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Ons Kontrei
Ons mense se koerant sedert 1968

Matwasser

R300 p/d
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geldig vir

1 week!
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17 JANUARIE 2020 - JAARGANG 52 - 1421
R5.00 Inklusief
E-pos: info.onskontrei1@gmail.com
Telefoon: 027 213 2074
Faks: 027 213 2075

Inbreker bedreig lewens met mes

‘n Inbreker het inwoners van dié
huis in Ashstraat se lewens met ‘n
mes bedreig. Lees gerus die volledige berig op bl.3.

Lees binne:

Foto: Natasha Buys

Graad 1’s oral Michael’s
verwelkom! on
Park
loop
deur
SKULDBERADER

GLAMOUR

Frans Schreuder

@ Salon Ru-mers VREDENDAL

(NCRDC 1491-Sedert 2009)

PRYSLYS - 2020:

Nail Salon

• Gel op eie naels: R100

Ek kom
na jou toe!

072 5844 088
Skuldverligting
in terme van die
Kredietwet.

• Gel & tips: R150
• Gel op tone: R80
• Gel & tone: R150
• Akriel op eie naels:
R150
• Akriel & tips: R200

Kontak per whatsapp
om afspraak te maak

081 390 0263
Harriet Fortuin-Lesch

V&V
Restoureerders
• Timmerwerk
• Verfwerk
• Loodgieterswerk
• Plaveisel
• Enige bouwerk
• Installasie van
veiligheidsdeure,
skuifdeure,
vensters en ruite
• Skoonmaak van
geute, erwe, tuine

• Wegry van tuinvullis
Persoonlike diens en toesig

Japie & Petro
082 853 7664/083 657 2177

Oud ALGleerder durf
“Roof” aan

Damstand op 15 JAN 2020

55.70 %
Damstand op 15 JAN 2019
61.76 %

Reënval vir die week:
GEEN
Vredendal 027 213 2260
Clanwilliam 027 482 1066

Druiwe
oesmasjien
“beaters”

TE KOOP

aNITOPIA
PETSHOP
076 637 5983

De Keur Sentrum, Vredendal

Geen kwaliteitsverskil van
Braud nie.

R650 elk
Bestel vroegtydig,
wagtyd is ±3
werksdae.

Kontak
Coenie Taljaardt
082 730 1900

TUISONDERRIG

NUWE
SPEELGOED
BESKIKBAAR
VIR JOU
tROETELDIER!

Verhuring van
toerusting:
· Excavator
·Diggerloader
· Lowbed
· Dumper

(Vredendal)
Beskikbaar om
tuisonderrig te
doen, of om te
help met leerders se tuisonderrig. Kan ook
transkribering
doen en help
met lees- en
spelwerk.
Kontak CARIMA
084 336 5604 vir
enige navrae.
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Vanrhynsdorp het beste stasiekommissaris én ondersteuningsdienste!
Berig en foto: Sersant Derrick Cloete
VANRHYNSDORP: Die plaaslike SAPD kommissaris kaptein Ludick en Sigbare
het die toekenning ontvang vir die Beste Polisiëringshoof, adjudantoffisier Van der
Stasiekommissaris én die Beste Onder- Westhuizen oorhandig.
steuningsdienste, bereken vir die afgelo- Die bestuur bedank die betrokke lede vir
hulle harde werk en die leierskapsvoorpe sewe maande.
Dié toekennings is deur brigadier Bavu- beeld van kaptein Ludick in die behaal
ma, die klusterbevelvoerder, aan stasie- van hierdie toekennings.
Voor sit kaptein Ludick en adjudantoffisier Van den Berg met die trofeë.

Beste skof aangewys
Dwelmhandelaars kry bloedneus

Agter staan sersant Samuel Olivier, kaptein Louw Aggenbag (skofbevelvoerder) en konstabel Sabela Makinana en voor is konstabels Nonkululeko
Gxalaba, Junaid Blanckenberg, Selwyn Muller en Steffie Klaasse. (Afwesig
tydens die neem van die foto: adjudantoffisier Barend Williams, SAC Priscilla
Mtsewu en konstabel Thembeka Mkhenku.)
Berig en foto: Adjudantoffisier Marius Esterhuizen
VREDENDAL: Kaptein Louw Aggenbag hy tans die beste presteerder op die skof
(skofbevelvoerder) is baie trots dat sy C- deur 5 van die 10 dwelmsake te arresskof aangewys is as die beste skof van teer. Volgens hom funksioneer die skof
die kwartaal. Die skof het die afgelope 3 goed as 'n eenheid, openbaar 'n goeie
maande die volgende suksesse behaal: gesindheid onder mekaar en is ge32 persone gearresteer vir ernstige oor- motiveerd om vir baie jare die gemeentredings, 143 vir minder ernstige oor- skap te dien met hierdie positiewe intredings, 10 vir dwelms, 6 vir dronkbe- gesteldheid. Die skof is tydens 'n bestuur en 2 vir die besit van gevaarlike stuursvergadering op 6 Januarie deur
wapens - ‘n totaal van 193 arrestasies.
die waarnemende stasiebevelvoerder,
Kaptein Aggenbag verwys na die uitste- luitenant-kolonel Brandon Moses aankende werk wat konstabel Junaid Blanc- gewys as die beste skof en hy het ook sy
kenberg verrig met betrekking tot die dank uitgespreek vir die goeie werk geaanspreek van veral dwelmsake en is lewer.

Berig en foto: Adjudantoffisier Marius Esterhuizen
VREDENDAL: Tans is 2 van Vredendal volle optredes in Vredendal gedoen en
se bekendste dwelmhandelaars in hegte- beslag is gelê op 60 stoppe dagga en 8
nis na aanleiding van operasies en optre- mandrax tablette ter waarde van R1 100.
des wat teen hulle gehou is met betrek- Drie beskuldigdes is gearresteer en het
ook reeds in die hof verskyn.
king tot die onwettige handel in dwelms.
Vroeg in Desember is daar teen 'n derde Operasies is ook gehou teen persone wat
handelaar opgetree deur 'n bedekte ope- drank verkoop sonder lisensie. Twee perrasie te Vredendal-Noord wat suksesvol sone is gearresteer en aangekla vir hanuitgevoer is. 'n Koper is ingestuur om del in drank sonder lisensie.
dwelms te koop en nadat die transaksie
voltooi is, is die verdagte se
woning deursoek.
Daar is beslag gelê op 180
sakkies tik en 205 mandrax
tablette ter waarde van ongeveer R20 000.
Die beskuldigde is gearresteer en het reeds in die hof
verskyn. Hy bly in aanhouding.
Dieselfde naweek is sukses-

Die vier lede van misdaadvoorkoming wat betrokke
was gedurende die operasies is sersant Karel Barnard, konstabels Michelle
Ruiters en Anthony Linnert en adjudantoffisier
Ricardo Booise.

Ontbinde lyk in plastiekbad gevind
KULTIVARDAG: 29 JANUARIE 2020

Staan ‘n kans om ‘n heerlike bederf geskenk vir twee te
wen deur deel te neem aan Ons Kontrei se
Valentynsdagkompetisie.
Wys jou LIEFDE vir hierdie pragtige gebied waarin ons
woon: Namakwaland Weskus! E-pos vir ons ‘n natuurfoto
wat die omgewing en sy mooiste verskynsels uitbeeld na
onskontreikompetisie@gmail.com saam met jou naam en
kontaknommer voor Vrydag, 7 Februarie 2020 om 17:00.
Gelukkige trekking vind plaas op Maandag,
10 Februarie 2020 en die wenner sal telefonies in kennis
gestel word, asook in die uitgawe van Ons Kontrei op
Vrydag, 14 Februarie gepubliseer word. Slegs EEN
inskrywing per e-posadres sal toegelaat word. Terme en
voorwaardes geld.

Wys jou LIEFDE op ‘n heel besonderse manier
vanjaar!!!

Raisins SA hou op 29 Januarie ‘n kultivardag by Carpe Diem (Noord- Kaap). Die
dag word in samewerking met Raisins SA se bedryfsvennote gedoen, naamlik
die LNR, Culdevco, die Suid-Afrikaanse Plantorganisasie (SAPO) en SunWorld.
In 'n gesamentlike inisiatief het Raisins SA en LNR die afgelope 2 dekades in 'n
kultivarevalueringsprojek belê wat daarop gemik is om die kommersiële
lewensvatbaarheid van 'n aantal kultivars te identifiseer en te evalueer. Dit is 'n
trotse oomblik vir alle betrokkenes, aangesien die eerste Suid-Afrikaanse
rosyntjiekultivar (Sundowner) kommersieel geregistreer is in Suid-Afrika.
Daar word ook vars en gedroogde druiwe (waar prakties moontlik) van die
belangrikste kultivars vir die bedryf vertoon, naamlik Merbein Seedless, Selma
Pete, Sugra 39, Sunmuscat, Summer Muscat, Diamond Muscat, Flame, ens.

Beperkte plekke beskikbaar, besprekings noodsaaklik!

