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Hulde aan die bouers van
Taalmonument 1972-1974
In 1964 is ’n kompetisie vir die
ontwerp van die Taalmonument
uitgeskryf. Die wenontwerp was
van die argitek Jan van Wijk.
Murray & Stewart (Boland) (Edms.)
Bpk het ’n konsortium met
Holtzhausen en Hugo (Edms.) Bpk
gestig – sodoende is ’n firma,
A.T.M.-Konstruksiemaatskappy,
gevorm om die monument te bou.
nder firmas met noodsaaklike
vaardighede het spesifieke
bydraes
gelewer.
Die
raadgewende ingenieursfirma
Van Wyk en Louw, onder leiding van
dr Marius Louw, was verantwoordelik
vir die beton en staal in die struktuur
van die monument. Heinz Dullart
(Jan van Wijk se firma) het die
werkstekeninge en modelle van
verskillende dele van die struktuur
gemaak
om
sodoende
die
bouaannemer te help om onder meer
die bekisting te beplan. GA Marais en
Vennote, onder leiding van mnr
Christiaan Ferdinand Geyer, het
meganies-elektriese
ingenieursinsette
gelewer.
Die
bourekenaars CP de Leeuw, Walden
en Vennote, onder leiding van mnr
Walden, moes ’n bestekopname (die
voorsiene uitgawes) opstel. Die
landmeters Van der Merwe, Duxbury
& Dunn, onder leiding van mnre Len
van der Merwe en Ramsauer, het die
taak gehad om die struktuur op die
korrekte plek en in die korrekte
verhoudings
op
te
rig.
Die
Argiteksverteenwoordiger was mnr
Paul le Roux, terwyl die ingenieur wat
die koördinate en punte moes
bepaal, mnr Piet Oosthuizen van
Stellenbosch was.

A

Die bouspan het bestaan uit
voormanne,
tolke,
vragmotorbestuurders, staalsnyers,

Teen November 1974 is die aftakeling van die steierwerk begin en teen 20
Desember was die bouwerk voltooi. Buiten die monument is daar ook ’n
reservoir en ’n amfiteater opgerig – die totale boukoste was R1 061 411,45,
terreinontwikkeling uitgesluit. Die inhuldiging was op 10 Oktober 1975.
staalvleggers,
skrynwerkers,
hyskraanoperateurs,
loonklerke,
tydbeamptes,
werktuigkundiges,
bouers, stoormanne en algemene

werkers. Buiten plaaslike werkers,
was daar ook kontrakwerkers van die
voormalige Transkei wat in hostelle
te Mbekweni gewoon het.
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’n Hele aantal skrynwerkers was by
die bekisting betrokke, onder
andere mnre Abdurahmaan (Manie)
Nackerdien, Ernie Williams, Isaac
Lackay, Bernie Cupido, David
Arendse, Isaac Sendin, Charles
Fortuin en Henna Cornelissen.
Naas die skrynwerkers, was daar
ook staalvleggers, staalsnyers en
pypbuigers in diens, soos mnre
Moegamat Joseph Benjamin, Jamiel
Meyer, Japie Lindeman en Joseph
Jafta. – Chantelle de Kock

Boukontrak vir
ATM toegeken op
27 Junie 1972 aan
A.T.M.-Konstruksiemaatskappy.

Bronne: ‘Die Burger’, ‘Paarl Post’,
‘SA Builder’-tydskrif, Jan van
Wijk – ‘Afrikaanse
Taalmonument, Simbool van
Afrikaans’, Murray & Stewart –
‘Tegniek: Die Afrikaanse
Nywerheidsblad Februarie 1975’
Beelde: Heinz Dullart, Len
Stapels, ‘Paarl Post’ en Human
Naude (Isipani)

Abdurahmaan
(Manie)
Nackerdien
was ŉ
skrynwerker.

Isaac Lackay was ŉ skrynwerker en voorman.
Lackay het aan ons genoem dat hy in 1968
as vakleerling by Murray & Stewart begin
werk het en aanvanklik R18 per week
verdien het. Ná die voltooiing van sy
ambagsopleiding, het hy R75 per week
verdien.
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Victor (Vic) Hugo
links (toe en nou)
was die algemene
voorman tydens
konstruksie. Hier
inspekteer hy die
staal en bekisting.

Moegamat Joseph
Benjamin was ’n
staalvlegger.

