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VEILINGS

Horlosies van
vervloë jare
300 j. se pragstukke opgeveil
Die oorspronklike tekening van die kaart van Winnie the Pooh se
Hundred Acre Wood deur E.H. Shepard gaan op 10 Julie deur
Sotheby’s in Londen opgeveil word.
Foto: SOTHEBY’S

Kaart uit ‘Winnie
the Pooh’ op veiling
Die oorspronklike tekening van
die kaart van Winnie the Pooh
se Hundred Acre Wood deur
E.H. Shepard gaan in Julie deur
Sotheby’s opgeveil word.
Dié kaart, waarskynlik die bekendste een in kinderliteratuur,
dateer van 1926 en was die afgelope 50 jaar uit die openbare oog.
Dit gaan na verwagting vir
tussen £100 000 en £150 000 op die
veiling op 10 Julie in Londen
verkoop.
Dié illustrasie wat in A.A Milne se eerste Winnie the Poohboek in 1926 gepubliseer is, stel
lesers voor aan die verbeelding
van Christopher Robin en sy
vriende in die woud.
Presies 40 jaar later het die
kaart ’n hoofrol gespeel in die
Disney-rolprent, Winnie the

Pooh and the Honey Tree.
Saam met die kaart gaan vier
verdere oorspronklike Winnie
the Pooh-sketse deur E.H. Shepard wat ook ’n halfeeu laas te
sien was, verkoop word.
Dit sluit in ’n aandoenlike illustrasie waar Robin en Pooh
hand aan hand na ’n betowerende plek aan die bopunt van die
woud loop om finaal tot siens te
sê. Dit is in 1928 geteken en gaan
na verwagting vir tussen £70 000
en £90 000 verkoop.
Verder is daar ook illustrasies
uit The House at Pooh Corner
(1928).
Die vyf illustrasies gaan aangebied word op Sotheby’s se verkoping van Engelse letterkunde,
geskiedenis, wetenskap, kinderboeke en illustrasies.

Skaars en uiters waardevolle
horlosies uit ’n vervloë era word
vandeesmaand deur Leonard
Joel in Australië opgeveil.
Dié versameling van Ken
Hose, ’n kundige in die horlosiemakersbedryf, strek oor 300 jaar
en die waarde daarvan word op
A$1 miljoen geraam.
Hose het in sy tienerjare ’n
voorliefde vir antieke horlosies
ontwikkel en is gefassineer deur
hul meganika.
Terwyl hy besig was met sy
vakleerlingskap by ’n motorhawe, het hy dikwels ’n ou Amerikaanse muurhorlosie daar bewonder. Toe die eiendom later
verkoop en gesloop is, het hy die
horlosie gered en huis toe geneem. Dit het daartoe gelei dat
hy meer as 40 jaar lank horlosies
versamel en gerestoureer het om
een van die buitengewoonste
versamelings in sy soort op te
bou.
Die hoogtepunt op die veiling
is ’n uitsonderlike George ll-musiekhorlosie wat in Londen deur
die befaamde Britse horlosiemaker Charles Clay gemaak is. Die
horlosie, wat van 1735 dateer,
gaan na verwagting tussen
A$40 000 en A$50 000 behaal.
Clay is as ’n meesterhorlosie-

’n Uiters skaars Franse staanhorlosie lyk soos ’n gepantserde skip
omring deur golwe.
maker beskou en twee van sy
staanhorlosies is vir die koninklike versameling aangeskaf en
kan vandag in Windsor-kasteel
en Kensington-paleis gesien
word.
’n Ander besonderse kunswerk is ’n uiters skaars Franse
staanhorlosie wat van 1875 dateer. Dié stuk is geskoei op die
beeltenis van die USS Monitor,
’n oorlogskip wat tydens die
Amerikaanse Burgeroorlog in
1862 gebou is. Die horlosie lyk
soos ’n gepantserde skip met ’n
draaiende geskuttoring en om-

ring deur golwe. Dit staan ook
bekend as The Monitor en het
twee termometers, ’n barometer
en ’n kompas. Dit sal na verwagting vir tussen A$40 000 en
A$50 000 verkoop word.
Op die veiling is daar ook ’n
skaars Engelse toringhorlosie, ’n
Victoriaanse skelethorlosie en ’n
Engelse lanternhorlosie.
Dit word op 25 Junie in Melbourne gehou.
Leonard Joel, wat in 1919 gestig is, is die oudste veilingshuis
in Melbourne wat spesialis-kundigheid bied.

