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1. Anita Scheepers /MimiConradie / Clark Lesibanie

PUBLIEKE KENNISGEWING VIR INSPEKSIE VAN DIE 1STE AANVULLENDE WAARDASIELYS 2019/2020 EN
BESWAARAANTEKEN

Kennis word hierby gegee in terme vanArtikel 49(1)(a)(i)(c) van die Plaaslike Regering: Munisipale EiendomsbelastingWet, 2004 (Wet
Nr.6 van 2004), hierin verwys na as die “Wet”, dat die 1ste aanvullende waardasielys vir die boekjaar 2019/2020 ter insae lê vir publieke
inspeksie by die volgende kantore van 31Oktober tot 29November 2019:

Navrae:

Departement FinansiëleDienste

U aandag word spesifiek daarop gevestig dat in terme van Artikel 50(2) in die Wet ‘n beswaar teen ‘n spesifieke individuele eiendom
ingedienmoetword, en nie teen diewaardasierol in sy geheel nie.

Yorkstraat

Die vorms om ‘n beswaar in te dien, is verkrybaar by bogenoemde kantore of op diemunisipale webblad www.george.gov.za beskikbaar.
Die voltooide vorm, behoorlik onderteken moet by die genoemde kantore ingehandig word of faks (044) 8019437 of per epos
valuations@george.gov.za.

‘n Uitnodiging word hierby gerig, in terme vanArtikel 49(1)(a)(ii)(c) in dieWet, dat enige eienaar van eiendom of enige ander persoon wat
dit nodig ag, ‘n beswaar by die Munisipale Bestuurder kan indien vir enige aangeleentheid vervat of weggelaat in die waardasielys binne
bogenoemde tydperk.

TBOTHA
MUNISIPALEBESTUURDER

Grondvloer:

Diewaardasierol, is verkrybaar op diemunisipalewebblad: www.george.gov.za.

GeorgeMunisipaliteit

Waardasies

(044) 801 9111

KENNISGEWING NOMMER FIN 020 VAN 2019

GEVORDERDE TEGNOLOGIE • NUUTSTE CHIRURGIESE TEGNIEKE • TOEGEWYDE SORG

www.ilaser.co.za

Dr Beyers Botha

Dr Charl Roux

044 873 4174 George, Plettenbergbaai

044 874 1258 George, Riversdal, Oudtshoorn

Dr Johannes Meyer 044 874 0178 (George)

044 382 2687 (Knysna)

Dr Richard Faul 044 873 0126 George, Oudtshoorn

OOGCHIRURGE

Behandeling van alle Oogsiektes

Omvattende Oogchirurgie

Laser Refraktiewe Oogchirurgie (LASIK, TESA)

X1VUL51H-DB011119

PUBLIEKE DEELNAMEPROSES
AFRO FISHING, MOSSELBAAI

Beskikbaarheid van die Basiese Assesseringsverslag vir die voorgestelde
by die Afro Fishing-fasiliteit in Mosselbaaivismeel-en-olie-reduksiefasiliteit

Omgewingskonsultant: Cape EAPrac

Dokumente beskikbaar: ’n Basiese Assesseringsverslag (BAV) sal op versoek beskikbaar wees
aan geregistreerde B&GP’s en op die Cape EAPrac-webwerf (www.cape-eaprac.co.za) gedrukte
afskrifte sal beskikbaar wees by die Mosselbaai-biblioteek en Munisipale Beplanning-kantore.

’n Aansoek om is
respektiewel ik ingedien by die provinsiale Departement van Omgewingsake en
Ontwikkelingsbeplanning (DEA&DP) en die Tuinroete Distriksmunisipaliteit as die bevoegde
owerhede vir besluitneming. Die applikant stel voor die uitbreiding van die bestaande Afro Fishing-
verwerkingsfasiliteit om plek te maak vir ‘n vismeel-en-olie-reduksiefasiliteit op die ou I&J-perseel
langs die bestaande inmaakfabriek.

Omgewingsmagtiging (OM) en ’n Atmosferiese Uitlaatlisense (AUL)

NEMAR327:Aktiwiteit 34

Kennis geskied hiermee van ’n Publieke Deelnameproses ingevolge die Wet op Nasionale
Omgewingsbestuur (NEMA, Wet 107 van 1998, soos gewysig) en die Wet op Nasionale

Omgewingsbestuur: Luggehalte (Wet 39 van 2004)

Ligging: Kaai 1 & 2, Mosselbaai-hawe

Vrystellings: Geen vrystellings van die OIA-regulasies is voor aansoek gedoen nie.

Die prosedures vir ’n ingevolge die NEMA 2014-regulasies vir OIA
(R327) soos gewysig en NEM:AQA R893 word gevolg vir hierdie aansoek. Die volgende gelysde
aktiwiteite is van toepassing:

Basiese Assesseringproses

DEA&DP-verwysingsnommer: 16/3/3/1/D6/28/0027/19

Indiener:Afro Fishing (Edms.) Bpk.