DROOGDRUIF KULTIVARDAG
Woensdag, 29 Jan 2020: 08:30 vir 09:00 te
Carpe Diem. Ligte middagete na afloop van program.
PROGRAM: Demonstrasie en vergelyking van
bestaande kultivars, asook nuwe potensiële
kultivars vir droogbedryf.
NAVRAE: Stefan Jordaan @ 082 305 1555
RSVP voor 22 Jan 2020 by bekkieva@raisinsa.co.za

Berig: Mariaan Smuts
CITRUSDAL: Citrusdal SAPD het op 7
November op 'n klagte van 'n beweerde
menslike oorskot wat op die plaas Hexrivier gevind is, gereageer.
Die toneel was naby die Olifantsrivier. Die
SAPD lede het 'n menslike geraamte gevind wat toegedraai was in 'n pienk enkelbed kombers. Die liggaam was reeds
in 'n gevorderde stadium van ontbinding.
Die oorledene was geklee in 'n swart
nommer 30 “skinnyjeans” van Mr Price en
'n Boss T-hemp. Die kleur van die T-hemp
is onbekend weens die verbleiking
daarvan. Hy was verder geklee in 'n swart
/grys trui. Hy is in 'n plastiekbad gevind.
Volgens die nadoodse ondersoek word
die oorledene se ouderdom ten tye van sy
dood, op ongeveer 30 jaar geskat. Die
man was tussen 1.68 en 1.7 m lank.
Die forensiese laboratorium is in die proses om die klassifisering van die DNA te
bepaal.
Indien enige persoon inligting rakende die
persoon het word hy/sy versoek om adjudantoffisier JJ Cilliers te Citrusdal SAPD
te skakel by 082 8509678
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Inbreker bedreig Ma en baba se lewens met mes
Berig: Tossie Beukes
VREDENDAL: Die Schelhase-gesin het
sowat 'n jaar gelede van Kroonstad na
Vredendal verhuis. Natalé sê sy het gedink dat Vredendal en veral die buurt
waarin hulle bly, in Ashstraat, baie veilig
en rustig is.
Vrydagoggend 3 Januarie het hierdie siening dramaties verander. Natalé vertel sy
het soos gewoonlik vroegoggend, na
haar man werk toe is, in die buitebraaiarea koffie gedrink. Daarna het sy haar
nege maande-oue seuntjie na sy kamer
geneem, 'n bottel gegee en aan die slaap
gemaak. Nadat sy seker was hy slaap
rustig, het sy hom oorgeskuif na sy bababedjie. Terwyl sy terugstap in die gang
merk sy voete wat agter die bed in die
spaarkamer uitsteek. Sy sê sy kon eers
nie glo wat sy sien nie, maar sy het die
persoon gevra wat hy in haar huis soek. 'n
Manspersoon het agter die bed opgestaan en sy sê hy het gefrons toe hy
haar aankyk. Daarna het sy hom drie keer
rustig gevra om haar huis te verlaat. Hy
het nie eers gereageer nie, maar toe ewe
skielik 'n mes uitgeruk en haar begin jaag.
Natalé sê gelukkig het sy tekkies aangehad daardie oggend, anders sou haar
voete gegly het oor die teëls in die gang.
Sy het vinnig na haar baba se kamer gehardloop en die deur toegedruk. Voordat
sy dit op knip kon kry, het die inbreker egter omtrent sy hele bolyf tussen die deur
en kosyn ingekry en met die mes na haar

hande probeer steek. Sy sê sy het net
aanhou druk op die deur toepas en gelukkig was daar 'n stewige ysterbed agter
haar wat haar só gehelp het.
Sy het aan die gil gegaan en so het haar
baba ook wakker geraak en begin huil.
Op 'n stadium het die inbreker sy hande
teruggetrek en kon sy die deur toeslaan
en sluit.
Toe het sy dadelik haar selfoon gegryp,
die SAPD se nommer gesoek en geskakel. Sy het net haar adres oor en oor
vir die vrou op die lyn geskree en gevra
hulle moet dadelik kom.
Natalé sê dit het letterlik vir haar soos
oomblikke gevoel toe die SAPD voor
haar deur stop en begin aan die veiligheidshek ruk. Sy besef toe sy sal uit die
kamer moet gaan om die deure vir die
SAPD oop te sluit. Sy het maar moed bymekaar geskraap, haar baba gegryp, die
kamerdeur oopgesluit en gehardloop om
die deur en veiligheidshek oop te sluit
onwetend of die inbreker nog in die huis
is.
Natalé sê sy het baie respek vir die
plaaslike SAPD gekry vir die manier
waarop hulle haar en die saak hanteer
het. Hulle optrede was blitsvinnig en een
van die lede het na sy 'n beskrywing van
die inbreker gegee het besef hulle het by
hom verbygery op pad na haar huis toe.
Kort nadat die ondersoek begin is, het die
SAPD die verdagte in die dorp gewaar en
positief identifiseer. Hy het egter by die

Gemeenskap verloor
geliefde staatmaker

Dirkie de Jongh
VREDENDAL: Gerhardine Dircoline de Jongh, alombekend as
Dirkie, is op 10 Februarie 1946 op Vryburg gebore en het op
Amalia skoolgegaan. Sy voltooi haar naskoolse opleiding op
Potchefstroom en gee onderwys op Oberholzer en Carltonville.
Dirkie ontmoet vir Albie de Jongh en hulle tree op 4 Oktober
1969 in die huwelik. Hierna vestig hulle hul op die plaas Welverdiend, Vredendal. Twee seuns, Albertus en Erhard word uit
die huwelik gebore.
Hulle boer tot 1996 op die plaas en in Junie 2017 trek hulle na
Leefreg-woonstelle by Vredendal Tehuis vir Bejaardes. Die De
Jonghs het die voorreg om vir drie jaar saam hier te bly tot en
met Dirkie se afsterwe op 3 Januarie.
Dirkie het met haar gawes en talente 'n merk gemaak in die
gemeenskap en het 'n geweldige groot bydrae tot die plaaslike
VLV gelewer. Veral met haar gebak en blommerangskikkings.
Sy was ook betrokke by die Blommetrein wat tydens blomseisoen deur Namakwaland gereis het. Sy sal veral onthou word
vir haar passievolle deelname aan die Wesgemeente se basaars en ander geleenthede.
Sy was 'n mens vir vrede en het nooit sleg van ander gepraat
nie, was baie lief vir haar man en kinders. Oor die jare het sy
hartprobleme ontwikkel en in 1996 'n groot hartoperasie ondergaan, maar stelselmatig het haar gesondheid verswak.
So op 3 Januarie verloor Vredendal 'n baie geliefde staatmaker
wie se nagedagtenis vir altyd sal bly.

brug in die wingerd gevlug, maar is later
by sy woning te Vredendal-Noord gearresteer.
Die 20-jarige beskuldigde is intussen
aangekla en het reeds in die hof verskyn.
Hy is tans in hegtenis. Die beskuldigde is
die vorige Vrydag vrygelaat vanuit die gevangenis, dus was hy skaars 5 dae buite
toe hy weer by misdaad betrokke geraak
het. Volgens Natalé word slegs jogurt uit
die yskas vermis.
Uit die SAPD se ondersoek blyk dit dat
die beskuldigde die huis vir 'n geruime tyd
dopgehou het, voordat hy toegang tot die
huis verkry het deur 'n skoorsteen. Hy het
ook blykbaar op dieselfde manier die huis
verlaat.
Die Schelhase-gesin wil graag ook van
die geleentheid gebruik maak om alle SAPD-lede betrokke te bedank vir hulle uitstekende diens en omgee.
Adjudantoffisier Marius Esterhuizen van
Vredendal SAPD het die volgende veiligheidswenke deurgegee:
• Diefwering beperk toegang tot 'n woning. Maak egter seker daar is nie ander
plekke waar die verdagte toegang tot die
huis kan verkry nie. Maak ook seker dat
alle hekke/deure toe en gesluit is.
• Vrugtebome lok mense. Dit gee weer
aanleiding tot huisbrake en diefstalle.
Maak seker dat u erf beveilig word om sodoende toegang te beperk.
• In bogenoemde geval was die klaer in
besit van 'n selfoon en sleutels in die deu-

re van die kamers. Dit het haar in die
noodsituasie gehelp.
• Kyk na enige items wat u kan help met
selfverdediging: brandblussers, pepersproei, ensovoort. Indien moontlikl, plaas
van hierdie items in verskillende vertrekke om tydens 'n noodsituasie te gebruik.

Wenner!

LUTZVILLE: Kevin Diergaardt van
Lutzville Kaap Agri Expressmark
oorhandig aan die wenner van die
Trastevere Kompetisie, Yolanda
Schenk, 'n biltong-en-droëworsgeskenkpak ter waarde van R300.

•
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Dagboek
2020
KLEUREATLETIEK
Vrydag, 24 Jan: Laerskool Vredendal
Vrydag, 31 Jan: Hoërskool Vredendal
Saterdag, 1 Feb: Laerskool Klawer
Saterdag, 8 Feb: Hoërskool Lutzville

SATERDAG, 25 JAN
HOëRSKOOL LUTZVILLE
KANAALSTAP

SATERDAG, 25 JAN
VREDENDAL Rooms with a View
Aneen Nel stel haar boek bekend:
365 Days: A spiritual journey. R100
per persoon, sluit ontbyt in. Kaartjies
@ 082 529 1792

VRYDAG, 14 FEB
VALENTYNSDAG!!!
Ons Kontrei doen op Vrydag, 7 Feb
‘n Valentynspromosie en nooi
besighede en individue uit om hierin
te adverteer. Kontak gerus ons
kantore by 027 213 2074.

