
Dit is nou reeds ‘n jaar sedert die hele 
wêreld deur die Covid19-golf geskok is. 
Hierdie golf het harder geslaan as enige 
tsunami of aardbewing ter wêreld. Aan-
vanklik het almal verwag dat ons binne drie 
tot vier maande weer sal terugkeer na die 
normale lewe, maar nooit in ons stoutste 
verwagtinge het ons besef dat dit so ’n lang-
werkende uitwerking op elke individu, be-
sigheid, dorp, streek, provinsie, land of kon-
tinent sou hê nie. Tans ervaar ons nie net 
die simptome en uitwerking van die virus 
op die samelewing nie, maar begin die 
emosionele verwering van die individu ook 
meer en meer na vore kom. Die redes 
hiervoor is velerlei van aard: afsondering, 
skeiding van geliefdes, weerhouding van 
selgroepe, eredienste, besoeke aan gelief-
des in hospitale en ook ouetehuise. Te veel 
om op te noem! 

Wat is ‘n pandemie? 

Volgens https://www.history.com/topics/
middle-ages/pandemics-timeline word ’n 
aansteeklike siekte as ‘n pandemie beskou 
sodra dit die landsgrense begin oorsteek en 
sodoende wyer versprei. Toe die 
sakewêreld vroeër jare begin uitbrei het en 
roetes aangelê moes word om produkte 
rond te skuif, is die kanale vir die verspreid-
ing van aansteeklike siektes oor grense 
heen geopen.  

Die eerste pandemie het in 430 B.C. 
gedurende die “Peloponnesian War” vanuit 
Oos-Afrika versprei. Die simptome was 
dorstigheid, koors, bloeding in die keel en 
op die tong, rooi uitslag en seerplekke. 
Twee derdes van die bevolking het gesterf. 
In 1315 tref die Swart Dood uit Asië die 
wêreld waartydens een derde van die 
wêreldbevolking gesterf het.  In die nader-
bytyd (1918) het die groot Griep of te wel 
die Spaanse Griep die wêreld getref. 

Afkomstig van Europa het dit daartoe 
gelei dat 50 miljoen mense wêreldwyd 
daaraan gesterf het. En toe breek 2003 
aan. Ons hoor vir die eerste keer van die 
gevreesde SARS-virus wat in China ont-
staan het. Dit is vermoedelik afkomstig 
van vlermuise en simptome strek van 
koors, seer keel, droë hoes, asemhaling-
sprobleme tot erge lyfseer. Tans is daar 
reeds 2.9 miljoen sterftes wêreldwyd. 
Die positiewe is: 77.8 miljoen gevalle 
het tot dusver herstel! 

Volgens hierdie webblad was daar alte-
same sewentien pandemies ter wêreld. 
Die feit is: die ander pandemies het tot 
‘n einde gekom, maar Covid19 kan, vol-
gens navorsers, nie sommer tot ‘n einde 
kom nie, want nuwe variante daarvan 
kom onverwags voor . Immu-
nisasienavorsing word gedoen op die 
variante wat tans voorkom, maar voor-
dat hierdie ontwikkeling voltooi is, is 
daar weer ‘n nuwe variant wat kop uit-
steek. 

Ons nuwe normaal is dus om met die 
verrassende elemente van Covid19 saam 
te leef. Bly positief en aanvaar die leefstyl 
waarby ons moet aanpas! 

Die Museum beoog om, in samewerking 
met lede van die gemeenskap, asook 
insette van die breër gemeenskap ‘n 
Covid19-gedenkteken op te rig. Me 
Loubscher het ‘n vorm opgestel wat u 
deur middel van Google Forms kan vol-
tooi om sodoende ook u insette te lewer 
tot die moontlike oprig van so ‘n gedenk-
teken. Ons sal dit hoog op prys stel in-
dien u die skakel ook met ander lede van 
die gemeenskap sal deel, sodat ons 
verseker kan wees dat ons ‘n groter 
spektrum van die gemeenskap kan 
bereik. 
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Het jy gedurende die 

somer jou spens 

volgemaak? 

