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UITREIK

Oudtshoorn en Moorreesburg 

reik uit!

Oudtshoorn
Heel bo: Jean van Zyl, stadsbibliotekaris 
van Oudtshoorn en Joan Nieman, radio-
omproeper en seremoniemeester

Links: Streekbibliotekaris Theuns Botha  
(links), en Poem Mooney, gemeenskaps-
leier en spreker

Saamgestel deur GRIZÉLL AZAR-LUXTON

Ter aansluiting by die bekendstellings-
funksie wat vanjaar by Khayelitsha 
Biblioteek ter viering van Biblioteek-

week aangebied is, het die biblioteke van 
Moorreesburg en Oudtshoorn nie op hulle 
laat wag nie en ook met spesiale funksies 
vorendag gekom om die groot gebeurtenis 
te loods. 

Oudtshoorn
In Oudtshoorn is ’n feestelike program 
aangebied wat deur mense van so ver as 
Laingsburg en Mosselbaai bygewoon is.  Die 
Bongolethu Choristers onder leiding van 
Hilda Maqashu het ’n pragtige stemming 
geskep met hul geesdriftige dog beheersde 
en melodieuse sang nadat hulle in Xhosa 

verwelkom is deur seremoniemeester Joan 
Nieman, bekende radiopersoonlikheid.
Sharon Raubenheimer het kortliks die 
gehoor ingelig oor die funksie van die Suid-
Afrikaanse Biblioteekvereniging (LIASA).

Peom Mooney se boodskap dat hulle die 
Vryheidsmanifes vir hulself toeëien het groot 
byval gevind by die gehoor.   Ons moenie 
soos bang honde van ’n veilige plek af staan 
en blaf nie, maar met verantwoordelikheid 
deel in die vryhede van die Vryheidsmanifes.  
Vir hierdie oud onderwyser het die oor-
wegend jong gehoor so reg in sy kraam 
gepas.

Hoërskole in Oudtshoorn het gereageer 
deur nege leerders te stuur wat aan ’n 
‘Vertel jou storie’ kompetisie deelgeneem 
het wat geborg is deur die Vryburgers van 
Oudtshoorn.  Dit was die hoogtepunt van 
die program en wonderlike stories is vertel: 

sommige skreeusnaaks om te vermaak, 
ander met slim nuanses, ander aangrypend 
vanweë die smart in eie ondervinding.

Hopelik kan meer sulke platforms geskep 
word om kinders die geleentheid te gee om 
die mondelingse tradisie voort te sit en uit 
te bou, want hulle kan dit doen!

Moorreesburg
Moorreesburg Biblioteek het ook vanjaar ’n 
groot bydrae gelewer om Biblioteekweek in 
die Swartland te loods.  Die opening is deur 
die burgemeester van Swartland Munisipa-
liteit, Raadslid Bredell waargeneem.  Carol 
Farmer, koördineerder van die Moorrees-
burg Volwasse Onderrigprojek het ’n oorsig 
oor die ontstaan en vordering van dié projek 
aangebied wat aangevul is deur leerders van 
die groep wat hul ervarings met die gehoor 
gedeel het.  ’n Oorsig oor die Moorreesburg 
Leeskring was ook deel van die verrigtinge 
wat afgesluit is met ’n optrede deur ’n 
plaaslike pre-primêre groep.  ’n Pragtige, in-
noverende uitstalling het die tema duidelik 
vergestalt.  Aktiwiteite vir jonk en oud het 
die week gekenmerk.
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Moorreesburg
Bo:  Biblioteekpersoneel van oraloor het 
die program bygewoon

Bo links: Jong deelnemers aan die 
program se entoesiasme vir boeke is 
aansteeklik 

Moorreesburg
Bo: ’n Plaaslike pre-primêre groep het tydens die 
program opgetree
Regs: Baie moeite is gedoen om ’n toepaslike 
uitstalling in die voorportaal van Moorreesburg 
Biblioteek saam te stel 