’n 30 DAE-KOMMENTAARTYDPERK IS GOEDGEKEUR. ALLE KOMMENTAAR MOET TEEN
MAANDAG 12 DESEMBER 2019 INGEDIEN WORD.

NEM:AQAR893: Kategorie 10

Posbus 2070 George 6530

E-pos:mel@cape-eaprac.co.za

Datum vanAdvertensie: 08 November 2019 (Mossel BayAdvertiser & Die Burger)

Publieke inligtingsessie & vergadering: 20 November 2019 in die Mosselbaaise dorpsaal.
Projekspanspesialiste sal beskikbaar wees vir konsultasie van 16:00 – 18:00 en ’n vergadering en
voorlegging sal plaasvind van 18:00 – 19:30.

Individue word versoek om die Basiese Assesseringsverslag, beskikbaar vanaf Dinsdag 12
November 2019, na te gaan en enige skriftelike kommentaar te stuur aan die ondergemelde adres op
of voor [Korrespondensie regdeur die res van die
omgewingsproses sal slegs aan geregistreerde B&GP’s gestuur word]. Die BAV kan besigtig word op
die Cape EAPrac-webwerf by www.cape-eaprac.co.za of op versoek.

Donderdag 12 Desember 2019.

Cape EAPrac (Aandag: Melissa Mackay)

Telefoon: 044 874 0365 Faks: 044 874 0432

X1VV717W-DB081119

sievolle mense met ’n ongekende 
trots op hul produk, saamge-
snoer as ’n wol-familie. Daarom 
sal ons in alle omstandighede 
oorleef, sover as wat dit menslik 
moontlik is.

“Terselfdertyd verklaar ons 
ons ondergeskiktheid aan ons 
Skepper en die voorreg om dit 
wat Hy aan ons toevertrou het 
met passie te onderhou en tot 
nuwe hoogtes uit te bou.”

en ons het waardevolle lesse ge-
leer om ons teen soortgelyke si-
tuasies te beskerm. Die wolmark 
en die produk sal ons nie in die 
steek laat nie, maar ons sal daar-
op bedag moet wees hoe ons die 
eksterne faktore wat ’n invloed 
op ons produk het, gaan hanteer 
en bestuur. 

“Daar sal voordurend uitda-
gings wees, maar ons wil om te 
oorleef is sterk. Wolboere is pas-

steeds vashou aan die hoop wat 
God aan ons deur sy seun, Jesus, 
beloof.”

Die wolmark het op ’n skok-
kende laagtepunt geopen, sê Du 
Toit. 

“Die eerste veiling van die nu-
we seisoen het weens verskeie 
redes ’n daling van 30% getoon.

“Gelukkig is die mark besig 
om stadig kop op te tel. Die bek-
en-klouseer-situasie is opgelos 

praktyk gekom. 
“In Junie het ons gedink dat 

boerdery-omstandighede in die 
droogtegeteisterde gebiede baie 
moeilik was, min wetende dat 
dit so erg sou word soos nou. 
Daarom is dit soveel te meer no-
dig om aan ons hoop vas te hou. 

“Die gelowige hoop is nie op 
aardse dinge gegrond nie, maar 
op die ewige. Daarom kan ons in 
die moeilikste omstandighede 

swak bestuur van departemente 
dop te hou.

“Landbouers word deur een 
van die ergste droogtes ooit ge-
knel. Desondanks skep ons werk, 
verskaf ons voedsel en verdien 
ons buitelandse valuta met uit-
voer. Tog voel dit asof ons aan 
ons eie genade oorgelaat is in ’n 
tyd dat die regering ons behoort 
te ondersteun. Van toegekende 
hulp het daar steeds min in die 

om die boere by te staan nie,” 
het hy gister gesê. “Groot dele 
van die Oos-Kaap, Wes-Kaap en 
Noord-Kaap gaan steeds onder 
die droogte gebuk. Produsente is 
uitgelewer aan die natuur en ly 
ook verliese weens veldbrande, 
koue en oorstromings.”

Terwyl boere worstel om die 
droogte te oorleef, is dit uiters 
frustrerend om die nuus oor kor-
rupsie, swak staatsbesteding en 

Lourens Schoeman

Die knellende droogte eis sy tol 
en moedige glimlagte en humor 
het plek gemaak vir trane, strak 
gesigte en bekommerde gesinne, 
sê Guillau du Toit, president van 
die Nasionale Wolkwekersver-
eniging van Suid-Afrika.

“Ons oorleef van skenkings 
onder mekaar en uit die private 
sektor. Die regering doen niks 

Wolboere ‘klou aan hoop’, al dryf droogte hulle tot trane

Cara-Lee Dorfling

Twee lyke, een verkool en die 
ander met ’n meswond in die 
bors, was Woensdagaand glo 
die gevolg van ’n liefdesdrie-
hoek waarop die polisie in 
Kuyga in die buitewyke van 
Port Elizabeth afgekom het. 