Jamiel Meyer (links) was ’n
staalvlegger.

Kosie Noyitini Kaai Maquelana
was ’n toesighouer vir die
Xhosasprekende werkers wat
met beton gewerk het. Omdat
hy Afrikaans magtig was, het
hy ook as tolk opgetree.

Kosie Hanekom was
een van die
informante tydens die
mondelinge
oorleweringprojek.
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Appollis (Pollie) Zwaan was ’n
werktuigkundige.

Henna Cornelissen (links) was ’n skrynwerker.
Mntumni Shadrack
(Kalassa/Shorty) Mbobo het vir
Murray & Stewart Boland gewerk
as ’n assistent-stoorman en het
soms met staalvleg- en steierwerk
uitgehelp. Ander kere het hy as
vragmotordrywer diens gedoen. Hy
het ons vertel van die passtelsel en
van die hostelle in Mbekweni vir
kontrakwerkers van die voormalige
Transkei, Ciskei en
Bophuthatswana.

Abraham Plaatjies was ŉ
bouer en messelaar.

Mbobo se pasboek uit die apartheidsera.
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Mnr Gysbert Visser
(toe en onlangs) was
die
kontrakbestuurder
tydens die projek.

Nog ’n probleem was die berugte grondpad wat na die
terrein gelei het. Dit was ’n onafgewerkte gruispad en was
moeilik begaanbaar tydens die wintermaande wanneer
die oppervlak so glibberig was dat vragmotors nie daarop
kon ry nie.

BO: Johnny Ontong was die
loneklerk.

LINKS: Rodney Cyster was ’n
skrynwerker wat aan die
bekisting van die trappe en
koepels gewerk het.

REGS: David Arendse was
betrokke by die bekisting.
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Jacobus Timothius (Jack) van
Zitters het ’n bydrae gelewer
tot die probleemoplossing vir
die spesifieke
granietafwerking deur die
oppervlak met spits- en
lugdrukhamers te chip.

Die omstandighede waaronder die bouers gewerk het, was nie altyd
aangenaam nie – veral nie vir die mans wat aan die binnekante van die suile
gewerk het nie. Hulle is heeldag deur digte stof omhul en die geraas van
lugdrukbore en spitshamers was oorverdowend.

Geen ongelukke is tydens die bouwerk
aangemeld
nie
en,
hoewel
die
veiligheidstandaarde vandag baie strenger is
vergeleke met die verlede, is dit duidelik op
ou foto’s dat die bouspan veiligheidsbewus
was en altyd helms gedra het.
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Ernie Williams was ŉ
skrynwerker.