Waterverfwerk ’n hoogtepunt
Een van die hoogtepunte op Sandton Auctioneers se veiling van ’n
besonderse versameling kunswerke, meubels en Persiese matte dié
naweek is ’n waterverfskildery
deur J.H. Pierneef.
Die veilingshuis verwag dat dit
vir tot R90 000 kan verkoop.
Bieërs kan ook uitsien na kunswerke van ander voorste SuidAfrikaanse kunstenaars, onder
wie Conrad Theys, Cecil Skotnes,
William Kentridge, Otto Klar,
Carl Buchner, Frans Claerhout en
Marie Vermeulen.
Die ander lotte sluit in ’n versameling meubels in ’n Franse styl,
brons-beeldhouwerke en meer as
120 Persiese en ander Oosterse
matte.
Egtheid- en waardasiesertifikate
is beskikbaar vir al die artikels

Die waterverfskildery deur J.H.
Pierneef gaan na verwagting vir
R90 000 op Sandton Auctioneers se
veiling dié naweek verkoop.

wat van die hand gesit word.
Die verkoping word môre 9 Ju-

INSOLVENSIEVEILING!!
2,4 ha KLEINHOEWE
NET VANAF DIE R24 NABY CASHAN RUSTENBURG, NOORDWES
Insolvente Boedel: Wagner Family Trust
Meestersverwysing: K12/2014
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DONDERDAG 21 JUNIE 2018

TE: GEDEELTE 2 VAN WATERGLEN LANDBOUHOEWES 10, NET VANAF DIE R24 VANAF CASHAN,
RUSTENBURG, NOORDWES
GPS: -25.753200/ 27.273057

Grootte: ± 2,4 ha
Verbeteringe:
- Pakhuis van 32 x 20 m met klein
kamertjie binne asook `n toilet en
stort.

nie en Sondag 10 Junie vanaf 10:30
in die Lifestyle-kunsgalery in die

Lifestyle-tuinsentrum in
Randparkrif, Johannesburg, gehou.
Die artikels kan albei dae ’n uur
voor die veiling besigtig word.
Vir meer inligting, bel Ali
Khansefid by 083 231 0729 of besoek die webwerf www.sandtonauctioneers.com om die katalogus af te laai.
Daar word op die webwerf voorsiening gemaak vir diegene wat
nie self die veiling kan bywoon
nie.

Die uitsonderlike George ll-musiekhorlosie wat in Londen deur die
befaamde Britse horlosiemaker Charles Clay gemaak is.
Foto’s: LEONARD JOEL

Skatte
wat elke
sak pas
Daar gaan iets vir elke sak
wees op Bernardi Auctioneers
se veiling vir binneversierders
en versamelaars wat Saterdag
in Pretoria gehou word.
Die verkoping bied versamelaarsartikels, onder meer witen-blou Delft-porseleinware,
Royal Albert-teestelle, ’n 165stuk Rosenthal Maria-eetservies en sewe skaars avantgarde-stukke van Rosenthal se
Porcelain Noire Plattinebbel,
ontwerp deur Helmut Dresler.
Altesame 77 lotte met meubels word ook opgeveil, insluitend ’n Georgiaanse laaikas
van mahoniehout en ’n aantreklike roltoplessenaar van
Amerikaanse okkerneuthout.
Bieërs kan ook uitsien na
skommelstoele in ’n Regencystyl, ’n 19de-eeuse klerekas van
okkerneuthout in ’n Franse
Rococo-styl, rusbanke van
Kaapse stinkhout, spieëls en
’n groot, romantiese tapisserie,
wat in petit point geborduur is.
Die veiling sluit af met ’n
verskeidenheid Suid-Afrikaanse kunswerke.
Onder die hoogtepunte tel
twee impressionistiese olieverfskilderye van Christiaan
Nice, waarvoor ywerig meege-

Die aantreklike roltoplessenaar van Amerikaanse okkerneuthout.

