
8 Aktueel Die Burger Vrydag 19 Oktober 2018

VEILING - VEILING - VEILING - VEILING - VEILING - VEILING - VEILING

Sondag 21 Oktober 2018 regstreeks om 11 vm.,
Besigtig Sa. 20 Okt. 10 vm. - 5 nm. & Sondag vanaf 9 vm.

Baie belangrik, bring asb. u ID of Rybewys vir toegang

KENNY FINBERG AUCTIONS CCKENNY FINBERG AUCTIONS CC

SMS SLEGS U E-POS-ADRES VIR ’N TALOGUS NA 0824584088

Navrae 082 552 0774 * Telefoon By Verkoping: 082 552 0774 * R2000,00 Terugbetaalbare

Deposito Vereis By Registrasie * Betaling Deur EFO Moet Voor Aflewering Verreken Word

* Alle Juweliersware Verkoop Met Waarborg & Versekeringswaardasies * Alle Horlosies

Gewaarborg As Eg En Verkoop In Werkende Toestand*

Boschenmeer-ghol andgoed,
Paarl, Wemmershoekweg 848

Oudhede, Meubels, Persiese
Tapyte, SA & Europese kuns,
Porseleinware, Staanhorlosie,
Goue & Diamantjuweliersware,

Horlosies, ens.
Eiesoortige krokodilhandsakke met goue en

diamantversierings

X1V00YW9-DB191018

Die Sea Point City Improvement District NPC (SPCID)hou 'n
AJV. Alle belanghebbende persone word genooi na 'n oorsig
van die jaar se bedrywighede en beplanning vir 2019/20.

Datum: 13 November 2018
Tyd: 10:30
Plek: Protea Hotel, Arthursweg, See Punt.

Slegs bona fide-lede van die SPCID kan stem by die AJV.
Alle eienaars van eiendomme wat binne die SPCID val, kan
lede word sonder enige koste daaraan verbonde, maar moet

registreer voor 6 November 2018.

Kennisgewing van Algemene
Jaarvergadering

Vir meer besonderhede oor registrasie en AJV dokumentasie
gaan na www.seapointcid.co.za, stuur 'n e-pos aan
wayne@seapointcid.co.za of skakel 021 434 1234

’n Jong ma van Manen-
berg op die Kaapse 
Vlakte is dood nadat sy 
Woensdagaand gewond 
is toe sy in die kruis-
vuur van ’n bende-
skietery beland het.

Huldeblyke van ge-
skokte vriende het op 
Facebook ingestroom  
vir Celeste Abdol (34), 
’n ma van twee seuns 
van onderskeidelik drie 
en vyf jaar oud.

Sers. Noloyiso Rwe-
xana, provinsiale poli-
siewoordvoerder, sê die 
skietvoorval was om-
streeks 18:00 in Ven-
sterweg. Die polisie is 
ontbied en het haar 
met ’n kopwond aange-
tref. 

“Sy is na ’n hospitaal 
geneem, waarna sy be-
swyk het.”

Luidens bronne in die 
gemeenskap was die 
skietery tussen die 
Hard Livings- en die 
Fancy Boys-bende. 

Rwexana kon dit eg-
ter nie bevestig nie. 
– Reneilwe Dhludhlu

Bendeskietery 
eis ma van 
Manenberg

Warda Meyer

Die ANC-jeugliga in die Wes-
Kaap is in die spervuur weens ’n 
aanstootlike foto wat een van sy 
lede op sosiale media versprei 
het.

Monwabisi Bahlekazi, die 
jeugliga se provinsiale woord-
voerder, het ’n foto op Facebook 
gedeel met die opskrif: “ ’n Seke-
re tak in die Dullah Omar-
streek”.

Op die foto is vier jong meisies 
wie se voortande almal uit is.

Bahlekazi het verskoning ge-
vra nadat ANC-lede en Face-
book-vriende hom uitgetrap het.

Facebook-gebruikers het on-
middellik aanstoot geneem en 
voel dat die foto op bruin mense 
gemik is.

Muhammad Khalid Sayed, die 
provinsiale voorsitter van die 

jeugliga in die Wes-Kaap, het ge-
sê die Facebook-inskrywing is in 
swak smaak en hul woordvoer-
der is tot orde geroep.

“Dit is duidelik uit die senti-
ment wat ander jeugligalede ge-
had het dat die foto-insident baie 
onsensitief was. Ons veroordeel 
dit ten sterkste. Mense het aan-
stoot geneem en ons wil dit dui-
delik stel dat ons die voorval 
hanteer,” het Sayed gesê.

Hy het gesê terwyl die inskry-
wing blykbaar ’n gekskeerdery 
was, is die jeugliga trots op sy 
beginsels van nie-rassigheid en 
sal dit glad nie duld nie. 

