083-676-0451.

•••

‘Verstaan en beplan jou eie sonkragstelsel’ is
die naam van ’n aanlyn kursus wat op 13 Maart
van 8 vm tot 5 nm deur KragDag aangebied
word. Die koste is R1 600. Dié fotovoltaïese
sonkrag-ontwerp-en-installeringskursus is geskep vir mense, organisasies of klein ondernemings wat basiese inligting oor die grootte, beoordeling en installering
van sonkrag-stelsels benodig. Dit is die eerste been van ’n tweeling kursus. Die tweede been gaan spesifiek oor batterye. Skakel 087-231-1644,
stuur ’n e-pos: riaan@kragdag.co.za of besoek: www.kragdag.co.za.

•••
As jy in die Anglo-Boere-oorlog belangstel, kan jy
saam met slagveldtoergids, Rob Milne, die Diamond
Hill-slagveld op Kleinfontein en Rhenosterfontein
besoek. Dit sluit ’n besoek aan die militêre begraafplaas, ’n piekniek-middagete en ’n staptog op die
slagveld in. Praat met Rob by info@robmilne.com of
076-792-8107.

•••

The owner and creator of the Mystery Ghost Bus and
Mystery Ghost Jaunts, Mark Rose-Christie, is hosting
online videos with intriguing ghost stories. To learn
more, visit the website www.MysteryGhostProductions.co.za. To ensure that you and friends know the
dates when each episode is launched, visit the Facebook Page called Mystery Ghost Productions (previously called Mystery Ghost Bus of South Africa).
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Brandarm boereseun word oom Bossie die bankbaas
Angie Kleijn

D

ié is die verhaal van ’n
brandarm seun, wie se gesin deur die Engelse Oorlog
verwoes is. Hy het net tot standerd
ses skoolgegaan en het teen ’n
hongerloon by ’n plaaswinkel
begin werk, waar hy gedroom het
om ’n bank en winkel tot stand te
bring. Dié drome is bewaarheid
met die stigting van Volkskas, wat
aanvanklik die “Bank van Oom Bossie” genoem is, en Uniewinkels.

Joseph Bosman op 24-jarige ouderdom
Bron: ‘Die Bank van Oom Bossie’

Joseph op 16-jarige ouderdom net
ná hy in die winkel begin werk het
Bron: ‘Die Bank van Oom Bossie’
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Oom Bossie het op ’n landgoed,
genaamd Arbeidsaam, gewoon en
die deel met die huis op val vandag in Joseph Bosmanstraat 517,
Silverton. Volgens SJ Kritzinger,
skrywer van ‘Rustig vloei die Moreletta’, kan Silverton maklik die
“Dorp van Oom Bossie” genoem
word.
Joseph Jacobus Bosman is op
23 Januarie 1895 op die plaas
Naauwpoort in die Rustenburgdistrik gebore as die seun van
Eduard Christian Bosman en Helena Susara, ’n nooi Robertse.
Toe hy drie jaar oud was, het sy
ouers hulle in die Potchefstroomdistrik gevestig. Teen die einde van

die Engelse Oorlog het hy saam
met sy ma en twee ouer broers in
die Potchefstroomse konsentrasiekamp beland.
Die oorlog het sy pa geruïneer en
die jong Joseph, wat ’n eenmanplaasskooltjie bygewoon het,
moes skoene leen toe hy die eksamen vir sy skoolverlatersertifikaat
in die dorp gaan aflê het. Volgens
die ekonomie- en bedryfshistorikus, prof Grietjie Verhoef, het Joseph sy skoolopleiding net tot op
standerd 6-vlak voltooi.

Winkel
Omdat hy nie wou boer nie, het
Joseph op 15-jarige ouderdom
teen ’n loon van £3.10s per maand
as klerk by ’n plaaswinkel begin
werk, waar deel van sy take was
om die winkel uit te vee.

Volkskas
se kenteken –
twee hande met ’n eenvoorploegie
bokant die leuse Arbeidsaamheid
Joseph het leer- en oefenboeke in
boekhou en snelskrif deur die pos
bestel en het self, sonder enige
leermeester, begin studeer. Sy
eerste droom was dat hy deur die
uitgee van £1-aandele genoeg
kapitaal bymekaar kon skraap om
sy eie winkel te open.

‘Arbeidsaam’, die
Bosmanhuis in
Silverton
Bron: ‘Die
Bank van
Oom Bossie’
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les op direksie- en aandeelhouersvergaderings. Die 26jarige Joseph het steeds
groot gedroom en terwyl hy
in 1921 hier gewerk het, het
die idee om ’n eie bank vir
Afrikaners te stig, by hom
posgevat.
Dit is in sy tyd in Johannesburg wat Joseph sy aanstaande, Anna Maria Welman, die dogter van ’n beAs kind was Oom Bossie in die Potchefkende familie van Linden,
stroomse Konsentrasiekamp
Johannesburg, ontmoet
Foto: Pinterest
het. Anna, wat die bynaam
Op die ouderdom van 19 jaar het
‘Nancy’ gehad het, was een van die
Joseph in Johannesburg as assis12 kinders van Hendrik Jacobus
tentboekhouer in die groothanWelman en Maria Margaretha
delsonderneming, Simpson’s, be(Mimi), ’n nooi Blom.
gin werk. Hy het hom binne enkele
Joseph het in 1921 by JS Richardjare tot rekenmeester opgewerk en son bedank en as rekenmeester by
het by Simpson’s bedank en by ’n
JL van Schaik Beperk, boekhanderekenmeesters- en ouditeursfirma,
laars en uitgewers in Pretoria, beJS Richardson, met kantore in die
gin werk. Hy en Anna is in 1922
Johannesburgse Effektebeursgetroud. Hulle het twee kinders
gebou, aangesluit.
gehad, ’n dogter, Maria Margaretha
Hier het hy waardevolle ondervin(Riekie), en seun, Ion. Anna is egter
ding opgedoen van maatskappyop 17 November 1924 met Ion se
administrasie. Die snelskrif wat hy
geboorte oorlede. Sy was maar 33
studeer het toe hy nog in die
jaar oud.
plaaswinkel gewerk het, het hom
Tien jaar later, teen die einde van
gehelp met die afneem van notu1934, het Joseph by JL van Schaik

