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BESIGHEIDSURE

Baan nou speel paradys
“Ons kort die Oubaas se water” was Thys Rampai,
afgetrede greenkeeper se antwoord, wanneer aan hom
gevra word hoekom die setperke so stadig groei. Dit is
baie waar, binne 'n week na die milde reën het die baan
in 'n groen spelers paradys verander. Skoonvelde en
ruvelde het uitgegroei en dit gaan die moeilikheidsgraad
van die baan opstoot.
Die klub se jaarbeplanning is op die kennisgewingbord en die eerste kompetisie is 16 Maart. Dit word deur

Kopanang Drankwinkel en Algemene Handelaars
geborg.
Die jaarlikse klubkampioenskappe is op 23 Maart en
Star Slaghuis sal dit vanjaar borg.
Ledegelde is betaalbaar voor of op 28 Februarie.
Saterdag is die Sundowners van Vaaldriehoek hier en 'n
klompie Heilbronners gaan op Frankfort speel. Daar is
gewone spel vir lede vanaf 12:00. Wiam Rautenbach is
aan diens.

Heilbron Rolbal Nuus

Op die foto bo is: Babs Knoesen, Judith
Joubert, Suzie v/d Westhuizen en Stienie
Kotzee.

N

a al die die bravade van die
deurnag toernooi wat gehou
was het dinge by die rolbal
weer teruggekeer na normaal, almal is
uitgerus en is Valsrivier Subdistrik se
kompetisies ook weer aan die gang.
Die afgelope naweek is die dames
pare aangebied by Kroonstad
Rolbalklub. Judith Joubert en Babs
Knoesen asook Stienie Kotzee en
Suzie van der Westhuizen was die
twee spanne van Heilbron wat deelgeneem het. Heilbron spelers het hulle
weereens goed van hulle taak gekwyt
met Judith en Babs wat vierde eindig.
Hulle sal op 23 Maart in Bethlehem
aan die uitdunne deelneem.
Heilbron Rolblaklub is ook reeds
besig met die beplanning van 'n baie
spesiale rolbal pretdag wat op 23
Maart aangebied sal word met die
ondersteuning van Buffalo Valley
Spur. Daar word beplan om hierdie
dag iets besonders te maak vir alle
rolbal spelers van die omliggende
klubs, maar ook vir almal wat belangstel in rolbal.
Enigiemand wat belangstel in die
sport is welkom om Woensdae- en
Saterdaemiddae om 13:30 rolbalbaan
toe te kom, waar daar altyd iemand
sal wees om belangstellendes touwys
te maak.

Krieket Nuus

Heilbron Krieketklub het in die tweede rondte sover nog geen wedstryde gespeel nie
aangesien die velde te nat was as gevolg van die reën. Heilbron speel Saterdag hulle laaste
tuiswedstryd van die seisoen teen Rust Ter Vaal om 13:00. Heilbron Krieketklub wil net vir
Pakworks baie dankie sê vir die borg van kriekettoerusting en ook aan Maverick Paint
Professionals. Heilbron het tweede geëindig op die puntestand van die Pro 20 waar hulle
kwalifiseer vir die semi-finaal wat gespeel sal word op 16 Maart. Die finaal sal op die 16de
plaasvind - tyd en plek moet nog bevestig word. Heilbron is tans eerste op die puntestand
met 35 boulbeurte.

Heilbron - Polisiebrokkies
n 'n Toename in koperdiefstal is weer besig om kop
uit te steek. Die diewe teiken deesdae Eskom se transformators, veral op plase waar hulle die transformators
oopbreek om die koperkabels in die hande te kry. Wees
op die uitkyk vir verdagte persone en meld dit aan by
die polisie.

n Wees paraat, huisinbrake en veediefstal neem
steeds toe.
n Gesteelde eiendomme is gevind, maar die eienaar
is onbekend. Indien jy 'n grinder vermis, kan jy dit by
die Heilbron Polisiestasie gaan uitken. Bewys van
eiendom sal verlang word.

MAANDAE TOT DONDERDAE
07:30 tot 17:00
VRYDAE - 07:30 tot 16:30
SATERDAE - 08:30 tot 13:00

Kontak ons gerus vir flinke en
vriendelike diens.
Elsstraat 44 • Heilbron • 9650
Tel: 058 852 3033

