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Tyd: 10h30

Plek: Protea Hotel Arthur’s Road Sea Point.

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 2020/21.

Datum: 14 November 2019

Slegs bona fide-lede van die SPCID kan stem by ’n AJV. Alle

eienaars van eiendomme wat binne die SPCID val, kan lede

word sonder enige koste daaraan verbonde, maar moet

registreer voor 7 November 2019.

Kennisgewing van Algemene
Jaarvergaderig (AJV)

Vir meer besonderhede oor registrasie en dokumentasie
gaan na www.seapointcid.co.za, stuur ’n epos aan
wayne@seapointcid.co.za of skakel 021 434 1234.
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PROMOSIE

Kontak vir Melanie Els
021 910 6536 • mels@dieburger.com

Verjaar jou
besigheid
binnekort?

Ondernemings van
10 jaar of ouer
kwalifiseer vir
hierdie spesiale

verjaarsdagpromosie

Malherbe Nienaber

Die DA in die Wes-Kaapse wet-
gewer het weer vir Gwede 
Mantashe, minister van mine-
ralebronne en energie, gevra 
om te verduidelik waarom die 
provinsie se versoek vertraag 
word om krag van onafhankli-
ke verskaffers te koop.  

Deidré Baartman, DA-lid 
van die wetgewer en voorsitter 
van die staande komitee oor fi-
nansies, ekonomiese ontwikke-
ling en toerisme, het gister in 
’n verklaring gesê sy het Man-
tashe genooi om die komitee 
dié keer op 19 November toe te 
spreek oor die versoek om 
krag in die Wes-Kaap reg-
streeks van onafhanklike krag-
verskaffers te koop, soos uit-
eengesit in art. 34 van die Wet 
op die Regulering van Elektri-
siteit van 2006.

Mantashe moet sê waarom 
sy departement en die Nasio-
nale Energiereguleerder (Ner-

sa) “sloer” met die goedkeu-
ring wat die Wes-Kaap glo “on-
afhanklik van Eskom sal maak 
en van beurtkrag sal verlos”. 

“Die wet bepaal dat munisi-
paliteite die reg het om krag 
van onafhanklike bronne te 
verkry, met die goedkeuring 
van die nasionale minister van 
energie. Die minister moet dié 
proses dringend bespoedig.” 

Eskom het Woensdag fase 2-
beurtkrag aangekondig. 

Baartman sê dit kan na ra-
ming tot ’n verlies van 
R150 miljoen per dag vir die 
provinsie se ekonomie lei.

Sy het verder benadruk dat 
die Ankerlig-kragstasie by At-
lantis steeds diesel gebruik om 
krag op te wek, terwyl dit na 
vloeibare aardgas kan oorska-
kel om Eskom miljarde te be-
spaar en ekonomiese geleent-
hede in die Wes-Kaap te ont-
sluit. 

“Die nasionale departement 
het verskeie ander oplossings 

vir die kragkrisis wat hy weier 
om te oorweeg. Dié huiwering 
maak ons ekonomie dood.” 

Alan Winde, Wes-Kaapse 
premier, het Woensdag gesê 
die beurtkrag wat skielik aan-
gekondig is, “is die laaste 
strooi”.

“Pres. Cyril Ramaphosa 
moet sy minister beveel om 
munisipaliteite toe te laat om 
krag van stelsels van 1 mega-
watt (MW) tot 10 MW aan te 
koop, wat na nuwe kapasiteit 
vir kragopwekking sal lei.”

Winde sê beurtkrag is inge-
stel teen die agtergrond van 
miljarde rande wat opgedok 
word vir ’n reddingsboei aan 
Eskom.

“Die onmiddellike gevolge is 
my provinsiale regering moet 
deur die pynlike proses gaan 
om besteding aan noodsaakli-
ke dienste soos skole, hospitale 
en klinieke te besnoei om dit 
te finansier. En vir wat? Meer 
beurtkrag.”