Joseph het in 1922 met
Anna Maria, ’n nooi
Welman, getrou

Anna se pa, Hendrik
Jakobus Welman, in 1917

Foto: Geni

Foto: Geni
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bedank. Voor sy bedanking reeds
was hy besig om steun te werf vir
die stigting van ’n bank.

Bank
Al het Joseph dié droom van ’n
bank sedert die vroeë 1920’s gekoester, kon hy eers in 1933 begin
om sy ideaal te verwesenlik. Die
Broederbond het op 12 Augustus 1933 ’n komitee aangestel vir
die vestiging van ’n spaarbank vir
Afrikaners en Joseph is as voorsitter aangestel.

Oom Bossie, Joseph Jacobus Bosman
Foto: Kraal Uitgewers

’n Volkskas-advertensie in ‘Die
Wapad’ van 26 Mei 1965

Dié komitee het op 3 Maart 1934
sy verslag aan die Broederbond
gelewer, wat aandui dat ’n spaarbank vir die volk, ’n koöperatief,
gestig behoort te word. Die
doel van die bank was onder
meer die verligting van die
ernstige armoede onder
Afrikaners – hulle wou mense
help “om op hulle eie voete te
staan en hulself te help”.
Volkskas is op 3 April 1934
amptelik in Pretoria gevestig.
Die oorspronklike kenteken
was hande wat besig was om
die grond met ’n ploeg te
bewerk. Die woord ‘ArbeidAnna se ma, Martha Mar- saamheid’ is as slagspreuk
gekies. In sy ontmoetings
garetha (Mimi), ’n nooi
met moontlike beleggers het
Blom, in 1917
Joseph dikwels na die bank
Foto: Geni

Die plaat voor Volkskas se hoofkantoor in Pretoria
Bron: Jan C Greyling

verwys as ’n instelling wat uit die
mense tot stand gekom het, om
die mense te dien.
Registrasiedokumente vir die bank
is opgestel en die minister van finansies het laat weet dat die bank
kon registreer as daar 5 000 aandele is. Teen Junie 1934 het dit ’n
na bladsy 20
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Seniors beleef ’n stil en eensame jaar
D

ie Seniors van Tierpoort het ’n
stil en eensame jaar beleef,
soos meeste landsburgers.
Grendeltyd is aangekondig knap
ná hulle byeenkoms op 4 Maart
verlede jaar, waar hulle buikdanslesse en Marokkaanse disse by
Shokran geniet het.
Daarná is geen samekomste gereël
nie, ter beskerming van die senior
burgers se gesondheid. Kontak is
wel behou deur bemoedigende
elektroniese boodskappies en om
lief en leed met mekaar te deel.
Die groep het drie lede in 2020

verloor: Dick King, Mara Janse van
Rensburg en Vicki Robyn.
Met die afname van die inperkingstatus in Augustus, het die mense
van Leribisi Lodge hulle plek beskikbaar gestel om die Tierpoort
Seniors vir ’n week lank op ’n rotasie basis te onthaal. Vir sosiale afstand-hou is dit beperk tot ’n maksimum van 20 gaste per dag. Dié
oefening is weer in Oktober by
Leribisi herhaal.
Groot was die blydskap toe die
seniors mekaar almal weer saam
kon ontmoet vir die jaarlikse

Kersfeesbyeenkoms op 2 Desember. Lavandou in Grahamweg was perfek vir dié nostalgiese samekoms, met die bekende tenoor Christiaan Snyman wat die 80 gaste met sy
besonderse sang vermaak
het.
Marietjie Alers, een van die
organiseerders, sê: “Ons dank- Die Tierpoort Seniors se laaste ‘normale’
baarheid is egter groot dat
byeenkoms voor grendeltyd in Maart verdie meeste van die Tierpoort lede jaar
Senior-groep en die komitee
groei om weer van krag tot krag te
steeds goeie gesondheid beleef.
gaan.”
Ons hoop vir 2021 is dat ons sal

Oorstromings en skade
in Eloise se nadraai
S

waar reënval het vloedskade in
verskeie dele van Pretoria veroorsaak en die Bronberg-gebied
het dié verwoesting nie vrygespring nie.

Foto: Verskaf

Loristostraat in
Garsfontein op
28 Januarie

Straatdanser sterf in
Die Wilgers
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Die ongelukstoneel
Foto: Noxolo Sibiya

Duane sê dat die omstandighede
rondom die voorval nog ondersoek word. ’n Saak van strafbare
manslag is oopgemaak.
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Watervalle is in die Moreletakloof
Natuurreservaat gevorm
Foto: Verskaf

Foto:
Skermgreep
uit video

’

n Dertienjarige seun, wat glo
deel was van ’n groep straatdansers wat met kratte by verkeersligte dans, is op 31 Januarie in Die
Wilgers doodgery.
Volgens polisiewoordvoerder, ao
Duane Lightfoot, het dit ongeveer
9.30 vm op die hoek van Rossouwstraat en Simon Vermootenweg
gebeur. Mediese personeel en die
motoris wat die voertuig bestuur
het, was op die toneel toe die polisie opgedaag het. Die seun is daar
dood verklaar.