Die winterweer en sterk wind
was ’n uitdaging. Ten spyte
van 26 dae wat weens slegte
weer opgeoffer is, het alles
ingevolge plan verloop en die
projek nie daardeur vertraag
nie.
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kultuursektor.
Jean Meiring het verskeie regsgrade en
het die William Senior Studentship aan
Clare College, Cambridge, verwerf. Hy is
'n raadslid van die Universiteit
Stellenbosch en is 'n regsen literatuurkenner.
Jurie Saal het 'n
honneursgraad in
Volgens hom is die
taalkunde en het as ŉ
instelling in ŉ bevoorregte
dosent gewerk, waarna hy
Die ATM het vroeg vanjaar ŉ nuwe raad
posisie om kultuur, natuur
'n menslike hulpbronneverwelkom wat deur die Departement
én plesier te kan vier. “Ons
en administratiewe
van Sport, Kuns en Kultuur aangestel is.
moet egter ook ons
bestuurder by verskillende
onmiddellike gemeenskap
olgens die direkteur, mnr.
ondernemings en
in ag neem en na hulle
Michael Jonas, sien die bestuur
opleidingskolleges was. Hy
uitreik. As die Bolandse
en personeel daarna uit om in
het ook as direkteur van
gemeenskap
nie
die
noue samewerking met die raad die visie
die Vereniging vir
monument as relevant Sibongile Tsoleli,
en doelstellings van ŉ inklusiewe
Staatsamptenare gedien,
beskou nie, is dit moeilik ondervoorsitter
instelling te weeg te bring. “Ons bou
en was voorheen op die
om die waarde van hierdie
voort op ons projekte om miskende
ATM-raad.
plek, hierdie ruimte, aan ander mense
variëteite van Afrikaans te erken en om
Lionel Adendorf het 'n B.Tech in
oor te dra. Gelukkig lyk dit asof die
die diversiteit van Afrikaans deur
joernalistiek en het meer as 15 jaar se
Afrikaanse Taalmonument toenemend
inklusiewe programme en aktiwiteite te
ondervinding as korporatiewe
as ŉ moet-sien toerisme-attraksie deur
bevorder,” sê hy. “Hoewel ons 45ste
kommunikasiestrateeg. Hierdie ervare
binnelanders en buitelanders beskou
verjaardagvieringe in 2020 deur die
voormalige joernalis en
word. En dit is waarop ons wil
Covid-19-pandemie omvergewerp is,
regeringswoordvoerder het sy eie
voortbou.”
het ons goed aangepas by die nuwe
konsultasieburo oor integriteit- en
uitdagings en ons virtuele voetspoor
reputasiebestuur.
Meer oor die ATM se raadslede
aansienlik vergroot.”
Logan Munsamy het 'n meestersgraad
vir 2021-2024:
in openbare administrasie en is
Die nege lede, waarvan drie op die
Anne-Marie Beukes het 'n D Litt et Phil
waarnemende hoof van
vorige raad gedien het, verteenwoordig
in toegepaste taalkunde en is die
regeringsbestuur aan die Sentrale
ŉ breë spektrum van kulturele,
uitvoerende hoof van die SA Akademie
Universiteit vir Tegnologie in
linguistieke,
regsen
finansiële
vir Wetenskap en Kuns asook emeritus
Bloemfontein. Hy is 'n provinsiale
kundigheid wat met vrug
professor in die
verteenwoordiger van die Vrystaat vir
tot voordeel van die
Departement Tale,
die Africa Peer Review Mechanism en
instelling aangewend sal
Kultuurstudie en
het voorheen op die ATM-raad gedien.
word. Die raadslede, wat
Toegepaste Linguistiek
Sibongile Tsoleli het 'n nagraadse
vir drie jaar lank sal dien
aan die Universiteit van
diploma in regeringsadministrasie en is
vanaf begin 2021, is adv
Johannesburg. Sy is ŉ
'n ervare politikus.
Jean Meiring (voorsitter),
kenner op taalbeplanning
Suren Maharaj is 'n gekwalifiseerde
me
Sibongile
Tsoleli
en -beleid, taalpolitiek,
geoktrooieerde rekenmeester wat
(ondervoorsitter),
prof
taalsosiologie, sosiologie
spesialiseer in ouditering, risikobestuur
Anne-Marie Beukes, me
van vertaling, en
en finansies.
Heidi Erdmann, mnr Jurie
sosiolinguistiek.
William Langeveldt het 'n doktorsgraad
Saal, mnr Lionel Adendorf, Jean Meiring, voorsitter
Heidi Erdmann het
in filosofie en is 'n Khoe-San-aktivis wat
mnr Logan Munsamy, me
onlangs 'n MA-graad
die uitdagings van Suider-Afrika se
Suren Maharaj en dr William Langeveld.
voltooi met 'n navorsingsfokus op die
eerste mense plaaslik en in die
rol
van
nasionale
museums.
Sy
het
28
Jonas voeg by: “ŉ Deel van ons missie is
buiteland belig. Hy het voorheen op die
jaar se professionele ervaring in die
om die ATM op gesonde en deursigtige
ATM-raad gedien. – Sybrandus Adema

Taalmonument
verwelkom
nuwe raad

V

finansiële en administratiewe beginsels
te bestuur wat die instansie sal vestig as
’n leidende en gerekende rolspeler in die
erfenissektor. Dit is ons taak om
Afrikaans se diverse taalerfenis,
kultuurhistoriese geboue
en
erfenisterreine
te
beskerm en te bevorder.”
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TERREINSPAN HOU ALS
EKSIE-PERFEKSIE
Positiewe reaksies en kommentaar
word gewoonlik gelewer wanneer
besoekers die Taalmonument
besoek. Alles te danke aan ons
terreinspan wat gereeld sorg dat
die aansig van hierdie unieke
terrein goed versorg word. Tot
onlangs was hul baie besig met die
aanbring van nuwe tuine,
speelparke en opknappingswerk
aan die monument en terrein. Nie
eens die Covid-19-pandemie kon
hulle stop om hul werk met trots te
verrig nie. Hiermee een van die
besoekers, Cecile Gaigher, se
kommentaar: “Dankie vir ’n
pragtige belewenis. Mooi tuine
ook, baie geniet!” – Howard
Heneke
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Volmaan en Valentyn
Vanjaar het ons nie net een
Valentynsdag gevier nie, maar wel
Valentynsdae op 13 & 14 Februarie.