AANLYNKALENDER by:
www.onskontrei.co.za

Soos jy Christus leer ken
Hy sê toe vir hulle: "Maar julle, wie sê
julle is Ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van
die lewende God."
Mattheus 16:15-16
Jesus het nie graag vir mense vertel dat
Hy die Messias is nie, veral nie aan die
begin nie. Dit sou ‘n gevaarlike stelling
wees om te maak! In die kring van sy dissipels maak Hy dit egter duidelik. Toe Hy
hulle daaroor uitvra, antwoord Petrus: “U
is die Christus” – die Messias, met ander
woorde. Daarop sê Jesus: Gelukkig is jy,
Simon, want ‘n mens het dit nie aan jou
bekend gemaak nie, net my Vader in
die hemele.
Luister: ons kan oor Jesus se Messiasskap
stry en allerhande geldige argumente

aanvoer, maar mense glo wat hulle wil.
Niemand word ‘n Christen omdat hy ‘n
argument verloor het nie! Hy word ‘n
Christen omdat God, deur sy Gees, in sy
hart gewerk het. Soos jy Christus leer ken
– soos die dissipels – gebeur iets in jou
hart. Christus oorrompel jou met sy liefde, sy waarheid, sy genade! Jy word
oortuig van wie Hy is. Doen dus hierdie
twee dinge, gelowige: bid vir mense en
wys Jesus vir mense!
Hemelse Vader, help my om Jesus vir
mense te demonstreer, Jesus vir mense te wees! Ek weet ek faal, maar ek
bid tog dat sy liefde en waarheid in
ander se harte sal posvat, deur my
woorde en dade.
Amen.

Briewe & Meningsblad
Persone wie se opinie op die
Briewe & Meningsblad geplaas
word, gee hul subjektiewe siening
van 'n situasie. Ons Kontrei se
bestuur en personeel stem NIE
noodwendig saam met 'n skrywer
se mening NIE. Geen rassisme,
naamskending of enige vorm van
belediging sal geduld word nie.

Stuur gerus u menings na:
redakteur.onskontrei1@gmail.com
en verskaf asb u naam en kontaknommer onder aan, naamlose
briewe sal nie oorweeg word nie.
Weens gebrek aan spasie sal
GEEN briewe met meer as 250
woorde aanvaar word nie of
geredigeer word.

Trek dan streep regdeur
Pynappel: Volgens AF Prinsloo se boek ’n
Dief aan die Kers het die naam pynappel uit
’n misverstand ontstaan. Christopher Columbus het in 1493 op die Karibiese eiland
Guadeloupe aangekom. Daar het hy vir die
eerste keer pynappels teëgekom en hom toe
misgis en gedink dis ’n dennebol omdat albei
’n stekelrige voorkoms het. Daarom noem hy
toe die vrug ’n piña, die Spaanse woord vir
dennebol. Eers later het die Spanjaarde die
onderskeid tussen ’n piña en die ware Jakob
getref.

Met skok moes ons belastingbetalers
weereens verneem van een van Matzikama se bekwame werkers wat op “verlof”' geplaas is
As dit dan nou die tendens is dat persone
wie “onbevredigende” werk verrig op verlof geplaas word, dan glo ek dat daar baie
meer amptenare is wat op verlof geplaas
moet word. Ek vra dan dat die volgende
persone ook op verlof geplaas moet
word;
• Eerstens die persoon wie verantwoordelik is vir die beheer van die stortingsterrein te Vredendal-Noord.
• Die persoon wat verantwoordelik is vir

die publieke toilette in die dorp.
• Die persoon wat verantwoordelik is vir
die algehele netheid van VredendalNoord.
• Die persoon verantwoordelik vir die versorging van boompies te Bultweg.
Ek sal nou moet ophou voorbeelde noem
anders sal die helfte van Matzikama Munisipaliteit se amptenare op verlof geplaas moet word.
Waarom word dan net 'n sekere amptenare geteiken. Trek die streep regdeur ons vereis dit ten minste van 'n demokratiese instelling.
Staak Heksejag

Tossie
Beukes

My Pa het desjare al gesê ons
Beukese se blase sit agter ons oge...
Hierdie week kon dit nie meer waar
gewees het nie. Die naweek is ‘n baie
goeie vriend oorlede en ek sukkel om
die emosies te beheer.
Ek mis klaar sy lekker lag en gesels en
skertsery. Hoeveel te meer mis sy
mense naaste aan hom dit nie? Dan
huil ek sommer omdat ek sóveel
simpatie met hulle het. Die leemte wat
so ‘n persoonlikheid laat, word nooit
weer gevul nie.
Totdat ek Totius se gedig Repos
Allieurs êrens raaklees en besef hoe
waar dít ook is. Ons rus is elders...
Hier op aarde hardloop ons rond soos
miere en vergader en maak bymekaar,
maar ons rus is elders. Niemand het
gesê dat ons lewe hier rustig en vredig
gaan wees nie, inteendeel die Bybel
waarsku ons teen ons stryd.
Om ‘n geliefde te verloor is nooit maklik
nie en elkeen gaan deur die rouproses
op ‘n ander manier. Daar is nie ‘n regte
en verkeerde manier nie en al gee baie
mense goeie raad, is daar geen resep
nie.
Berusting kom met tyd. Tyd genees
wel nie die wonde nie, maar die wonde
groei toe en die letsels wat agterbly is
‘n herinnering wat blywend is.
Die belangrikste les wat ek weer en
weer leer, is om die tyd uit te koop.
Môre is nie ‘n gegewe vir enige iemand
nie, maak dus vandag seker jy het die
mense rondom jou lief en jy bou
herinnerings saam met hulle wat ‘n
leeftyd sal hou. Neem genoeg foto’s en
lag gereeld uit jou maag.
Dít is die belangrikste wat jy uit hierdie
lewe sal kan saamneem...
SELA

Dankie vir hulp met Wêreld HIV-dag
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Hiermee wil ons namens Departement Gesondheid en Vanrhynsdorp Kliniek ons dank uitspreek vir alle hulp en donasies
wat Wêreld HIV-dag op 30 November moontlik gemaak het,
veral ook vir die gemeenskap van Vanrhynsdorp vir hulle ondersteuning deur gemeenskapsleiers en alle instansies.
Ons bedank ook graag alle ander instansies wat gehelp en bygedra het, sonder om een uit te sonder.
Ons het ons eerste tree gewaag met so 'n groot projek en is ook

met sukses beloon. Die vriendelike samewerking onder ons
gemeenskapsleiers het ons harte warm laat klop en is 'n bewys dat ons kan saamstaan vir so 'n belangrike saak soos
HIV/AIDS.
Nogmaals baie dankie.
Departement Gesondheid
Ashley Jansen, Elmarie Lukas en suster Lombard

GEMEENSKAPSKALENDER
~ 2020 ~
Ons is besig met die opdatering van ons
aanlyn gemeenskapskalender vir 2020.
Alle skole, kerke, sportklubs en
ander instansies, stuur asseblief u
belangrike datums so spoedig moontlik
na info.onskontrei1@gmail.com
Die aanlyn kalender kan besigtig word by
www.onskontrei.co.za
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Cederberg se boere soek vrou
Berig: Mariaan Smuts
Foto’s: Verskaf

CLANWILLIAM: Tydens die pas afgelope TV reeks van “Boer Soek 'n Vrou” het 3
van Cederberg se boere vir die gewilde
TV-reeks ingeskryf. Twee boere uit Clanwilliam was onder die gelukkige 5, wat die
meeste briewe ontvang het en verder aan
die reeks kon deelneem.
Ons Kontrei verteenwoordiger het na afloop van die laaste uitsending die twee
boere gekontak en gevra hoe hul die verloop van die program ervaar het.
Boer Willem Pool, van Langberg, en sy
nooi, Sanel Pretorius, het beide hul ervarings neergepen.
“Willem het met 'n Aitsa sy opwagting op
die program gemaak, maar dit het sy wildste verwagtinge oortref. Ek, Sanel, het
nie geweet wat om te verwag nie, maar ek
is bly hoe dinge uitgewerk het. Gelukkig
weet ons alles gebeur soos dit moet. Ons
sien uit om hierdie nuwe hoofstuk saam
aan te pak, saam te groei en mekaar beter te leer ken. Dis lekker om goed saam
te doen en te weet alles hoef nie meer oor
'n afstand te gebeur nie. Ons ken nie die
wenresep as dit kom by die liefde nie,
maar soos ons saam groei weet ons dat
die kans op 'n gelukkige toekoms saam 'n
realiteit kan wees.
Ek gaan die jaar in Leipoldtville by die
Christelike Privaatskool vir die graad R
leerders skoolgee. Ek is baie dankbaar
dat ek my passie kan kom uitleef in 'n omgewing en tussen mense waarvoor ek
klaar liefgeword het”, sê Sanel.
Sanel sê verder: “Die verfilming van die
reeks het in Junie 2019 begin en van die

eerste ontmoeting af het iets reeds reg
gevoel. Ons was baie gemaklik met mekaar, die gesprek het maklik gevloei en
ons het van die begin af mekaar se siele
uitgetrek. Willem het van die eerste oogopslag geweet dat ek een van die drie
dames sal wees wat plaas toe sal gaan.
Ek was aangenaam verras om te weet ek
is toe die dame wat hy graag beter wil
leer ken. Ek dink mens hoop maar in jou
hart daarvoor, dis tog hoekom jy ingeskryf het”.
Willem sê dit was uitdagend, omdat daar
tye was wat hy nie op die plaas kon wees
nie. “My werksmense was gelukkig goed
vir my en het my gehelp waar hul kon. Op
die ou end was dit gelukkig nie verniet
nie, want alles was die moeite werd.
Voordat daar al iets was het mense ons
voorgekeer en gesê ons loop met 'n glinster in die oog rond. Hulle het gesê ons
lyk verlief nog voor ons dit self geweet
het. So ja, ons kan seker sê daar was 'n
vonk van die begin af.
Dit was vreemd om 3 vroumense in my
huis te hê. Tog was dit lekker met hul hier.
Ons het almal goed oor die weg gekom.
Ons kon grappies maak en saam lag,
maar dis nie lekker om te weet dat jy iemand moet huis toe stuur nie, mens wil
nie iemand seermaak nie. Ons is dankbaar dat dinge uitgewerk het soos dit het.
Ons is opgewonde vir dit wat vir ons
voorlê”.
Boer Hentie Kruger het namens hom en
Hantie Fourie gereageer met die volgende woorde: “Boer Soek 'n Vrou was
die lekkerste ervaring van ons lewens.
Dit was 'n awesome journey! Daar was