Woodhill Gholflandgoed se eens
rustige stroompie
was in vloed

Die drif by Hendrik Ver Loren Van
Themaat se druiweplaas op Zwavelpoort verspoel op 28 Januarie
Foto: Skermgreep uit video

www.bronberger.co.za

Eloise is die naam van die sikloon
wat afgegradeer is na ’n tropiese
storm toe dit op 23 Januarie in
sentrale Mosambiek die land bereik het. Die swaarste reënval in die
oostelike dele van Pretoria is op
28 Januarie aangemeld.
In Bronkhorstspruit het die Stad
Tshwane op 28 Januarie die Bronkhorstspruitse Waterbehandelingsaanleg toegemaak omdat die
swaar reën troebel water in die

Bronkhorstspruitrivier veroorsaak
het. Dié water was nie geskik om te
drink nie en die munisipaliteit het
tenkwaens met vars water aan inwoners beskikbaar gestel.
Die dak van die Masakhane-kliniek
in Ekangala, buite Bronkhorstspruit
het ineen gestort en die ramprisikobestuurspan is na Zithobeni
Uitbreiding agt uitgestuur nadat
verskeie huise, wat op ’n vleiland
gebou is, oorstroom het.

’n Toneel op die Brandbachpad buite
Cullinan
Foto: Verskaf
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Oom Bossie . . .

Uitgegee deur Uniewinkels: ’n Brons
medalje vir die Voortrekker Eeufees
Kaapstad na Mgungundlovu na
Pretoria fakkelloop

vanaf bladsy 17
realiteit geword en op 9 Julie 1934
is Volkskas (Koöperatief ) Beperk in
die Register van Koöperatiewe Verenigings gelys.
Die raad het bestaan uit universiteit professors, onderwysers en

Bron: bidorbuy

Afrikaanse kulturele leiers verbonde aan die Afrikaner Broederbond. Joseph was aanvanklik
sekretaris van die koöperatief,
maar het vanaf 1935 bestuurder
by die hoofkantoor geword.

Suidwes-Afrika vyf
pond banknoot,
1959, Volkskas
Beperk
Bron: www.worldbanknotescoins.com

Minder as drie
maande voor destydse premier,
Hendrik Verwoerd,
se dood in 1966
het hy dié Volkskas-tjek aan
Saamwerk Handelaars op Heilbron uitgeskryf
Bron: Litnet

Op 1 Januarie 1935 het die bank
op ’n beskeie skaal as spaar- en
kleinleningsbank begin sake doen
in twee klein vertrekkies op die
tweede verdieping van die De Villiers-gebou in Burostraat, Pretoria.
Die enigste personeel was Joseph
en ’n tikster. Teen die einde van
Junie 1935 het die bank £3 794 in
deposito’s en £17 880
in vaste deposito’s
ontvang en lenings
van £23 583 toegestaan. Die eerste tak is
op 1 Augustus 1935
in Markstraat, Johannesburg oopgemaak.

in 1938 aangestel is. Volkskas het ’n
kraampie by dié fees gehad om
klante te werf uit die stroom besoekers wat die Groot Trek herdenk
het. Volkskas het selfs fondse beskikbaar gestel sodat besoekers
hulle verblyf by die fees kon verleng.
Van die aandenkings wat Uniewinkels vir die fees verkoop het, doen
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Bron: Die OB 4 Maart 1942

met Uniewinkels tot ’n einde gebring sodat hy sy volle aandag aan
Volkskas kon gee. Uniewinkels het
later as John Orr’s bekendgestaan.

Trou

“’n Tjek is veiliger” lui dié 1949
Volkskas-advertensie
Bron: OB, 13 Julie 1949

Joseph het eers in 1940, toe hy 45
jaar oud was en Oom Bossie genoem is, weer getrou – dié keer
met Elizabeth Catherina Coetzee,
wat later as ‘Tant Blackie’ bekend
gestaan het. Hulle het in 1945 ’n
seun, Joseph Jacobus, gekry en het
in 1948 ’n Duitse wesie aangeneem.
Die gesin het op die Arbeidsaam-

Bron: bidorbuy

landgoed gewoon en SJ Kritzinger
skryf dat die Bosmans huislik,
vriendelik en minsaam was. Oom
Bossie was altyd besig om die tuin
te beplan, of om bome te plant en
te snoei. Hy het sy lektuur oor
bankwese op kantoor agter gelaat
en by die huis het hy oor ander
dinge opgelees. Hy het veral ’n
studie van die mens gemaak en
het ’n private studiekursus in “Persoonlike Magnetisme en Selfverbetering” opgestel.
Volkskas het op 1 Maart 1941 begin tjekrekenings oopmaak. In
1944 word dit ’n bank in private
besit en al die eienaars was lede
van die Broederbond. Die bank is
in 1947 amptelik as kommersiële
bank geregistreer.
In 1948 is die AJO Erepenning aan
Oom Bossie toegeken. Hy was lid
van die Ekonomiese Instituut, wat
in 1939 gestig is, asook verskeie Afrikaanse ekonomiese
en kulturele organisasies en verenigings soos die
Kerkkantoor-kommissie van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk.

