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Dubbels bou spangees
Nog plek in Suid-kerk dag

D

ie plaaslike dubbels uitdaging het die
spanne vurig aan die speel en word
daar sommer oor en weer uitdagings
afgehandel gedurende die week. Verlede
Saterdag het Julyan Bruyns se “Pings” die
praatwerk gedoen en wen hy die plaaslike
kompetisie met 40 punte. Sy dubbelsmaat
John Watson eindig tweede met 38 punte.
Johan Nelson en Willie Pretorius het teen
hulle dubbels gespeel en 'n taamlike loesing
op die lyf gehaal. Shaun Whittal, 'n bekende

besoeker, was derde met 38 punte.
Die NG Kerk Heilbron Suid hou volgende week hulle jaarlikse
fondsinsamelings dag en daar is nog plek beskikbaar. Skakel vir
Dries Cilliers (0827816163) om jou plek te bespreek. Hulle beplan
ook Vrydagaand 'n gesinsaand saam met Dawie Spies. Kaartjies is by
Wendy Roos by Salon Geody beskikbaar.
Die KANSA-dag word op 22 Junie gehou en volgende Donderdag
speel die SAGES op Heilbron. Hou jou plek oop vir die Bokkedag
wat plaasvind op 28 en 29 Junie. Môre is gewone spel en afslaan
vanaf 12:00.

Ruiterklub Nuus - Nagrit

Heilbron Ruiterklub het 'n rit op 27 April wat deur Faans en Dia aangebied was, bygewoon. Dit was 'n lieflike sonnige dag, en daar is na die rit
weer heerlik saam gekuier. Op 18 Mei was dit Chris en Christie Boshoff se beurt wat 'n rit aangebied het by Sampie en Susan Marais. Dit was so
bietjie anders as die normale, want dit was 'n nagrit. Daar is die middag om 18:00 lekker saam gebraai, 20:00 is perde opgesaal en het die rui-ters
volmaan op 'n ander manier ervaar. Halfpad is hulle lekker deur Sampie en Susan in die veld met heerlike koffies en malvalekkers bederf. Die
volgende rit word deur Bennie en Lizette Roets aangebied. Die voorlopige datum is 8 Junie 2019.

Rolbal Nuus - Vredefort borgdag

D

ie afgelope Saterdag het twee spanne van
Heilbron gaan deelneem aan Vredefort se borgdag. Na afloop van die dag se spel het hulle baie
vriende gewen, terwyl van die ander spanne pryse
gewen het. Maar, om vriende te wen is darem ook
prysenswaardig. So op 'n ligter noot. Tans vind die
”Atlantic Championships” in Australia plaas en “live
streaming” maak dit moontlik om al die wedstryde
plaaslik te volg. Suid Afrika se spelers doen besonders
goed en Heilbron is natuurlik ook trots op Rudi Jacobs,
oud Heilbronner wat as afrigter die spelers daar behulp-

saam is. Noord-Vrystaat het ook die inisiatief geneem
om gedurende die September skoolvakansie 'n ontwikkelings naweek vir juniors by Kroonstad Rolbalklub aan
te bied. Belangstelling lyk baie belowend vanuit die
onderskeie klubs terwyl daar ook reeds inskrywings
vanuit KZN ontvang is. Heilbron Rolbalklub is trots op
DJ en Elanie Steyn wat aan hierdie toernooi gaan deelneem. Twee jong spelers wat reeds baie goeie potensiaal
toon. Met die winter wat sy kop uitsteek is die baan
huidiglik in 'n goeie toestand met goeie grasbedekking
en word daar uitgesien na 'n lekker vinnige winter baan.

Op die foto spelers wat in Kroonstad deelgeneem het. Van links: Sue van der Westhuizen, Ina Slabbert, Babs Knoezen, Hannalie
Claasen, Amelia Galatis, Petro Habig, Madelein en Flip Fourie.
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BESIGHEIDSURE

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

Besoek ons vir al u skryfbehoefte benodigdhede,
digitale drukwerk, wye formaat drukwerk,
korporatiewe drag, geskenke, kantoormeubels,
oorpakke, veiligheidsklere en -skoene, informele
drag en vele meer.
Kontak ons gerus vir flinke en
vriendelike diens.
Elsstraat 44 • Heilbron • 9650
Tel: 058 852 3033