Van die meubels, porseleinware en skilderye wat Saterdag op
Bernardi Auctioneers se veiling vir binneversierders en
versamelaars beskikbaar gaan wees.
ding sal word.
Werke van onder andere
Dirk Meerkotter, John Henry
Dykman, Paul Munro en Fred
Schimmel gaan ook beskikbaar wees.
Die veiling word Saterdag
om 10:00 in Bernardi Auctione-

ers se vertoonkamer gehou.
Besigtiging is vandag van 10:00
tot 17:00.
Vir meer inligting of om die
katalogus af te laai, bel Carl
Bernardi by 012 430 6914 of
082 445 1128 of besoek www.
bernardiauctioneers.co.za.

POTENSIAAL VIR GROEPSBEHUISINGSONTWIKKELING!
WEB18/0064
10% Deposito: Bieërs moet registreer & bewys van identiteit en woonadres lewer.
Regulasies van Verbruikersbeskermingswet: www.vansauctions.co.za
Veilingreëls lê ter insae by Gemsbokstraat 36 , Koedoespoort Industrieel, Pretoria.
Tel 086 111 8267 | Afslaer: Johan van Eyk

Reg voorbehou om lottte by te voeg, te kombineer
of te weg te laat

Vir meer besonderhede:
www.vansauctions.co.za

PRIMA EIENDOM MET
MANJIFIEKE SEE-UITSIG
EN TOEGANG TOT STRAND
STYLVOLLE 5-SLAAPKAMER-WONING
- BALLITO, KWAZULU-NATAL

Restant van Erf 561 Lichtenburg, Registrasie-afdeling IP, Provinsie Noordwes:
Groot: 2 736 m²

In likwidasie: Brizet BK, Meesterverw: C173/2018
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VRYDAG 15 JUNIE 2018

WEBKZN0007

TE: COMPENSATIONWEG 32A, BALLITOVILLE

Grootte: ± 1 368 m²
Woning: 5 slaapkamers, almal met lugversorging (2 met toegang tot balkon
en see-uitsig, 4 badkamers (3 en suite), 2 oopplansit-eetkamer, kombuis en
opwas, toegangdeur na agterkant van eiendom, gesinskamer, dubbelmotorhuis, enkelmotorhuis, swembad, groot balkon met braai-area en pakkamer.
Afslaersnota: Hierdie is ‘n asemrowende eiendom met ‘n uitsig wat
jou sprakeloos laat en daar is maklike toegang tot die strand!

Die verbeterings bestaan hoofsaaklik uit 'n woonhuis met 3 slaapkamers,
badkamer, eetkamer, sitkamer, kombuis en aparte opwaskamer. Verdere
verbeterings bestaan uit 7 x 1-slaapkamer-woonstelle, 'n Lapa met braaiarea, swembad, 5 x boorgate en 5 x skadunetafdakke.
VOORWAARDES: 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is
betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod. Saldo teen transport, 'n waarborg
gelewer te word 30 dae na bekragtiging. Kopers moet 'n bewys van Identiteit en
woonadres beskikbaar hê.
Vir nadere besonderhede skakel:

See-uitsig

10% deposito plus kommissie. Bieêrs moet registreer en bewys van identiteit en woonadres verskaf.
Regulasies van die Wet op Verbruikersbeskerming en veilingreêls:
www.vansauctions.co.za.
Tel 082 220 1312 | Afslaer: Paul Holdt
Laai ons APP af by Apple App Store of Android play
store en skandeer QR-KODE vir meer inligting.

VEILING – WOONHUIS LICHTENBURG
op DONDERDAG, 14 JUNIE 2018 OM 11:00
by 5de Straat nr 28, Lichtenburg.

Afslaer/Rudi Müller 082 490 7686
Kantoor 018 294 7391
Besoek ons webtuiste vir meer inligting asook die reëls
van die veiling en die regulasies ingevolge die
Verbruikersbeskermingswet:
www.ubique.co.za

Poortmanstr. 37, Potch Industria,
Posbus 408, Potchefstroom
X1ULY1ED-BT080618