“Die trots van elke boer”, ’n Uniewinkels-advertensie

Uniewinkels
Joseph se droom om
sy eie winkel te stig
het in 1936 gerealiseer toe hy Uniewinkels (Koöperatief )
Beperk as ’n eie SuidAfrikaanse winkelgroep gestig het.
Natuurlik kon “Die
bank van Oom Bossie”
toe help met die winkel se finansiering.
Uniewinkels was ’n
algemene handelaar
wat Afrikaners met
elkedagse voorraad
voorsien het en het
ook kredietfasiliteite
gebied. Hulle slagspreuk was soortgelyk aan dié van
Volkskas, “In diens
van ons volk”.
Uniewinkels is met
die ekwivalent van
R1 934 aandelekapitaal begin en het glo
aanvanklik gesukkel,
maar het danksy
Volkskas se bystand
in 1937 ’n tweede
winkel in Bloemfontein oopgemaak.
Die groot deurbraak
het gekom toe Uniewinkels as die amptelike voorsiener van
aandenkings vir die
Voortrekker Eeufees

vandag nog die rondte as versamelaarsitems. Uniewinkels het later takke in Pretoria, Benoni, Johannesburg, Germiston, Heidelberg, Vereeniging, Vanderbijlpark,
Sasolburg, Piet Retief, Ermelo, Rustenburg, Belville en Kaapstad gehad. Joseph het later sy verbinding

’n Uniewinkels
borsspeld
neem. Advokaat JG Strydom het
’n toespraak by die graf gelewer.
Ten tye van Oom Bossie se dood,
was Volkskas die derde grootste
bank in Suid-Afrika. Die bank het
langtermyn finansiering begin
bied deur Volkskas Beleggingskorporasie Beperk en het gehelp
met die stigting van die Nasionale Bouvereniging, wat later
saam met Saambou ’n groot rol
in die beskerming van Afrikanerbelange in konstruksie gespeel
het.
’n Nuwe beheermaatskappy, Volks-

’n Uniewinkels-advertensie in die OB,
13 Julie 1949

kas-Groep Beperk, is gestig met vyf
aktiewe filiale: Volkskas Beperk;
Volkskas Aksepbank Beperk; Volkskas Industriële Bank Beperk; Volkskas Nywerhede Beperk;
en Volkskas Kommersiële Eiendomme Beperk.
In die vroeë 1990s is die
Amalgamated Banks of
South Africa (ABSA)groep gevorm deur die
samesmelting van die
United, Allied en Volkskas Groepe met ’n deel
van die Sage Groep. Die
banke het onder hulle
eie name handel gedryf
tot 1998 toe United,
Volkskas, Allied en
TrustBank onder die
Absa-sambreel saamgesmelt het.

Oorlede

Oom Bossie is op
29 Junie 1952 in die
ouderdom van 57
jaar oorlede. In die maande wat sy
dood voorafgegaan het, was hy
besig met ’n studie van die Bybel.
Hy was ’n ouderling in sy kerk en
het elke aand vir die gesin huisgodsdiens gehou.
Sy begrafnis was op 1 Julie vanuit
die Ooskerk en meer as 400 mense
het die begrafnis bygewoon. Daar
was ’n stoet van oor die 130 motors en onder die aanwesiges was
die eerste minister, dr DF Malan, en
minister van justisie, CR Swart. Die
moderator van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk, ds
CB Brink, het die roudiens waarge-

“Volkskas is u eie bank”
Bron: Die OB 4 Maart 1942
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leserslens

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.

Albert Bester het die besige bytjie met
haar daaglikse taak in ’n laventelbos
vasgevang

“Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air, And
feather canyons everywhere, I’ve looked at clouds that way . . .” ’n
Deeltjie aangehaal deur Eus de Clerk uit ’n ou liedjie van Joni
Mitchell se ‘Both sides Now’ wat hy saam met ’n paar wolkfoto’s
gestuur het

Sprekend van die weer wat in groot
gedeeltes van Januarie ervaar is, is
dié foto van Magda Venter

Karin Saffy het dié treffende toneel in die mooi omgewing van
Tierpoort voor haar lens gekry

Die sonsondergang op ’n onweersdag in die
gebied het Laurika van der Linde laat dink aan ’n
poort wat na die wolkehemel oopmaak
’n Toonbeeld van behaaglikheid . . . Simson die
leeuhond (rifrug) van Elandshoek se mens, Buks
Barnard, sê dat Simson selde of ooit stil sit: Behalwe
as ’n mens sy ore krap

Dié twee pylvlekkatlagters geniet die
appel by Rea Odendaal van Faerie
Glen se vernuftige voëlvoerplek

Toe die oorvloedige reën water in
dié plaasdammetjie laat vloei, het
Katherine Du Plessis se honde behoorlik baljaar. Katherine het die
foto geneem

Die mooi boswêreld van Dinokeng is deurnat
gelaat deur die oorvloed reën in Januarie
Foto: Altie Potgieter

Sy kry gereeld dié likkewaan
by ’n dammetjie op Boekenhoutskloof en dit is opvallend hoe vinnig hy die afgelope maande gegroei het, sê
Altie Potgieter

Vroegoggend
in Bronbergland met die
son wat in die
verte kop
uitsteek
Foto: Roxanne Dehon

Breëbors sit dié rooivink
in sy broeitydse gewaad. Jana du Plessis
het die foto geneem

Groener kan jy Mooiplaats kwalik kry en die rede
daarvoor hang weer donker in die lug
Foto: Estelle O’ Gallaghan

Die lewe het dié ou boom naby Eus
de Clerk se woonplek lankal verlaat, tog bly dit vir hom daagliks ’n
plesier om die boom te bewonder

Dit lyk of dié brose wese die blommetjie met twee hande vashou
Foto: Herculas van Tonder
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’n Sopnat landelike paadjie, soos deur
die lens van Emma Koekemoer gesien
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Albert Bester het dié foto
van die pragtige rooiborsduifie geneem
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Carel Breytenbach het dié vlamlelie,
Gloriosa superba, in sy tuin op Kleinfontein afgeneem. Dit is Zimbabwe
se nasionale blom en die rooi variant
kom nie in Suid-Afrika voor nie, maar
wel ’n geel een wat redelik volop op
die oostelike helling van die Soutpansberg en op die oostelike helling
van die Mpumalanga eskarp groei