“Die liga is ’n mengelmoes van 
jongmense van verskeie rasse, 
en die voorval het ons laat besef 
dat baie meer gedoen moet word 
om rassegelykheid in ons party-
strukture te bewerkstellig,” het 
Sayed gesê.

Lid van Jeugliga in 
spervuur oor FB-foto

Die foto wat die woordvoerder van die Wes-Kaapse ANC-jeugliga versprei 
het.  Foto: FACEBOOK

Sammy Claassen, ANC-raadslid van die Berg-
rivier-munisipaliteit wat gesê het daar is op 
die party se Weskus-streekkonferensie na 
bruin mense as “ ’n klomp honde” verwys, 
het bedank as ANC-lid en raadslid.

“Ek bevestig my bedanking as ’n lid van 
die ANC in die Wes-Kaap 
en as raadslid. My bedan-
king tree effektief op 
Maandag 22 Oktober in 
werking,” het Claassen 
op ’n nuuskonferensie in 
Kaapstad gesê.

En die Weskus-leier be-
plan om sy voormalige 
party asook die DA, wat 
volgens hom te groot vir 
sy skoene geword het, bloedneus te gee vol-
gende jaar met die verkiesing. Hy wil sorg 
dat die bruin mense iemand in hul kamp het 
wat vir hul regte baklei.

“Ek sal begin met ’n proses van oorlegple-
ging met verskeie gemeenskappe, partye en 
leiers in die land. Ná die proses van twee we-
ke sal ek bekend maak wat ek vir my politie-
ke toekoms beplan.”

Claassen sê hy sal vandag sy amptelike 
briewe aan die party en die munisipaliteit 
oorhandig.

Faiez Jacobs, ANC-sekretaris in die Wes-
Kaap, het Claassen voorspoed toegewens. 
– Warda Meyer

ANC-lid bedank, wil   
op bruin kiesers fokus

Sammy Claassen

Warda Meyer

Sewe betogers, onder wie twee 
jeugdiges, is gister in hegtenis 
geneem weens gewelddadige be-
togings in Atlantis buite Kaap-
stad.

Skokgranate, traanrook en 
rubberkoeëls is gister afgevuur 
om oproerige inwoners van 
Witsand, naby Atlantis, uiteen 
te jaag.

Ontstoke inwoners het dou-
voordag die strate ingevaar en 
geboue en paaie in die gebied 
met bome en brandende motor-
bande versper.

Betogers het die gebied tot 
stilstand geruk en hul vroeëre 
beloftes van ’n “total shut-
down” gewelddadig gestand ge-
doen. 

Hulle eis onder meer dat die 
Kaapse metroraad sy diensle-
wering verbeter en geriewe 
soos ’n gemeenskapsaal, kli-
niek, polisiestasie en skole in 
die gebied oprig.

Die gemeenskap eis ook die 
kop van sewe raadslede.

Gemeenskaplede, gewapen 
met plakkate waarop die name 
van die sewe raadslede is, sê 
dié raadslede is niks werd nie 
en moet onmiddellik bedank 
weens beweerde korrupsie en 
omdat hulle glo gemeenskaps-
ontwikkelingsprojekte in die 

gebied vertraag en dienslewe-
ring in die wiele ry om selfsug-
tige politieke redes.

Thobile Maseti, ’n inwoner, 
sê die gemeenskap is ontstoke 
oor die inhegtenisneming van 
sewe betogers.

“Ons kan ophou betoog, maar 
ons wil hê diegene wat aange-
keer is, moet vrygelaat word.”

Maseti sê dié mense is nie 
misdadigers nie en beywer hul-
le net vir hul regte.

Chris Nissen, Wes-Kaapse 
kommissaris van die Suid-Afri-
kaanse Menseregtekommissie, 
sê hy sal vandag in Atlantis 
wees om te verseker dat ge-
meenskapsleiers en verteen-
woordigers van die plaaslike 

owerhede om een tafel sit en 
die kwessies bespreek.

“Die probleem met al hierdie 
diensleweringsbetogings is die 
feit dat die verkose leiers in ons 
gemeenskappe die vertroue van 
die mense verloor het,” sê hy.

Nissen sê raadslede moet al-
les in die stryd werp om te ver-
seker dat hulle die mense se 

vertroue weer wen, anders 
gaan mense altyd ’n rede hê om 
die strate in te vaar. 

Kenny Africa, Wes-Kaapse 
verkeershoof, sê die meeste 
paaie in en om Atlantis was gis-
ter vir verkeer gesluit weens 
die betogings.

Motoriste is aangeraai om die 
N7 of R27 te gebruik.

BETOGINGS IN ATLANTIS

Polisie jaag inwoners 
uiteen, sewe in arres 

Betogers versper gister paaie met 
brandende bome en motorbande in 
Atlantis buite Kaapstad.

Foto: ADRIAN DE KOCK