Die twee moorde het waar-
skynlik kort na mekaar ge-
beur. Die vermoede bestaan 
dat die buurt se inwoners eie 
reg gebruik het en een van die 
mans, Chris Rasta (34), ’n Zim-
babwiese burger, aan die 
brand gesteek het nadat hy Fa-
kuphiwani Tyaliti (34) na be-
wering doodgesteek het. 

Ao. Alwin Labans, ’n polisie-
woordvoerder, sê die polisie 
het omstreeks 20:30 by die to-
neel aangekom.

Tyaliti was na bewering 

saam met sy vriendin in hul 
huis toe Rasta die deur oopge-
skop het. 

’n Bakleiery het glo tussen 
die twee mans ontstaan en die 
bure het Tyaliti se vriendin 
gehoor gil en ondersoek inge-
stel. Rasta het glo gevlug, 
waarna die buurt se inwoners 
hom agternagesit het. 

Dit blyk dat Rasta kort daar-
na weer by die huis opgedaag 
en die bakleiery voortgegaan 
het. Tyaliti se vriendin het dié 
keer weggehardloop en toe sy 
later die aand teruggekeer het, 
het sy verneem dat Tyaliti 
doodgesteek is. Daar word be-
weer dat die twee mans oor 
haar baklei het. 

Die polisie ondersoek nog 
die voorval. Niemand is teen 
gisteroggend nog in hegtenis 
geneem nie. 

2 mans sterf in beweerde 
liefdesdriehoek in PE-buurt

GQEBERHA IS EERSTE KEUSE 

PE se nuwe naam 
dalk ’n tongknoper 
Cara-Lee Dorfling

Sommige inwoners van Port 
Elizabeth sal dalk binnekort 
hul Xhosa moet opskerp om 
die stad se moontlike nuwe 
naam te kan uitspreek. 

Ná verskeie openbare verga-
derings wat verlede jaar in die 
Nelson Mandelabaai-metro 
deur die Oos-Kaapse komitee 
vir geografiese name 
(ECPGNC) gehou is, het Gqe-
berha as die voorgestelde 
naam vir die stad na vore 
kom. Die ander twee keuses 
was I-Bhayi en Nelson Mande-
la City.

Benewens ’n nuwe naam vir 
die stad was die doel van die 
openbare vergaderings ook om 
nuwe name vir die buurdorpe 
Uitenhage en Rosedale, asook 
die stad se lughawe te be-
spreek.

Die ECPGNC het onlangs 
die voorgestelde name soos 
volg bekend gemaak: 
) Die Port Elizabeth Interna-
sionale Lughawe word die 
Chief David Stuurman-lugha-
we;
) Uitenhage word Kariga; en 
) Rosedale word Kamesh.

Maar dit sal minstens nog 
twee jaar duur voordat enige 
nuwe name op naamborde sal 
verskyn, sê Zukile Jodwana, 
adjunkvoorsitter van die 
ECPGNC.

Volgens hom het inwoners 
nog tot 30 November om op die 
voorgestelde name kommen-
taar te lewer of beswaar aan te 
teken. 

Hierna sal ’n subkomitee 
van die ECPGNC deur die be-
sware en kommentaar werk, 
waarna hulle op elke beswaar 
sal reageer.

Die subkomitee sal hul kom-
mentaar vir oorweging aan die 
ECPGNC oordra, waarna hulle 
die finale aanbeveling aan die 
provinsiale regering sal deur-
gee, wat dit op sy beurt aan 
die nasionale komitee sal oor-
handing. 

Die nasionale komitee sal 
eers ondersoek instel om te be-
paal of die wetlike stappe ge-
volg is voordat die aanbeve-
ling aan die minister van 
sport, kuns en kultuur voorge-

lê word. 
“Die minister sal dan die 

voorstel aanvaar of verwerp,” 
sê Jodwana. 

Dié proses kan nog ses tot  
12 maande duur. 

Indien die minister die voor-
stel vir die betrokke naamver-
anderinge sou aanvaar, sal die 
volgende stap begin waar in-
stansies en organisasies wat 

met die bestaande dorpsname 
geassosieer word, genader sal 
word om ook moontlik hul na-
me na die nuwe name te ver-
ander. 

Google Maps en drukkers 
van padkaarte sal ook in dié 
tydperk van die verandering 
in kennis gestel word.

Indien die proses sonder 
probleme verloop, sal dit min-

stens nog ’n jaar duur. 
Intussen het Oscar Mabuya-

ne, premier van die Oos-Kaap, 
onlangs aangedui dat hy ook 
daartoe verbind is om die pro-
vinsie se naam te verander. 