HERFS – TYD OM JOU SPENS VOL TE MAAK 
M Dippenaar 

Voorsitterswoord                Marthinus de Villiers 

27 Maart 2021 was dit n jaar sedert 
ons aan die Corona-pandemie bloot-
gestel is. Ons het in die proses almal 
verskillende gedagtes en ervarings ge-
had. Die lewe staan egter nie stil nie 
en gaan met sy bepaalde ritmes voort. 
Ek is dankbaar dat die Togryersmu-
seum en ons Vriende Vereniging 
steeds die pad stap en verskeie aan-
passings maak. 
Ons sien uit na die res van die jaar se 
aktiwiteite . Ons besef dit gaan waar-
skynlik aangepas word soos wat die 
pandemie ontplooi. Ons het ten alle 
tye eerstens ‘n verantwoordelikheid 

teenoor die bekamping van die pan-
demie en daarna ons persoonlike 
voorkeure en aktiwiteite. 
Die Vriende van die Togryersmuseum 
se doel is om Ceres se kultuurges-
kiedenis aan sy lede en algemene 
publiek bekend te stel. Ons moet besef 
wat ons tans ervaar, sal oor n paar jaar 
deel word van Ceres se kultuurges-
kiedenis en sal dit goed wees as daar 
van ons lede hulle ervarings met die 
museum sal deel. 

ons gaan. Niemand verstaan ons nie! Ons wil 
ook niemand toelaat om ons te help nie! Ons 
sit, kop onderstebo in die donker holte van die 
groot ou akkerboom en sien nie kans daarvoor 
om die lig in ons lewens toe te laat nie. 
Gaan kyk ’n bietjie in jou spens! Het jy gedu-
rende die somer jou spens volgemaak met al 
die nodige bestanddele om genoeg energie te 
hê vir die winter wat mag kom? Sielskos soos: 
gehoorsaamheid, opregtheid, verstandigheid, 
verantwoordelikheid, lojaliteit, medelye, eer-
likheid, selfdissipline, blymoedigheid, positie-
we gedagtes, liefde, vrede, onselfsugtigheid, 
vergewensgesindheid, dankbaarheid!  Die 
inkopielysie kan nog veel langer word. 
Spreuke, Korintiërs, Romeine, Galasiërs, 
noem maar op.  Die Woord is vol voedsame 
sielskos vir die winters in ons lewens. Ons 
moet dit net bymekaar gaan maak en dit in ons 
eie spens gaan bêre, sodat ons dit daar kan 
gaan uithaal wanneer ons deur ’n wintertyd-
perk gaan. 
Sit die inkopielys op jou yskas se deur. Plak 
dit agter die toilet se deur vas. Enige plek 
waar jy dit daagliks kan raaksien, en kyk hoe 
maklik sal jy deur die winters in jou lewe gaan 
as jy daagliks herinner word aan die pitkos 
wat jy gereeld moet aankoop. Die beste van 
alles is – dit is alles gratis! Jy moet net jou 
hand uitsteek na die Bybel, dit oopslaan en 
lees! 
Sterkte met die volmaak van jou spens vir die 
wintertye in die lewe! Covid19 is tans ons 
wintertyd! 

Die bome se blare is besig om te verkleur. 
Oral is ’n skouspel van vrolike geel, oranje en 
rooi blare te sien. Die natuur is besig om ge-
reed te maak vir sy winterslaap. Bome gaar 
voedingstowwe in hul stamme op, sodat hulle 
gedurende die lente blomme en vrugte kan 
dra. 
Hier in Ceres sien ’n mens deesdae oral eek-
horinkies hard besig om allerhande kos by-
mekaar te maak vir hulle winterrustydperk. 
Hulle versteek dit dikwels so goed, dat hulle 
dikwels nie eens onthou waar hulle dit ver-
steek het nie. Hm, sal jy dink, al die geskarrel 
is dus verniet! 
Dié vrolike diertjies is egter besig om ’n 
voorbeeld aan ons as Christene te stel. Ons 
gaan ook dikwels deur ’n wintertyd in ons eie 
lewens. Ons vergeet dikwels gedurende die 
somertye van ons lewens dat die seisoene 
aanloop en dat ons voorbereid moet wees vir 
die winter. Het ons dan genoeg voedsel by-
mekaargemaak om in die winter van ons lewe 
te kan oorleef? 
Gedurende die lente groei ons tot ons in die 
somer in volle blom staan.  Ons straal die 
wonderlikste geure uit en dis ’n plesier vir ’n 
ieder en ’n elk om in ons teenwoordigheid te 
wees. En dan – skielik – tref die ryp en koue 
van die lewe ons! Ons word kaalgestroop van 
alles en sukkel om te “oorleef” - sukkel om 
kop bo water te hou! Ons voel ver van alles 
en almal af. Ons kan nie bid nie. Ons het nie 
die krag om op God te vertrou nie. Ons is te 
diep versonke in die moeilike tyd waardeur 

Elke mens het 
Covid19 op ‘n 

unieke wyse er-
vaar. Lewer 

asseblief u insette 
deur ons Google 
Form te voltooi 
om sodoende ‘n 
bydrae tot die 
oprig van ‘n 

gedenkteken te 
lewer! U bydrae 

is baie belangrik! 

