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Julle beeld glinster

Redaksie, Verspreiding, Eienaar-uitgewers

Jaco en Anne van Zijl van Hazeldean:
Ek moet sê, in die hedendaagse harwar van totale inkompetensie, gebrek aan ordentlike reaksie, swak werkslewering
en oorvloed van niksseggende verskonings, (as iemand sê “I
apologize” sê ek altyd: “Now you’ve apologized, but you know
what, I am not feeling any better!”) is julle reaksie, spoed en gehalte
daarvan, asook die persoonlike notatjie saam met die [elektroniese]
Bronnie vandag, prysenswaardig. Julle hele beeld glinster. Mazeltov!

Straatlig saga
Gerhard Kleijn 082 377 6807
gerhard@bronberger.co.za

Angie Kleijn 012 734 0522
info@bronberger.co.za
WhatsApp/Telegram: 083 959 1016

Advertensie:
Navrae en Bespreking
Bel ons nou vir jou wenner-advertensie in Die
Bronberger. Ons staan jou by met raad, daad,
fotografie en die opstel en uitleg van jou advertensie teen geen ekstra koste nie. Jy kry ’n gratis
proef vir goedkeuring voor plasing. ’n Advertensie in Die Bronberger bring nuwe voete na jou
besigheid. Ons bereik die min ontginde koopkrag in die ooste van, en ten ooste van Pretoria
Tania 072 089 0227
met ’n publikasie wat die mense regtig wil lees. tania@bronberger.co.za
Vra gerus ons gereelde adverteerders of volg
die lesersmeelewing in ons briewekolom.

Bel ons by 012 734 0522 of 082 377 6807 of
stuur ’n e-pos na info@bronberger.co.za.
Besoek www.bronberger.co.za.
Uitgegee deur: Die Bronberger, Posbus 92366,
Mooikloof, 0059 Tel: 012 734 0522;
Sell: 082 377 6807; Faks: 086 650 7860
E-pos: info@bronberger.co.za
Gedruk deur Seriti Printing Digital,
Derdepoortstraat 318, Silverton

Eus de Clerk van Cullinan:
Sowat ’n jaar gelede het ek rapporteer
dat die straatlig oorkant Oaklaan158
in Cullinan, buite werking was. Daar is
toe aan my verduidelik dat dit ’n kabelfout is, en dat die munisipaliteit se Al wat oor is van die straatlig
elektrisiëns net wag vir die instrument
(kabelfoutverklikker) om presies te bepaal waar die fout lê.
Niks het daarvan gekom nie – alhoewel ek gereeld navraag gedoen het.
Tot vandag! Toe ek vanmiddag daar verby stap, sien ek dat die lamppaal
verwyder (gesteel?) is, en al wat oorgebly het, is die kaal elektriese drade
wat skugter uit die gat vir my loer.
Wat sê die Engelse? “Problem solved.”
Admins op die dorp se munisipale WhatsApp groep het laat weet dit is aan
hulle deur die betrokke owerheid meegedeel dat die paal glo verwyder is,
omdat dit deur ‘n motoris omgery is. Die bewering is glo ook gemaak dat die
huiseienaar plaveisel op die sypaadjie gelê het en nie wou toelaat dat dit
opgekap moet word om die kabelfout reg te stel nie. – Red

Nie so eenvoudig nie

Hannes 072 992 5440

hannes@bronberger.co.za
Rayton, Cullinan,
Advertensie & redaksionele navrae en -bydraes
Bronkhorstspruit
Tel: 012 734 0522 Sell: 082 377 6807

Johan Brink van Equestria:
‘Gedenktekens help slagveld teen mynbou beskerm’ in Die Bronberger se
Junie-uitgawe: Ek het so pas die Bronnie klaar gelees, en ek dag ek kan
dalk vir julle ŉ opmerking stuur na aanleiding van die artikel oor die Slag
van Donkerhoek. Daar staan onder andere dat die laaste berede aanval in
die Britse militêre geskiednis toe daar uitgevoer is.
Die Engelse het daarna nog sulke maneuvers uitgevoer. Ek het met die
hulp van Google drie opgespoor: By Huj in Palestina in 1917; in Turkye in
1920; en in Burma in 1942.
Dit lyk my die geskiedenis hieroor is nie heeltemal so eenvoudig nie.

Verspreiding / Distribution: Die Bronberger word teen die middel van elke
maand versprei:
Toonbankverspreiding in: Olympus, Zwavelpoort, Shere, Tygervallei, Hazeldean,
Silver Lakes, Boschkop, Tierpoort, Rietfontein, Mooikloof, Bashewa, Grootfontein,
Welbekend, Bapsfontein, Klipkop, Witpoort, Kleinzonderhoudt, Mooiplaats,
Donkerhoek, Pienaarspoort, Kleinfontein, Vaalbank, Valtaki, Cullinan, Rayton,
Bronkhorstspruit, Kaalfontein, Faerie Glen, Moreletapark, Waterkloofrif, Menlyn,
Wapadrand, Lynnwoodrif, Willows, Equestria en Garsfontein.

Battlefield specialist, Rob Milne, answers:
Yes, I was wrong! However, I’m not sure what the definition of a ‘classic’
cavalry charge is. I would say that it would be with lances, not swords and
carbines. The Household Cavalry also made a charge on 11 June 1900 at
Diamond Hill, but they were armed with carbines and swords, not lances.
I will ask my friends at the 9th/12th Cavalry Museum in Derby for their
opinion.

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

Bladuitleg

Misverstand

Jeanette 083 258 2665

Faan van Rensburg namens Shere Waterwerke:
‘Such a waste’ in Die Bronberger se Junie-uitgawe: Ek verwys na die
maandelange waterlek in Lynnwoodweg bokant CAHI soos genoem in
die brief waarop mnr Mike Strange geantwoord het.
Dit was nie Shere Waterwerke (private netwerk) se waterlek soos mnr
Strange terugvoer gegee het op bogenoemde brief nie, maar wel Tshwa-
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ne se waterlek uit hulle groot waterpyp. Tshwane het ongeveer twee
weke terug die lek herstel.
Ek is ’n direkteur van Shere Waterwerke en wil net bevestig dat, indien daar ’n lek op Shere Waterwerke se netwerk is en ek of ander
van ons direkteure bewus is van die lek, word ons loodgieters onmiddellik gekontak en word die lek so gou moontlik herstel.
Sal u asseblief in die Julie-uitgawe die misverstand regstel.
Baie dankie ook vir hierdie prag tydskrif. Geniet hom/ haar baie!
Mike Strange, councillor for ward 101 answers:
Errata: This leak was from a valve chamber on the Water Lake supply
line, which is maintained by Tshwane and has been repaired. A previous leak near this location on the Shere Water network was repaired timeously. The road repair request has been escalated to
Gauteng Roads Department.

Sien baie uit
Ingrid Pretorius van Die Wilgers:
Ek sal graag Die Bronberger se elektroniese uitgawe via WhatsApp
wil ontvang. Dis ’n wonderlike tydskrif, waarvan ek elke uitgawe
vreeslik baie geniet. Ek sien baie uit na die nuwe uitgawes.

Mooiplaats se veldblomme
Miemie van der Merwe van Moreleta Park:
Ek wil graag reageer op Chris Hershensohn se skrywe oor die veldblomme [‘Fokus op veldblomme’ in Junie 2021].
Ons het vir 55 jaar op Mooiplaats gewoon. Daar het my belangstelling in die veldblomme begin. Ek was gelukkig om ’n boek oor veldblomme aan te koop. Daaruit kon ek die veldblomme identifiseer.
Die boek is in 1997 gedruk. Weet nie of dit nog beskikbaar is nie.
‘Wild flowers of Northern SA’, teks deur Gerrit Germishuizen en skilderwerk deur Anita Fabian.

Enige oomblik
Neëltjie Zehnder van Monumentpark:
Ek wil graag Die Bronberger elektronies ontvang. Ek woon in Monumentpark en as ek The Place-restaurant besoek, is daar ’n Bronnie.
Maar nie op enige ander plek in my nabyheid nie.
Na bladsy 6

Ons
voorblad
Die troppie buffels geniet
die laaste strale van die
sakkende winter-sonnetjie
in ’n dorre grasveld van die
Rietvleise reservaat.
Laurika van der Linde het
die foto geneem

www.bronberger.co.za

Ramp saai verwarring
Dié uitgawe van die Bronnie is reeds die 16de een wat uitgegee word
sedert Covid-19 ook ons land en gebied binnegeval het. Ons is oneindig dankbaar vir die ondersteuning en genade wat dit deurentyd nog
moontlik gemaak het om vas te byt en die Bronnie maandeliks aan ons
lesers te lewer.
In die 16 maande wat verloop het, het die virus sekerlik nog nie só naby
aan só baie van ons beweeg en met só ’n felle aanslag vorendag gekom
nie.
Ons by die Bronnie wil graag ons opregte simpatie uitspreek teenoor
almal wat direk geraak is. Dié wat geliefdes en vriende moes groet, wat
self siek geword het, die baie kleiner sake-ondernemings wat noustrop
trek en selfs moes deure sluit en die mense wat skielik werkloos en desperaat gelaat is.
Geen onderwerp word deesdae só druk bespreek en oor geen onderwerp nog het soveel verskil, venyn, onmin, twis, valse bewerings, valse
nuus en tweespalt onder mense – ook ons mense, veroorsaak nie.
Dié vyandige en aggressiewe vlaag onder mense en die grootskaalse
onsekerheid word uiteraard skerp aangejaag deur die uiteenlopende
menings, binnegevegte, beledigings en bewerings wat hoogty op ‘sosiale media’ vier.
Dit dra ook sterk daartoe by dat al hoe meer fopnuus-moeë mense hulle
weer wêreldwyd wend na die tradisionele en onafhanklike gedrukte
media.
In ’n land soos Nieu Seeland, byvoorbeeld, het gevestigde koerante en
tydskrifte skielik die hoogste sirkulasiesyfers en advertensieverkope in
hulle ganse bestaan ervaar. En ons wil glo dat dié neiging wyer sal versprei. Die rede hiervoor lê in ’n eenvoudige begrip: Geloofwaardigheid.