A

angesien die Dag van Liefde oor
ŉ naweek geval het, het ons
besluit om die Monument op dié
dae later oop te hou en sodoende
romantiese paartjies die geleentheid te
bied om by die billikste en mooiste
piekniekplek in die Kaapse Wynlande te
kom kuier.
Gaste het op die Saterdag deur die loop
van die dag na die Monument gestroom
vir pieknieks op die gras en om in die
goed versorgde tuine te stap. Vanaf
18:00 het die pragtige jazzklanke en
romantiese ballades van die SLB-orkes
die gehoor bekoor. Die gehoor was
gaande en het telkemale saamgesing en
-gedans. Die weer was heerlik en
besoekers het verder gekuier tot ons om
22:00 die monument gesluit het.
Sondag was dit reënerige, tog het dit nie
gaste gekeer om die Monument te

besoek nie. Teen die tyd dat MM
Produksies moes begin optree om
18:00, het hier reeds ŉ taamlike gehoor
versamel. Die reën het gewyk, maar die
windjie was skraal. Weereens het die
ballades deur Clarissa Benjamin van MM
Produksies almal bekoor, en ŉ baie mooi
atmosfeer
geskep.
Gaste
het
saamgesing met van die ou bekende
liefdesliedjies. Die monument het om
20:00 gesluit en meeste gaste het tot die
laaste minuut gekuier.
Ons eerste Volmaanpiekniek vir 2021
het op 26 Februarie 2021 afgeskop. Die
weer het nie so lekker saamgespeel nie,
en die windjie was koud! Steeds was die
piekniek goed bygewoon deur omtrent
220 besoekers.
Dié pieknieks is baie gewild onder
plaaslike inwoners én toeriste, wat veral
die sonsondergang en pragtige naguitsig
van die vallei geniet. Besoekers kan
enige tyd tussen 17:00 en 22:00 kom
piekniek hou en die monument, ŉ

Die laaste Volmaanpiekniek van die
seisoen het op 27 Maart 2021
plaasgevind.
simboolgelaaide beeldhouwerk sonder
weerga, besigtig. Besoekers word ook
aangemoedig om die omgewing te
verken en daar is buitelug-speletjies en
speelparke vir die kinders.
Die piekniekreeks word aangebied ten
bate van ‘Laat ons Lees!’, die
Taalmuseum se geletterdheidsprojek vir
kinders, en besoekers word versoek om
ŉ nuwe of tweedehandse kinderboek te
skenk.
Alle Covid-19-protokolle is streng
toegepas en die geleenthede het sonder
enige voorval verloop. – Riana Dempers

Piekniekgangers geniet die pragtige
jazzklanke en romantiese ballades
van die SLB-orkes.
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AFSLAG AFSLAG AFSLAG!
Gegewe die ekonomiese impak van Covid-19, bied die
Taalmonument gratis toegang aan kinders onder 18 en ŉ 20%-afslag
op nuwe jaarpermitte tot 30 September 2021.
Vir meer inligting, sien
www.taalmuseum.co.za/taalmonument-besoekersinligting/

Eerste virtuele werkswinkel suksesvol aangebied
Op Woensdag, 10 Maart 2021, het die
ATM hul eerste suksesvolle virtuele
AWS-werkswinkel
aangebied
in
samewerking met die Virtuele Instituut
vir Afrikaans (VivA).
Die praktiese en leersame virtuele
Afrikaanse Woordelys en Spelreëlswerkwinkel was aanlyn bygewoon deur
11 individue vanaf onder meer Londen
in die Verenigde Koninkryk tot lede van

organisasies soos Solidariteit. Dit het
deel
uitgemaak
van
VivA
se
Teksredaksieportaal, wat spesifiek
geskep is om in die behoeftes van
taalwerkers
soos
vertalers,
teksredakteurs, skrywers, onderwysers,
predikante, ensovoorts te voorsien.
Die werkwinkel het bestaan uit twee
sessies: ŉ oggendsessie vanaf 09:00 met
vier webinare waarin teorie bespreek