ups and downs, baie groot uitdagings
met lekker en minder lekker verrassings.
Die tye saam met die ander boere en hul
metgeselle was ook baie aangenaam. Vir
my en Hantie was die proses onnatuurlik,
baie uitputtend en emosioneel uitmergelend, maar die platform en geleenthede is die perfekte manier om liefde te
vind.
Die week op die plaas was vir ons heerlik.
Hantie het alles geniet en dit was vir haar
lekker om te sien wat ons alles op die
plaas doen. Sy is mal oor die omgewing
en sal verseker haarself hier kan anker.
Ons moes maar vir alles by die werk verlof neem omdat die TV-span 'n mens baie
besig hou en daar nie tussenin tyd was Willem Pool en Sanel Pretorius.
om ander goed te doen nie.
Ons kinders is baie bly vir ons. Hulle almal wil net hê dat ons gelukkig moet
wees en is regtig saam met ons bly dat
ons liefde gevind het, want dis mos die
eintlike rede waarom ons ingeskryf het.
Beide ons families en al ons pelle, nes ek,
is ook baie bly vir ons. Hantie is awesome!
Ek sal die proses definitief aanbeveel vir
enige iemand wat liefde soek”.
Hentie sê met die laaste opname en reünie wat middel September, by Diamant
Estate in die Paarl, plaasgevind het, was
dit heerlik om almal te sien en het hul baie
lekker gekuier.
Hantie het intussen op 7 Januarie by 'n
prokureursfirma op Clanwilliam begin
werk, maar sê Hentie met 'n knip van die
oog:
“Daar is nog nie 'n ring nie, maar ons het
verseker planne vir die toekoms, hou die
Hantie Fourie en Hentie Kruger.
spasie dop”.

Michael’s on Park loop deur
Berig: Mariaan Smuts

gedoen dat meer as 40 misdadigers, wat
in Clanwilliam en omgewing woonagtig
CLANWILLIAM: Tussen 03:00 en 03:20 is, laasweek op amnestie vrygelaat is.
op 11 Januarie, het 'n persoon by Mi- Blykbaar is meeste van hulle huisbrekers
chael's on Park Restaurant in Parkstraat en geweldsmisdadigers. Die SAPD het
ingebreek.
die boodskap bevestig, maar kan nog nie
Die eienaar, Michael Coetzee, het die die voorval met die vrylating verbind nie.
SAPD verwittig van 'n oproep wat hy van Mense word egter gemaan dat inbrake
die sekuriteitsfirma ontvang het om te sê toeneem en dat hul versigtigheid aan die
dat 'n alarm by die restaurant afgegaan dag lê deur deure te sluit, buitegeboue te
het. Coetzee is toe self na die perseel.
beveilig en waardevolle items veilig te
Met Coetzee se aankoms by die restau- bewaar. Indien u verdagte persone
rant het hy opgemerk dat die inbreker die opmerk, skakel die SAPD om ondersoek
drade van die spreilig by die kombuis ge- in te stel. Dit is nou weer mangotyd en
knip het.
verdagtes word hierdeur na eiendomme
Hy het probeer om die deur oop te breek, gelok. Wees wakker en hou 'n ogie oor
maar was onsuksesvol. Die venster mekaar se eiendom.
langs die deur was gebreek en die diefwering was weg van die muur gebuig. Toe
die verdagte deur die venster klim, is die
alarm geaktiveer en het hy vermoedelik
weggehardloop.
Speurder-sersant Abé Koopman, ondersoekbeampte, is gekontak, het die inbraak opgevolg en Coetzee ondervra.
Sersant Rhaman van Vredendal het vingerafdrukke op die venster gekry. Geen
ander leidrade kon gevind word nie.
Die vingerafdrukke word ondersoek om
sodoende vas te stel of die verdagte se
vingerafdrukke op die stelsel is en so opgespoor kan word.
'n WhatsApp-boodskap het die ronde
Foto: Verskaf

MENSE KERK - PASTOR ANDREW
Kom ons bid vir julle in die
naam van die Here.
Vertraagde pensioengeld,
geld in jou rekening & liefdes
probleme. Manlike probleme.
Gebede vir al jou probleme.
Bel 063 926 0915

MAMA HAWA & OUPA
Betaal na werk gedoen is

My naam is Lizo.’n Vriend ry met ‘n duur motor. Ek het haar
gesmeek vir haar geheim. Sy gee my HAWA & OUPA se
nommer. Ek het hul gebel en dit was die einde van my
probleem. Ek moes kies tussen ‘n kort seun met 8 miljoen
in my rekening en huis in minder as ‘n uur of ‘n groot
beursie of rotte. Ek kies die seun. Na ‘n tydjie kry ek
resultate. Ek is nou ‘n suksesvolle besigheidsvrou. Jy is
kragtig.

Bel MAMA HAWA & OUPA 078 210 8984

Agter staan Nelda van Zyl (The Winetender), Theunette van Heerden (Kookfontein), Engela Fuller, Hantie en Hentie en voor sit Gerda de Wet, Sanet Stander en
Elizma Fuller.
Berig: Mariaan Smuts
Foto: Verskaf

Wynproe op Kookfontein kook behoorlik
LAMBERTSBAAI: 'n Groepie dames
het onlangs 'n wynproe by Kookfontein,
sowat 6km buite Lambertsbaai, bygewoon. Elizma en Engela Fuller van Potchefstroom het vir Gerda de Wet, Sanet
Stander, Hentie Kruger en sy Hantie van
Boer Soek 'n Vrou genooi om die dag
saam met hul deur te bring.
Nelda van Zyl, eienaar van The Winetender het 'n passie om wynliefhebbers op 'n
alternatiewe manier te laat wyn proe. Sy
leer wyndrinkers om hul pallet te ontdek.
Wyn is 'n baie komplekse, natuurlike produk wat van druiwe vervaardig word. Om
die werklike omvang van die kompleksiteit van wyn en die pallet te ontdek,
moet die proeërs weet hoe die pallet

saamgestel is.
Die tong het nie net smaakpapille nie,
maar ook die res van die mond speel 'n
belangrike rol om verskillende teksture te
proe. Wyn en kos is die ideale pasmaats
en het 'n uitsonderlike effek wanneer dit
reg gekombineer word.
Persone wat belangstel om meer hieroor
te wete te kom, kan Nelda kontak om 'n
wynproe te bespreek by:
http://www.thewinetender.co.za of stuur
‘n e-pos aan elda@thewinetender.co.za
of skakel 084 517 2519.
Die goeie nuus is dat die Clanwilliam Museum beplan om in die nabye toekoms 'n
palletontlederwynproe aan te bied vir belangstellendes.
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INDEKS Geklassifiseerd
* Betrekkings * Bedankings * Kennisgewings
GEKLASSIFISEERD•BETREKKINGS•BEDANKINGS•KENNISGEWINGS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GEBOORTES
STERFGEVALLE
IN MEMORIAM
BEDANKINGS
LENINGS
DIENSTE
DAGSORG
EETGOED
BETREKKING
GESOEK
10. VERLORE /
VERMIS
11. ALGEMEEN
12. BOTE / DUIKTOERUSTING
13. LEWENDEHAWE
14. TROETELDIERE
15. GESOEK /
BENODIG
16. MEUBELS
17. MUSIEKINSTRUMENTE
18. RADIO / TV /
VIDEO
19. TUINBOUDIENSTE
20. JUWELIERSWARE
21. BESIGHEIDSGELEENTHEID
22. SPORTTOERUSTING
23. VAKANSIE
AKKOMMODASIE
24. REKENAARS
25. KANTOORTOERUSTING
26. BOUMATERIAAL
27. BOUWERK / VERF
28. VERVOER
29. AKKOMMODASIE
30. TE HUUR
31. SEKURITEIT /
WAPENS
32. FIETSE
33. MASJINERIE/
IMPLEMENTE
34. ONDERDELE /
ENJINS
35. MOTORHERSTELWERK
36. SLEEPWAENS
37. MOTORFIETSE
38. WOONWAENS
39. VOERTUIE
40. EIENDOM
41. BETREKKINGS
42. BLINDINGS
43. ELEKTRIESE WARE
44. GRASSNYERS
45. TE KOOP
46. TE RUIL

KOPIEREG

Geen berig, foto, artikel of
advertensie wat in die
ONS KONTREI verskyn
het mag sonder verlof van
die Redakteur gereproduseer word nie, ingevolge Artikel 12 (7) van die
Wet op Outeursreg van
1978.
ONS KONTREI se redaksie deel nie noodwendig die menings van
lesers, adverteerders of
korrespondente nie.
Uitgegee deur Protea
Drukkery, Sentraalstraat
8, Vredendal 8160.
Uitgewer:
Riaan Oberholzer,
Posbus 140
Vredendal, 8160
Tel (027) 213 2074
Faks (027) 213 2075

9

BETREKKING
GESOEK

Betrekkings
GESOEK

Vir plasing van kennisgewings, tenders,
veilings, bedankings, gelukwensings,
betrekkings of enige ander advertensie,
e-pos u inligting na
info.onskontrei1@gmail.com of
skakel 027 213 2074.