Verkiesing

Sedert sy ontstaan, bykans 19 jaar gelede, is dit Die Bronberger se uitgesproke beleid om hom nie op te hou met of betrokke te raak by partypolitiek of pornografie nie.
Maar as gemeenskappublikasie binne ’n bepaalde en baie spesiale gebied, sal ons uiteraard betrokke raak waar uit owerheidsweë op só ’n
wyse opgetree word dat dit ons lesers en hulle gebied raak – positief of
negatief.
Waar ons nou voor nog ’n munisipale verkiesings staan sou dit indruis
teen ons beleid en wese om ’n bepaalde politieke party of kandidaat
voor of teen te staan. Soos oral kry ’n mens onder hulle ook dié met
edele bedoelings en baie wat om minder goeie motiewe en met verdagte geraamtes in die kas by die politiek betrokke wil raak.
Ons glo ons lesers is ingelig genoeg en voel elke dag aan hulle basse
wat reg is en wat sleg is in die huidige munisipale owerheid en die verteenwoordigers wat in hulle wyke ‘dien’.
Ons kan maar net maan dat diegene wat hulle kruisies gaan trek op verkiesingsdag, die moeite sal doen om deur navraag en reguit vrae hulle
te vergewis van die ware karakter, agtergrond en motiewe van elke kandidaat in die verskillende wyke van ons gebied. Dit is jou reg en jou plig.

Om jou Bronnie maandeliks elektronies te kry, stuur
die versoek met jou naam en van en die omgewing
waar jy woon na info@bronberger.co.za.
Stuur ’n dergelike versoek per WhatsApp na
083-959-1016 om die elektroniese uitgawe op
WhatsApp te ontvang. Dit is gratis.
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ons mense

Nog ’n Bronnie-foto word
’n skildery
Elke nou en dan gebeur dit dat iemand so in vervoering raak oor ’n
foto wat in die Bronnie se leserslens-afdeling geplaas word, dat hy of
sy voel dit is ’n toneel wat op die skilderdoek vasgevang moet word.
Emma Koekemoer van Rayton se Desember 2019 foto van twee
dogtertjies wat deur ’n modderpoel hardloop het Makkie du Plessis
so geïnspireer dat sy ’n olieverfskildery daarvan gemaak het. “Dit het
my laat terug verlang na my kinderjare in die Bosveld ná ’n reënbui,”
sê sy.
Makkie woon in Faerie Glen en beskryf haarself as ’n bejaarde amateur skilder.
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– vanaf bladsy 5

Ek lees dit graag – u artikels is baie interessant en u voorblaaie! Die rooiborsduifie op die jongste uitgawe is te pragtig. Dit lyk asof hy/sy enige
oomblik kan wegvlieg.

No English
Peter Henry from The Collection Venue:
Good afternoon. I have always been a keen reader of your magazine, but
over the past few months, I have noticed a change happening and now I
see a complete change has happened.
There is not one article in English, except for the adverts! I have no issue
with your choice, but then you should not use a bilingual front cover format. Trust you understand my feelings and appreciate my constructive
criticism.
Thanks for your interest in The Bronberger. Although predominantly Afrikaans, we have been bilingual in every edition for almost 19 years now. Other
than regular articles and letters we have two regular columns that appear
every single month, including in the June edition, in English. – Ed
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Makkie du Plessis se olieverfweergawe van
Emma Koekemoer se foto
Die onderskrif by dié foto in Desember 2019
was: Die vreugde van kindwees op die platteland ná ’n welkome bui reën is hier deur Emma
Koekemoer vasgevang

Wat is dié ding?
Tish Booysen van die Bronberg-gebied:
Ek sluit hierdie foto in wat my dogter,
Rentia, geneem het. Ek sal baie bly wees
as u vir my sal laat weet wat dit is.
Petro Lemmer van Cullinan antwoord:
Dis die larwe van ’n “Monkey moth”. ’n
Afrikaanse naam vir hierdie motte is nie
Die eienaardige gedierte
aan my bekend nie. Hulle behoort tot die
motfamilie Eupterotidae. Die motte van hierdie familie het almal baie
harige lywe, vandaar die naam “Monkey moths”.
Die larwes is almal baie harig; sommige spesies met lang hare, soos in die
foto wat Tish Booysen gestuur het. Ander is regte “brandwurms” waarvan
die hare erge allergiese reaksie by mense veroorsaak.
Die larwe wat geïllustreer is in Pinhey se ‘Moths of Southern Africa’ is die
van Janomima westwoodi, oftewel “Inquisitive monkey” en lyk soos die
larwe in Tish se foto.
My seun het as kind op ons plot oos van Pretoria met hierdie harige larwes gespeel sonder nadelige uitwerking.
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Wonderwerk-welpies word wild gehou
V

yf piepklein jagluiperd-welpies is vroeër vanjaar wees
gelaat toe hulle ma in die
Dinokeng Wildreservaat noord van
Cullinan, in ’n strik gevang en afgeslag is. In Junie is beeldmateriaal,
‘Meet the Miracle Five’, wat wys
hoe dit met dié welpies gaan, vir
die eerste keer bekendgemaak.
Kevin Richardson, wêreldbekende
wildbewaarder en filmmaker,
grootliks bekend as die ‘Leeu-fluisteraar’, het dagboek-video’s ge-

Een van die wees-welpies
Foto: Dinokeng Wildreservaat

maak wat beeldmateriaal insluit
van die jagluiperdwyfie wat deur
stropers afgeslag is vir haar vel.
Haar oorskot is in ’n spruit gegooi.
Die welpies is die ‘Miracle Five’ gedoop omdat dit ’n wonderwerk
was dat hulle almal oorleef het. Die
Kevin Richardson Foundation en
Dinokeng Wildreservaat het ingespring om dié welpies ’n tweede
kans te gee met die doel om eendag na die wildernis terug te keer.
Daar word beraam dat hulle oor
twee jaar vrygelaat sal kan word.
Die storie het begin toe Dinokeng
se teen-wildstroop span agtergekom het dat ’n wyfie jagluiperd,
wat onlangs welpies gekry het, se
GPS satelliet-halsband ophou beweeg het. Hulle het dadelik ’n span
uitgestuur om na haar te begin
soek, wel wetende dat dié soektog
’n resies teen tyd is. Die welpies
was vyf tot ses weke oud en sou
net vir 24 tot 48 uur kon oorleef
voor hulle begin dehidreer en ’n
gewisse dood in die oë staar.

Hulle begin vertroue kry om die
buitekant te ondersoek
Foto: Skermgreep: Kevin Richardson
Foundation

Dinokeng se span het vier klein
manlike welpies by die den gekry.
Hulle is ’n paar weke voorheen,
net ná hulle geboorte, gesien en
iemand het onthou dat daar vyf
welpies was. Waar was die vyfde
een?
Die vier welpies is solank na dr Peter Caldwell by die Old Chapel Veeartskliniek in Pretoria vervoer.
Hulle was skaars daar toe nuus gekry is dat die vyfde welpie, die
enigste wyfie, ook gevind is. Sy het
’n entjie van die den af weggekruip.
Daar is besluit om die vyf welpies
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te versorg by die Kevin Richardson
Wildlife Sanctuary in die Welgedacth private reservaat tussen die
Bobbejaansberge en Boekenhoutspruit, wat deel van die Dinokengreservaat vorm.
Permitte is verkry en personeel by
dié veilige hawe het gou ’n kamp
vir die welpies gereed gemaak. Dit
Waar is ons nou?
Foto: Skermgreep: Kevin Richardson
Foundation

dit te veel kontak met mense sou
wees en die welpies kon dalk mak
begin word. Hulle is dadelik op ’n

Die welpies by hulle binnenshuise
skuiling
Foto: Skermgreep: Kevin Richardson
Foundation

het ’n strooi-bed, ’n groot vervoerkrat as wegkruipplek in die nagkamp, infrarooi lampe vir hitte en
kos- en waterbakke ingesluit.
Die nagkamp het ’n hek wat lei na
’n klein buitenshuise kampie waar
die welpies kan rondhardloop.
Die heinings is aan die buitekant
geëlektrifiseer om die welpies teen
indringers beskerm.
Dr Peter en sy assistent Nikki het
die kamp ondersoek en die groen
lig gegee. Die welpies is na hulle
nuwe tuiste geskuif ná hulle ontwurm en ingeënt is. ’n Uur ná hulle
aankoms het die braafste welpie
reeds die buite-kampie begin verken.
Daar is besluit om nie vir die welpies bottelmelk te voer nie, omdat

’

n Egpaar is in die vroeë oggendure van 1 Julie in die Welbekenddistrik aangeval. Dit was die tweede aanval op hulle binne twee jaar.
Volgens AfriForum se Noordstreek
veiligheidskoördineerder, Llewellyn Hemmens, het die man ongeveer 1.30 vm buite na musiek geluister toe hy deur drie aanvallers
oorval is en met ’n panga oor die
kop geslaan is.

Foto: Verskaf

Foto: Skermgreep: Kevin Richardson
Foundation
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Foto: Kevin Richardson
Foundation

vleissop dieet geplaas en is vyf
keer ’n dag gevoer. Die heel kleinste welpie het ná ’n paar weke begin sukkel. Die versorgers het gesien dat hy niks vreet nie en toe hy
begin braak is die hele werpsel na
dr Peter geneem. Blykbaar is die
probleem veroorsaak omdat die
welpies so vroeg aan ’n nuwe dieet
blootgestel is en dit het spanning

op die kleinste enetjie
se onvolwasse spysverteringstelsel geplaas.
Vyf piepklein welpies is wees gelaat
Dié kleintjie was onFoto: Dinokeng Wildreservaat
der dr Peter se sorg binne
Teen Junie het die welpies nog nie
twee weke weer blakend gesond.
name gekry nie, maar elkeen is op
Al die welpies het goed begin ge’n ander plek op die lyf geskeer
wig optel en is later op ’n dieet van
sodat hulle uitmekaar geken kan
fyngemaalde hoender en rooibok
word. Die goeie nuus is dat die
geplaas met ekstra bloed en water
streng afskorting tussen versorgers
bygemeng, asook ’n reeks aanvulen welpies lyk of dit werk en die
lings. Alle kos word versigtig gewelpies ‘wild’ genoeg bly sodat
weeg en uitgemeet en word teen
hulle eendag vrygelaat kan word.
liggaamstemperatuur bedien.