was asook ŉ praktiese middagsessie.
Elke webinaar het bestaan uit ŉ vooraf
opgeneemde video wat via die platform
gebeeldsend is. Deelnemers het wel ná
afloop via Zoom die geleentheid gehad
om vrae te stel.
Dis nou hoe jy jou Afrikaans maklik
aanlyn kan verbeter, so hou ŉ ogie oop
vir ons volgende kursus! – Jeffrey
Pietersen
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Nuwe Arabies-Afrikaanse
werke uitgestal
Ter ere van Arabies-Afrikaans se bydrae
tot die wording van Afrikaans, is die
ATM verheug om die top-twaalfinskrywings van die instelling se jongste
skryfkompetisie uit te stal.

A

s deel van die instelling se 45ste
verjaardag in 2020 het hulle ŉ
kompetisie geloods waardeur
Afrikaanse tekste in Arabiese of Jawiese
(Arabies soos aangepas om spesifieke
Afrikaanse klanke weer te gee) skrif
getranslitereer kon word.
Naas dié van die wenner, Gasan Kriel,
asook die twee naaswenners, Mogamat
Alexander en Tasneem Chilwan, is die
inskrywings van Albrecht Beer, Faheem
Rhoda Jackson, Fuad Peters, Luqmaan
Mohamed, MF Gamieldien, Mogamat
Armien Slamang, Naeema Fredericks,
Stefan Abdoer-Ragmaan Lombard en
Uzair Ben Ebrahim uit oor die 40 tekste
gekies om in die Groen Galery uitgestal
word waar die Romeinse en Arabiese
tekste langs mekaar verskyn.
Die positiewe reaksie en talle
inskrywings – van religieuse tekste,
oorspronklike werke oor Afrikaans en
kwessies soos ubuntu tot die lirieke van

Van die Arabies-Afrikaanse werke in
die Groen Galery.

Spoegwolf en Refentse – bewys dat daar
steeds ŉ groot belangstelling in ArabiesAfrikaans is. Boonop is van inskrywings
vanuit lande soos Duitsland, Oostenryk
en Saoedi-Arabië ontvang, wat werklik ŉ
pluimpie vir die ATM se internasionale
aanlyn-teenwoordigheid is.
Arabies-Afrikaans
word
algemeen
aanvaar as die eerste geskrewe vorm
van Afrikaans. Talle geskrifte – soos
studentenotaboeke,
verkiesingsplakkate, publikasies en
manuskripte – het behoue gebly; tot
dusver is 74 van dié werke wat tussen
1845 en 1957 geskryf is, deur kundiges
ontdek en geïdentifiseer. Hieronder tel
voorbeelde van die vroegste Afrikaanse
literatuur, en daar word vermoed dat
heelwat
onopgetekende
ArabiesAfrikaanse geskrifte in privaatbesit is.
Volgens Michael Jonas, direkteur van die
ATM, is die missie van die instelling om
onder meer die versweë geskiedenisse
van Afrikaans te belig en die ryke
diversiteit
van
Afrikaans
se
ontstaansgeskiedenis
asook
haar
moderne gedaantes te vier. “Daarom
moedig ons mense aan om ook op
hierdie manier hul deelname aan die
taal te herbevestig,” sê hy. “In die
Taalmuseum in die Paarl gee ons
heelwat erkenning aan Abu Bakr Effendi
wat in die 1800s ŉ groot rol in die
ontwikkeling van Arabies- Afrikaans en
derhalwe ook Afrikaans in die Bo-Kaap
gespeel het. Ons wil graag sien dat die
Afrikaanse
gemeenskap
hierop
voortbou.” Die beoordelaar – dr.
Shamiega Chaudhari, kenner van
Arabies en hoof van die Departement
van Afrikaans aan die Universiteit van
Fort Hare – sê dit was ŉ groot eer om
hierdie kompetisie te kon beoordeel.