HS Lutzville trots op A-kandidate
Marilu Smuts,
Wikus Fuller en
Stephanie
Schlettwein van
Hoërskool
Lutzville wat as
A-kandidate
aangewys is.

Pieter Coetzee
Kaapse paartjie op soek
na werksgeleentheid in
Vredendal omgewing. Wil
graag verhuis na die
platteland.

Kobus: 072 383 3359
Ronel: 082 564 8545

29

AKKOMMODASIE

DURBANVILLE Wellway
Park: Selfsorgwoonstel
ten volle toegerus. Netjies en billik. Swembad &
braaipatio, DSTV. Beste
tarief R380 per nag vir 2
persone. Slaap 4 persone
vir slegs R550 per nag.
Skakel Mev Van Niekerk
by 083 648 5858 .

Daar kan ook 'n vriend wees wat
nader aan jou is as jou eie broer.
Spreuke 18:24
Buddy, ons gaan jou lekker lag en
gesels nog baie mis. Maar ons is
dankbaar ons
kon deel wees
van jou lewe!
Renier, Tossie
& Hasie
~Repos Allieurs~

41 BETREKKINGS
VREDENDAL Spic n Span
Skoonmaakdienste soek
permanente en tydelike
vroulike werkers. MOET
betroubaar en hardwerkend wees en MOET lang
ure en onder druk kan
werk, teen betaling. Sms
of WhatsApp my na 082
561 3538.

PASELLA
ADS
SOEK verfwerk, dakke en
algemene bouwerk, gratis
kwotasie, 072 696 1899 (ook
WhatsApp).
TE KOOP: Wit Opel ‘96
model, voetstoots @ R10 000,
065 382 5340.
TE KOOP: Elektriese grassnyer in werkende toestand @
R500, 083 234 8771.
SOEK ryp vye vir konfyt, 083
234 8771.
TE KOOP: Los mat, bruin en
roomkleur, 2.4 x 1.9m @
R400, 083 481 8989.
WERK GESOEK: Huishulpwerk (Kaap of Vredendal), 073
167 1309.
WERK GESOEK: Huishulpwerk, 074 953 8559.
TE KOOP: ‘92 Volkswagen
Jetta 2 1800 CLX @ R22 000
onderhandelbaar, 082 368
2916.
TE KOOP: Bakkie tralies vir ‘n
Colt Club Cab (swaardiens
tralies), 083 236 5644.

LUTZVILLE: Hoërskool Lutzville is geëerd en trots op die negentiende jaar
se 100% slaagsyfer, drie kandidate
met 'n A-gemiddeld en 30 onderskeidings in die klas!
Boonop kwalifiseer 84% van die klas
vir toelating tot 'n Baccalaureus graad.
Die drie A-kandidate is: Marilu Smuts,
Stephanie Schlettwein en Wikus Fuller.
Hoërskool Lutzville se resultate kan
toegeskryf word aan harde werk, toewyding en vasberadenheid van die
leerders, betrokke en passievolle

AGRI Plan (SAD)
Aansoeke word ingewag vir seisoenwerkers

Algemene Werkers &
Gelisensieerde Vurkhyseroperateurs
Aansoekers moet aanmeld vir onderhoude op
20 Januarie 2020 met geldige dokumentasie
(ID en geldige vurkhyserlisensie).
Indienstredingsdatum: 3 Februarie 2020.
Vir verdere navrae skakel 027 213 1996.

Vredendal
Tel: 02721 32 6 32 (alle ure)

Begrafniskennisgewings

SUPER
SMALLS
Beskikbaar
@ R740.00
+ BTW vir
4 plasings.

JG Drilling

COETZEE
PIETER
08/05/1970 - 12/01/2020
Gedenkdiens vind plaas op Saterdag
18 Januarie 2020 om 11:00 in die NG Gemeente
Vredendal Kerkstraat. Privaat Verassing
PIETERS
JANETTA SUSANNA
13/02/1961 - 07/01/2020
Begrafnisdiens vind plaas op Saterdag
18 Januarie 2020, huisdiens om 09:00, kerkdiens
vanuit die V.G. Kerk Vredendal-Noord om 10:00.
Teraardebestelling Vredendal-Suid.
RAUSCHER
MARIA (SR)
17/03/1929 - 07/01/2020
Begrafnisdiens vind plaas op Vrydag
17 Januarie 2020, diens vanuit die Rooms Katolieke
Kerk Rietpoort om 10:30.
Teraardebestelling Rietpoort.
SLINGER
KORNEELS
21/11/1955 - 10/01/2020
Begrafnisdiens vind plaas op Saterdag
18 Januarie 2020, huisdiens om 08:30,
kerkdiens vanuit die V.G.Kerk om 10:00
Teraardebestelling Klawer.
VISAGIE
HANRI
25/06/1989 - 09/01/2020
Begrafnisdiens vind plaas op Vrydag
17 Januarie 2020 om 10:00 in die NG Gemeente
Calvinia Hantam. Teraardebestelling in Calvinia
Begraafplaas
WENTZEL
HANNAH
10/08/1983 - 09/01/2020
Begrafnisdiens vind plaas op Sondag
19 Januarie 2020, diens vanuit die huis te
Lochnersdal om 09:00.
Teraardebestelling Vredendal-Suid.

ouers, 'n ondersteunende gemeenskap en 'n hardwerkende personeel
wat omgee.
Wat die prestasie nog meer spesiaal
maak, is die feit dat die skool vanjaar
75 jaar oud is en die feesjaar met 'n
hoogtepunt kan afskop. Die skool se
tema vir 2020 is dan ook heel gepas:
My Skool, My Trots.
Met die ondersteuning van die gemeenskap sal die skool aanhou streef
om die beste onderwys moontlik aan
die kinders te bied.

Olifantsrivier Vereniging vir Persone met Gestremdhede
beskik oor 'n pos vir n dinamiese persoon:

Maatskaplike Hulpwerker (Auxillary worker)
Posvereistes
• Geldige Sertifikaat en registrasie as Maatskaplike Hulpwerker
• Geldige Kode 8 Bestuurderslisensie
• Rekenaarvaardig in MS Office programme
• Goeie administratiewe vaardighede
• Moet onafhanklik en in spanverband kan werk
• Tweetalig - twee van die drie amptelike tale in die Wes-Kaap provinsie
• Sterk leierseienskappe met goeie menseverhoudings.
Posfunksies
• Identifisering en verwysing van kliënte
• Dienslewering aan aktiwiteitsgroepe
• Uitvoering van individuele ontwikkelingsplanne
• Opstel en implementering van projekbeplannings en verslae
• Voorraad kontrolering.
Ons bied
• Salaris volgens kwalifikasies en ondervinding
• Mediese fonds en Pensioenfonds byvoordele

Boor van rotsgate
en screengate,
sowel as
prospekteer werke.
Gerrit Overbeek
083 627 1272
Hennie Coetzee
083 227 3622

Kontakbare verwysings en gewaarmerkte afskrifte van dokumentasie moet deur 'n CV vergesel word.
Aansoek vorms beskikbaar by ontvangs.
Tel. no. 027 213 5764 / e-pos: olifantsrvlg@kingsley.co.za
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020
Diensaanvaarding: 01 Maart 2020
Indien u geen terugvoering teen 15 Februarie 2020 ontvang het nie,
was die aansoek onsuksesvol.

National Certificate - Winemaking NQF Level 3
Opportunities exist at our company near Vredendal on the
West Coast for UNEMPLOYED and DISABLED learners to
be trained during 2020 to be become a cellar practitioner.
The National Certificate is aimed to provide learners with
national standards that represent the competencies required to meet the challenge of participating effectively in
the Wine making industry as a multi-skilled cellar practitioner. The training
will include both theoretical and practical training. Learners will receive a
learner allowance during the period of the learnership.
Minimum requirements: Grade 12 with math's/math literature and science as subjects • A valid code 08 Drivers license will be to your advantage • Only unemployed
candidates may apply • A clear criminal record with contactable references • Applicants must reside close to Vredendal or be willing to relocate Successful applicants must complete all theoretical and practical training over a 1 month period.
Interested candidates that meet above requirements can email their Curriculum Vitae to rene@stellarorganics.co.za or contact us at 027 216 1310 on
or before 17January 2020. We regret that we cannot contact all applicants
regarding their status. Preference will be given to previously disadvantaged
individuals.
Should you not be contacted by us within 4 weeks from the date of your submission,
please consider your application unsuccessful.
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My eerste dag in die groot skool

VREDENDAL: Juffrou Diniza de Waal en Melanie Swanepoel van Laerskool
Vredendal saam met die 27 Beertjies.

VREDENDAL: Die 28 Hasies saam met juffrou Louw en Sanet Hanekom van
Laerskool Vredendal.

Waarnemende
skoolhoof vol
moed vir 2020
VREDENDAL: Juffrou de Klerk van Laerskool Vredendal spog met 27 katjies
saam met Sanet Hanekom.

Skole spog met matriekuitslae
Berig: Verskaf
VANRHYNSDORP/VREDENDALNOORD: Hoërskool Vanrhynsdorp en
Vredendal Senior Sekondêr se matrieks het Woensdag, 8 Januarie by hulle onderskeidelike skole bymekaargekom om hulle uitslae te ontvang.