Egpaar op Welbekend aangerand

’n Bloedspoor op die toneel

Die welpies in hulle buitekampie

Die welpies is nog
wild en blaas en krap
as mense nader kom

Sy vrou was binne toe sy die geraas hoor, maar het gedink dat
haar man na ’n fliek kyk. Sy wou
hom gaan vra om die klank sagter
te sit toe sy in die aanvallers vasgeloop het. Hulle het haar vasgebind
en sy is glo deur een van die aanvallers seksueel aangerand.

www.bronberger.co.za

Die aanvallers het die huis geplunder, ’n sak oor haar kop getrek en
het haar saam met items wat hulle
gesteel het, van skootrekenaars en
selfone tot ’n grassnyer en 10 skape, in die egpaar se wit Ford Ranger bakkie gedwing.
Volgens polisiewoordvoerder, kaptein Kay Makhubela, het die aanvallers die vrou na hulle skuiling in
die Waaikraal informele nedersetting geneem, waar die gesteelde goedere afgelaai is.
Hulle het haar daarna na ’n
kitsbank in Delmas geneem,
waar hulle haar beveel het
om geld te trek. Die perseel
was egter gesluit en hulle het
na ’n stil plek gery en vir die
vrou die bakkie se sleutels
gegee en beveel om terug te
ry plaas toe.
Intussen het haar bebloede
man sy bewussyn verloor,
weer herwin en het na die
plaaswerkers se huis gegaan
om hulp te ontbied. Die plaaslike
buurtwag het ’n soektog na die
aanvallers begin. Die polisie, met
die hulp van ’n voertuigopsporingsinstansie, het die gesteelde
goedere en skape gevind.
Een verdagte is op die toneel in
hegtenis geneem en ’n tweede, ’n

rukkie later. Kaptein Kay Makhubela het gesê dat hulle aangekla
word van huisbraak, seksuele aanranding en die besit van vermeende gesteelde goedere.
Teen die Bronnie se saktyd was die
derde verdagte nog op vrye voet.

Die egpaar se gesteelde skape
is in ’n skuiling gevind
Foto: Verskaf
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Historiese hospitaal word
psigiatriese kliniek
C

Drawwer se dood gryp
gemeenskap aan
’

n Man wat langs Hans Strijdomrylaan (Solomon Mahlangu) in
Faerie Glen gedraf het, is op
23 Junie raakgery. Hy kon aanvanklik nie uitgeken word nie en is na
die Steve Biko-hospitaal geneem
waar hy die volgende dag dood is.
Die roerende soektog na sy identiteit het inwoners in dié gebied
aangegryp.
Concerned Citizens South Africa
het foto’s van die onbekende
drawwer se tekkies, sleutels en beskadigde horlosie op sosiale media
gedeel om sy familie te probeer
opspoor. Hy het geen identifikasie
of selfoon aan hom gehad nie.
Casper Visser, direkteur en stigter
van Volunteer Emergency Medical
Response Unit (VEMRU), het onverpoos gewerk om die man se naasbestaandes te probeer opspoor. Hy
het vertel dat die man, vermoedelik in sy 40’s, ongeveer 5 nm tussen
Old Farm- en Petrickweg langs
Hans Strijdomrylaan gedraf het toe
hy deur ’n motor getref is en ernstige kopbeserings opgedoen het.
Casper sê dat die motorbestuurder
die ongeluk by die naaste polisiestasie aangemeld het. Die drawwer
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het die besige pad glo op ’n plek
waar geen voetgangeroorgang
was nie, probeer oorsteek.
Die dag ná die man se dood het
iemand Casper gekontak en gesê
hy vermoed dat die onbekende
drawwer sy broer is. Die inligting
wat hy gegee het, het vir Casper

VEMRU se Casper Visser en sy vrou,
Tammy
Foto: Facebook

reg geklink en hy het hom na die
Steve Biko-hospitaal verwys waar
hy sy broer toe wel uitgeken het.

Die drawwer was ’n Egiptenaar,
wat in Suid-Afrika gewoon het, en
sy broer, wat ook hier woon, wou
nie kommentaar lewer of sy naam
bekend maak nie.
“Ons is verlig dat ons met die hulp
van ons wonderlike gemeenskap
die uitkenning kon moontlik
maak,” het Casper gesê. Casper het
die man se broer met die saak by
die polisie gehelp en ook om sy
broer se oorskot uit die staatslykhuis te kry sodat ’n begrafnis gereël kon word.
Casper het VEMRU, ’n geregistreerde nie-winsgewende maatskappy
wat van skenkings en borgskappe
afhanklik is, in 2019 op die been
gebring. Dié oud Hoërskool Garsfontein-leerling het vroeg in sy
lewe reeds as vrywilliger by private
ambulansdienste begin werk. Hy
het by SRQ Academy of Emergency Care studeer en sê dat hy ná ’n
paar jaar in die noodbedryf agtergekom het dat daar ’n gaping is
wat gevul moet word.
Daar is mense wat nie ’n private
ambulans kan bekostig nie en wie
se beserings so ernstig is dat hulle
nie vir ’n staatsambulans kan wag

struktuur op te gradeer, nie die volhoubaarheid van die hospitaal sou
verseker nie.
In September 2015 het ons berig
dat Clinix besluit het om die gebou
nie meer te verkoop nie. Volgens
Etienne Coetzee,
wat toe president
van die CullinanKamer van Koophandel was, sou
die gebou nie
weer ’n volle hospitaal wees nie,
maar waarskynlik
’n kliniek of trauma-eenheid. Die
Die hospitaal in 1908 Foto: Cullinan Erfenisvereniging
Kamer het dié proses destyds aangemoedig en oor
die jare was daar
allerhande gerugte dat die ou hospitaal in ’n gastehuis omskep sou
word. Intussen
was die perseel
met sy verlate leë
geboue en losIn die Tweede Wêreldoorlog het die weermag die hosstaande lykshuis
pitaal oorgeneem
vir ’n tyd lank een
Foto: Cullinan Erfenisvereniging
van Mark RoseChristie se Cullinan-spooktoerDie hospitaal is in 1907 deur die
bestemmings.
Premiermyn gebou en die hoekVolgens Clinix is Cullinan Wellness
steen van die Premiermyn HospiHospitaal in Hospitaalweg 1 nou ’n
taal is deur Thomas Cullinan se
vrywillige, private psigiatriese hosvrou Annie gelê. In die Tweede Wêpitaal in “vintage”-styl, omring
reldoorlog is die hospitaal deur die
deur bekoorlike tuine.
weermag oorgeneem en daar is ’n
SA Mediese Korps-monument op die perseel.
Clinix Gesondheidsgroep het dié 35-bed
hospitaal in Oktober
2010 oorgeneem. Hulle
het die hospitaal op
30 Maart 2013 gesluit
en volgens die hospitaal se destydse bemarkingsbestuurder, Portia
Moshokwa, is alle toerusting die volgende
dag uit die hospitaal
verwyder. Sy het toe
gesê dat niemand geweet het wat met die
gebou sou gebeur nie.
Fanus van Huyssteen,
wat toe direkteur van
Cullinan Gesondheidsdienste en hoof uitvoerende beampte van die
Clinix Gesondheidsgroep was, het gesê dat
die groep nie met ’n lewensvatbare plan vorendag kon kom om die
hospitaal van sluiting te
red nie.
Die sluitingsbesluit is
glo destyds geneem
omdat die verdere kapitale belegging wat nodig was om die ou gebou en verwante infra-

Die hospitaal-gebou

ullinan se historiese hospitaal, wat ’n hele paar jaar
lank leeg gestaan het, het
onlangs sy deure as ’n psigiatriese
kliniek, die Clinix Cullinan Wellness
Hospitaal, oopgemaak.

’n Foto van die drawwer se besittings
is op sosiale media gedeel
Foto: Concerned Citizens, SA

sonder enige vorm van stabilisering nie. Dis hoekom Casper aanvanklik besluit het om ’n voertuig
in die ooste van Pretoria op die
pad te sit om dié gaping te vul.
Vandag kontak die polisie en sekuriteitsmaatskappy vir VEMRU as
so ’n diens in dié gebied benodig
word.
“Ons stuur nie vir jou ’n rekening
ná ons jou gehelp het nie,” sê
Casper se vrou en vennoot, Tammy. Alles is net op borge en skenkings gebaseer.
Besoek www.vemru24.co.za, skakel
082-893-6873 of stuur ’n e-pos:
info@vemru24.co.za.
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Die SA Mediese Korps monument op
die hospitaal-perseel
Foto: Cullinan Erfenisvereniging

Pasiënte kry onder andere behandeling vir: Depressie, bipolêre gemoedsteurnis, aanpassingspro-

bleme, post-traumatiese stres,
angs, slaapprobleme, neurokognitiewe afwykings, dementia en psigiatriese toestande wat met algemene mediese toestande en die
gebruik van middels verband hou.
Rehabilitasiedienste wat aangebied word sluit in: psigiatrie, sielkunde, maatskaplike werk, berading en arbeidsterapie. Die hospitaalbestuurder is Lara Oguntimirin.
Die Clinix Gesondheidsgroep is in
1992 gestig en besit en bestuur
sewe ander hospitale met omtrent
2 600 mense wat daagliks in die
hospitale werk.
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Nederige naaldwerkgroepie groei
groot oor eeu
Deutscher
Frauenverein zu Pretoria vandag

’

n Vereniging wat ontstaan het uit ’n groep
Duitssprekende vrouens, wat in 1921 saam
naaldwerk gedoen het, bestaan vandag nog.
Die Groenkloof-gebaseerde Deutscher Frauen
Verein Pretoria (DFVP) het in Junie sy honderdste bestaansjaar gevier.
Ten spyte van sy klein en nederige ontstaan as
’n naaldwerksirkel, het die Verein in ledetal en
krag aanhou groei om die groep se hoofdoel –
gemeenskapsdiens – gestand te doen. Hulp is
in die Tweede Wêreld-oorlog en ná-oorlogse
tydperk, nie net op plaaslike vlak nie, maar ook
internasionale gegee.
Fondse is ingesamel deur straatkollektes, basaars, koekverkopings en ’n Duitse restaurant by

Die DSW-woonstelblok word op die hoek van
George Storrar- en Schroederstraat, Groenkloof
gebou Foto’s: Verskaf
die Pretoriase Skou. Finansiële ondersteuning is
ook deur trusts, soos die van Kley-Wolter-, Hermann Ohlthaver- en Hans Merensky-trusts, gebied.
Die aktiewe Verein kon in 1963 die Altersheim
(ouetehuis) met versorgingseenheid tot stand

Hartseer einde aan soektog
na vermiste man
D

ie soektog na die 30-jarige
Shane Jordaan, wat op 4 Junie
uit Kairos-tehuis buite Rayton verdwyn het, het tot ’n hartseer einde
gekom. Sy liggaam is op 3 Julie
teen ’n rivierwal langs die ou Cullinanpad (R513) gevind.
Die verstandelik gestremde Shane
is op 4 Junie tussen 6 nm en 7 nm
vir die laaste keer by die Kairostehuis, waar hy vir 11 jaar lank ’n
inwoner was, gesien. Verskeie
soektogte is van stapel gestuur en
sy gesinslede het ook by hospitale
en lykshuise na hom gesoek.

