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U EEN-STOP WINKEL
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.

Waar gaan jy wêreldbeker finaal 
kyk? Heilbron Gholfklub is die 
plek en saam met dit word die 

VKB President- en Kapteinsdag ook aange-
bied. Die bestuur het dit goedgedink om 
reeds om 07:30 af te slaan en gaan die kom-
petisie iets heel anders wees. Gholfers gaan 
net 9 putjies speel omrede die afskop reeds 
11:00 is. Die tweede nege word op die veer-
pyltjie bord beslis. Daar gaan individue-     
lepryse wees en spanne word gekies tydens 
die inskrywing. Die koste beloop R 150 en 
sluit 'n braai in na afloop van die wedstryd.

Die prestige dag is vanjaar op 16 
November, hierdie jaar gaan Michael Scholtz 
die spelers kom touwys maak hoe om 'n bal 
nie te slaan nie, hy sal die aand ook as pro-
gramleier optree. Inskrywings kan ook ge-
doen word by die klub. Gaan kyk gerus na die 
skakel: https://www.youtube.com/watch?v= 
yn0uplsy2E0

Die naweek is die inskrywings vanaf 12:00 
en word die HBA mug ook gespeel. Die wat 
die semifinaal wil kyk tussen Engeland en die 
Kiwi’s is welkom, daar sal genoeg tyd wees 
om te speel na die wedstryd.

Dié dag is altyd 'n groot, opwindende 
dag. Veral vir die kleintjies is dit baie 
belangrik. O, om nie te praat van die 

mammas en pappas met die ou heel kleintjies 
nie. Hul heel eerste 60- en 80m.

Watter tema gaan die spanleiers mee 
vorendag kom? “JAPAN” en  ”AQUAMAN” 
het hul verskyning met die optog gemaak. 
Hierdie keer was dit 'n oggendbyeenkoms. 
Almal het sommer vroeg besef dit gaan 'n 

Groot opwinding by Bokkesport

President en Kapteindag 
saam met finaal

baie warm dag wees.
Daar is gesing en geesgevang en die 

waterballonne en waterkanon het oor en 
weer gevlieg.

Skielik was die pret verby en moes almal 
hul deel doen om die dag suksesvol te 
maak. Daar is gehardloop, gespring, gestoot 
en gegooi. Om die spanning aan te help, is 
die groot aflos gedoen waar klein teen groot 
wegspring en dan weer groot teen klein 

eindig. Die vinnigste mamma en pappa kon 
toe hul beurt kry. Ai tog! Die spiere wil nie 
meer so lekker saamwerk nie.

'n Baie suksesvolle Bokkesport is afge-
sluit en die organiseerders wil vir al die 

ouers wat as beamptes opgetree het, 'n groot 
dankie sê. Baie geluk aan die Springbokke 
met hul wen op die baan! 

Geluk ook aan die Blesbokke met hul wen 
op die pawiljoen.

Sperdatum vir die 
Heilbron Herald is 
Woensdae om 10:00