Hoërskool Vanrhynsdorp spog met ‘n
88.6% slaagsyfer.
Vredendal Senior Sekondêr is besonder trots op hulle matriekleerders wie se
slaagsyfer met 15% verbeter het van
die vorige jaar en nou 79.1% is.

VREDENDAL: Meneer Nico de Kock
wat in Oktober 2016 by Laerskool Vredendal aangesluit het, is aangestel as
waarnemende skoolhoof by die skool.
Hy het in 2003 matrikuleer te Hoërskool
Vanrhynsdorp en van 2004 tot 2007
studeer hy aan die Universiteit van die
Vrystaat.
Na sy studies het hy vir meer as 'n jaar
skoolgehou in London, Engeland. In
2009 begin hy by Laerskool Calvinia
werk. Meneer De Kock bied 'n wye verskeidenheid vakke aan, onder andere
Wiskunde, Engels, LO, SW, NW, EBW
en Tegnologie.
“My droom vir die skool is om 'n veilige en
stimulerende omgewing vir kinders, onderwysers en ouers te skep waarin almal

Meneer Nico de Kock.
hulle kreatiwiteit en passie kan uitleef,
terwyl ons baie hoë akademiese standaarde handhaaf. Dis 'n mondvol, maar
Nelson Mandela het altyd gesê: “It always seems impossible until its done”.
So ons gaan beslis probeer!” aldus meneer De Kock.

MUNICIPALITY MATZIKAMA MUNISIPALITEIT
NOTICE : APPLICATION FOR CONSENT USES

KENNISGEWING: AANSOEK OM VERGUNNINGSGEBRUIKE

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 45(1)(h) van die “Matzikama Municipality: Land Use Planning Notice is hereby given in terms of Section 45(1)(h) of the “Matzikama Municipality: Land Use Planning
By-Law, 2015” (die Verordening), dat die Munisipaliteit die volgende aansoeke in terme van Artikel By-Law, 2015”(the Bylaw) that the Council received the following applications in terms of Section
15(2)(o) van die Verordening vir oorweging ontvang het:
15(2)(o) of the Bylaw for consideration:

Eienaar & aansoeker:
Eiendom:
Grootte:
Ligging:
Huidige sonering:

Debra Lee Thurston
Gedeelte 156 (Metz) (Gedeelte van Gedeelte 49) van die
Plaas Vredendal No 292
± 6,5791 ha
Suidwes van Vredendal en wes aanliggend tot die Rooms Katolieke Kerk eiendom
Geag Landbousone I

Owner & applicant:
Property:
Extent:
Locality:
Current zoning:

Debra Lee Thurston
Portion 156 (Metz) (Portion of Portion 49) of the Farm Vredendal No 292
± 6,5791 ha
Southwest of Vredendal and west adjacent to the Roman Catholic church property
Deemed Agricultural Zone I

Proposal:
Voorstel:
An application for consent uses to allow an additional dwelling unit (± 89,65 m²) as well as the operation
ŉ Aansoek om vergunningsgebruike ten einde ŉ addisionele wooneenheid (± 89,65 m²), asook die of a tourism facility on a portion (± 9 995 m²) of Portion 156 (Metz) (Portion of Portion 49) of Farm
bedryf van ŉ toerisme fasiliteit op ŉ gedeelte (± 9 995 m²) van Gedeelte 156 (Metz) (Gedeelte van Vredendal No 292.
Gedeelte 49) van die Plaas Vredendal No 292, toe te laat.
* Access is proposed through an extension of Lausanne Road across Erf 668, Vredendal (Vredendal
* Toegang word vanuit ŉ verlenging van Lausanneweg oor Erf 668, Vredendal (Vredendal skietbaan) shooting range) to the application property by means of a proposed right of way servitude.
na die aansoek eiendom deur middel van ŉ voorgestelde reg van weg serwituut, voorgestel.
Details of this application can be obtained from ms Kriek and mr Smit during office hours.
Besonderhede van hierdie aansoek is gedurende ondergenoemde kantoorure by me Kriek en mnr Smit
Motivated objections and/or comments as stipulated in Section 50 of the Bylaw with regards to the
ter insae.
application must reach the under-mentioned in writing on/before Monday, 17 February 2020.
Skriftelik gemotiveerde kommentaar en/of besware soos bepaal in Artikel 50 van die Verordening ten
Any person who wishes to comment and/or object and who cannot write, is invited to visit underopsigte van die voorstel, moet die ondergenoemde bereik voor of op Maandag, 17 Februarie 2020.
mentioned office of the Municipality on Mondays to Thursdays between 10:00 and 15:00 where ms
Enige persoon wat kommentaar en/of beswaar wil lewer en wat nie kan skryf nie, kan Maandae tot Kriek or mr Smit will assist such person to transcribe his/her objections and/or comments.
Donderdae tussen 10:00 en 15:00 die ondergenoemde kantore van die Munisipaliteit besoek, waar me
Esi saziso siyafumaneka ngesiXhosa xa kuceliwe.
Kriek of mnr Smit sodanige person sal help om sy/haar kommentaar en/of beswaar af te skryf.
LJ PHILLIPS
WAARNEMENDE MUNISIPALE BESTUURDER
Kennisgewing no.: G1/2020

Munisipale Kantore, Kerkstraat 37
Posbus 98, Vredendal, 8160
Tel: 027 201 3300 Faks: 027 213 5098

LJ PHILLIPS
ACTING MUNICIPAL MANAGER
Notice nr.: G1/2020

Municipal Offices, 37 Church Street
PO Box 98, Vredendal, 8160
Tel: 027 201 3300 Fax: 027 213 5098
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HS Graafwater groet ‘n ikoon Naastdrift verwelkom nuwe skoolhoof
Meneer JG
Koortzen en sy
vrou, Elize
Koortzen.

GRAAFWATER: Meneer JG Koortzen
het 1 Januarie 1979 sy toetrede tot die
onderwys gemaak. In April 1994 was
Hoërskool Graafwater gelukkig om hom
as skoolhoof te ontvang. Hy het na 25 jaar
en 9 maande, in Desember die tuig neergelê vir 'n welverdiende aftrede. In totaal
het Koortzen 41 jaar van sy lewe gewy
om sy passie uit te leef in die onderwys.
Deur die jare is honderde leerders en
baie onderwysers deur Koortzen se veilige betroubare hande. As hulle aan hom
dink kom Jakobus 3:17 by hulle op: "Maar
die wysheid wat van Bo kom is allereers
sonder bybedoelings, verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye, goeie vrugte, onpartydig en opreg."
Sy vrou, Elize Koortzen was senior huishoudingtoesighouer, betrokke by die koshuis (Huis Handhaaf), maar het op 3 Mei
2011 aangesluit by Hoërskool Graafwater
se personeel. Sy was 'n groot aanwins vir
die skool en leerders. 'n Passievolle hardwerkende onderwyser wat ook baie geliefd was onder die kinders en onderwysers. Hulle drie kinders het ook suksesvol
gematrikuleer aan dié skool.
Sedert 2011 vir sewe agtereenvolgende
jaar het die skool 'n 100% matriekslaagsyfer gehad.
Dit getuig van goeie leierskap en die leerders en onderwysers van graad R tot 12,
se volgehoue harde werk. Hulle het nie
net gewerk nie, maar ook gespeel. Koortzen het ontpop as 'n akteur van formaat.
Een van sy rolle was die van 'n baie stout
Pinocchio.
Die 90- en 100-jarige feesvieringe van die

skool was van hulle hoogtepunte.
As Afrikaanse onderwyser het hy uitgestaan. Sy leerders het nooit probeer kanse vat nie, hard gewerk en danksy sy fyn
sin vir humor het hulle gereeld geskaterlag. Hulle het absoluut aan sy lippe gehang, veral as hy Afrikaans voorgeskrewe aangebied het. Verlede jaar het een
van die matrikulante 100% verwerf in
haar tweede Afrikaanse vraestel in die
eindeksamen. Hy het vir sy leerders 'n
gebalanseerde opvoedingsituasie binne
'n Christelike omgewing geskep. Dissipline en 'n akademiese standaard was
nie vir hom onderhandelbaar nie. Hy wou
net die beste vir elkeen in die skool gehad
het. Meneer Koortzen het altyd professioneel opgetree en sy beste gegee.
Danksy sy passie, toewyding, lang ure en
harde werk, het die skool van sterk tot
sterker gegroei. Hy het die personeel ten
volle ondersteun, gerespekteer, vertrou
en nooit oor hulle skouer geloer nie. Onder sy leiding kon hulle groei en ontwikkel
tot beter onderwysers. Alhoewel sy vrou
en kinders sy eerste prioriteit was, was hy
vir elke onderwyser en leerder op 'n stil en
rustige manier 'n geestelike reus. As
dinge warm geraak het, was hy hulle bron
van kalmte.
Sy lojaliteit teenoor die skool, koshuis,
leerders, ouers en gemeenskap was duidelik sigbaar in elke besluit en optrede.
Hy is 'n bobaas pannekoekbakker, braaikoning en nutsman.
Hoërskool Graafwater wens vir meneer
en mevrou Koortzen 'n welverdiende rustyd toe.