Dié opgeskote diederikkie (koek-koek) se biologiese ma het haar eier in ’n vinknes gelê en
die egpaar Vink moes bontstaan om die
lummel te voer. Links is hy nog in die nessie
en regs moet die voerwerk buitenshuis gedoen word, omdat die nessie te klein word
Foto’s: Emma Koekemoer
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aktueel

Nantes sterf in fratsongeluk in Wilgerivier
N

antes de Lange het gesterf ná
hy saam met vriende van ’n
34 meter hoë krans in die Wilgerivier naby Bronkhorstspruit, afgespring het.
Die 33-jarige Nantes en sy vriende
van Emalahleni (Witbank) het dié
avontuur op 30 Januarie aangepak. Almal behalwe Nantes het
weer opgekom en die soektog na
hom het naarstiglik begin.
Travis Clark, die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI) se Witbankstasiebevelvoerder, sê dat hulle

die Saterdagaand ongeveer 7 nm
van die voorval in kennis gestel is
en dat die NSRI-reddingspan en
plaaslike polisielede na die toneel
gegaan het.
Travis vertel dat die gebied in die
donker onbegaanbaar was en dat
dit die soektog bemoeilik het.
Die polisie het die reddingspan
versoek om die soektog teen dagbreek die volgende oggend voort
te sit.
Nantes se liggaam is kort voor
10 vm in die water gevind.

Nantes de Lange
Foto: Witbank News

’n Nadoodse ondersoek moet die
oorsaak van sy dood bepaal.

Polisieduikers by die Wilgerivier waar
Nantes de Lange se liggaam gevind is
Foto: Verskaf

Deur-ry stasie
’n Deur-ry stasie is op 4 en 5 Februarie
by Laerskool Tygerpoort opgestel sodat
ouers vinnig hulle kinders se akademiese pakkette vir die nuwe jaar kon bekom. Die kinders het solank tuis begin
werk in voorbereiding vir die skool se
opening.
Vinnig en vriendelik is
die kinders se boeke
aangegee
Foto’s: Facebook

Braaihout kan jou laat skuim
om die mond
W

ees versigtig as jy braaihout in die veld optel.
Daar is ’n sekere boompie
wie se hout so giftig is dat jou
braaivleis noodlottige gevolge kan
hê.
Ons praat van Boesmansgif, Acokanthera oppositifolia, wat ook as
Boesmanspyl, Boesmansgifboom,
Boesmansgifpyl, Gewone Gifboom
of Gifboom bekendstaan. Die
Boesmans (Khoisan) in die Kalahari
het dié plant se melksap aangewend as deel van die mengsel wat
gebruik is om aan hulle gifpyle se
punte te smeer wanneer hulle
gaan jag.
Die melksap in die wortels, stamme en blare bevat hartglikosiede,
wat giftig is en die membrane van
die hart en die hart se spier-sametrekking direk beïnvloed.
Simptome sluit ’n brandende pyn,
skuim om die mond en braking in.
Tog vreet sekere voëlsoorte die ryp
vrugte sonder om iets oor te kom
en die blomme lok vlinders en bye.
Die kenners sê egter dit is raadsaam om die vrugte as giftig te be-

Die graad drieakademiese
pakkette

Die boompie Foto: suntrees.co.za
Blomme en blare Foto: Wikipedia
Vrugte Foto: Wikipedia
skou. Die boompie is droogtebestand en in droë tye word vee dikwels na dié groen blare gelok en
kan daarvan vrek.
Boesmansgif is tradisioneel gebruik om spinnekop- en slangbyte
te behandel asook vir ontwurming.
Dit word nie aanbeveel om dié rate
self tuis toe te pas nie. Dié boompie se sap is al in moord en selfmoord gebruik en ook om troppe
rondloperhonde, wat vee doodbyt,
te vergiftig.
Boesmansgif is gewoonlik ’n medium tot groot struik met verskeie
stamme maar, afhangende van
waar hy voorkom, kan hy ’n boom
van tot sewe meter hoog word. Hy
is immergroen of semi-bladwisselend met aantreklike groen blare,

wat soms ’n brons skakering het.
Trosse pienkerige wit blommetjies
met ’n soet geur verskyn vanaf laat
in die winter tot vroeg in die lente
en word gevolg deur vruggies,
ovaalvormige bessies van 2,5 cm
lank, wat van groen na rooi verander en uiteindelik ’n perserige
swart kleur kry as hulle ryp is. Elke
vrug ontwikkel tot twee sade.
Die bas is bruin wanneer die
boompie jonk is en word donkerder bruin tot swart met ’n growwe
tekstuur soos hy ouer word.
Boesmansgif is een van drie SuidAfrikaanse lede van die Acokanthera genus. Hy behoort aan die-

selfde familie as baie gewilde subtropiese ornamentele plante soos
die frangipani, dié in die allamanda-genus en oleander, sowel as die
impalalelie en grootnoemnoem.
Die familie word gekenmerk deur
die soet geur van hulle blommetjies en die melksap, wat baie keer
giftig is.
Die boompie kan in die meeste
soorte grond geplant word en is
windbestand sowel as droogte- en
rypbestand. Hy kan in vol son of
skadu groei en kan van saad of
steggies gekweek word. Wees net
bedag daarop om handskoene te
dra wanneer jy die plant hanteer
en om Boesmansgif nie in omgewings waar troeteldiere en jong
kinders is, te plant nie.