Die vrouens is in 1971 besig om kos vir
een van die geldinsamelingsprojekte
voor te berei. Van links na regs: Frau M
Ohlhorst-Rügge; Frau Egerer, Frau J
Penzhorn, Frau S Haug, Frau L Löwe en
Frau Friedland
bring en 20 jaar
later DEFRA (selfversorgende eenhede) laat bou.
Die Deutsches
Senioren Wohnheim (DSW) is in
2006 geopen.
’n Eeufeesuitgawe, “Festausgabe”,
is vanjaar uitgeFrau Liddy Löwe wat
gee, verskeie by- vir baie jare aktief
eenkomste is ge- meegehelp het en
reël en plaaslike
ook voorsitter was
en internasionale
gelukwense het ingestroom. ’n Delikate
roos, “Frauenverein”, is deur Ludwig’s
Rose gekweek en ’n resepteboek, ‘Omis
Küche’ (Ouma se Kombuis), wat smulresepte van die vorige en huidige generasies bevat, het die lig gesien.

Perderuiters het ook ingespring om
te help soek
Foto: Eus de Clerk

Karen Yssel, voorsitter van die Cullinan-gemeenskappolisiëringsforum (GPF), het in Junie verduidelik dat Shane nie regtig kon praat
nie; dat hy doeke moes dra, versorging benodig het en afhanklik van
sy medikasie was.

Die gemeenskap van Rayton en
Cullinan het op 16 Junie ingespring om te help met die reuse
soektog na Shane.
Gemeenskapslede, lede van die
GPF, verskeie veiligheidsmaatskappye en die polisie se soek-en-reddingseenheid en hulle hondeeenheid asook die plaaslike BraveHeart K9 het die gebied om die
tehuis gefynkam. Perde, mikrovliegtuie en helikopters is ook ingespan.
Volgens Jomari Delport van Deftac-sekerheidsdiens is Shane se
Bybel met daardie soektog knap ’n
paar meter vanaf Kairos-tehuis in
die veld gevind.
Jomari het gesê dat die soektog op
3 Julie om 9 vm op die Nooitgedachtpad begin het en dat daar
besluit is om die rigting van die
soektog te verander. Ná slegs ’n
uur en ’n half is Shane se liggaam
gevind en positief geïdentifiseer.
Sy sê dat hy onder meer aan sy klere uitgeken is. Sy pa en suster was
glo ook op die toneel.
Shane se suster, Christan, het vertel
dat die familie stukkend is en sukkel om dié verlies te verwerk. Hulle
het hulle suster vyf jaar gelede in ’n
motorongeluk verloor. Sy bedank
almal wat met die soektog na

Shane
Jordaan
Die gemeenskap staan op 16 Junie
saam om Shane te help soek
Foto: Eus de Clerk

Shane gehelp het en sê die familie
is dankbaar vir al die boodskappe
van ondersteuning wat hulle ontvang het.

Foto: Verskaf

Teen die Bronnie se saktyd het Cullinan-polisiestasie se woordvoerder, konstabel Connie Moganedi,
gesê dat die ondersoek voortgaan
om die oorsaak van Shane se dood
te bepaal.

’n Besending handgemaakte kledingstukke van die naaldwerkgroep en kos vir
hulpbehoewendes in die ná-oorlogse
tydperk. Die foto is in 1950 geneem

Frau J Penzhorn en Frau Egerer in die
besige ‘Duitse’ kombuis
“Vertrou op die toekoms” is dié instansie se slagspreuk en dit is presies wat
die Verein as visie voorhou: Om met
vertroue die volgende 100 jaar tegemoet te gaan om die gemeenskap,
soos in die verlede, te dien.
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Grootkwê, Ma Kwê en die
kwêkereltjies
Runa-Marie Jonker van Tierpoort

V

ier kwêvoëls sit in ’n dooie
boom in ’n boomryke tuin
aan die agterkant van mense
se blyplek.
Kwêkêreltjie vra: “Ma, vertel ons
weer – hoe het dit gebeur dat ons
hier kom bly het?” Ma Kwê skuif
haar reg op die dooie boomtak en
kyk af na die plankieplatvorm waar
appels aan die dooie boom vasgespyker is.
“Wel,” begin sy, “dit was al ’n tyd
lank wat ek bemerk het die mensvrou sit in die winter allerhande
eetgoed hier neer. Hier is ook
dwarsdeur die jaar ’n bak skoon
water onder ’n suurlemoenboom,
waar ons geveerdes elke dag ons
dors kan les en ook lekker kan bad.”
Kwêkie sê half ongeduldig: “Ja,
maar hoe het Ma en die mens-vrou
begin gesels en hoekom is Ma, en
nou ons ook, nie bang vir haar
nie?”
Ma Kwê dink en sê dan: “Ek onthou
in die winter verlede jaar dat die
mens-vrou besig was om mensvere oor ’n draad op te hang, so
twee meter vanaf die waterbak. Ek
het op ’n muur gaan sit en haar vol
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in die oë gekyk en toe
sê sy: ‘Hallo Kwê.’ Ek
het sommer geweet
ek is veilig en het na
die waterbak afgevlieg en tydsaam my
dors geles.”
“Daarna het sy byna
elke dag na my geroep met “Kwê, hier is
kos!” of as sy laat was,
het ek haar uit ’n
boom geroep of oor
die blyplek gevlieg en
deur die groot stuk
glas gekyk.”
Kwê loer onderlangs
na haar man, GrootKwê in haar boom
kwê, om te sien of hy
julle gereeld gevoer.”
nog luister. Sy gaan dan aan met
“Die mens-vrou sit in die winter
haar storie. “Wel, na ’n tyd het julle
spesiale saadkos, gebreekte miepa by my aangesluit en ons het
lies, broodkorsies, deurgesnyde
saam water gedrink en gebad en
lemoene en appels en ander kosook gaan eet by ‘ons’ boom.”
sies neer vir ons geveerdes. Ons
“Eendag het ek die mens-vrou aan
geveerde vriendekring het baie
haar mens-man hoor sê: ‘Die kleiuitgebrei en ek het die mense dikner voël is ’n wyfie.’ Dit is nou ek.
wels met sulke ronde goed voor
Ek het natuurlik al die tyd geweet
hulle oë gesien rondstaan en ook
ek is ’n wyfie maar duidelik het
soms die mens-vrou met een lang
húlle nie – sy moes dit eers in ’n
ronde ding wat kort-kort ‘klik, klik,
boek gaan lees. Toe julle twee
klik’ maak.
uitbroei, was ons baie bly en het

Geliefde leraar sterf aan Covid-19
D

enker, filosoof, skrywer en
leraar, dr Abel Pienaar, is op
1 Julie in ’n hospitaal in PretoriaOos aan Covid-19 oorlede.
Abel was hoofleraar van Renaissance, ’n geestelike gemeenskap in
Die Wilgers, wat as ’n veilige ruimte, wat ’n alternatief vir eerlike
geestelike reisigers en vrydenkers
skep, beskryf word. Hy was ook
direkteur van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit.
Abel het twee grade in Teologie
(Universiteit van Pretoria) en ’n
doktorsgraad in Filosofie van
Godsdiens. Hy het langer as ’n dekade as voltydse leraar in die Nederduits Gereformeerde Kerk
gewerk, onder andere by die NG
gemeente Skuilkrans.

Ek het haar eendag hoor sê dat
hulle al so baie soorte geveerdes
hier by hulle blyplek gesien het en
so dankbaar is vir die baie plesier
wat die geveerdes aan hulle verskaf – veral noudat hulle nie meer
oral oor ons land mag rondry nie.
Kwê kyk peinsend om haar en sê
na ’n ruk: “Dit is hoekom ons hier
bly. Ek en die mens-vrou verstaan
mekaar, want ons praat dieselfde
taal – die taal van liefde en
omgee.”
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Abel het in 2006 uit die NG Kerk
bedank en het onder Thich Nhat
Hanh in Frankryk studeer en het
ook geleer by of is blootgestel aan
die denke van die huidige Dalai
Lama, Fr Thomas Keating en prof
Kobus Krüger.
In 2007 het hy die Renaissancegemeenskap gestig en het ook ’n
beradingspraktyk gehad, waar hy
veral met verhoudings en geestelike begeleiding gewerk het.
Abel het in radio- en TV-programme opgetree, verskeie artikels vir
tydskrifte en koerante geskryf en
het aan heelwat boekpublikasies
as skrywer en medeskrywer gewerk. Sy eerste boek, ‘Saam op
soek na God: Soeke na ’n eietydse
spiritualiteit’ is in 2010 gepubliseer

en sy laaste boek, ‘TAO van wakker
word’, het knap voor sy afsterwe
verskyn.
Jean Oosthuizen skryf in ‘In memoriam: Abel Pienaar’ op LitNet dat
dié boek twee dae voor Abel se
dood by Jean se huis afgelewer is,
terwyl Abel op ’n ventilator in die
hospitaal besig was om vir sy lewe
teen Covid-19 te veg. Hy sou nooit
die voorreg hê om die boek self
vas te hou nie.
Johan Coetzee van Naledi, wat
Abel se boek uitgegee het, sê dat
Abel met die moed van sy oortuiging gelewe het. Ook so het hy geskryf – met beklemtoning van die
nou. “Vandag moet sinvol en bewustelik geleef word. More is onseker. Word wakker!”

Abel Pienaar
Foto: Facebook

Abel laat sy vrou, Zelda, vier kinders en kleinkinders agter.