Berig en foto:
Verskaf
VREDENDAL: Meneer Gerrie Cilliers
is onlangs as skoolhoof van Naastdrift
Primêr aangestel.
Hy het van 1983 tot 1986 onderwys studeer te Paarl. Sy eerste werk as onderwyser was by Hoërskool Boesmanland
te Pofadder.
In 1994 los hy af by Laerskool Vredendal. Daarna is hy na Hoërskool Lutzville, maar keer in 1996 terug na Laerskool Vredendal.
Hy sluit in April 2016 aan by Naastdrift
Primêr as departementshoof.
Hy noem dat hy baie opgewonde is vir
die uitdagings wat die nuwe pos bied,
maar het al ‘n goeie idee van dit wat op
hom wag en is gereed om dit saam met
sy personeel aan te pak.
Sy visie is om selfstandige, verantwoordelike landsburgers die wêreld in
Meneer Gerrie Cilliers wat aangestel te stuur en om leerders te motiveer om
is as skoolhoof by Naastdrift Primêr. groter te droom.

Sportklub weer op dreef
VREDENDAL: Vredendal Sportklub is
weer oop. Maandae
tot Vrydag vanaf 16:00
tot laat en Saterdae
vanaf 12:00 tot laat.
Kom geniet n drankie
met heerlike atmosfeer en nuwe opgradering van die klub. Onthou ook al die
sportaktiwiteite wat hier plaasvind.

Sosiale Krieket
Dinsdae en Woensdae
Jaco Visagie - 083 979 5730
Pluimbal
Dinsdae en Donderdae vanaf 18:00 in
sportsaal.
Johan van der Westhuizen - 082 804
1883
Veerpyltjieklub
Donderdae in klub se braaiarea.
Andre Loucher - 082 920 1778

Kluyts aangestel as
waarnemende hoof
CLANWILLIAM: Okkie Kluyts (foto links)
is aangestel as waarnemende hoof van
Augsburg Landbougimnasium nadat
Jacques Kotzé bedank het.
Kluyts was sedert sy aanstelling in 1998
onderhoof en goed vertroud met die
skool se prioriteite.

LAER OLIFANTSRIVIER WATERGEBRUIKERSVERENIGING

VAKANTE BETREKKINGS
Geskikte aansoeke word ingewag vir die
volgende pos wat welke funksies bestaan uit:
DRYWER / OPERATEUR (6 maande kontrak)
DOEL VAN DIE POS:
• Die vervoer van goedere en personeel • Grondverskuiwing en die
instandhouding van kanaalpaaie.
MINIMUM VEREISTES:
• Graad 10 (Std. 8) • Kode 13 of EC1 rybewys met 'n geldige PDP • Bewese
kennis en ervaring in die operateuring van grondverskuiwings-masjienerie
• Persoon moet onafhanklik en met minimum toesig kan werk.

TUISVERSORGER
Ons beskik oor ‘n tydelike betrekking vir
‘n tuisversorger in Vredendal omgewing
Vereistes:
* Vorige ondervinding
* Kontakbare verwysings
* Eie vervoer
Belangstellendes kan vir Thelma kontak
by 082 805 5663 om persoonlike
onderhoud te reël.

WATERBEHEER BEAMPTE

Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

DOEL VAN DIE POS:
• Die beheer en boekhouding van waterverbruik • Die instandhouding van
die sluise • Die bestuur van Waterbeheerhulpe.

NOTICE

MINIMUM VEREISTES:
• Graad 12 met wiskunde as geslaagde vak • Bewese kennis en ervaring in
die hantering en beheer van arbeid/personeel • Afrikaans en Engels magtig
• Kode 8 rybewys • Rekenaarvaardig
Sluitingsdatum: 24 Januarie 2020
Die vergoedingspakkette sluit in 'n mededingende salaris, verpligte pensioenfonds, opsionele persoonlike mediesefonds en 13de tjek.
Die Laer Olifantsrivier Watergebruikersvereniging (LORWGV) is 'n werkgewer wat gelyke geleenthede en regstellende aksie toepas.
Rig navrae en volledige aansoeke per Curriculum Vitae (CV) aan die Menslike Hulpbronne Bestuurder:
Mev. E Engelbrecht, LORWGV, Privaatsak X1, Vredendal, 8160. Tel.
027 213 2043/4, faks 027 213 3519, e-pos: elitae@lorwua.co.za
Korrespondensie sal slegs met kortlys kandidate geskied. Alle ander applikante moet hul aansoeke as onsuksesvol aanvaar sou geen terugvoering
binne 2 weke na sluiting van die pos ontvang word nie.

Estate of the Late CJ Burger
In the Estate of the Late CHARLINA JOHANNA
BURGER, Identity Number: 380318 0013 08 2, a
widow of Keerom Farm, Citrusdal, who died at
Goodwood on 16 July 2019.
Debtors and Creditors in the above Estate are
requested to pay their debts and lodge their claims
with the undersigned within a period of 30 (THIRTY)
days reckoned as from FRIDAY 17 January 2020.
SIGNED at HERMANUS on this 6 day of January
2020.
SUN JOMAR ACCOUNTANTS
JDV DE KOCK FOR EXECUTOR
17 FLOWER STREET, HERMANUS
REF: BUR014
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Namaqua atlete woeker tydens vakansie
Berig en foto’s: Verskaf
VREDENDAL: Vir Namaqua atlete beteken vakansiehou nie 'pak weg jou tekkies' nie en hulle tree 'n hele aantal kere
regoor die land aan saam met ander langasems.
Johan Coetzee:
16 November - Mitchell's Pas 21,1km
28 Desember - Mosselbaai Pinnacle
Point 12km Trail Run
31 Desember - Hartenbos Ernst Louw
Oujaarsdraffie 10km
4 Januarie - Diaz Strand NSRI 10km.
Judith Vermeulen:
27 Desember - Cape Agulhas Trail Run
12km
29 Desember - Agulhas Legend Run
10km.
Danie en Sharon Calitz
5 Januarie - Durban Kenneth Steinbank
Trail Run 10 km
12 Januarie - Durban KZN Trail Run
13km
Sharon Calitz voltooi ook haar 100ste

parkrun op Nuwejaarsdag in Johannesburg.
Jacques Basson neem op 11 Januarie
deel aan die SA Meesters Leo Benningbyeenkoms in Groenpunt en behaal 'n
algehele tweede plek in die 400m (57,09)
en derde plek in die 800m (2:12,93).
Die Algemene Jaarvergadering van Namaqua Atletiekklub vind plaas op Maandag, 27 Januarie om 19:00 by Namaqua
Wynkelders.
Alle belangstellendes is welkom, maar dit
is veral belangrik dat voornemende atlete
teenwoordig sal wees om die dokumente
te voltooi sodat registrasie by Boland atletiek gedoen kan word voor 1 Februarie.
Die klub moet die oorspronklike, voltooide
dokumente fisies aan Boland gaan voorlê
vir goedkeuring om die lisensienommers
te aktiveer. Atlete kan nie ná 1 Februarie
met 2019-lisensienommers inskryf vir
wedlope nie.
Die klub sal atlete wat reeds met die
2019-lisensies ingeskryf het vir wedlope
Die atlete van Namaqua Atletiekklub (Peninsula, TOM, ensovoorts) se inskrywat aan verskeie wedlope deelgeneem wings verifieer nadat die 2020-lisensies
deur Boland goedgekeur is.
het die afgelope vakansie.
Inskrywingsgeld vir 2020: R300 per atLinks bo: Johan Coetzee
leet.
Regs bo:Jacques Basson
Vir navrae kontak Elna Esterhuyse by 083
Heellinks: Judith Vermeulen
701 1316.
Links: Danie en Sharon Calitz

Skaakspeler hou
skool se naam hoog

Waarnemende
skoolhoof motiveer

Mea van Zyl van Laerskool Vredendal
met haar trofee.

Meneer Engelbrecht van Vredendal Senior Sekondêr.

VREDENDAL: Mea Van Zyl, ‘n graad 6
leerder van Laerskool Vredendal, het
Weskus skaak by die SAJCC skaaktoernooi te Boksburg verteenwoordig.
Die spanne afdeling van die skaaktoernooi het plaasgevind vanaf 3 tot 8 Januarie. Mea het vir die WP O/12D span gespeel en die span behaal 'n tweede plek.
Mea het ook van 4 tot 12 Januarie deelgeneem aan die SAJCC individuele
skaaktoernooi, te Boksburg.

Berig en foto: Verskaf
VREDENDAL-NOORD: Meneer Engelbrecht het in 1988 by Vredendal Senior
Sekondêr aangesluit as onderwyser.
Hy is onlangs aangestel as waarnemende
skoolhoof by Vredendal Senior Sekondêr.
Engelbrecht het van 1984 tot 1987 onderwys studeer te Universiteit Wes-Kaapland.
Sy droom vir die skool is om die kinders te
motiveer en hulle die geleentheid te bied om
‘n beter lewe te bou deur die skool, soos die
skool hom ook die geleentheid gegee het.