Die lewe staan 
egter nie stil 

nie 



LEES MEER VAN DIE GESKIEDKUNDIGE WITBRUG, 
OESTAFEL,WINTERBERG INN EN WOLWEKLOOF 
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Voeg ‘n heerlike Oestafelontbyt by ‘n oorblyfsel 
van ‘n historiese meul en die oubekende Wit-
brug en jy kry ‘n fantastiese paar uur aan die 
voet van die lieflike Wolwekloof. 
Reint en Karien Grobler, oud-joernaliste, is fa-
natiese historiese bewaringsbewuste mense. 
Hul stories oor die Witbrug, die oorblyfsels van 
‘n ou meul en die geskiedenis van die grafte en 
Wolwekloof boei jou behoorlik. Daar was dus 
geen twyfel daaraan dat ‘n uitstappie daarheen 
georganiseer moet word nie. 
Eens, lank gelede (1848), was daar ‘n Grey’s 
Bridge oor die Breërivier aan die voet van 
Wolwekloof. Die brug oor die rivier het ‘n 
noodsaaklikheid geword omdat goudsoekers 
soos Barney Barnato, deur Michellspas na Kim-
berley se goudvelde gereis het. Hierdie pas was 
vir ongeveer 80 jaar in gebruik. Dit was ‘n al-
lemintige 36 voet hoog—in hedendaagse terme 
10.9 meter. Hierdie brug het tydens ‘n vloed in 
1921 (presies 100 jaar gelede) weggespoel en 
‘n nuwe brug, genaamd die Witbrug, is na1921 
gebou. Toe Michellspas se oppervlakte in 1946 
met sement bedek is, is die derde nuwe brug 
gebou. Daarna is Michellspas in 1988—1992 
opgegradeer en is ‘n vierde nuwe brug gebou. 
Gedurende die 1700’s is die plaas Wolwekloof 
waarskynlik deur Jan Mostert bewoon.  Foto’s 
uit 1871 dui aan dat daar ‘n meul by Mill & 
Oaks bestaan het. Vermoedens is dat Jan 

Mostert ‘n gedeelte van die meul bewoon 
het. Die ou meulsteen is nog in die tuin langs 
die swembad van Oestafel te siene.  

Wolwekloof was voorheen ‘n plek waar  ge-
vangenis gewoon het, terwyl hulle, onder die 
leiding van Thomas Baine, aan die pas gebou 
het. Goewerneur Michell het gesê die pas is 
so styl dat die waens onder by die brug uit-
mekaar gehaal moes word, die stukke dan 
gedra moes word tot waar hulle dit weer 
verder in die pas kon aanmekaar sit om 
verder te reis. 
Naby die geboue van Winterberg Inn is ‘n ou 
graf of twee. Geen name is daarop aange-
bring nie. Die vermoede bestaan dat dit dalk 
grafte van die slawe is wat tydens die bou van 
die pas gesterf het. 
‘n Spook of twee—mens weet nooit! Bespreek 
gerus ‘n nag of twee daar en vind uit of daar 
spoke is! 
Dankie, Reint en Karien Grobler, vir ‘n baie 
insiggewende toer by julle! 

MOENIE 2021 SE OPWINDENDE PROGRAM MISLOOP 
Behalwe ons volgende uitstappie en piekniek 
wat na Koelfontein en Christie Prins-staproete 
beplan word, lê daar ook nog ander adrena-
liengedrewe projekte voor. 
‘n Moontlike spookroete in die area waar ons 
vir al die spoke gaan dagsê, Ceres se eie Amaz-
ing Race, genaamd “Ceres Chase”, asook ‘n 
héérlike storievertelaand saam met bekendes in 
ons omgewing, kan net spreek van ‘n opwin-
dende jaar wat voorlê. Ons beplan ook om di e 
plase in Die Vlei Wes van Prince Alfred Hamlet 
te gaan besoek.  
Vriende van die Museum laat hulle nie onderkry 
nie. As Covid19 die uitstappies en program wil 

omverwerp, is ons vinnig reg met ‘n meer op-
windende oplossing vir die probleem! Ons ken 
mos nou Zoom, Google Platform, You Tube 
en wat nog meer! 
Maak asseblief seker dat u 2021 op die uitkyk 
bly vir ons nuwe projekte. Ons vertel later 
meer oor die Borg ‘n Projek. Hou ook die 
plaaslike koerant dop, want ons gaan ook daar 
verskeie kompetisies plaas.  
 
Google Form-skakel vir insette tot die oprigting 
van die Covid19-gedenkteken: 
 

https://forms.gle/bZZ8Z4nyBzGd7utb6 
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