Mvusiwekhaya Sicwetsha, 
Mabuyane se woordvoerder, 
sê die rede hiervoor is omdat 
die naam van die provinsie 
nie in Engels of Xhosa aan-

klank vind by die inwoners 
van die provinsie nie. 

“Die ‘kolonie’, wat byvoor-
beeld in Xhosa as die naam ge-
bruik word (iMpuma-Koloni of 
net Koloni), verwys na ons as 
’n kolonie, terwyl ons nie-
mand se kolonie is nie.

“Die doelwit is om die pro-
vinsie se naam te kan verbind 
met dit waarna ons as provin-
sie streef,” sê Sicwetsha. 

Die premier het reeds op-
drag gegee aan die Oos-Kaapse 
LUR vir sport, kuns en kul-
tuur om saam met die 
ECPGNC te werk om die pro-
ses aan die gang te sit. 

Sicwetsha het egter bena-
druk dat die premier nie die 
naamsverandering as priori-
teit bo die lewering van basie-
se dienste plaas nie. 

John Steenhuisen, nuutver-
kose parlementêre leier van 
die DA, het Woensdag op sy 
besoek aan Somerset-Oos die 
premier gekritiseer oor die 
voorstel van ’n naamsverande-
ring vir die provinsie. 

Steenhuisen meen droogte-
hulp moet ’n veel groter prio-
riteit wees. 

“Terwyl die krane leegloop 
en boere vee en oeste verloor, 
moet hy (Mabuyane) weet dit 
kan geensins nou ’n prioriteit 
vir die provinsie wees nie.

“ ’n Nuwe naam sal nie wa-
ter na die mense se huise 
bring en voer vir die honger 
diere nie,” sê Steenhuisen in 
’n verklaring.

Hy het na Makhanda (Gra-
hamstad) as ’n voorbeeld ver-
wys en gesê dié naamsveran-
dering het niks gedoen om die 
probleem met watertekorte in 
die dorp te verlig nie. 

“Vir nou behoort die enigste 
prioriteit te wees om ’n ramp 
te voorkom met droë krane en 
die ineenstorting van die land-
bou.”
) Besware of kommentaar oor 
die voorgestelde naamveran-
derings kan ingedien word by:
) Linda Zileni, 043 492 0088/ 
Linda.Zileni@ecsrac.gov.za;
) Chuma Mfikill, 043 492 0087/ 
Chuima.mfikill@ecsrac.gov.za; 
of
) Mark Mandita, 043 492 0056/ 
mark.mandita@ecsrae.gov.za 

Die Donkin Reserve-
piramide en -vuurto-
ring in Port Elizabeth.  

Foto: ARGIEF

Lynn Williams

Die batebeslagleggingseenheid van 
die nasionale vervolgingsgesag 
(NVG) het geen genade betoon toe 
hy die hof genader het om op die 
Nelson Mandelabaai-metro se voor-
malige direkteur van fasiliteitsbe-
stuur en sy vrou se luukse motors, 
eiendomme en geld in hul bankre-
kenings beslag te lê nie. 

Die eenheid wil op Patrick en He-
len Keble se bates beslag lê om die 
wins te verhaal wat hulle weens 
beweerde tenderbedrog gemaak 
het.

Die Kebles, sowel as Helen se 
twee kinders en nog ’n familielid, 
het tot 26 November om in die 
hooggeregshof in Port Elizabeth 
vertoë te rig oor waarom die bevel 
om op hul bates beslag te lê nie fi-
naal bekragtig moet word nie.

Keble word saam met Seth Ter-
blanche (sy stiefseun) en Roxane 
Bowers (sy stiefdogter) in die han-
delshof in Port Elizabeth van be-
weerde tenderbedrog van R16 mil-
joen aangekla. Die Valke het die 
drie in hegtenis geneem. 

Die staat beweer dat Keble tus-
sen Februarie 2010 en Junie 2013 
met die toekenning van ’n kontrak 
aan die metro se bodkomitee voor-
gegee het dat hy niks het om te ver-
klaar wat familie- of sakeonderne-
mings betref nie.

Dié kontrak was vir ’n tender 
wat die metro geadverteer het om 
herstelwerk aan verskeie geboue 
onder sy bestuur te doen.

Keble het dit na bewering so be-
werkstellig dat sy stiefkinders die 
kontrak kry.

Die staat beweer dat Keble gun-
ste in die vorm van groot bedrae 
kontant ontvang het van sy stief-
kinders en dat R150 000 in die reke-
ning van The Lord our Righteous-
ness Ministry (wat in Helen se 
naam is) oorgeplaas is.

Die siviele afdeling van die hoog-
geregshof het ’n bevel in adv. War-
ren Myburgh se guns bekragtig 
wat die respondente verbied om 
hul bates te versteek of daarvan 
ontslae te raak. Die aansoek is son-
der die Kebles en hul kinders se 
medewete gebring omdat die bates 
van so ’n aard is dat hulle daarvan 
ontslae kon raak. 