Stofpadtrappers
Die Stofpadtrappers het op 23 Januarie vanaf Hazeldean Valley na The Last
Outpost op Bapsfontein gery.
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
Foto: Facebook
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Plattelandse Klipwerf verras met ‘perfekte’ Italiaanse lekkerte
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.

O

ns hou van plattelandse
kuierplekke. Deur die jare
heen was ons gelukkig genoeg om ’n hele paar egte, eerlike
landelike eet- en drinkgate in die
Bronberg-gebied te kon leer ken.
Dié soort plekke waar al die besoekers mekaar skynbaar ken, en
nuwe besoekers hulle gou as deel
van die gevestigde ‘speelgroepie’
welkom en tuis voel. Daar waar gemaklik, gemoedelik en sonder

’n Hoektafel op die ruim kuierstoep
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voorgee of pretensie gekuier word.
Langs die Boschkop-teerpad, nie te
ver van die brug oor die Steekrietspruit nie, het ek in die onlangse
verbygaan gesien dit woel by ’n
plek met die naam van Klipwerf
Kroeg. Die ‘werf’ is opgeruim, ’n
banier is nader aan die pad staangemaak wat sê dat die nuwe eienaars, Wendy en Jaco, jou graag wil
verwelkom.
Op ’n bewolkte, dog aangename
Sondag mik ek en Metgesel vir dié
Klipwerf. Só genoem omdat klip by
die bouwerk ingespan is en niks te
make met die orkes wat – so voel
dit – al voor van altyd af bestaan
nie.
Ons draai in en vir ’n oomblik wil
ek dink die plek bestaan klaar nie
meer nie. Geen ander motor of
mens is in sig nie. Maar ons sien
beweging binne en met die intrapslag verseker ’n vriendelike
Klipwerwer my dat ons effens
vroeg is – die ‘mense’ sal nou-nouhier wees.
Nie baie lank verloop voor sy profetiese woorde waar word nie. Die
motors (eintlik meestal bakkies.

Metgesel se vegetariese genot
Wit bakkies) begin aankom. Mense, vroue en
kinders het die ruim
binnewerke van die
Klipwerf se kuierplek
gou aan’t gons met gesels lag, baljaar (kinders) en kuier.
Gemoedelik is die atmosfeer en gemaklik
plattelands en gepas is
die dekor.
Ek en Metgesel het ons
op die stoep tuisgemaak en ’n gawe kelnerin wat ons al voorheen
by ’n ander kuierplek in

die kontrei raakgeloop het,
bring binne ’n jap-trap ’n
bruisdrankie (vir my) en Metgesel se koffie nader.
By die huis het ek voorgeskrewe pille waarop ’n rooi
plakker baie prominent sê:
“Vermy alkohol.” Ek draai my
rug op my bier, kyk hom nie
een keer in die oë nie en
praat met hom nie ’n enkele
woord nie.
Gawe kelnerin sê hulle het
op die oomblik ongelukkig
net ’n pizza-spyskaart, maar
nuwe eienaars is druk besig
om te werk aan ’n meer

Die kroeg en deel van Klipwerf se binnewerke
voor die kuiergaste opgeruk het
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porsie van iets ekstra laat bysit. Die
gewone verdagtes
soos Margeritha,
Regina, Hawaiian,
drie-kaas, en braaihoender kom voor,
maar duidelik is
daar met sorg, verbeelding en moeite omgegaan om
die groter pizzakeuses besonders
te maak.
Die pryse wissel
tussen R65 en R95
en sou jy twee of
meer bestel, kry jy
vooraf ’n gratis
focaccia op die
koop toe. En nee,
Cornelis, dis nie
iets wat ’n mens
eerder nie voor
kinder moet sê nie;
Die inloop-hek van die plek spreek van pure plaas
dit is ’n platbrood
omvattende spyskaart met ’n wye
met kruie en knoffel.
keuse wat sommer gou gereed
Metgesel is kinderlik bly by die
behoort te wees.
aanhoor van die gratis focaccia. Sy
In die hoek van die binnevertrek
sou dit maklik as stapelvoedsel
sien ek hoe die pizza-ingenieur
aanneem, sê sy. Pizza kan jy ook
besig is om ’n stewige houtvuur in
gebruik sou jy Metgesel in ’n wip
die pizza-oond brand te maak.
wou vang. Ek verskil gewoonlik
Die pizza-kaart bied jou meer as 20 van haar. Gewoonlik, maar Klipkeuses en teen R15 ekstra kan jy ’n
werf se ‘Sicillian’ en die focaccia
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vooraf, het my byna tot ander insigte gedwing.
My keuse kan maklik die heel beste pizza (na my smaak) wees wat
ek in my lewe ervaar het. En die eer

Sicillian ala Klipwerf: Bros en oordadig heerlik
ding daarvan. Dit kos R75.
Ek noem net een van die R95weergawes ter afsluiting. Hulle
noem dit ‘Meat Lover’ en die basis
is gelaai met salami, spek, ham,
maalvleis, wors en braaisous.
Jy kan meer inligting kry deur
Wendy by 060-984-4696 of Jaco by
082-610-5637 te bel.

Die perfekte focaccia – gratis saam
met twee pizzas
kom sekerlik grootliks die pizzasjef toe. Perfek, meen ek. Die Sicilian met ansjovissies, salami,
olywe, kappertjiesaad en knoffel
op ’n stewige basis, medium tot
dun kors, en bros gebak kos R80.
Oorbodig om te sê dat Metgesel
haar vegetariese pizza ewe veel of
meer geniet het en sy stem saam
oor die byna perfekte voorberei-

Die meesterlike pizza-ingenieur
besig om sy oond voor te berei
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ou poon se plotpraatjies

Our dogs and noise pollution
Dr Liesel van der Merwe is a small animal medicine specialist. Send her your
questions: info@bronberger.co.za.