DA eis antwoord van Mantashe

’n Bakkie en sleepwa 
met meer as honderd 
beeskoppe daarop ge-
laai, het gisteroggend 
tot ’n grillerige onge-
lukstoneel buite Kroon-
stad gelei.

Volgens inligting op 
sosiale media was daar 
163 beeskoppe agterop 
die bakkie en op die 
sleepwa.

Die bakkie was van 
Johannesburg in die 
rigting van Welkom on-
derweg toe die ongeluk 
ongeveer 6 km buite 
Kroonstad gebeur het.

Die bestuurder van 
die bakkie het beheer 
oor die voertuig verloor, 
waarna dit omgeslaan 
het. 

Die pad was besaai 
met beeskoppe.

’n Maatskappy wat 
ongelukstonele en che-
miese stortings opruim, 
het die toneel beveilig.

Die polisie het nog 
nie ’n verklaring oor die 
voorval uitgereik nie. 
– Alet van der Walt

Pad met 163 
beeskoppe 
besaai ná 
ongeluk 

Petrus Malherbe

Woolworths het bevestig hy het 
’n drasak uit al sy winkels ver-
wyder waarvan die kleure sterk 
aan die ou Suid-Afrikaanse vlag 
van die apartheidsera herinner. 

Volgens ’n woordvoerder van 
die winkelgroep is die sak nie in 
Suid-Afrika ontwerp nie, hoewel 
dit ook hier te koop was. 

Die sak is deur Country Road 
in Australië ontwerp. Wool-
worths besit Country Road.

Die sak is intussen uit winkels 
in Suid-Afrika en Australië ver-
wyder, het Woolworths by na-
vraag bevestig. 

Country Road se spoggerige 
drasakke word gekenmerk deur 
dieselfde tipe ontwerp van vyf 
gekleurde strepe. 

Die betrokke sak was deel van 
die maatskappy se jongste aan-
bod wat aangepas word in oor-
eenstemming met die seisoene, 
sê Woolworths. 

Die strepe op die sak was van 
bo na onder wit, oranje, wit, 
blou en swart. Die ou Suid-Afri-
kaanse vlag is ook oranje, wit en 
blou van bo na onder.

Boonop lyk die oranjeskake-

ring op die Country Road-sak op 
’n haar soos die skakering op die 
ou vlag. 

“Ons is spyt oor die kleurkeu-
se op die sak en het nie bedoel 
om aanstoot te gee nie,” sê Wool-
worths. Die winkelgroep vra ook 
om verskoning aan “al sy Suid-
Afrikaanse klante”. 

Woolworths kon nie bevestig 
hoe lank die sak al beskikbaar 
was voordat dit van winkelrakke 
verwyder is nie. 

’n Foto daarvan is op die sosia-
le netwerk Reddit gedeel in ’n 
groep vir Suid-Afrikaners. In ’n 
byskrif word daar gespot dat ’n 
ontwerper by Country Road 
waarskynlik binnekort afgedank 
gaan word weens die omstrede 
ontwerp van die sak. 

Intussen het Truworths van-
deesweek ook onder skoot ge-
kom nadat ’n foto op Twitter ge-
plaas is waarop wit en swart 
winkelpoppe afsonderlik uitge-
stal word. Die wit poppe verskyn 
onder die handelsmerk vir Da-
niel Hechter terwyl die swart 
poppe onder die handelsmerk 
vir Uzzi verskyn. Truworths ont-
ken egter enige bybedoelings 
met hoe die poppe gerangskik is. 

Woolies onttrek sak 
wat soos ou vlag lyk 

Woolworths se drasak met die kleure van die ou Suid-Afrikaanse vlag 
wat hy van sy rakke verwyder het. Foto: REDDIT

‘‘Ons is spyt oor die kleurkeuse op die sak en 
het nie bedoel om aanstoot te gee nie.
 — WOOLWORTHS