Volgens hofdokumente sluit dié 
lang lys van die egpaar se bates die 
volgende in: 
) Twee eiendomme in Parsonsvlei 
en die meubels daarin ter waarde 
van meer as R1 miljoen;
) ’n Huis in Blue Horizon Bay ter 
waarde van R2,4 miljoen;
) ’n Meenthuis in die Lavendula-
kompleks ter waarde van R900 000;
) ’n Mercedes-Benz C180;
) ’n Silwer Volvo; 
) ’n Wit Golf GTI;
) ’n Wit Toyota Quantum-kombi;
) Hul aandeel in vier verskillende 
ondernemings, naamlik AEO 
Transport BK, El Shaddai Facili-
ties Management BK, JPK Projects 
(Edms.) Bpk. en SJT Electro Me-
chanical Pumps (Edms.) Bpk.; en
) Die geld in hul bankrekenings.

Die egpaar is binne gemeenskap 
van goedere getroud.   

Ingevolge regter Glenn Goosen se 
bevel word die goedere soos bedde-
goed en klere, wat hulle daagliks 
nodig het, uitgesluit. 

NVG wil beslag lê op 
oudhoë se talle luukses
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Cape EAPRAC
PUBLIEKE DEELNAMEPROSES
AFRO FISHING, MOSSELBAAI

Oproep om Belanghebbende & Geaffekteerde Partye vir die

voorgestelde vismeel-en-olie-reduksiefasiliteit by die
Afro Fishing-fasiliteit in Mosselbaai

Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelnameproses ingevolge die Wet op Nasionale
Omgewingsbestuur (NEMA, Wet 107 van 1998, soos gewysig) en die Wet op Nasionale

Omgewingsbestuur: Luggehalte (Wet 39 van 2004)

'n Aansoek om en 'n salOmgewingsmagtiging (OM) Atmosferiese Uitlaatlisense (AUL)
respektiewelik ingedien word by die provinsiale Departement van Omgewingsake en

Ontwikkelingsbeplanning (DEA&DP) en die Tuinroete Distriksmunisipaliteit as die bevoegde

owerhede vir besluitneming. Die applikant stel voor die uitbreiding van die bestaande Afro Fishing-

verwerkingsfasiliteit om plek te maak vir 'n vismeel-en-olie-reduksiefasiliteit op die ou I&J-perseel

langs die bestaande inmaakfabriek.
DEA&DP-verwysingsnommer:
Ligging: Kaai 1, Mosselbaai-hawe
Indiener:Afro Fishing (Edms.) Bpk.
Omgewingskonsultant: Cape EAPrac
Vrystellings: Geen vrystellings van die OIA-regulasies is voor aansoek gedoen nie.

Dokumente beskikbaar: 'n Agtergrondinligtingdokument (AID) sal beskikbaar wees op aanvraag

aan geregistreerde B&GP's en op die Cape EAPrac-webwerf (www.cape-eaprac.co.za)

Die prosedures vir 'n ingevolge die NEMA 2014-regulasies vir OIABasiese Assesseringproses
(R327) soos gewysig en NEM:AQA R893 word gevolg vir hierdie aansoek. Die volgende gelysde

aktiwiteite is van toepassing:
NEMAR327:Aktiwiteit 34
NEM:AQAR893: Kategorie 10

Datum vanAdvertensie: 22 Februarie 2019 (Mossel BayAdvertiser & Die Burger)

Om as 'n Belanghebbende en (B&GP) geregistreer te word, word individueGeaffekteerde Party
versoek om op hierdie kennisgewing te reageer deur hul volledige kontakbesonderhede en enige

kommentaar skriftelik te stuur aan Cape EAPrac (by die ondergemelde adres) op of voor Maandag
25 Maart 2019. [Korrespondensie regdeur die res van die omgewingsproses sal slegs aan

geregistreerde B&GP's gestuur word]. Die dokumente verwant aan die assessering van die

ontwikkeling kan besigtig word op die Cape EAPrac-webwerf by www.cape-eaprac.co.za of op

versoek.

Cape EAPrac (Aandag: Melissa Mackay)
Posbus 2070 George 6530

Telefoon: 044 874 0365 Faks: 044 874 0432
E-pos:mel@cape-eaprac.co.za

'n 30 DAE-KOMMENTAARTYDPERK IS GOEDGEKEUR. ALLE KOMMENTAAR MOET TEEN
MAANDAG 25 MAART 2019 INGEDIEN WORD.

