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Ons hoor graag van jou Raak deel van ons lekker-
lees gemeenskapskoerant en stuur vir ons jou foto's van 
mylpale wat bereik is, asook ander aktiwiteite. Ons plaas 
dit graag. Vir enige nuus wat  jy graag met die lesers wil 
deel, kontak Jolandri kantoorure by 058 852 3033.

Hoërskool Heilbron
Vrystaat B-Span

Die eerste netbalspan van Hoërskool Heilbron het verlede Saterdag deelgeneem aan die Vrystaatdag in Bloemfontein. 
Hulle het derde in die Vrystaat B-afdeling geëindig. Die span het hard geoefen gedurende die seisoen om hierdie prestasie 
te kon behaal. Op die foto volg vl: Juffrou Bertina van Rensburg (afrigter), Mienke Roos, Izany de Witt, Shamilla Poulton, 
Jadene van Zyl, Rethabile Monyai, Roxanne van Zyl, Amané Watson (kaptein) en Juffrou Sarie Strydom (afrigter). Voor: 
Patricali van Staden. 

Huis- & Tuinbouklub

Op die foto agter vl: Gerda Myburgh, Gerda Pieters en Petro Meintjes. Voor vl: Annette Myburgh, Sylvia Meades en 
Lynette du Plessis.

Op 'n vars, koel Woensdagoggend het lede 
van die Huis- en Tuinbouklub hul maan-
delikse vergadering by die gastehuis van 

Petro Meintjies gehad. Met 'n verwarmer en 
warm koffie en tee wat wag, het Sylvia Meades 
opgetree as die gasspreekster vir die dag. Sylvia 
het meer kom vertel oor vriendelike insekte in 
tuine. Sy het met behulp van sintuie verduidelik 
hoe 'n persoon sy tuin kan geniet: blomme kan 
ruik, insekte kan sien, die voëls kan hoor, die 
plante waaraan jy kan vat en natuurlik die groen-
te en vrugte wat jy kan pluk en eet. 

Verder het die lede meer gehoor oor insekte 
wat goed is vir jou tuin, soos skoenlappers en bye 
wat help met bestuiwing, tot paddas wat sprin-
kane en krieke eet wat 'n tuin kan verniel. Sy het 
ook vertel van akkedissies en geitjies wat van 
miere lewe, asook oor water en mooi blomme 
wat kan bydrae tot 'n toename in insekte, “Want 
water lok tog lewe”. 


