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Redakteur
Die volgende skrywe is ontvang van 

Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil 
gerig aan die redakteur. 

Dis 'n besonderse rots wat by ons 
agterdeur gestaan het, en is seker 
nog daar, dit is op ons gewese plaas 

Rock View. Verder op was nog baie rotse 
waarvan vorige eienaars ontslae geraak het.

My oorlede pa het Rock View van sy pa 
geërf en die plaas het toe nog nie 'n naam 

Briewe aan:

gehad, toe sê my pa, hy gee die keuse aan my 
ma, wat die plaas se naam moet wees, toe gee 
sy dit die naam van Rock View. Hulle was 
glo met hulle "wittebrood" op 'n strandjie met 
die naam van Rockview. Waar die plek geleë 
was, het my ongelukkig ontgaan. 

Op die foto is my oorlede oupa en ouma, 
van moederskant, en ek, Anna in die middel, 
en Hester by haar oppasser.

Met Koppies se VLU vergadering in 
April,  was Hannes Horn die spre-
ker. Hannes is 'n parapleeg en lid 

van Kroonstad Rolbalklub. Hannes vertel 
hoe hy op  skool gekies was as sportman van 
die jaar waar hy deelgeneem het aan atletiek, 
rugby, boks, krieket, landloop, tennis en 
pluimbal. Sport was sy hele lewe, maar op 13 
November 1992 het alles verander toe hy in 
'n motorongeluk vanaf sy middellyf ondertoe 
verlam is. Die moeilikste van verlam wees is 
om eers net te leer om regop te sit. Hannes se 
sterk wil het hom gedryf en vinnig het hy aan 
rolstoel atletiek begin deelneem. Net 3 jaar 
na sy ongeluk word hy gekies om aan die 
Commonwealth Games in Engeland as para-
pleeg deel te neem. Hier verower hy een 
goue en drie brons medaljes, in gewigstoot 
en diskus. Hannes het ook gehengel vir 
SAPD, waar hy werksaam was, se 

Hannes Horn, spreker, met sy medaljes en Catrien Koekemoer, sameroepster van VLU Koppies.

VLU Koppies gee aandag 
aan die gestremdes

Vrystaatspan. Hy begin in 2000 rolbal speel.  
Verskeie oorwinnings is al agter sy naam 
geskryf. Verlede jaar het hy derde geëndig en 
'n brons medalje gewen in enkels by SA  se 
toernooi vir gestremdes.  Hannes verstom 
ons elke dag oor sy positiewe uitkyk op die 
lewe. Die Vroue Landbou Unie beywer hulle 
om elke maand  hul vergadering só aan te 
bied dat vroue kennis opdoen oor verskil-
lende aspekte in die samelewing. 

Interessante  leersame kompetisies word 
aangebied en demostrasies is ook deel van 
die byeenkoms. Ons leer slaai maak, konfyt 
kook, brei, hekel, borduur, naaldwerk, 
skilder en verskeie handvlyt-artikels word 
gemaak. 

Indien jy belangstel om te kom kyk wat 
ons doen, skakel asseblief vir meer inligting: 
Carina 083 635 2851,  Elsa 084 600 6012 of 
Catrien  071 155 0848.

Die gewigtige onderwerp van Genadedood is hierdie week by Heilbron Dienssentrum bespreek. Dit was 'n lewen-
dige bespreking met baie uiteenlopende menings. Ds Tiaan Victor het ook 'n interessante bydrae gemaak. Daar 
was ook terselfdertyd afskeid geneem van Tannie Ina Venter wat Bloemfontein toe verhuis. Op die foto verskyn 
van die lede wat die dag bygewoon het: Voor vl: Issie Buhrmeister, Blonde Struwig, Annatjie van Aardt, Ivy 
Fourie, Ina Venter, Bettie Swart en Nellie Bierman. Agter: Gerda Theron, Joggie van Vreden, Bea Botha, Sharky 
Kuhn, Rita Groenewald en Ina Louw.

Menings oor genadedood

MJ wen groot met musieknote
Om op 20 jarige ouderdom die boerpot 

te kan wen, sit nie in enige ou se 
broek nie. MJ Rothman, oud 

Heilbronner en leerder aan die Hoërskool 
Heilbron het aan die bekende Musiek 
Roulette TV-speletjieprogram deelgeneem 
en met die wenprys weggestap. Hy noem dat 
hy nog altyd gemengde gevoelens oor 
speletjie programme gehad het en het dit 
altyd geniet om dit op TV te volg. “Maar dit 

is frustrerend wanneer die deelnemers pryse 
wen vir dinge wat 'n mens self ook geweet 
het”, vertel MJ. Dit het hom oorreed om self 
vir 'n reeks in te skryf  en hy was mal oor 
die nuwe formaat van Musiek Roulette. 

Hy het op 15 September 2018 gegaan vir 
'n onderhoud en was baie verbaas toe hy 
deurgedring het. MJ was deel van 15 deelne-
mers wat teen mekaar meegeding het. Hy 
het aan die vyfde reeks van Musiek Roulette 

deelgeneem. 13 episodes is gou-gou opge-
neem en toe MJ hom weer kom kry, staan hy 
gereed om vir die boerpot te speel. En daar 
wen hy R169 425 met die laaste episode. 
Tesame met die res van die reeks se wengeld 
het hy weggestap met R201 975. “Ek het 
glad nie verwag om dit so ver te maak nie, 
maar my familie se ondersteuning reg deur 
die week het my deur dit gedra.” 

MJ is tans 'n derdejaar Farmasie (B. 

Pharm) student by die NWU-kampus. Hy het 
met 'n deel van sy prysgeld aan sy studies en 
kar afbetaal en ook 'n deel belê. “Ek wil ook 
darem die aap uit die mou laat, dat ek ook 'n 
deel vir sosiale aangeleenthede gebruik het.” 
“Ek was bevoorreg en alles is net genade, 
niks van dit kom uit my eie krag nie. Ek wil 
ook dankie sê vir almal se ondersteuning.” 
Sluit MJ af. 'n Heruitsending van die finaal is 
op 16 Mei om 19:00 op SABC 2.

Op die foto bo: Sarina Rothman, Michael Rothman, MJ Rothman, Nadine, Hettie Rothman, Thys Rothman, Marinel Hoffman en Anton Hoffman. MJ Rothman in die opname-ateljee.