X1V8V51H-DB220219

DR PIETER JORDAAN
ORTOPEDIESE HAND CHIRURG
MBChB(US), DA(SA), FCOrth(SA), MMedOrt(UCT)
Fellowship at Wrightington Hospital Upper Limb Unit in 2017,
Fellowship in Peripheral Nerve and Hand Surgery at Birmington Hand
Surgery, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham in 2018

SPREEKKAMERS
Garden Route Hand Unit, Gloucester Laan 19, George

Telefoon : 044 050 1352
Email: info@gardenroutehandsurgeon.co.za

VERWELKOM

ADVANCED TECHNOLOGY
LATEST SURGICAL TECHNIQUES

COMPASSIONATE CARE
44 CJ LANGENHOVEN STR, GEORGE | www.ilaser.co.za

 Artritis van die hand en pols
 Tendon toestande
 Pyn as gevolg van senuwee

skade en beserings

 Dupuytren kontrakture
 Hand trauma
 Karpale Tonnel Sindroom en

verwante perifere senuwee-
toestande

Dr Jordaan het onlangs by die Garden Route Hand Unit in George aangesluit. Hier
verskaf hy en Dr PC Pelser‘n een-stop diens tesame met Handterapeute vir alle

handtoestande. www.gardenroutehandsurgeon.co.za
Areas van spesialisasie sluit in alle toestande van voorarm, pols

en hand wat behandeling, terapie of chirurgie benodig, onder andere:

SOUTH CAPE INVESTMENT HOLDINGS

(EDMS) BPK – (IN LIKWIDASIE)

MEESTER SE VERWYSINGSNOMMER:

C492/2018

Kennis geskied hiermee, ingevolge Artikels 339, 366 en 402

van die Maatskappyewet, Nr 61 van 1973, soos gewysig dat

die tweede vergadering van krediteure gehou sal word voor

die Landdros, op Woensdag, 20 Maart 2019 omMosselbaai

09:00 vir die bewys van eise teen die boedel, en om die

Likwidateurs se verslag te ontvang en om die Likwidateurs

opdragte te gee aangaande administrasie van die boedel se

sake.

DANIEACKER

Rauch Gertenbach Trustees

Lache Huis,Yorkstraat 120, George

Posbus 3, MOSSELBAAI, 6500

DanieAcker/ac

X1V8V4XD-DB220219

KENNISGEWING AAN
DEBITEURE EN KREDITEURE

I.T.V. ARTIKEL 29
In die boedel van wyle

SARAH PATRICIA MULLER

Iden teitsnommer : 501123 0024 087
Weduwee

Van : Mountview Rylaan 54, Lavalia,
George, Wes-Kaap Provinsie

en wat oorlede is op 13 Oktober 2018
Boedelnommer : 21202/2018

DEBITEURE en KREDITEURE in bogemelde boedel word
hiermee versoek om hul eise in te dien en hul skulde

te betaal by die ondergemelde adres binne 30
(DERTIG) dae vanaf datum van publikasie hiervan.

NICO SMIT INGELYF
Victoriastraat 77
George, 6529
Posbus 1916
George, 6530
Tel : 044 – 874 4727
Faks : 044 – 873 2606
E-pos : asmit@nicosmi nc.co.za
VERW : AS/MA914

KENNISGEWING AAN
DEBITEURE EN KREDITEURE

I.T.V. ARTIKEL 29
In die boedel van wyle

LIONEL PETERSEN

Iden teitsnommer : 750308 5027 080
Wewenaar

Van : St Marysstraat 6, Rosemoor
George, Wes-Kaap Provinsie

en wat oorlede is op 3 Julie 2017
Boedelnommer : 20929/2017

DEBITEURE en KREDITEURE in bogemelde boedel word
hiermee versoek om hul eise in te dien en hul skulde

te betaal by die ondergemelde adres binne 30
(DERTIG) dae vanaf datum van publikasie hiervan.

NICO SMIT INGELYF
Victoriastraat 77
George, 6529
Posbus 1916
George, 6530
Tel : 044 – 874 4727
Faks : 044 – 873 2606
E-pos : asmit@nicosmi nc.co.za
VERW : AS/PA408

Drie nuwe klasse gaan by die Primêre 
Skool Excelsior in Calitzdorp geskep 
word nadat ouers Maandag die skool 
gesluit het uit protes teen oorvol 
klasse en te min onderwysers by die 
skool. 

Die skool se hekke was tot Woens-
dag gesluit en leerlinge en onderwysers 
kon nie by die skool ingaan nie. 

’n Vergadering Woensdagaand tus-
sen die Wes-Kaapse onderwysdeparte-
ment (WKOD) en belanghebbendes 
van die skool het goed afgeloop en ’n 
oplossing is gevind, sê Bronagh Ham-
mond, woordvoerder van die WKOD. 

Volgens haar het die skool 522 leer-
linge (gr. R uitgesluit) en 13 onderwy-
sers (wat beteken daar is een onder-
wyser vir elke 40 leerlinge). 

“Die toewysing van poste in 2018 vir 
die 2019-skooljaar was vir 479 leerlinge, 

of ’n verhouding van 36:1,” sê  Ham-
mond. “Maar die getal leerlinge het 
vanjaar gestyg.”

