
2 Naweek Vrydag 22 Junie 2018

JOUBERTINA. – Altesame veertig ge-
sinne op plase word in die Langkloof 
deur die vloedwaters van die Kouga-
rivier afgesny ná die sneeu en stort-
reëns van die afgelope paar dae.

Meer as vyf duim reën is binne dae 
gemeet.

Een van die vasgekeerde boere, 
mnr. L. Oelofse van die plaas Hoeree, 
Joubertina, het gister in ’n telefoon-
onderhoud gesê dat dit meer as ’n 
week sal duur voordat hy en vyf an-
der gesinne op naburige plase die ri-
vier sal kan oorsteek.

As die kos te min raak, sal hulle dit 
onder mekaar verdeel., vertel Oelofse.

Honderde pieke, van die Outenie-
kwa en Tsitsikamma-bergreekse tot 
die Drakensberge in Natal, is met ná 
twee kouefronte met swaar sneeu 
bedek.

Stormweer keer 
talle gesinne in 
Langkloof vas

JOUBERTINA. – Mev. Jo Taute van 
Misgund, wat geld vir liefdadigheid in-
gesamel het deur die “Onse Vader” 
op ’n pennie posseël te skryf en te 
verkoop, is hier oorlede. Mev. Taute 
het sonder die hulp van ’n bril of ver-
grootglas op die seëls geskryf en dit 
was met die blote oog leesbaar. 

Sterftes

1973: Berkeley, Kalifornië. – John 
van Reenen het eergister hier die 
diskusgooi by die Amerikaanse 
universiteite-atletiekkampioen-
skapsbyeenkoms met ’n groot gooi 
van 194 vt. 10 dm. gewen. Dit word 
beskou as die belangrikste byeen-
koms in die VSA naas die nasiona-
le kampioenskappe. Van Reenen 
het vroeër ook tweede in die ge-
wigstoot geëindig.

Skets: FRED MOUTON

Groot John 
se groot gooi

Die Springbokke se 
voorry, van links, 
Hannes Marais, Gys 
Pitzer en Mof My-
burgh, oefen in Pre-
toria vir die eerste 
toets teen die be-
soekende Britse 
Leeus van 1968. 
Marais het op die 
nippertjie speel-
kans gekry nadat 
die WP-stut Gert 
Kotze hom aan die 
Bokspan moes ont-
trek weens ’n en-
kelbesering wat hy 
in die proefwed-
stryd vier dae voor 
die toets opgedoen 
het. Marais is twee 
dae voor die wed-
stryd laat weet om 
hom by die span in 
Pretoria aan te 
sluit. Die Spring-
bokke het die toets 
op Loftus Versveld 
met 25-20 gewen.

Junie 1968: OP se Hannes Marais teen Leeus

‘Die woordelike gevolge van die 
sluipmoord op Kennedy [op 6 Junie] is 

’n ononderbroke stroom – oor die radio en 
die beeldradio en in ander openbare 

kommentaar – dramaties geformuleerde 
vrae oor die redes vir geweld, en ewe 
dramatiese en betekenislose beloftes 

om die haat in die Amerikaanse 
samelewing uit te roei.’ 

– Thomas Molner, korrespondent

Skokgolwe oor Kennedy-moord
Woordeliks:

<< Terugblik Uit ons argiewe

KAAPSTAD. – Eenrigtingbane vir 
skeepvaart om die Suid-Afrikaanse 
kus word in internasionale skeep-
vaartkringe beplan, word verneem. 
Die stap word oorweeg omdat die 

groter verkeer om die suidpunt van 
Afrika ná die sluiting van die Suezka-
naal die moontlikheid van botsings 
verhoog. Dit is nog nie bekend hoe 
breed die skeepskanale sal wees nie. 

‘Verkeersbane’ vir skepe beplan

Advertensie:

Draai die wysers van die tyd 
terug, lyk jare jonger . . . u natuurlike 

ouderdom met Sir’s. 
Beëindig vir een en altyd die 

verleentheid en selfbewustheid 
veroorsaak deur kaalhoofdigheid. Met 

Sir’s kan u swem, slaap, ’n stortbad 
neem. U is heeltemal onbewus 

daarvan. Kam u Sir’s soos u eie hare. 

Bond is terug! You Only Live 
Twice met Sean Connory. In die 

Grand, PE. 

In die fliek:

Hoe Fred 
Mouton 
hom oor 
die jare 
geteken het.

Port Elizabeth. – Die grootste sleep-
boot ter wêreld, Zwarte Zee 
(1 539 ton), het gister in die hawe 
hier aangelê. Die vragskuit wat hy van 
die Persiese Golf na New Orleans 
sleep, moet herstelwerk ondergaan.

Graaff-Reinet. – Die stadsraad het 
besluit om die Ooskus-Landbou-unie 
te steun in sy vertoë om die hele 
Oos-Kaapland by die Evkom-kragnet-
werk in te skakel.

Hulle meen die oprigting van ’n nu-
we kragsentrale by Perseverance na-
by Port Elizabeth kragverskaffing kan 
vertraag.

Umtata. – Die hoofminister van die 
Transkei, opperhoof Kaiser Matanzi-
ma, het die regering bedank vir die 
meer as R60 miljoen wat die afgelo-
pe vyf jaar vir die finansiering van die 
Transkei se staatsdepartemente be-
skikbaar gestel is.

Marathon-rekord. – Willie Olivier 
van Polisie het die vinnigste mara-
thon nog in Suid-Afrika op ’n roete 
tussen Groenpunt en Simonstad ge-
hardloop: 2 uur 20 minute 21 sekon-
des – 21 sekondes vinniger as die vo-
rige vinnigste tyd, deur De Villiers 
Lamprechts. Geen nasionale of wê-
reldrekords word egter vir hierdie af-
stand erken nie.

Transatlanties. – Die Springbok-seil-
jagvaarder Bruce Dalling, wat in die 
moordende Transatlantiese alleen-
vaart tweede geëindig het, het gister 
ná ‘n goeie nagrus gesê hy sal waar-
skynlik oor vier jaar weer aan die 
wedvaart deelneem.

In’t kort

Op 18 Julie 1918 is Nelson Mandela honderd jaar gelede in die Oos-Kaap gebore.
Die Burger se joernaliste deel hul herinneringe aan Madiba, waaronder sy eerste 
kruisie by die stembus en die laaste onderhoud met hom. 

VOLGENDE WEEK: + Stuur jou mening, 
bydraes of foto’s na 
zigi.ekron@dieburger.com 
of stuur ’n SMS na 45589.

Kontakbesonderhede:


