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Die manne met die dik 
tjekboeke sal hulle 
eersdaags moet inruil vir 

die knoppies op die rekenaar – 
klink vergesog, maar daar is reeds 
beperkings gestel op die bedrag 
wat verhandel word.

R50 000.00 is die grootste 
bedrag wat per tjek aanvaar word, 
so vertel die bankteller my nou die 
dag. Ek kyk hom vas in die oë en 
ek trek my skouers terug, staan 
weer regop uit my “jammer-ek-
leef-houding”. Dankie, sê ek en 
draai om – iemand dink meer van 
my as my bankbestuurder.

 Hy vertel dat die banke tjeks 
heeltemal uit die handel gaan 
onttrek omrede dit te duur geword 
het om dit te bedryf – alles moed 
tred hou met die tegnologie. Dit is 
vinniger, meer doeltreffend en 
veiliger.

 Daar is reeds selfone en 
rekenaars  wat daagliks die 
oorskakeling bedryf en baie manne 
en vroue is vertroud met die 
stelsel. Die tjekboek  wat 350 jaar 
in bedryf is – vanaf die 17 eeu – 
het betaling gerieflik gemaak. 

Die tjek het dikwels ook 
“gehop” wanneer daar nie fondse 
in die bank was nie en dit het eers 

VET TJEK GAAN 
EERSDAAGS “HOP”

Nog 'n Springbok wat nou na vore gekom het is Wyle Luther Els 
wat SA verteenwoordig het in Jukskei.

oor 'n paar dae op die lappe 
gekom. Die digitale betaling is 
dadelik. Jy weet onmiddellik of 
die bedrag oorbetaal is.

 Van geldwaarde gepraat - sien 
nou die dag aangeteken in my 
dagboek wat ek daardie jare nog 
as kliënt van my bank ontvang het 
- toe ek nie soos deesdae net 'n 
knoppie was  nie - dat 'n ton 
geelmielies R513 boerprys was. 
Dit was in 1998. Nou na 22 jaar is 
die prys rondom R2 400. In die 
Herald van 1998 word 'n 1 liter 
melk vir R1.90 verkoop. Dit is 
seker hoekom tjeks nie meer 
gebruik word nie, want daar is nie 
meer skryfplek vir groot bedrae 
nie en R50 000.00 is kleingeld. 
Heelskaap in die slaghuis se prys 
was R13.30 per kg in 1998.

 In 1886 was die Oranje Vrijstaat 
in Boerebeheer nadat die Engelse 
in 1854 afstand gedoen het. In 
1877 tot 1880 het die Engelse 
weer besit oorgeneem en het dit 
bekend gestaan as Orange River 
Colony. Vanaf 1881 tot 1902 was 
dit weer Oranje Vrijstaat nadat 
Brittanje dit in 1902 geannekseer 
het en weer as Orange River 
Colony bestuur het.

Time Gentlemen – Tom Watson

OU TJEK VAN 1886: “Ounooi” - dit is nou skoonpa se dogter wanneer hy na haar verwys, 
was in die 1950-jare lid van Oranje Vrystaatse Provinsialeraad personeel en was gesetel by 
die Raadsaal in Bloemfontein. Daar waar gen. Christiaan de Wet op sy perd Fleur sit as hy 
nog nie ry gekry het nie. Hulle het skoongemaak en van al die ou rommel ontslae geraak. Sy 
het die gekanselleerde tjek van 1886 gebêre ter nagedagtenis van die geskiedenis.

Op die foto links: 
Raadsaal in Bloemfontein

Foto bo: Uitnodiging

Pensioenarisse wat 
kwalifiseer vir kortings 
op erfbelasting vir die 

nuwe munisipale belastingjaar 
wat op 1 Julie 2020 begin het, 
moet othou dat aansoeke vir 
die afslag gedoen moet word 
voor 31 Augustus 2020. 

Om te kwalifiseer moet die 
applikant die eienaar van die 
eiendom wees en dit self 
bewoon, ouer wees as 60 jaar 
of 'n ongeskiktheidspensioen 
ontvang en nie eienaar wees 
van meer as een eiendom nie.

Die inkomste van die 
huishouding (d.w.s. applikant 
en gade) moet minder beloop 
as R 7 850,00 per maand. 
Kortings word as volg 
bereken: op inkomste van      
R0,00 tot R4 200,00 per 
maand: 100% op inkomste 
van R4 201,00 tot R4 660,00 
per maand: 60%; op inkomste 
van R4 661,00 tot R7 252,00 
per maand: 30% en op 

PENSIOENARISSE 
MOET ONTHOU!

inkomste van R7 253,00 tot R7 
850,00 per maand: 15%.

Aansoekvorms vir die korting is 
by munisipale kantore beskikbaar 
en pensioenarisse wat hulp met 
die aansoek benodig is welkom 
om Raadslid Phillip van der 
Merwe van die Vryheidsfront Plus 
te Heilbron te kontak by 05885 
22041. Dit word sterk aanbeveel 
dat die aansoeke in duplikaat 
voorberei word sodat die 
munisipaliteit by indiening 'n 
ontvangserkenning op die 
duplikaat kan aanbring as bewys 
van ontvangs.