Volgens haar het die skool nie vir ek-
stra poste aansoek gedoen nie. 

Verder het dit ook onder die WKOD 
se aandag gekom dat die skool se hoof 
en adjunkhoof nie ’n geregistreerde 
klas het nie. 

“Op die vergadering is besluit dat 
elkeen van hulle ’n klas sal kry. Dit be-
teken dat twee van die oorvol klasse 
nou in vier gedeel word. Die distriks-
kantoor het ook by die hoofkantoor vir 
nog ’n pos aansoek gedoen . 

“Daar sal dus drie nuwe klasse ge-
skep word en die getal leerlinge in elke 
klas sal dus verminder,” sê sy.

Volgens haar sal die WKOD die skool 
se leerlinggetalle monitor. 
– Jackie Kruger

WKOD gryp in ná ouers skool sluit

’n Man in sy laat 40’s wat na bewering 
sy hond in Laingsburg aangehits het om 
’n bobbejaan in ’n hok dood te byt, ver-
skyn op 25 Maart weer in die hof sodat 
die verdediging vertoë kan rig. 

Louw van der Westhuizen word deur 
die Nasionale Dierebeskermingsvereni-
ging (NDBV) van dieremishandeling aan-
gekla.

Hy sou die eerste keer op 23 Januarie 
in die landdroshof in Laingsburg verskyn 
het nadat hy gedagvaar is, maar na ver-
neem word het sy prokureur verskoning 
gemaak.

Hy het toe op 11 Februarie in die hof 
verskyn. Die saak is uitgestel tot 25 
Maart sodat die verdediging vertoë kan 
rig. 

’n Video van die voorval het in No-

vember verlede jaar op die organisasie 
Baboon Matters se Facebook-blad ver-
skyn.

In die video sien ’n mens die hond 
saam met die bobbejaan in die hok. Die 
hond val die bobbejaan aan en ’n mens 
hoor hoe ’n man onder meer sê “vat 
hom, skud hom” en “maak dood”, terwyl 
die bobbejaan skree.

Die NDBV het vroeër laat blyk hy het 
op 14 Augustus 2018 ’n klag van diere-
mishandeling by die polisie ingedien na-
dat die video aan hom gestuur is. Dit is 
onbekend presies wanneer die voorval 
plaasgevind het. 

Die NDBV het besorgdes vroeër op sy 
Facebook-blad verseker dat hy alles 
moontlik doen om toe te sien dat gereg-
tigheid geskied. – Jackie Kruger

Man later in hof oor mishandeling 

’n Sewe maande oue baba en haar 40-
jarige pa is Woensdagaand in Port Eliza-
beth in hul bed doodgeskiet.

Die ma (32), wat saam met haar kind 
en die pa in die bed was, is ongedeerd.

Volgens kapt. André Beetge, polisie-
woordvoerder, was die voorval in Maba-
sostraat, Veeplaas.

Die huis se deur is om 22:20 oopge-
skop en twee onbekende mense het in-
gebars by die kamer waar die gesin ge-
slaap het. Een het verskeie skote op die 
pa afgevuur terwyl die ma onder die 
komberse geskuil het. Die twee het hier-
na gevlug sonder om enigiets waarde-
vols in die huis te vat.

Die pa, Siyabulela Vena, en die baba, 

Asesakhe, is verskeie keer raakgeskiet en 
is op die toneel dood.

Beetge sê die motief vir die voorval is 
onbekend en alle moontlikhede word 
ondersoek.

Genl.maj. Dawie Rabie, bevelvoerder 
van die Motherwell-polisiegebied, sê die 
polisiebestuur is geskok oor die moord 
op die kind. “Die polisie veroordeel die 
moord op kinders ten sterkste. Die be-
skerming van ons kinders is ’n nasionale 
fokuspunt en prioriteit vir die polisie.”

Enigiemand met inligting oor die voor-
val word gevra om lt.kol. Willie  Mayi van 
die provinsiale georganiseerde misdaad-
ondersoekeenheid by 082 697 5914 te 
bel. – Cara-Lee Dorfling

Pa en baba in hul bed doodgeskiet

Jackie Kruger

Woedende inwoners het gister  
plakkate buite die landdroshof 
op Heidelberg in die Suid-
Kaap omhoog gehou toe ’n 
54-jarige vrou en haar 31-jari-
ge dogter op aanklag van 
moord op twee mense van in 
die 60 verskyn het.

Die lyke van George (Jors) 
Michaels (62) en sy vriendin, 
Elizabeth (Elie) Rudolph (64), 
is verlede Vrydagnag in Mi-
chaels se huis in Diepkloof 
aangetref. Hulle is albei met 
’n skerp voorwerp in die nek 
gesteek. Die twee is die aand 
na bewering deur die beskul-
digdes, Sebina Hartnick, ’n 
voormalige vriendin van Mi-
chaels, en haar dogter, Anne-
marie Skietekat (31), vermoor.