Weghol veldbrand
’n Weghol veldbrand het brandslaners op
1 Julie behoorlik laat bontstaan. Trix van
den Berg van die Mooiplaats-Zwavelpoort-Tierpoort (MZT)-gemeenskap het
inwoners laat weet dat ’n massiewe veldbrand langs Lynnwoodweg-verlenging
(Grahamweg) naby Riverside Castle
woed. Sy het gesê dat MZT probeer help,

www.bronberger.co.za

maar dat baie plotte se ingange gesluit is
en niemand die hekke oopmaak nie.
Magda Oosthuizen van Boschkop het ’n
rukkie later berig dat die veldbrand al tot
op Boschkop by Fire en Wine versprei het
en dat inwoners hard besig was om
brand te slaan.
Foto: Skermgreep uit video
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Eeu-lange soektog na goue ponde in Platberg se arms
Angie Kleijn

I

ewers op Platberg by Harrismith
lê ’n saalsak vol goue Krugerponde en munte nou al vir 122
jaar lank begrawe. Afstammelinge
van die man wat dit voor die Engelse Oorlog in 1899 uitgebreek
het daar begrawe het, soek vandag
steeds daarna.
Tannie Philippé Otto, ma van dr Johan Otto van die Premiermyn Hervormde Kerk op Cullinan, vertel
dat haar oupa Wessels die saalsak
daar begrawe het. Sy was ’n nooi
Wessels, gebore op 6 Mei 1940, en
haar oupa was Johannes (of Lodewikus) Philippus Wessels. Toe die

Tannie Philippé Otto

oorlog teen die Kakies uitgebreek
het, was haar pa ’n klein seuntjie
en voor sy pa by die kommando
aangesluit het, het
hy hom saam teen
Platberg laat opklim.
“Oupa het ’n saalsak
saam met hom geneem. Toe hulle
hoog in die berg by
’n oorhangende rots
kom, het hy ’n byltjie
of grafie uit die saalsak geneem. Daar
was ook ’n onbekende aantal goue Krugerponde en ander
’n Gedeelte van die kampe met ’n regiment se kenmunte in die sak,” sê
teken teen Platberg se voetheuwels
tannie Philippé.
Foto: deoudehuize
“Oupa het ’n gat ge-
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grawe en die saalsak
vol geld daarin gesit
en toegemaak. Oupa
het vir my pa gesê
hy moet mooi kyk
waar die sak begrawe is en dit onthou.
Hy het ook die byltjie of grafie langsaan begrawe, maar
nie so diep nie. Sou
oupa nie die oorlog
oorleef nie, moes my
pa die sak gaan haal Die konsentrasiekamp is in Maart-April 1901 geskuif
wanneer hy groter is Foto: Concentration Camps Anglo Boer War
en vir ouma gee vir
en kinders en die 275 mans was
oorlewing,” sê tannie Philippé.
glo meestal hensoppers.
Oupa Wessels is oorlog toe en het
Die kamp is op 29 en 30 November
’n skerpskutter en spioen geword
1901 geïnspekteer en toe was daar
en tannie Philippé se ouma, haar
pa, sy suster en jonger
broer is gevang en
konsentrasiekamp toe geneem, waar die broertjie
oorlede is.
Die konsentrasiekamp was
aanvanklik agter die dorp
en is gereeld oorstroom. In
Maart-April 1901 is die
kamp na die voetheuwels
van Platberg, noord-oos
van die dorp geskuif en
vloedwater kon hier beter
dreineer. Teen dié tyd was ’n Wa op pad na Harrismith-konsentrasiekamp
Foto: historyworkshop.org.uk
daar ongeveer 900 vroue
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“Oupa was ’n knap spioen en
skerpskutter en die Kakies was
desperaat om hom te vang,” sê sy.
“Hy het die opdrag gekry om ’n
sekere hooggeagte Kakie te elimineer. ’n ‘Joiner’ het
van die opdrag geweet en het geweet waarheen
oupa die besondere dag sou gaan.
Daar was nie sekerheid of hy of ’n
ander Kakie vir
oupa sou voorlê
nie. Toe oupa van
sy perd afklim om
’n plaashek oop te
maak, is hy doodgeskiet.”
Harrismith-konsentrasiekampkerkhof: 1899 – 1902
Baie jare daarna
Foto: graves-at-eggsa.org
het tannie Philippé
se suster vir haar
vertel dat sy ’n
vriendin het wat
by ’n ouetehuis in
Port Shepston
werk en dat daar ’n
ou omie was wat
gesê het dat hy ’n
Wessels-spioen by
’n plaashek geskiet
het. “Dit kon net
my oupa wees.
“Hier en in hierdie onmiddellike omgewing is ongeveer Teen die tyd dat ek
die storie gehoor
193 vroue en kinders begrawe”
het, was die ou
Foto: graves-at-eggsa.org
omie al dood.”
Met die drie-jaar-lange oorlog, hulDie hospitaal was aan die suidle verblyf in die konsentrasiekamp
westelike hoek van die kamp en
en die 10 jaar van Britse okkupasie
daar was drie markiestente vir
ná die oorlog, waar regimente in
pasiënte met ingewandskoors en
kampe teen Platberg se hange gevier vir dié met masels. ’n Skool in
woon het, het tannie Philippé se
die kamp het uit ’n gebou en vyf
pa heeltemal vergeet dat hy veronmarkiestente bestaan en daar was
derstel was om die saalsak te gaan
350 kinders op die klasregisters.
Met sy gesin in die konsentrasiekamp, het niemand geweet waar
tannie Philippé se oupa was nie.
Na bladsy 20
1 646 mense: 143 mans, 540 vroue
en 963 kinders wat meestal in 260
tente gebly het. Daar was ook groter markiestente en 20 huise uit
modder en sink.
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’n Poskaart van
Harrismith met
Platberg in die
agtergrond
Foto: ebay
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Goue ponde . . .

Die konsentrasiekamp, geneem
in ’n suid-westelike rigting

Vanaf bladsy 19
opgrawe. Hy het die opdrag eers
toe hy self al getroud was, probeer
uitvoer.
Volgens die kenners is Platberg
9 km lank en staan 2 394 meter
hoog. “My pa en my susters en
broer het vir jare gaan soek. My pa
kon natuurlik nie onthou waar die
rots was nie. So, die sak met sy
skatte lê steeds in Platberg se
arms,” sê tannie Philippé.
Tannie Philippé het dié verhaal aan

Foto: Harrismith Camp | Earth photos

Die Bronberger vertel toe sy onlangs ná ’n operasie by haar seun
en sy vrou, Johan en Yvette Otto,
op Cullinan aangesterk het. Sy het
ook vir ’n rukkie by ’n vriendin op
Donkerhoek gekuier en dié vriendin het haar dinge gaan wys wat sy
nooit sal vergeet nie: ’n Huis met ’n
kas waarvan die deure vanself oop
en toe gaan. Geen mens kan egter
die kasdeure oopmaak nie.
Ligte gaan aan en af en ’n groot

’n Saalsak lyk só. Dié een het president MW Pretorius van sy pa, kommandantgeneraal Andries Pretorius, geërf en is in die President Pretorius-museum op
Potchefstroom
Foto: eensgesind.com

kerkhof op die plaas begrawe en
kandelaar swaai rond sonder dat
die gehuil is nooit weer gehoor
daar ’n luggie trek. Tannie Philippé
nie.”
sê dat die grootste fout by die huis
se kaggel lê en dat die mense onder die kaggel moet uitgrawe. Sy is
Voorbode
seker dat iets of iemand daar beTannie Philippé vertel dat haar
grawe is. Dié idee kom uit ’n ware
ouma 18 kinders gehad het. Sonverhaal wat haar ouma vertel het.
dae het die dogters in ouma-hulle
“My ma se ouers het op ’n plaas in
se kamer op bankies gesit en het
Natal gebly. Op die buurplaas het
haar gehelp met die herstel van
die eienaars dikwels verander en
klere. Die jongste dogtertjie was
niemand het geweet hoekom nie tot ’n besonder
spraaksame buurman ingetrek het en ná net twee
of drie maande vir oupa
kom sê het hulle kan nie
meer nie, hulle gaan trek.”
Die buurman het vertel
dat hulle die kind se gehuil snags nie meer kan
hanteer nie. “Nou oupa
was ’n man van daad en
het die polisie laat kom.
Intussen het die ander
bure gehoor en ’n hele
paar mense het opgedaag. ’n Vrou stel toe voor
dat hulle die huis se
plankvloer oplig, want sy
‘voel’ daar is iets. Toe
spring die klomp mense
aan die werk en breek
vloere op en jou waarlik,
onder die een slaakamer
se vloer vind hulle toe die
Die Britse blokhuis wat teen Platberg by Von
toegedraaide lyk van ’n
During en Hawkins-damme opgerig is
kind of ek moet eerder sê
Foto: samilitaryhistory.org
die geraamte.”
“Deur die jare het die plaas soveel
vier jaar oud en sy het gewoonlik
inwoners gehad dat die polisie nie
onder die hoë katel ingekruip om
kon uitvind wie die ou kindjie daar
pop te speel sodat sy nie onder die
gesit het nie. Die beendere is in die
susters se voete is nie.
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in-aanbou se vensters gesien het.
“Ons was maar baie skepties en het
ons nie aan sy stories gesteur nie
tot my seun en ’n vriend een aand
gaan kyk het en ook die man gesien het,” sê sy.
Toe die huis amper klaar was, het
die gesin onder in die motorhuis
kamp opgeslaan.
Daardie dag het
die bouers vloer
gelê en geel plastiese toue voor
elke deur gespan.
Die nag het hulle
wakker geword
van voetstappe
in die huis, maar
geen voetspore is
op die sement
gevind nie. Hulle
het 20 jaar daar
gebly en die
spook is gereeld
so met die verbygaan gesien. Hy
het tannie Philippé net een keer
bang gemaak. Sy
was die oggend
2 uur nog besig
om te bak.
“Skielik het die
kombuis yskoud
geword en my
hare het gevoel
of dit regop
’n Hedendaagse foto van die ingang na die Harrismithstaan. Ek het net
gedenktuin op die dorp met Platberg in die agtergrond
gesê: Okay, okay,
Foto: http://dmcanon.blogspot.com
ek gaan nou
slaap. Ek het die
oonde afgesit en alles net so gelos,”
Kleinsus het skielik baie siek gesê sy.
word en is twee dae later dood.
“Baie mense het daardie jare aan
voorbodes geglo en my ma het ge- Hospitaal
glo dat haar sussie haar eie einde
Tannie Philippé was nie die enigste
gesien het,” sê tannie Philippé.
een in haar gesin wat spoke ervaar
het nie. In die 1960’s was haar oorlede man in die polisie en hy moes
Voetstappe
Tannie Philippé het self vir jare in ’n hospitale, waar ’n gevangene behandel word, besoek om seker te
huis gebly wat spook. Terwyl hulle
maak die konstabel hou voor die
die huis gebou het, het hulle eers
gevangene se deur wag.
in ’n woonwapark gebly en het by
die buurman gehoor dat hy geNa bladsy 22
reeld ’n man in een van die huisOp ’n dag hoor hulle hoe sy lag en
gesels – glo met ’n mooi wit hond.
So paar dae later kom sy huilend
onder die katel uit en kla dat daar
nou ’n groot swart hond is wat vir
haar knor. Dié keer het almal onder
die katel ingeloer, maar daar was
niks nie.
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ons mense

Werkloosheid begin bose kringloop

Goue ponde . . .
Vanaf bladsy 21
“So moes my man en die sersant
een nag weer ’n hospitaalbesoek
doen. Die lang gange het klein liggies teen die mure gehad, sodat jy
nie heeltemal in die donker loop

S

nie. In dié half-donker gang sien
hulle ’n dokter met ’n wit jas aankom.”
So paar tree van mekaar af gaan
almal stilstaan en die sersant vra
Retiefstraat, Harrismith met Platberg in die agtergrond
Foto: mediastoriehouse.com

naderhand die leë huis, wat die
eienaar besig was om te restoureer, deursoek sonder om iemand
te vind.
Ook het hulle een keer saam met
vriende see toe gegaan en
kamp opgeslaan langs ’n
rivier wat uitgemond het
waar ’n skip gesink het.
Die vroue en dogters het
langs die rivieroewer gaan
stap en iets gesien wat
hulle nooit vergeet het
nie.
Aan die oorkantse oewer,
tussen die riete, het ‘iets’
gestaan met ’n mantel om
en ’n kappie op die kop,
wat die gesig wegsteek.
Almal het geroep en geDie Harrismith-kommando, wat waai maar geen reaksie
gekry nie en aangeloop.
in 1899 gestig is, se embleem
Met die terugkomslag was
Foto: Wikipedia
die ‘wese’ nog daar en toe
hulle flitse aan om die kon hulle mooi sien dat dit geen
bene het nie, maar oor die riete
dokter behoorlik te
sweef, sê tannie Philippé.
kan sien en toe skyn
die ligte dwarsdeur hom.
Selfs wanneer
hulle op vakansie gegaan het,
het die spoke
nie weggebly
nie. Tannie Philippé vertel van
’n keer toe hulle
die enigste gaste was in ’n ou
huis uit die
1800’s op Kimberley. Hulle is
Die gedenkbord sê dat dié dorp-gedenktuin
die hele nag
in 1938 deur kolonel JFJ van Rensburg, addeur ’n vrou se
ministrateur van die Oranje Vrystaat en gegehuil wakker
neraal Wessel Wessels, Harrismith, onthul is
gehou en het
Foto: boerenbrit.com
die dokter waar die
kamernommer is.
Stilte. Hy vra weer en
weer niks nie. Die
twee polisiemanne sit
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kokkende statistieke
toon dat van die
682 000 mense wat
vroeg in die grendeltyd
hulle werk verloor het, net
92 000 weer in diens geneem is.
“Ons maatskaplike werkers
sien reeds lankal die impak van werkloosheid op
Werkloosheid is ’n realiteit
gesinne – en dit gaan oor
Foto: thefnc.com
veel meer as kospakkies
help, breek,” lui die GPF se verklauitdeel,” verduidelik Henda van der
ring.
Merwe, direkteur van CMR Gau“Ons wil graag mense daarteen
teng-Oos.
waarsku om kospakkies te skenk
“’n Gesin wat finansieel afgetakel
en hulp te verleen, sonder om seword, se struktuur kan begin verker te maak wat die ware huishoukrummel. Onderlinge verhoudings
delike omstandighede is. Verwys
begin deurloop, stres buig menige
liewer mense wat om hulp vra na
mense se rûe – en kinders kan die
Helpende Hand of die CMR. Dié
spanning aanvoel. Nie net omdat
organisasies weet hoe om te ongeld skraps is nie, maar oor wat
dersteun sonder om dwelmmisonsekerheid aan mense se mensbruik te bemagtig.”
wees doen. Ouers en kinders kan
Henda sê dat sommige kinders
na gewoontevormende middels
eenvoudig uit omstandighede wat
draai om hul probleme te probeer
vir hulle gevaarlik is, verwyder
verdoof, en so word ons taak somoet word. “Dit is egter nie ons
veel moeiliker,” sê Henda.
doel nie. Ons probeer in alle geDie Cullinan/Rayton Gemeenskapvalle gesinne binne-in hulle unieke
polisiëringsforum (GPF) het onomstandighede bystaan, onderlangs gewaarsku dat geskenkte
steun en toerus om self die mas op
kospakkies in dié gebied ongelukkig soms vir dwelms verkoop word. te kom. Ons het programme in al
ons areas wat daarop gemik is om
“Dit is iets wat al vir jare die moed
’n wye reeks probleme aan te
van almal wat iemand in nood wil
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spreek,” sê sy.
“Dit bly waar dat ’n kind se grootste behoeftes liefde, koestering en
beskerming is. ’n Gesin waar albei
ouers werkloos is, ly seker die ergste. Jong kinders word gekonfronteer met honger. Hierdie getalle
groei en dit lyk nie asof ons te gou
’n ommekeer hierin gaan sien nie.”
Henda sê dat CMR Gauteng-Oos
jaarliks meer as 27 000 mense met
maatskaplike werk dienste bereik.
CMR takke in ons gebied kan as

volg bereik word:
CMR Faerie Glen: NG Kerk Pretoria,
Glenwoodweg: 012-361-5770.
CMR Bronkhorstspruit: NG Kerk op
die hoek van Generaal Louis Bothastraat en Corneliusstraat:
013-932-0459.
CMR Cullinan/Rayton: Rayton
Christian Church op die R515:
012-734-8000.
CMR Moreletapark: Moreletapark
Gemeente, De Villebois
Mareuilweg: 012-997-8037/8112.
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current affairs

Moreletaparker stap maraton in sy buurt

Third wave hits shelter hard

R

W

ené Oosthuizen, ’n 69-jarige
Moreletaparker, het in Junie sy
eie maraton, ’n 90 km straatroete,
in sy buurt gestap.
René doen sedert November 2017
Fitbit en sy daaglikse doel was
11 000 treë en 99 verdiepings. In
voorbereiding het hy die afgelope
18 maande ‘Bug’s Life’ fiksheidsklasse gedoen.
Sedert Maart het hy ’n een kilometer straatroete rondom sy huis in
Moreletapark X2 gedraf – eers net
twee rondtes en daarna vyf rond-

tes. In April het hy 21 rondtes begin draf en stap en in Mei het hy ’n
13-rondte draf met ’n 10-rondte
stap afgewissel. Die roete het ’n
helling en hy moes ongeveer
20 meter ‘klim’, wat oor ’n 90 km
roete uitkom op ’n ‘klim’ van ongeveer 1 800 m.
René het besluit om die 90 km eerder net te stap, in plaas van ’n kombinasie van draf en stap, en tot die
middel van Junie het hy op vyf
rondtes per dag gefokus.
Hy het in 1979, toe hy 27 jaar oud

was, sy eerste
Comrades gedoen
en sy doel is om
die Comrades nog
een keer op 81 jarige ouderdom te
voltooi.
René Oosthuizen is
aangemoedig deur
sy kleinseuns, die
sesjarige Evan en
agtjarige Aidan
Foto: Noxolo Sibiya

Trappers langs die spoor
D

ie Stofpadtrappers
het op 12 Junie by
Urban Fields in Bashewa in die pad na Bapsfontein geval. Van daar
het hulle die treinspore
na Rosemary Hill gevolg
en ’n paar fotosessies
van hulle speelsessie
langs die spoorlyn gehou.
Stofpadtrappers langs die spoorlyn
Die dag se ryery het die Foto: Facebook
Oxbow-ringroete ingefietsrygroep wat die grondpaaie
sluit en hulle het ook die heuwel
oos van Pretoria aandurf en so ver
naby Laerskool Witpoort aangeas Bapsfontein, Cullinan en Bronkdurf voor die terugtog aangepak
horstspruit ry.
is. Die Stofpadtrappers is ’n sosiale
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et Nose Animal Rescue Centre’s clinics at Vaalbank and
Hatfield had to close for deep
cleaning and isolation in June, despite strict protocols.
Vets are put at extreme risk when
patients have to hold their pets
while the vets examine them, making social distancing impossible.
All three of the centre’s vets have
either had Covid or had to isolate
because of contact, which left the
clinics with no staff.
Since everyone’s return to work
last year, the centre has gone
through periods where half of the
kennel staff was in isolation and
90% of equine staff members were
sitting at home. These are the
times when all staff members have

to pull together, no matter what
their actual job is, to clean kennels
and stables and to take a dog for a
walk.
The centre reported that the third
wave has hit much closer to home
than the first two. It is for this reason that Wet Nose has implemented a few precautionary measures
up until the end of July to try to
keep its staff safe.
No volunteers can visit the centre
until the end of July. The shelter
will only be open for adoptions
and pet shop sales.
The clinics will receive patients
outside and the pet will be taken
inside for examination or treatment without the owner.
The dog walk park at Vaalbank will

be closed until the end of July and
there will be no 67 minutes of
community service for Mandela
Day this year.
For more information phone Wet
Nose at 013-932-3941 or send an
e-mail: adoptions@wetnose.co.za
or shelter@wetnose.co.za.
Fiela, who had been hanging around a
Refilwe shebeen for about two years
without an owner, is one of Wet Nose’s
rescue dogs up for adoption
Photo: Supplied

Diep
denker
Gewoonlik is Simson die rifrug, die
vriendelike, baldadigheid vanself op sy
Elandhoekse plaas, sê Simson se mens,
Buks Barnard. Net soms kan dié leeuhond hom met dié treurige en diepdenkende erns aankyk en kan hy net wonder waaraan Simson dan so diep dink.
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leserslens