MUNICIPALITY MATZIKAMA MUNISIPALITEIT

PUBLIEKE KENNISGEWING VIR INSPEKSIE VAN WAARDASIEROL
Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 78(1) saamgelees met Art 49 (1)(a)(ii) van die Wet op
Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 2004 (Wet No. 6 van 2004), hierna genoem die
“Wet, dat die Eerste aanvullende waardasierol, ten opsigte van die finansiële jaar 1 Julie 2019 tot 30
Junie 2020, as aanvulling tot die waardasierol vir 1 Julie 2016 tot 30 Junie 2020, ter insae lê vanaf 16
Januarie 2020 tot 17 Februarie 2020 op die Matzikama Munisipaliteit se webtuiste by www.
matzikamamun.co.za en by die volgende kantore van Matzikama Munisipaliteit:
• Kerkstraat 37, Vredendal- Suid
• AAS le Fleurweg, Vredendal-Noord
• Hoofstraat, Klawer
• Kerkstraat 7, Vanrhynsdorp
• Du Toitstraat, Lutzville
• Louisstraat , Ebenhaeser
• Kusweg , Strandfontein
• Hoofstraat , Doringbaai

PUBLIC NOTICE FOR INSPECTION OF VALUATION ROLL
Notice is hereby given in terms of Section 78(1) read together with Section 49 (1)(a)(i) of the Local
Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the
“Act”, that the First supplementary roll, in respect of the financial year 1 July 2019 to 30 June 2020, as
supplementary roll to the valuation roll for 1 July 2016 to 30 June 2020, are open for public inspection
as from 17 January 2020 to 17 February 2020 on the website at www.matzikamamun.co.za and at the
following offices of Matzikama Municipality:
• 37 Church Street, Vredendal-South
• AAS le Fleurweg, Vredendal-North
• Main Street , Klawer
• 7 Church Street, Vanrhynsdorp
• Du Toit Street, Lutzville
• Louis Street , Ebenhaeser
• Kusweg , Strandfontein
• Main Street , Doringbaai

'n Uitnodiging, ingevolge Artikel 49(1)(a)(ii) van die Wet, word gerig aan enige eienaar van eiendom of
'n ander persoon wat begerig is om 'n beswaar wat verband hou met enige aangeleentheid soos
gereflekteer in, of weggelaat uit, die aanvullende waardasierol, in te dien by die Waarnemende
Munisipale Bestuurder voor of op 17 Februarie 2020 om 12:00.

An invitation is hereby made in terms of Section 49 (1)(a)(ii) of the Act to any owner of property or other
person who so desires to lodge an objection with the Acting Municipal Manager in respect of any matter
reflected in, or omitted from, the valuation roll before or on 17 February 2020 at 12:00.

Die voltooide vorms moet teruggestuur word aan:
Die Waarnemende Munisipale Bestuurder, Posbus 98, Vredendal, 8160 voor 17 Februarie 2020.

The Acting Municipal Manager, P O Box 98, Vredendal, 8160 before 17 February 2020.

Attention is specifically drawn to the fact that an objection must be in relation to a specific individual
Die aandag word spesifiek gevestig op die feit dat 'n beswaar verband moet hou met 'n spesifieke property and not against the valuation roll or the rates tariffs as such.
individuele eiendom en nie teen die waardasierol in die algemeen nie en of teen die belasting tarief nie. The form for the lodging of an objection is obtainable at the abovementioned municipal offices.
Die vorm vir indiening van 'n beswaar is verkrygbaar by bogenoemde munisipale kantore.
The completed forms must be returned to:
Please note that persons who cannot read or write are invited in terms of Section 50 (3) of the Act read
Geliewe kennis te neem dat persone wat nie kan lees of skryf nie , ingevolge Artikel 50 (3) van die Wet with the Municipal Property Rates Regulations, Chapter 6 (2), to visit the office of the Acting Director of
saamgelees met die Eiendomsbelastings Regulasies Hoofstuk 6 (2), genooi word om die kantoor van Finance during office hours where officials will assist with the completion of any documentation.
die Waarnemende Direkteur Finansies te besoek waar personeel behulpsaam sal wees, gedurende For enquiries during office hours (08:00-17:00) please telephone: W J Wium - 027 201 3324.
kantoor ure, met die voltooiing van enige tersaaklike dokumentasie.
Esi saziso siyafumaneka ngesiXhosa xa kuceliwe.
Vir navrae tydens kantoorure (08:00-17:00) skakel asseblief: W J Wium - 027 201 3324.
LJ PHILLIPS
WAARNEMENDE MUNISIPALEBESTUURDER
Kennisgewing no.: K2/2020

Munisipale Kantore, Kerkstraat 37
LJ PHILLIPS
Posbus 98, Vredendal, 8160
ACTING MUNICIPAL MANAGER
Tel: 027 201 3300 Faks: 027 213 5098 Notice nr.: K2/2020

Municipal Offices, 37 Church Street
PO Box 98, Vredendal, 8160
Tel: 027 201 3300 Fax: 027 213 5098

Tel: 027 213 2074

SPORT NUUS
17 JANUARIE 2020

Hoërskool Lutzville
Kanaalstap
25 Januarie

Oudleerder van ALG voltooi 2 ekstreme sporte in een maand
Berig: Mariaan Smuts
Foto’s: Verskaf

CLANWILLIAM: Braam Nel, 'n oudleerder van
Augsburg Landbougimnasium, het in Desember
twee ekstreme sportsoorte voltooi.
Braam het 'n paar jaar gelede 'n liefde vir Enduro
motorfietsry ontwikkel omdat dit baie tegniek vereis
ten opsigte van die terreine en die deelnemer se
uithouvermoë waar dit “net jy en jou masjien” is.
Braam wou die Roof of Africa aandurf en het homself voorberei deur een keer per maand aan 'n enduro byeenkoms in die Wes-Kaap deel te neem. Baie
naweke het hy die berge rondom Clanwilliam uitgery, gedraf en fietsgery om sy liggaam sterk en fiks
te maak.
In Mei 2019 moes hy 'n kwalifiserende rit in Lesotho
doen om in aanmerking te kom hiervoor.
Die Roof of Africa het reeds in 1967 begin en is in
Desember vir die 52ste keer in Lesotho aangebied.
Die Roof word beskou as “The Mother of hard Enduro” en lok jaarliks sowat 400 deelnemers waarvan
baie die top oorsese- en top Afrika-ryers is. Die
event het van 4 tot 7 Desember in Maseru plaasgevind.
Deelnemers kon in drie kategorieë deelneem.
Brons (deelnemers wat vir die eerste keer deelneem soos Braam) en waarvoor 229 deelnemers ingeskryf het. Silwer en Goud wat vir die meer professionele ryers is.
Omdat die byeenkoms deelnemers van oral in die
wêreld insluit word dit baie goed georganiseer met
veiligheidsmaatreëls, mediese sorg op die terrein
en tegnologie op die voorgrond. Elke ryer het 'n opsporingstoestel by hom wat op 'n selfoon gevolg kan

word.
Met registrasie in Maseru moet die motorfiets voldoen aan sekere vereistes en word deeglik geïnspekteer. Veiligheid kom eerste en beskermende
klere is van kardinale belang.
Die dag na registrasie doen deelnemers 'n “Round
the Houses” waar hul in Maseru se strate, so vinnig
as wat hul kan, 'n paar rondtes moes ry. Dit was glo
maar 'n naelbytervaring.
Daarna vertrek hul na die berge waar hul aan 'n tydtoets oor 35km deelneem. Die afstand moet ook so
vinnig as moontlik voltooi word, want dit bepaal hoe
vroeg hul die volgende oggend wegtrek. Braam het
uitstekend gevaar.
Dag 2 begin by Thaba Bosiu Village en strek oor
125km wat rivierkruisings en baie uitdagende bergpasse insluit. Sommige passe is so hoog as 3 000
meter bo seevlak. Daar is wel pitstoppe tussendeur
waar hul petrol en vinnig iets te drinke kan kry.
Dag 3 strek oor 112km op nuutgemaakte roetes wat
nog nooit voorheen gebruik is nie, behalwe vir die
veewagters wat daar stap. Die nuwe paaie is 'n toets
vir man en sy masjien.
Met 'n moeë liggaam, maar met 'n baie “happy soul”
het Braam die drie uitmergelende dae in die berge in
11 uur 51 minute voltooi. Volgens sy ma, Sonell het
hy ongelooflik goed gedoen.
Die hele gesin het deel gevorm van sy bemanning
en hom met glimlagte en blydskap by die eindpunt
ingewag. Hulle is geweldig trots op Braam en dankbaar dat hy veilig kon klaarmaak. Sonell sê sy het
wel 'n paar grys hare bygekry.

Braam Nel moes vele uitdagings by Roof of Africa trotseer.

Vineyards seëvier teen Clanwilliam na 10 jaar

Belangrike
datums
vir sport:
Saterdag, 18 Januarie
SAJWV Maskam Openingskiet
te Aties Vanrhynsdorp
Vineyards Krieketklub vs Lambertsbaai
Gifberg Staptog 9km
Bymekaarkom: Shell Vulstasie
Vanrhynsdorp

Vrydag, 24 Januarie
Laerskool Vredendal
Kleureatletiek

Saterdag, 25 Januarie
Hoërskool Lutzville
Kanaalstap

Vrydag, 31 Januarie
Hoërskool Vredendal
Kleureatletiek

Saterdag, 1 Februarie
Laerskool Klawer
Kleureatletiek

Vineyards krieketklub na hulle oorwinning teen Essex van Clanwilliam.
CLANWILLIAM: Vineyards krieketklub
het die afgelope naweek teen Essex
gespeel te Clanwilliam.
Llewellyn van der Lingen het 'n goeie
fondasie gelê deur hard in te klim in die
aanvangsboulers van Essex, hy het 73

aangeteken en Max Cloete 75 nie uit
nie.
Hierdie twee het ook 'n vennootskap
van 108 aangeteken en dit het Vineyards goed op koers geplaas om die
wedstryd te wen. Die uitstaande bouler

van die dag was Marius Muller met 2/21
waarvan hy 5 skoon boulbeurte geboul
het. Max Cloete is as Man van die Wedstryd aangewys.
Die span speel die komende naweek op
hulle tuisveld teen Lambertsbaai.

Naastdrift Primêr
Kleureatletiek

Stuur jou skool of sportklub se
belangrike datums na
edit.onskontrei1@gmail.com

