
9NUUSHEILBRON HERALD 1 FEBRUARIE 2019

HEILBRON HERALD, VRYDAG 7 OKTOBER 2005 - TIEN WOONSTELLE BY OUETEHUIS
Huis Bron-van-Heil het hierdie jaar tien nuwe woonsteleenhede aangebou. Mnr Johan Neson wat kontrakteur is vir 
hierdie aanbouing, sê sewe is reeds voltooi en die laaste sal teen middel Desember voltooi wees. Hierdie woonstelle 
word deur privaat-eienaars opgerig en bestaan uit 'n slaapkamergedeelte, oopplan kombuis-sit-eetkamer en 'n 
motorhuis. 

Buffalo Valley Spur in Heil-
bron gaan van 'n positiewe     
inisiatief gebruik maak om 

mense te beloon wat 'n verskil in 
Heilbron maak. Hierdie inisiatief 
gaan gepaard gaan met 'n Pizza 
Bust. 

Dit behels dat enige werknemer 
of werkgewer iemand in die 
besigheid kan nomineer wat hulle 
voel beloon moet word, deur vir  
Edna te skakel by 084 215 2754, 
voor Dinsdae om 14:00 om die 
betrokke persoon te nomineer. Sy 
sal dan die geskikte kandidaat 
identifiseer en teen Woensdae-
oggende vir die gelukkige per-
soon 'n pizza aflewer. 

'n Foto word geneem wat die 
daaropvolgende week in die 
Heilbron Herald geplaas word. 

Die beplaning is om dit 'n weeklikse 
instelling te maak. Spur motiveer op die 

Beloon jou 
werknemers

manier werknemers en werkgewers aan om 
iemand in die besigheid te nomineer wat 'n 
klap op die skouer verdien.

Die AfriForum-tak in     
Reitz het 'n padteken-
projek geloods in 2019. 

Daar word gefokus op pad-
veiligheid, hoe om dit te ver-
beter en hoe padtekens in die 
dorp meer sigbaar gemaak kan 
word. “Deur middel van die 
padtekenprojek skep ons onder 
meer bewusmaking van hoe 
belangrik padveiligheid is in 
elke gemeenskap en ons spring 

AfriForum se Reitz-tak 
beveilig dorp se paaie

self in om ons paaie veiliger te 
maak,” sê Jean Hugo, voorsit-
ter van AfriForum se Reitz-tak. 
AfriForum skep hoop vir Reitz 
se inwoners en besoekers deur 
hierdie projek wat geloods word. 
Op so 'n manier word mense be-
wus gemaak van maniere om die 
omgewing te beveilig. As almal 
saam staan en help sal enige dorp 
positief vooruit gaan.