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

Ronell van der Merwe het dié sakkende maan vyfuur in die oggend op
Onbekend voor die lens gekry

Met sy kuif netjies gekam en sy borslap
gereed, wag dié kuifkophoutkapper op
sy volgende happie op Stillbosch
Foto: Johan Pretorius
Sy was presies op die regte tyd op
die regte plek om dié asemrowende
toneel vas te vang, sê Altie Potgieter

Op die eerste dag van Julie het vreemde vlieswolkies oor die
winter-wildeseringveld naby Cullinan gehang en moontlike koue
voorspel. Altie Potgieter het die foto geneem

Ou kuifkop sê
mos altyd
‘kwê’ as
hy nog
wil vrugte
hê
Foto:
Albert
Bester

Louisa Marè Pretorius het gewonder of dié wolke dalk reën of net
koue oor die Boschkopvallei
voorspel
Abigail De Kock het die
gewone blousysie op
hulle Tierpoort-kleinhoewe onder oë gekry
Emma Koekemoer het met dié foto van haar
die winterveld in die gebied treffend vasgevang

’n Spoggerige haan afgeneem deur Laurika
van der Linde in ’n wintertuin op Rooikoppies

Herculas van Tonder het dié ontsnapping op
Klipfontein raakgesien

Lekker ontbyt saam met
lekker lees, sê Marie
Ziervogel oor dié foto
Dié Kaapse kraalogie lê lustig weg
aan ’n wintervruggie op Shere
Foto: Gene de
Lange

‘Carpe Diem,’ sê Eus de
Clerk oor dié foto wat
hy met sonsopkoms
op Cullinan geneem
het
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afsaalblad

afsaalblad

Nostalgie bring Sondagmaal voordeur toe
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.

T

oe ek nog bloot ’n onskuldige, klein Vreethansie in my
ouerhuis was, was Sondagmiddag ná kerk dié uithang-ete
van die week. Ek onthou ook dat
op Sondagmiddae my heel eerste
‘uiteet-ervarings’ gestalte gekry
het. By die hotel het ons as gesin,
netjies in ons kerkklere, loop aansit
vir ’n spoggerige vyfgang-maaltyd.
Restaurante soos ons dit vandag
ken, was daar nie op die dorp nie.
Die enigste ander keuse was ’n
‘paai-en-gravy’ (met of sonder
‘tjips’) by Danny se Savoy Kafee.

Metgesel se aankom-ete en nagereg

28

Maar meestal was dit om ons eie
etenstafel en altyd was dit op ’n
Sondag ’n hoender: Die goeie ou
dae se ordentlike skrophoender,
lekker bruin gebak met aartappels,
rys en groente en soms daarby ook
’n gebakte skaapboud en daarna ’n
nagereg. Elke gesinslid het sy of
haar eie gunsteling snit van die
skrophoender gehad.
Dis met dié mooi en nostalgiese
kop-golwe dat ek op die internet
rondkrap op soek na iets vir my en
Metgesel se innerlike om in dié
nuwe toegetronkte tyd op ’n Sondag vir tuisgebruik te bestel.
En dis toe waar
ek op ’n saak
met die naam
van The Deck
afkom en saam
daarmee ’n
bybedryf genaamd ‘From
here to there
services’. Wat dit
beteken is dat
hulle kos en
produkte in

The Deck voor inperking
hierdie tye afgehaal of afgelewer
kan word.
Dit blyk toe verder dat dié dekplek
die einste een is wat gebou is deur
Terry Behrens, baanbreker wat
help vestig het aan Cullinan se
Junction-winkeltjies by die dorpie
se ou stasiegeboue.
Ook blyk dit dat The Deck elke dag
wegneem- en aflaai-aandete beskikbaar het en op Sondae ’n middagmaal wat hulle ‘the star of the
show’ noem.
Hulle verkoop ook vars produkte

en beklemtoon dat alles ‘organies’
en gesond is. Die groentes is organies of hidroponies, die hoenders
is van die rondloop-soort en die
eiers ook, die vleis is gras-gevoer,
soos byvoorbeeld een Donderdag
(blykbaar wissel die spyskaart
voortdurend) se aandete: “Grassfed beef stroganoff on a bed of
rice, butter parsley baby potatoes,
organic gem squash and milk tart
for dessert.” En dit teen net R65,
klink vir my billik verby.
Hulle hou ook groente- en vrugte-
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houers en ’n
‘familiemandjie’ aan
met byvoorbeeld eiers,
melk, kase,
brood, heuning en ander smere.
Maar dis
Sondag en
ons gaan vir
die ster van
Alles organies en gesond, sê hulle
die vertodroog nie met ’n welkome knoffelning, Sondag-middagete: Geroosskoppie, die lamsboud net reg, die
terde lam en hoender (het jou!)
sous op die rys skerp, maar aangesaam met rys en geroosterde aartnaam, die bak-aartappels presies
appels en twee groentes (bykomssoos dit moet en die gebakte
tig vir dié van ons wat dink rys en
blomkool/spruitkool onder kaas
aartappels is groente) en dit teen
was vir my die groot ster van die
R89. Malvapoeding en vla vir agvertoning. Of nee wag, ek dink die
terna kos R29.
malvapoeding verdien dalk die
Ek verduidelik (telefonies) dat metOscar.
gesel nie soogdiere (organies of te
Metgesel het ewe tevrede aan die
nie) inneem nie en vriendelike
aankom-kos gesmul en ons besluit
vrou met die naam van Carol ondie pryse is billik genoeg om voderneem om ekstra hoender in
rentoe ’n aandete te probeer.
haar wegneembak te pak.
Jy moet vir Carol bel of ’n WhatsOns het effe laat bestel en daarom
App stuur vir meer inligting.
gee ons nie om vir die effe langer
Sekere afsny-tye geld vir sekere
wag nie. Die Sondagete was
etes. Sy sal vir jou spyskaarte en
smaaklik en elke item had ’n bebesonderhede aanstuur, sou jy
sliste en skerp geur van sy eie. Vir
wou. Carol se nommer is:
my was die soetwortels oordadig
073-271-8581.
soet, maar die hoender was nie
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aktueel

animal matters

Gesteelde kabels gevind
’

n Verdagte is op 24 Junie in hegtenis geneem ná elektriese kabels en ander toestelle wat op Cullinan gesteel is, in sy besit gevind
is.
’n Voorlopige ondersoek het daar-

op gedui dat die goedere by ’n
plaaslike elektrisiteitsdepot gesteel
is. Die depot se sekuriteitswagte
was steeds op die toneel vasgebind.
Die plaaslike landelike bevei-

ligingskoördineerder het in die
vroeë oggendure hulp ontbied ná
hy ’n verdagte afleweringsvoertuig
in die gebied gewaar het. Volgens
konstabel Connie Moganedi,
woordvoerder vir die Cullinanpolisiestasie, het lede van die
misdaadvoorkomingseenheid en
metro-polisie vinnig reageer en die
vrag elektriese kabels en ander
elektriese toestelle agter op die
bakkie gevind. Een verdagte
binne-in die bakkie is op die toneel
in hegtenis geneem.
Die elektriese kabels
wat terug gevind is
Foto: SAPD
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Cancer in pets
Dr Liesel van der Merwe is a small animal medicine specialist. Send her your questions:
info@bronberger.co.za.

A

s our dogs get older, they
are at a greater risk for many
diseases, including cancer.
According to the National Cancer
Institute in the United States, approximately six million dogs are
diagnosed with cancer each year.
This implies that cancer remains
one of the important diseases that
pet owners and veterinarians
should always keep an eye on.
Scientific literature has shown that
roughly one in four dogs will at
some stage in their life develop
neoplasia (cancer). The research
further states that almost half of
dogs over the age of ten will develop cancer.
It is reported that dogs get cancer
at roughly the same rate as humans. Unfortunately, there is less
information about the rate of cancer in cats and other pets. Dogs
are, no doubt, man’s best friend.
So, it is important that pet owners
become aware of the unfortunate
possibility of their pet getting cancer. But, what can a person do to
reduce the risk of this disease?
Awareness about cancer in pets is
crucial since early detection can
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ensure early
intervention
through working closely
with your local veterinarian. Cancer is not a
new disease. Many veterinarians
and pet owners have observed
that pets develop cancer more frequently during the late stages of
their lives.
Dr Kgasi, president of the South
African Veterinary Council highlighted the role that veterinarians
play and said, “More research is
needed on cancer in animals, especially in the areas of advanced age,
causal agents, breed susceptibility
and process of cancer development.”
“Therefore, celebrating World Cancer Day and creating awareness of
cancer is important as it shines the
spotlight on significance of the disease and the associated need for
research in the field of cancer. Pet
owners are encouraged to work
closely with their veterinarian, as
the veterinarian is a valuable ally
in the diagnosis and necessary
interventions related to cancer,”

dr Kgasi said.
Based on research in both humans
and animals, we are aware that
cancer development is an intricate
process that can be prompted by
genetic, environmental, and nutritional factors. In both people and
animals, cancer development is a
complex process that proceeds
gradually through the interaction
of multiple factors.
There are many different types of
cancer, such as lymphoma,
melanoma, and prostate cancer;
and the illness can occur all over
the various parts of the body. Cancer can be defined as an uncontrolled growth of abnormal cells,
and the signs and symptoms can
vary greatly, depending on the
organ affected and type. So, monitoring your older dog’s overall
health is essential.
Some signs of cancer in dogs and
cats are clinically visible while others are not. The signs of cancer in
pets may differ, depending upon
several factors. The following list
identifies some of the most common signs of cancer in pets; however these could be related to
other conditions which is why a
visit to your local veterinarian is
important.

