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Oud Heilbronner
oorlede
D

r SW Kemp (Wagner), 'n 1949
matriekleerling woonagtig in die
woonbuurt Sewe Damme, Bloemfontein is op 19 Januarie 2018 in die ouderdom van 84 jaar oorlede. Hy laat na sy
eggenote Esereë, dogters Diedre en gesin van
Bloemfontein. Ilse en gesin van Kanada (albei in die mediese professie) en Niél en gesin
van Pretoria tans in Toronto Kanada, waar hy
spesialiseer in kernkrag.
Die troosdiens moes uitgestel word na 26
Januarie vir Ilse en Niel se vlugte terug na
S.A.
Wagner het diep spore in die Vrystaat
getrap. Hy was vir jare Vrystaat se Stads- en
Streeksbeplanner en ook voorsitter van Die
Sentrale Landmetersraad en het só kontak
gehad met al die landmeters van die land.
Twee van Wagner se klasmaats naamlik
Japie Blignaut en Hettie van Niekerk is nog
steeds woonagtig in Heilbron.
Wagner het al 'n tyd gelede besluit hy wil by
Hoogte, waar die familie plase geleë is, se
hoofopstal, tussen die rotse kom rus. Dit is
ook hier waar hy grootgeword het.

Wagner Kemp

• Quarta Pretorius

E

k is is dringend op soek na 'n foto
album wat 'n persoon by die
Riemland Museum geleen het.
Die foto's is 'n 'n flipfile met die ou
Heilbron Heilbron dorpswapen op die
voorblad.
Al die historiese fotos wat ek van
Heilbron het sedert die stigting van die
dorp is in die album.
As ek hierdie album nie terugkry nie,
is al Heilbron se geskiedenis verlore.
Ek vra dringend dat die persoon wat
dit geleen het, dit ASSEBLIEF GROOT ASSEBLIEF aan my sal terugbesorg by die museum.

M

ike Kemp (broer van Wagner) het
op 28 Desember 2017 die ouderdom van 80 jaar bereik.
Hy sê die twee probleme hiermee is eerstens
om 'n groot genoeg koek te kry vir 80 kersies
en dan om die 80 kersies te koop te kry.
Ongelukkig is dit alles daarna gedemp met
die afsterwe van sy broer Wagner.

Soek dringend

Mike Kemp

Grondboontjie
koekies
Lewer ongeveer 30 balle

Bestanddele:
• 2 koppies grondboontjiebotter
• half koppie sagte margarien
• 3 koppies verviersuiker
• 2 koppies Rice Krispies
• 10ml vanieljegeursel
• gesmelte sjokolade vir versiering
Metode:
1. Meng grondboontjiebotter en margarien saam tot glad .
2. Gooi vanielje by en roer.
3. Gooi versiersuiker, 'n halwe koppie op 'n slag, by en roer
tussendeur.
4. Voeg Rice Krispies by en meng weer.
5. Vorm balletjies in jou hande en plaas dit op 'n plaat of
groot bord.
6. Laat dit afkoel in die yskas vir 30 minute.
7. Drup gesmelte sjokolade bo-oor.
8. Bêre in die yskas.

Onthou jy nog?
Heilbron Herald, Vrydag, 16 Junie 1978
Brandweer-eenheid departementeel gebou
Die brandweerwa en sy toerusting wat departementeel gebou is deur die munisipale amptenare en groot kostes bespaar het. Hierdie doeltreffende
eenheid word beman deur v.l.n.r. mnre. P. F. Harmse, Boet Henningse (hoof), M. P. L. de Jager en Fanie Smit (albei senior brandweermanne). Die
brandweer word hoofsaaklik beperk tot die dorp, maar kan tot 10km buite die dorpsgrens funksioneer op die verantwoordelikheid van die eienaar
ingeval van brand van geboue of dorsvloere. Die brandweer word nie gebruik om veldbrande te blus nie.

Indien u enige nuus vir die koerant het, skakel of stuur
e-pos vir Jolandri by 079 846 1075 of 058 852 3033
E-pos: heraldnuus@heilbron.co.za

Die Dienssentrum het hierdie week gesels oor die tema “Onthou jy nog?”. Daar was
lekker gelag en gekuier rondom alles van "ducktail" en "brylcream" tot die Anglia met
die skuins agterruit en selfs oor Wilson toffies en "nickerballs". Op die foto is lede wat
gedurende Januarie verjaar het. Kitty Naude en Albertha Kühn.

