
Alberton in die media 1939 (deel 2) 
  

25 April 1939 

Dr Braun, mnr Goudvis en mnr Mason woon die vergadering van die Dorpsraad by, in verband 

met die voorgestelde uitleg van Florentia Uitbreiding. Mnr Mason verduidelik dat die 

applikasie vir die uitleg van die uitbreiding heeltemal geregverdig is, aangesien al die erwe in 

Florentia reeds verkoop is. 

 

12 Mei 1939 

Onder blyke van groot belangstelling en waardering is die pragtige orrel wat Mev Sanna Louw 

(weduwee Meyer) en haar twee dogters aan die gemeente van Alberton geskenk het, verlede 

Saterdag aand ingewy. 

 

Die sierlike Eeufeeskerk wat tydens die simboliese Ossewatrek ingewy is, was van hoek tot 

kant gepak. Mev Louw en haar dogters wat voor in die kerk gesit het, het na afloop van die 

diens die trappe na die gallery bestyg, die nuwe orrel oopgesluit en die sleutel aan die orreliste, 

Mev Schoeman, oorhandig. 

 

Hierna het Professor Meerkotter wat spesiaal oorgekom het om die orrel opvoering waar te 

neem, die orrel laat weergalm. 

 

26 Mei 1939 

Op Dinsdag 23 Mei is die Voortrekkerkommetjies aan die kinders van die Paul Kruger skool 

uitgedeel deur die voorsitter van die Dorpsraad, Mnr Grewar. Hy het melding gemaak van die 

sentimentele waarde van die kommetjies as ŉ aandenking aan die gedenkwaardige Eeufeesjaar. 

“Ons doen dit met die volste vertroue dat julle hierdie kommetjies sal bewaar en beskou as 

julle kosbaarste besitting.” 

 

Die opsigters van die verskillende klasse het hierna namens hulle klasmaats elkeen ŉ 

kommetjie ontvang. 

9 Julie 1939 

ŉ Konsert van baie hoë gehalte het Dinsdagaand in die Stadsaal afgespeel. Die kore van 

Turffontein, Germiston en Alberton onder die bekwame leiding van die Keet egpaar het 

weereens getoon dat hulle sang van die beste gehalte kan lewer. 

 

Mnr Meintjes het die verrigtinge geopen en ŉ paar woordjies gerig oor Mnr Renier Meyer 

aan wie se nagedagtenis die konsert gereël is. Die doel was om fondse in te samel ten bate 

van ŉ gedenkplaat ter herinnering aan die nagedagtenis van die oorlede skoolhoof van Paul 

Krugerskool. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die orrel is nog in gebruik in 

die NG Moedergemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die herdenkings-

kommetjies wat by Paul 

Kruger skool uitgedeel 

is 

 