Michael Jonas saam met deelnemer
Mogamat Armien Slamang tydens
sy besoek aan die Groen Galery om
na die uitstalling te kom kyk.
“Dit het my hartsnare geroer dat mense,
selfs van heinde en verre, wel daarin
belangstel. Ek wil graag ook net vir almal
wat ingeskryf het geluk wens. Hoewel
hulle nie almal in die wennerskategorie
kon wees nie, is hulle wenners. Dit was
baie naelskraap.”
Volgens Kriel is hy, as 'n student van
Arabies, bly om te sien dat daar
erkenning vir die skryftradisie se bydrae
tot Afrikaans is. “Arabies-Afrikaans is
deel van ons erfenis wat bewaar moet
word,” sê hy. Chilwan reken die
herlewing van Arabies-Afrikaans is
opwindend
en
baie
belangrik.
“Persoonlik vind ek Arabies-Afrikaans
baie interessant, want dit is deel van my
familie se herkoms.” Alexander sê hy het
altyd Arabies-Afrikaanse tekste gelees
wat geskryf was voor die bestaan van
Afrikaanse spelreëls en grammatika, en
voordat Afrikaans as ŉ amptelike taal
aanvaar is. “Vir my is dit belangrik dat
die skryftradisie behoue bly; dis deel van
ons erfenis.”
Die uitstalling in die Taalmonument se
tuin duur tot Mei 2021, maar kan aanlyn
by www.Taalmuseum.co.za/groengalery/ gesien word, waar vorige
uitstallings ook beskikbaar is. – Jeffrey
Pietersen
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Taalmuseum
VYSEL EN STAMPER
Die vysel en stamper word al
duisende jare gebruik vir
voedsel- en medisinale
doeleindes en die oorsprong
kan teruggevoer word na die
Steentydperk. Vysels word van
verskeie materiale gemaak en
wissel in vorm, tekstuur en
grootte omdat dit wêreldwyd
vir verskillende doeleindes
gebruik word. Die ontwerp van
vysels het grotendeels
onveranderd gebly en dis wat
dit ook ’n unieke apparaat
maak.

Dit word hoofsaaklik gebruik vir
die maak van kos, byvoorbeeld
vir die maal van speserye. In
Egipte word die vysel oor die
algemeen gebruik vir die maal
van skoonheidsmiddels. Hierdie
vysel (9.5cm in hoogte) en
stamper (16cm), gemaak van
geelkoper, kan in die
Taalmuseum besigtig word. –
Janine Brown
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DAGBOEK | DIARY
Datum
Date

Geleentheid
Event

Plek
Venue

Tyd
Time

Koste
Cost

1 Apr

Opvoedkundige program: Internasionale Dag van
Monumente en Terreine
Educational programme: International Day of Monuments
and Sites

Taalmonument
Taalmuseum
Oorlogsmuseum
Paarl Museum

Sal
aangekondig
word

Gratis

15 Apr

Vryheidsmaand: Bekendstelling van die Bouersuitstalling
Freedom Month: Launch of Builders exhibition

Monument

11:00-13:00

Op uitnodiging

19 Apr

Redenaarskompetisie

Laerskool
Gimnasium

18:00

Op uitnodiging

29/30 Apr

Inleidende Fotografiekursus
Beginners Photography Course

Monument

09:00-16:00

R400 pp

22 Mei

Internasionale Museumdag-gesprek
International Museum Day Conversation
TEMA: Museums for Gelykheid, Diversiteit en Insluiting

Historium

09:00-12:00

Op uitnodiging

25 Mei

Afrika-dag
Africa Day

Taalmonument

Sosiale media

Gratis vir Afrikane

Taalmonument

09:00-12:00

Gratis

5 Jun

16 Jun

Opvoedkundige program: Wêreldomgewingsdag
Educational programme: World Environment Day
TEMA: Herwinning, groen lewe en gebruike van inheemse
kruie
Spesiale program: Jeugdag
Special programme: Youth Day

Virtueel

Gratis

28-30 Jun

Inleidende Boekherstelkursus
Introductory Book Repair Course

Taalmonument

09:00-16:00

R 2 000 pp

18 Jul

Spesiale program: Nelson Mandela-dag
Special programme: Nelson Mandela Day

Sal aangekondig
word

09:00-12:00

NVT

Taalmuseum en Taalmonument se openingstye

TAALMONUMENT: Ma. tot So. 08:00-16:45
Laaste toegang is 30 minute voor toemaaktyd
TAALMUSEUM: Ma. tot Vr. 08:30-16:45
Gesluit: Naweke en openbare vakansiedae
Sien www.taalmuseum.co.za/covid-19/ vir Covid-19-protokolle

