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BRING MAMMA VIR
GHOLF OP VROUEDAG
H

eilbron Gholfklub wil
dankie sê vir al die
mammas wat by die huis
moet bly as hulle wederhelftes
swoeg en sweet op die baan. Die
president, dis nou nie Cyril nie,
maar Gerrie Muller, het die
volgende uitnodiging gerig:
“Maandag is Vrouedag, kom
betoon jou liefde vir die een wat jy
die wetter in maak met jou
laataand kuiers by die klub en kom
geniet Maandag gehalter. Dames
speel verniet en kry 'n gratis
worsbroodjie, afslaan 10:00 vir
10:30. Mans speel saam met
dames van korter “tees” af met
alternatiewe houe. Daar sal pryse
ook wees vir die beste gholf. Hoop
om julle almal daar te sien!”
Verlede Saterdag se OJ’s
Meatmarket dag is gewen deur

Wian Leeb en RJ Muller met 72
punte.
Eben Stander en Gerrie Muller is
uit hulle prys-droogte, hulle was
tweede met 71 punte. Alhoewel die
verdedigende dubbel kampioene
derde was in die kompetisie,

kon hulle nog nie weer 'n dubbel
uitspeel wedstryd wen nie, John
Watson en Jyluan Bruyns eindig
derde met 67 punte.
Saterdag is daar gewone spel soos
gewoonlik en inskrywings vanaf
10:30 vir afslaan 11:00.

Wenners vl: Wian Leeb. Dries Cilliers (borg), RJ Muller, Gerrie Muller en Eben Stander.

ONWETTIGE VUURWAPENS
I

ndien jy nog nie kans gekry het
om jou vervalde vuurwapenlisensie te hernu nie, kry jy nou
weer die geleentheid. Die regering
het 'n verlengde amnestieperiode
vir onwettige vuurwapens om
strafloos ingedien te kan word
aangekondig, en persone kan nou
weer aansoek doen vanaf
1 Augustus 2020 tot 31 Januarie
2021. Dit gee vuurwapeneienaars,
wie se wit lisensiekaartjie verval
het, kans om onder die amnestiewetgewing weer aansoek te doen
vir lisensies wat verval het. Indien
jy 'n groen kaartjie het, het jy ook
nou die geleentheid om 'n wit
kaartjie te kry. Die doel van die
wetgewing, volgens die regering,
is om beslag te lê op vuurwapens
om misdaad in Suid-Afrika te
bekamp. Dit is egter wensdenkery
om te glo dat enige misdadiger die
vuurwapenamnestieperiode sal
gebruik om hul vuurwapens in te
handig en 'n lisensie daarvoor
bekom. Die realiteit is dat wettige
eienaars, wat nie betyds hul
vuurwapenlisensie hernu het nie,
hul vuurwapens verbeur terwyl
misdadigers steeds gewapen in ons
strate rondloop. Die proses behels
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dat wapens waarvan lisensies
verval het by die plaaslike SAPS
ingehandig moet word, na die
inhandiging van die wapen is daar
slegs 14 dae tyd om die aansoekvorm vir die betrokke wapen in te
dien. Indien hierdie tyd verstryk,
neem die polisie beslag op die
wapen en word dit vernietig.
Vuurwapeneienaars wie se
lisensies verval het, moet hulle nie
laat mislei deur die amnestie-

kennisgewing nie, aangesien hulle
nie bloot aansoek kan doen om die
hernuwing van hul lisensie nie,
maar deur dieselfde volle proses
sal moet gaan soos om 'n nuwe
vuurwapen te bekom.
Vuurwapeneienaars moet ook
seker maak dat hulle
bevoegdheidsbewyse op datum is
vir heraansoeke. Vir verdere
navrae, kontak die plaaslike
polisiekantore.