W

ith various staff members
isolating due to Covid exposure, we worked very
long shifts in the first few weeks of
January. I was sleeping in on my
first day off, on a Sunday, only to
have my neighbour’s gardener
start up the leaf blower: On the
roof, in the rain, to clean the gutters. I had a minor meltdown. My
husband then reminded me: “What
about the noise our dogs make?”
During heavy lockdown with little
pedestrian traffic, the dogs were
wonderfully quiet and behaved.
We even saw it in the veterinary
practices – almost no bite-wounds
in that period. The dogs were calm
and not working themselves up,
enjoying having the company of
their owners.
Currently people are spending
more time at home, working from
home, and got into the habit of
walking their dogs. Sounds idyllic,
but this means more dogs passing
the gate and more hysterical barking from my dogs and every dog
down the road.
I swear someone could take my
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gate of its
tracks and
my dogs
would watch
with interest,
but just let there be even a whisker
of a dog walking down the opposite side of the road and all hell
breaks loose.
Many of us believe that our dogs
are not noisy, but when we are not
at home, boredom often sets in
and gate watching is often the
game of choice (together with digging holes, but that’s a story for another day). As pet owners we have
to realise that this noise is not
really acceptable for our neighbours and we need to be proactive.
Measures to adopt: Keeping the
dogs in a different section of the
property where they cannot see
the road. Handy if you can, but not
always possible. And in any case,
they will often set up a racket just
because they hear the other dogs
on the street barking.
You can try to make the gate more
solid, so that they do not sit and

watch the street. I need to try this,
but feel sorry that they will lose
their TV. I doubt it will work 100%,
but it may reduce the barking a bit.
So then, let’s bring in the technology: Anti-bark devices and bark deterrents. And yes, I hear everyone
saying, “how terrible, shock collars”,
but things are much more advanced than that these days.
Bark collars are perfect if you need
to stop your dog from barking inside and outside or in places other
than your home. Bark deterrents
are good for dogs who only bark at
the gate or at the neighbour’s
dogs through the fence, setting off
the neighbourhood.
Each pet has a different temperament, and some forms of correction work better than others for
certain pets. There are four options:
Spray collars use citronella spray
and give a quick squirt – ideal for
sensitive dogs.
Static collars use a mild static
electrical current and are more
suited to stubborn dogs. It is not
an electrical shock as such. Pets experience a light tingling sensation
on the skin, which gets their attention or startles them and interrupts
their behaviour.
Vibrating collars are ideal for deaf
or sensitive dogs and give a variable degree of vibration.
Ultrasonic collars emit an irritating high-pitched sound and are
ideal for small or sensitive dogs.
These collars teach your pet quickly and are safe and effective when
used correctly. There are adjustable tone and strength options:
From just a warning up to behaviour correction.
The bark collar should only be
worn whenever you don’t want
your dog to bark and remove it
during times when barking is appropriate or wanted.
A bark collar helps you communicate to your dog when it is okay to

bark and when it is not. Your dog’s
reaction to the collar in terms of
barking will depend on your usage
of the collar and your dog’s temperament. Some dogs will be
trained quickly and as a result may
not need to wear the collar long
term. Other dogs associate not
barking with the collar and will
only control their barking when
they have the collar on.
Pet-safe anti-bark collars will not
be set off by another dog’s bark.
The collar ‘hears’ and ‘feels’ the bark
of the dog wearing the collar so
that it is only activated by the bark
from the dog wearing the collar.
The unit contains a microphone
that hears the bark and vibration
detection that feels the vocal cords
when the bark is made. If the collar
doesn’t experience both of these
sensations at the same time, the
collar won’t issue a correction.
Bark deterrents are ideal to stop
the neighbourhood choir and your
own dog’s leading role. They come
as little outdoor ‘birdhouses’ or indoor monitors. When your dog
barks, a microphone in the bark
deterrent picks up the sound and
sends an ultra-high frequency
sound to interrupt your dog’s bark,
without hurting his sensitive ears.
The tone is annoying, but harmless
and inaudible to most people. It
works on all dogs within hearing
range. You’ll hear fewer barks, yaps
and woofs in as little as a few days.
So, it’s time to take responsibility
and sort out the cacophony at the
end of the driveway. I will report
back on the effectiveness of the
‘birdhouse’ and fervently hope its
range will include my neighbour’s
three Jack Russell terriers that are
left in the front garden all day and
almost drive me to “canicide”.
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Bronnie van den Berg

animal matters

Oom Gert Minirok het voorspel
W

anneer laas, vra Gert Mossie, het jy ’n mini-rok gesien? Grootpiet krap effe
kop daar waar hy in sy geliefde
hoek in die watergat sit. Ja, kuier in
’n regte kuierplek met ’n regte
drankie in die hand is weer wettig.
Soos ’n skoolkonsert-gordyn –
oop-en-toe en oop-en-toe – is die
gebied se kuierplekke deesdae,
meen Grootpiet.
Gelukkig het hulle kuiergat net-net
deur die laaste teistering van gedwonge toegrendel geskuur en hy
voel dit hulle verpligting om die
watergat te ondersteun, karring
Grootpiet voort.
Ja, ja, sê Gert Mossie, maar ek vra
weer: Wanneer laas het jy ’n minirok gesien? Gee tog kans, sê Grootpiet, hy dink, sê Piet. En hy kan jou
werklikwaar om te lewe nie onthou wanneer laas hy ’n minirok of
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die inhoud daarvan gesien het nie.
Dalk is die goed nog daar buite, en
is dit net hy wat nie meer so noulettend oor dié soort dinge is nie.
Maar nee, hy kan nie sê wanneer
dit is wat hy laas ’n mini gesien het
nie. Hoekom?
Het jy geweet, vra Gert Mossie
nou, dat die Vaaldam van gister af
oorloop? Ja, dit het hy wat Grootpiet is geweet. Gister iewers gelees. Goeie nuus vir ’n verandering,
sê Piet.
Kan jy, vra Gert Mossie nog eens
vir Grootpiet, vir oom Gert Yssel
onthou? Is jy seker, wil Piet nou op
sy beurt weet, dat al jou varkies op
hok is? Vir wat sit jy daar en vra al
die simpel vrae? Jy kan tog nie gesuip wees nie, sê Piet, of drink jy
nou iewers skelm en te veel? Maar
nee, hy dink nie hy onthou ’n oom
Gert Yssel nie.

Seker ’n bietjie te jonk, jy, sê Gert,
maar in die vroeë 70’s het oom
Gert Yssel van die Moot die hele
land op hol gehad juis oor die
mode van die minirok. Oom Gert
het ’n baie groot en bittere veldtog
gevoer om dié verderflike ding,
wat hulle ’n mini noem, te verbied,
verban en na die buitenste duisternis uitgewerp te kry.
Alles wat rok is en bokant die vroulike knie sit, was trouens volgens
oom Gert Yssel die oorsaak van alle
euwel. Gou het die hele land van
oom Gert Minirok geweet en gepraat. Oom Gert het daagliks briewe aan koerante en instansies van
gesag geskryf, radiopraatjies gehou en selfs optogte (vreedsaam)
met plakkate en die lot gehou.
Hy onthou nou-nou net, sê Gert
Mossie, dat die minirok die land in
die tyd van ’n knellende droogte

getref het. Amper
al die damme in
die land was
amper doldroog – die
Vaaldam ook.
En hy onthou
goed dat oom
Gert Minirok Yssel
onomwonde voorspel
het dat die Vaaldam nooit weer sal
vol word terwyl die minirok se
teenwoordigheid die sondige
gedagtes van egbreuk en erger by
die mans van hierdie land laat
wortel skiet nie.
En dis hoekom hy vra, sê Gert Mossie. Hy het gehoor die Vaaldam
oorstroom sy walle en toe wonder
hy maar oor oom Gert Yssel se profetiese voorspelling van toentertyd
en of ’n ou vandag nog mini-rokke
hier ter plaatse te siene kan kry . . .
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What next?
W

hat next? This is a question we’ve all been asking
ourselves over the past
year. And not in a good way. It’s as
if we’re bracing ourselves for the
next disaster to strike when we
throw our hands up in the air and
ask: “Whatever next?”
Have we been asking the wrong
question? Nope, we’ve just been
asking it the wrong way. Mike Dooley says that 2020 has taught him
to ask himself at every juncture:
How else can I see this? What’s
now possible?
Nick Williams says that the right
way to frame the question is:
“What wants to exist in this world,
through you, next? The answer
could be about a next chapter calling you – maybe going on an epic
journey, writing a book or moving
to a new town. It could be about
something huge . . . winning the
Nobel Prize; finding an instant cure
for Covid.
For many of us it would be none of
the above. What, then, wants to
exist in the world through you?
The answer has to do with how
you express who you are in everything you usually do – the way you
show up in the world each day.
Madisyn Taylor explains it in a way
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I can really hear. She says that just
as you deliberately decorate your
home, you can consciously choose
to decorate your life with your particular energy. Your life offers you
the chance to express yourself
within various contexts. Whether
you intend to or not, you make a
statement as you move through
the world.
For example, Madisyn says that
you shift the energy one way when
you enter a room dressed elegantly and simply and another way
when you show up in bright,
cheerful colours and a floppy hat.
One is not better than the other.
“The words we speak and the tone
in which we say them are the
music we choose to play in the
world . . . Some of us fill the space
with passionate arias, others with
healing hymns. Again, one is not
better than the other,” she says.
Expressing your true self is akin to
knowing how to show up with
your brilliance. Nick Williams says
that your brilliance isn’t something
you have to manufacture, but is
part of who you naturally are.
“It is part of the calling that is
etched upon your heart. But because it is so natural to you, it’s
something you often have trouble

the
seeing for yourself. You need
someone else to hold up a mirror
and help you see yourself without
the usual distortions.”
Nick says that you don’t have to be
in a place of adversity to start looking for someone to hold up the
mirror, but you do need to hear
that inner voice nudging you to
show up with more of the essential
you.
Granted, girlfriend, the nudging
inner voice is not the only one
you’re going to hear. There will be
many other voices inside your
head or even people in your life
that will say discouraging things.
You might listen to them because
they frame the words in a way that
promises to keep you safe.
Madisyn calls these voices, internal
and external, ‘threshold spirits’, because they express all the doubts
and fear that rise up when you
linger on the threshold of a door
that has opened up for you. Doors
open when the time is right to
enter a new space. Your progress
depends on whether or not you’re
willing to keep moving into new
spaces as your true self.
There is no wrong door. If it opens
to your touch, it’s your door – good
or bad. We’ve all listened to way
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too many fables telling us that
choosing the ‘right’ door is crucial;
that you might be burnt when
touching the ‘wrong’ door.
So what? Have you never been
burnt? Traversing the loss, upheaval and uncertainty of the past
year, you’re probably burning right
now. Ask yourself: How else can I
see this? How can I shift from this?
How can I grow from this? What’s
now possible? What’s next?
Of course there is a ‘next’ for you,
girlfriend. As Richard Bach says:
“Here is the test to find whether
your mission on Earth is finished: if
you’re alive, it isn’t.”
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