• Lumps and bumps underneath a
dog’s skin
• Evidence of pain
• Excessive abdominal swelling
• Non-healing wounds or sores
• Sudden and irreversible weight
loss
• Lethargy or depression
• Change in appetite
• Coughing or difficulty breathing
• Changes in bathroom habits
• Abnormal odours emanating
from the mouth, ears or any
other part of the body
• Abnormal discharge from the
eyes, mouth, ears, or rectum
Remember that, although there is
still much to be learned about cancer there are steps to be taken to
prevent cancer as far as possible.
These include:
• Spaying or neutering your pet;
• Minimising sun exposure;
• Taking your pet for regular visits
to the vet;
• Ensuring that your pet is at a
healthy weight;
If you suspect that your pet has
cancer, please visit or contact your
nearest veterinary clinic or hospital
for advice.
Origin: South African Veterinary
Council
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bome van die bronberg

ou poon se plotpraatjies

Inheemse antwoord
op die Jakaranda
V
anwykshout word as die inheemse antwoord op die
Jakaranda beskou. Diegene
wat so ’n skouspel nog nie ervaar
het nie, kan gerus in die lente kyk
hoe massas van dié bome in blom
by die Pretoriase Nasionale Botaniese Tuine lyk.
Wanneer dié besonderse boom
blom kan ’n mens die rede vir sy
Engelse naam, ‘tree wisteria’, dui-

delik sien. Skakerings van pers
blomme hang in trosse blomtakkies, wat tot 30 cm lank kan word.
Ná die blomtyd vorm daar papieragtige bruin saadpeule.
Vanwykshout se Latynse naam,
Bolusanthus speciosus, verwys ook
na sy blomme. ‘Speciosus’ beteken
‘skouspelagtig’. Hy is vernoem na
Harry Bolus (1834 tot 1911), ’n
Suid-Afrikaanse botanikus en stig-

Bronnie
van den
Berg

Die boom
in die veld

Rugby kry vroulike bulle en honde

Foto:
Wikipedia

Individuele blomme lyk baie na ertjie- en
pronkertjieblomme
Foto: Wikipedia

ter van die Kaapstadse Bolus
Herbarium.
Dié is ’n klein tot mediumgrootte boom wat so agt meter hoog en vier tot ses meter
wyd kan word. Hy is ’n bladwisselende boom met hangende takke, maar is slegs vir ’n
baie kort rukkie in die laatwinter sonder blare voor nuwe
blare in die lente uitgestoot
word. Goeie nuus is dat sy wortelstelsel nie skade aanrig nie.
Die boom maak soms ’n klomp
stamme van grondvlak af,
maar kan gesnoei word sodat
net een sterk stam sal groei.
Die bas is bruin-grys, baie grof
en gebars. Sy hout is hard en
termiet-bestand en word gebruik om meubels en heiningpale te maak.
Tradisioneel word die wortels
vir maagprobleme gebruik en
die binneste dele van die bas
word teen maagkrampe aangewend.
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Vanwykshout groei maklik
van saad, wat oornag in water geweek moet word. Plant
dit in riviersand in ’n houer en
maak dit liggies met fyn sand
toe. Plant die boompies uit
nadat die tweede blaartjie
verskyn het.
Die boom kan ligte ryp weerstaan, maar moet eerder die
eerste paar jaar daarteen beskerm word. Hy kan ook redelike droogtes weerstaan,
maar moet in die middelsomer se intense hitte genoeg water kry.

H

y is amper seker niemand
sou destyds in hulle wildste
drome kon raai dat die
skoner geslag eendag volwaardige
provinsiale en internasionale rugby sou speel en hulle eie slegs-virvroue-rugbyspanne in die veld sou
stoot nie – met permissie gesê, sê
Gert Mossie.
Rugby was mos ’n man se spel. En
dit was maklik, natuurlik en reg om
sterk, manlike name, byname en
konsessie-name vir spanne (en
spelers) te kies.
Maar, sê Gert, soos met alle mooi
en goedbedoelde dinge, bly niks
mos dieselfde nie – as jy nou vir
Riaan Cruywagen buite rekening
laat.
So sit hy nou die anderdag oor ’n
tydperk voor die rugbykyk-kassie
en beskou die vroulike weergawe
van ’n interprovinsiale toernooi.
Amper soos die Curriebeker, maar
sonder rugbyspelers en met rug-

byspeelsters.
Hy het nie veel teen die feit dat
sportvroue die edele spel wil speel
nie en dink so by homselwers dat
dit ook net moontlik geraak het
met die laaste aantal jare se reëls
wat so versissie het dat jy nie eers
meer ’n ou mag ‘koller’ of in die
grond in boor nie – maar dis ’n
ander saak, sê Gert.
Die groot dilemma, dink hy, het by
die vroue-span-name opgeduik.
Die eerste wedstryd wat hy byvoorbeeld gekyk het, was tussen
die vrouespanne van die ‘EP Kings’
en die Blou Bulle. Nou ja, sê Gert,
vir die Oostelike Provinsie was dit
maklik om die vrouespan bloot die
‘EP Queens’ te doop. Hoewel, noudat hy daaraan dink . . . maar toemaar, ons hou liewer verby.
Almal weet tog wat die vroulik vir
bul is en hoe juis en hoe korrek dit
ook al is, hoe sou dit dan nou
klink? Stel jou net die kommentaar

voor: ‘Wolkombers van Wyk’ (ja,
rugbyspelers kry dikwels gepaste
byname) ‘is die Blou Koeie se voorslag baljagter’.
Hy weet nie hoe lank daar om
raadtafels kopgekrap is nie, maar
die naam (Engels) wat vir die vroulike Blou Bulle gekies is, bly effe
verdag en ongemaklik: The Blue
Bull Women. Só staan die stomme
span vroue amptelik bekend. Dalk
moes iemand die minder krasse
‘versies’ oorweeg het: Die Blou
Versies?
Grens se rugbybase kon eensgelyks dalk met ’n dergelike probleem gesit het, sê Gert. Want dié
gebied se mans-span heet die Border Bulldogs. Nou, sou ’n ‘bulldoghond’ se Afrikaanse en Engelse
vervrouliking name na vore gebring het wat maklik as kwetsend
gesien sou kon word. Daarom is
blykbaar besluit om die hond as te
ware haaraf te maak en die vroue-

span is die ‘Border Ladies’ genoem.
Hy hoop tog nou net nie ’n aspris
iemand gaan ‘biets en teef’ oor die
‘ladies’ dalk net met ’n ‘kamerverlaat’ te make mag hê nie.
Vir die vrouespan van die Boland
Kavaliers wil hy tog ’n lansie breek
(wat is die Afrikaans vir ‘pun intended’?) omdat hulle die enigste
span is wat ‘dames’ genoem wil
wees. Op goeie Afrikaans: Die Boland Dames.
Spanne soos die Leeus, Luiperds
en Haaie is in dié gelukkige posisie
dat dit nie regtig nodig is om hulle
‘wyfies’ te noem nie. Dit sou taalkundig heeltemal korrek wees om
van ’n leeu- of haaiwyfie te praat,
maar geslags- en polities sekerlik
nie, sê Gert Mossie.
Die Vrystaat, dink hy, is in dié geval
dalk in die heel beste posisie. Of jy
nou mansrugby of vrouerugby
speel – almal vry tog iewers ook
langs die pad.

Vanwykshout in blom by die Pretoriase
Nasionale Botaniese Tuine
Foto: David Becking
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final word
e
th

It’s contagious
“

You are the average of the five
people you spend the most
time with.” So says entrepreneur, author and motivational
speaker, Jim Rohn.
Because we’re social beings, we
take many of our cues for what is
possible and what is unachievable
by the company we keep. And by
‘company’ I don’t only mean living,
breathing humans.
Actually, I mostly surround myself
with dead people. Books, girlfriend. “Writers put their heart and
their soul and their best ideas into
their books. Why not meet them
there, between the pages,” asks
Brady Murray.
You can also find inspirational people where we find almost anything
during these times of isolation –
online. Even if you just have a cell
phone, you have access to a virtual
library of YouTube talks, webinars
and live Zoom sessions that might
– or might not – rock your world.
However, warns clinical social worker, psychotherapist and author,
Amy Morin, when it comes to social media, “the more the merrier”
may not be the best approach. A
report from the University of Edinburgh Business School found that
more Facebook friends mean more
stress.
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Amy says that researchers have
linked an abundance of social
media connections to increased
anxiety. This effect stemmed from
people’s desire to present a version
of themselves that would be acceptable to all their contacts.
And that, girlfriend, is mission impossible. Just think, a certain kind
of comment might be hilarious to
some of your friends, while coworkers might be less than impressed and your parents could be horrified.
So, why does it matter who you
surround yourself with – in person,
in print or online? It’s because attitudes are contagious, says Brady. If
you’re constantly bombarded with
certain ideas, you’re likely to end
up agreeing with them. That’s
human nature. Even other people’s
emotions are infectious. The big
question is whether the people
around you have attitudes you
want to catch.
Brady says that habits are also contagious. If everyone around you
thinks it is okay to always be late,
guess what? It is soon going to
seem normal to you too. Look at
the lives of your closest friends –
that’s probably going to be your
life, too, in a couple of years. Is that
what you want?

Tony Robbins says that identifying
the people who are bringing you
down is the first step in making
shifts to your peer group. The best
way to determine who they are is
to think about how you feel after
spending time with them.
“Do you feel good about yourself
and ready to take on new challenges? Or do you feel upset, unsure of yourself and not in control
of your emotions? Our emotions
exist to tell us things – they’re a
gift that lets us know what we
need to change in order to feel
more fulfilled. If you feel drained,
fearful or agitated after spending
time with someone, it’s a sign they
aren’t good for you,” Tony says.
“In no way am I saying to ditch the
people you love. You can love
these people all you want. But, selecting them to be in your immediate peer group is another story,”
says Amy Chan, relationship and
lifestyle columnist for Huffpost.
Brianna Wiest, best known for her
work on emotional intelligence,
says that you should stop showing
up for people who have no interest
in your presence. “I know your instinct is to do everything to earn
the appreciation of those around
you, but it’s a boost that steals
your time, energy, mental and

physical health.”
“If you are excluded, insulted, forgotten or ignored by the people
you give your time to, you don’t do
yourself a favour by continuing to
offer your energy and your life. The
truth is that you are not for everyone and not everyone is for you,”
Brianna says.
Yes, sure, everyone in your life is
meant to be on your journey, but
not all of them are supposed to
stay until the end. I once read an
anonymous quote that says: “If
you’re not losing friends, then
you’re not growing up.”
It’s as someone only known as
Emily SP says: “When you start seeing your worth, you’ll find it harder
to stay around people who don’t.”
Just walk away, girlfriend. Unsubscribe, delete, unfriend, sign out.
“We walk away not because we
want others to realize our worth
and value, but because we finally
realize our own.”
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