’n Buurvrou het die polisie 
gekontak nadat Hartnick glo 
oor die voorval gebel het. Die 
polisie was net ná middernag 
op die toneel. Die twee vroue 
is later in hegtenis geneem.

Hartnick het Michaels na 
bewering vroeër met die dood 
gedreig omdat sy glo jaloers 
was.

Sy en haar dogter het Maan-

dag vir die eerste keer in die 
hof verskyn.

Toe hulle gister weer ver-
skyn, het ’n groot groep inwo-
ners buite die gebou byeenge-
kom en plakkate geswaai. Op 
die plakkate was slagspreuke 
soos “Weg met moordenaars”, 
“Rot in jail” en “Geen borg”. 
Inwoners sê hulle is gekant 
teen borgtog vir die twee. 

Toe die polisie die beskul-

digdes buite die hof boei, het 
Skietekat haar gesig bedek.

Clive Pretorius, ’n inwoner 
van Heidelberg wat die hof-
verrigtinge bygewoon het, sê 
die dorp is geruk deur die 
moord. Die oorledenes was al-
bei gelief in die gemeenskap 
en mense is geskok oor die 
wyse waarop hulle dood is.

Die hofverrigtinge is tot 
Dinsdag uitgestel sodat die 

twee om regshulp kan aan-
soek doen. Hulle word in die 
gevangenis op Oudtshoorn 
aangehou.

Rudolph het die afgelope 
12 jaar as huiswerker vir 
ao. Alroy Windvogel, skakel-
beampte van die polisie op 
Heidelberg, en sy vrou, Cathy, 
gewerk. 

Die begrafnisreëlings sal la-
ter bekend gemaak word.

WOEDE EN PROTES

Ma en dogter in 
hof ná moorde 

Annemarie Skietekat (regs) bedek haar gesig terwyl polisiebeamp-
tes haar ma, Sebina Hartnick, buite die hof op Heidelberg boei.  

Inwoners van Heidelberg betoog gister buite die hof op die dorp. Foto’s: CLIVE PRETORIUS

George (Jors) Michaels  

Elizabeth (Elie) Rudolph

Cara-Lee Dorfling

’n Oos-Kaapse streekleier van 
die Boerelegioen is in verband 
met die besit van onwettige 
vuurwapens en ammunisie in 
hegtenis geneem.

Lede van die Valke se eenheid 
vir misdade teen die staat het 
Woensdagaand op ’n plaas by 
Thornhill, sowat 45 km buite 
Port Elizabeth, vir Danie Groe-
newald (52) in hegtenis geneem.

Kapt. Philani Nkwalase, 
woordvoerder van die Valke, sê 
Groenewald het 492 patrone en 
’n .22- en ’n .303-geweer in sy be-
sit gehad. 

Hy het gister vlugtig in die 
landdroshof op Hankey verskyn 
en is op borgtog van R1 000 vry-
gelaat.

Izak van Zyl, stigter van die 
Boerelegioen, sê die Valke mis-
gis hulle deur na dié beweging 
as ’n regse groep te verwys. 
“Ons is ’n organisasie sonder 
winsbejag en ’n suiwer burgerli-
ke beweging wat bestuur word 
deur oudlede van die polisie en 
weermag, wat saam met die po-
lisie werk.” Hy beskryf hulle as 
’n “tweede linie” vir die polisie 
en “beslis nie ’n regse boere-
groep nie en ook nie in opstand 
teen enige owerhede nie”.

Die beweging se embleem 
moet niemand flous nie; dit 
gaan volgens hom net oor die 
“bewaring van erfenis en kul-
tuur”.

Van Zyl sê hul opleiding 
maak dit baie duidelik dat lede 
vuurwapens en ammunisie wet-
tig moet aanhou en ingevolge 
die wet moet optree. “Die Boere-
legioen aanvaar dat die staat ’n 
prima facie-saak teen die offi-
sier het, daarom het die Valke 
en polisie met ’n lasbrief op sy 
woning toegeslaan. Hiermee dis-
tansieer ek as uitvoerende hoof 
van die Boerelegioen my van 
enige onwettige optrede van 
enige van ons lede. Ons beskou 
aanklagte betreffende misdaad 
teen die staat in ’n ernstige lig 
en sal graag die besonderhede 
van die ondersoek wil verneem 
sodat ’n interne ondersoek ook 
van stapel gestuur kan word.”

Hy vind die aanklagte 
“vreemd” omdat misdade teen 
die staat volgens hom reg-
streeks indruis teen die waar-
des en beginsels van die Boere-
legioen. “Dit is duidelik hier is 
kwaadwilligheid betrokke en 
ons sal dus ons lid ondersteun.”

Groenewald moet weer op 
22 Mei in die hof verskyn.

Leier van 
legioen 
vas oor 
wapens
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