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Naaldenveld, 11 april,   
Over twee dagen zal in de 
rechtbank op het 
Naaldenveld de rechtszaak 
tegen Zaki Zulu, Bongo 
Boesman en Xhavira 
Xhosa plaatsvinden.  

Deze stamhoofden worden 
ervan verdacht iets met de 
vermissing van 
ontdekkingsreiziger Dr. 
Livingstone te maken te 
hebben. Sir Shepston gaf 
vandaag aan nog steeds 
woedend te zijn over deze 
daad en meldt dat de 
daders goed gestraft 
zullen worden. 

Net als de Zulu’s en de 
Boesmans hebben ook de 
Xhosa’s nogmaals gemeld 
van niets te weten. 
Xhavira Xhosa; “De Zulu’s 
weten hier meer van en 
dat zullen we komend 
weekend ook bewijzen.” 
Zaki Zulu spreekt dit 
tegen en wijst met een 
beschuldigende vinger 
naar de Boesmans. Terwijl 
zij op hun beurt de 
Xhosa’s verdenken. 

Ondertussen zijn de medewerkers van de rechtbank 
hard bezig met de voorbereidingen. 

De planning voor het weekend ziet er als volgt uit; 

Vandaag;                   

20.30 uur Bijeenkomst groepsoudsten 

21.00 uur; Opening op de zandvlakte 

22.00 uur; Opening van de rechtszaak                                              

Morgen;                        

Verzamelen bewijslast. 

Zondag;                              

14.00 uur; Uitspraak vonnis. Ook familieleden zijn 
hier welkom. 

Proces verdwijning Dr. Livingstone nadert  

Jaargang 86 
Oplage 350.000 

Plaatselijke verordening 
Vanmorgen heeft Sir 
Shepston bekend 
gemaakt dat er vanaf 
vandaag een plaatselijke 
verordening zal gelden. 
Dit om er voor te zorgen 
dat de grote toestroom 
van bezoekers, voor het 
proces van aanstaande 
zondag, geen problemen 
zullen opleveren. 

 

Deze verordening luidt 
als volgt; 

• Alcohol, sigaretten en 
drugs zijn verboden 

• Ruim altijd je rommel 
op 

• Radio’s  en 
dergelijken zijn 
verboden 

• Kom overal op tijd!  

• Op het terrein mag 
niet gegraven worden. 

• (Open) vuur is 
verboden. Barbecuen 
mag alleen met 
toestemming van één 
van de medewerkers. 

• Het terrein mag niet 
zonder toestemming 
verlaten worden. 

• Vanaf 00.30 uur is 
stilte verplicht. 

Adres RSW-terrein: 

Scoutcentrum het 
Naaldenveld 

Zuidlaan 47 

1226 GA Bentveld 
(Aerdenhout) 

 

Voor spoedgevallen 
is de RSW-
organisatie te 
bereiken op 
telefoonnummer: 06-
20420315 
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Vandaag heeft onze verslaggever een 
interview gehad met Sir Shepston, de 
gouverneur van de kaapprovincie. 
Lees hieronder het verslag van dit 
gesprek.   

Sir Shepston, hoe maakt u het? 

Bijzonder slecht! Zoals jullie weten is 
enkele weken geleden Dr. Livingstone 
verdwenen en nog steeds is er niets 
van hem vernomen. 

Wat was uw band met Dr. 
Livingstone’? 

Ik ben zeer op hem gesteld, hij heeft 
belangrijk werk verricht voor ons 
land. En hij kwam ook vaak bij mij 
langs. 

Heeft u een idee waar hij gebleven is? 

Ik vermoed dat één van de 
stammen die in de binnenlanden 
wonen er meer mee te maken 
hebben. Helaas zijn de stammen 
die hier wonen, de Zulu’s, Xhosa’s 
en Boesmans, stuk voor stuk 
kannibalen. Ik vrees dan ook het 
ergste. 

Wie verdenkt u het meest? 

Hier doe ik geen uitspraak over. Ik 
wacht op de uitspraak van de 
rechters, deze zal aanstaande 
zondag komen. 

Heinz Winckler wint Idols 

Interview met  
Sir Shepston  
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JSE stijgt licht 
Johannesburg, 11 april, 

Nadat de koers van de JSE 
de vorige maand wederom 
daalde lijkt deze nu weer 
bij te krabbelen. De koers 
van de Rand is met 0,6% 
gestegen naar 7,9265. 

Voetbaluitslagen 
Hier de uitslagen uit de Castle 
Premiership van afgelopen week; 

Supersport Utd - Santos 2-1              
Hellenic - Kaizer Chies 1-3                 
Orlando P - Ajax Cape Town 1-0 
African Wonderers - Wits Univ1-4    

 

 

Kaapstad, 11 juli, In een spetterende 
finale heeft Heinz Winckler gisteravond 
de Suid-Africaanse versie van Idols 
gewonnen. De 24-jarige rechtenstudent 
won van zijn tegenstanders met een 
minimaal verschil. 

Het Weer 


