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So met die draai van die seisoen was dit weer tyd 
vir die Heilbron Fynproewers om te vergader.  Op 
Vrydag 16 Augustus is daar 'n byeenkoms in die 

Klipkerkie gehou met die tema:  Kop-stert-en-tussenin.  
Lede het die disse self voorberei.  Dit is 'n aand wat oor 
vleis gaan en as mens so na die bedieningstafel gekyk 
het, het die aand verseker sy naam gestand gedoen! 
Daar was afval op drie maniere voorberei, beestong, 
peri-peri hoenderlewers, skilpadjies, wildspastei, skaap-
sterte en beesstert met stampmielies. 'n Groentegereg en 

Fynproewers doen kop-
stert-en-tussenin

Op die foto bo: Jessie Groenewald en Driekie en Eugene Flemming.

gestoofde perskes het tweede gestaan op die tafel 
gevolg deur 'n noedelslaai en 'n biltong, vye en mozza-
rella kaasslaai.  'n Ete word mos ordentlik afgerond met 
nageregte soos souskluitjies, lentepoeding, kersie 
-likeur nagereg en “mincemeat pies” (vrugtetertjies). 
Eugene en Driekie Flemming is as lede ingehuldig en 
daar word uitgesien  om in die toekoms lekker saam te 
eet en te kuier. Na afloop van die feesmaal is daar koffie 
bedien. Almal sien uit om mekaar weer by die jaarlikse 
Kersete, vroeg in November, te sien.

Die Heilbron Herald 
spog met 'n nuwe joer-
nalis, bemarker en 

grafiese ontwerper wat ampte-
lik op 19 Augustus 2019 begin 
het. 

Die vriendelike gesig is nie 
nuut in die dorp nie, maar 'n 
oudinwoner en -leerder van 
Hoërskool Heilbron. Silma 
Erasmus is gereed om die nuwe 
uitdagings aan te pak en kan 

nie wag vir wat die Heilbron 
Herald vorentoe vir haar in- 
hou nie. Raak deel van ons 
lekker-lees gemeenskapskoe-
rant, en stuur jou nuus of 
groot mylpale na herald-
nuus@heilbron.co.za. Indien 
jy 'n advertensie wil plaas, 
kontak gerus vir Silma by  
083 363 6553 of die kantoor 
by 058 852 3033. Ons hoor 
graag van jou!

Welkom by die 
Herald-span

Op net vyf maande is 'n pragtige dog-
tertje gediagnoseer met Neuroblas-
toma fase vier kanker. Die lewe wat 

sy ken bestaan uit konstante hospitale, dok-
ters, verpleegsters, toetse, teaters en pyn. 
Party dae lê sy net om haar energie te her-
win sodat sy die volgende dag weer kan 

opstaan - nie net vir haarself nie, maar vir 
die geliefdes rondom haar. Kyra Burger is 
nou 'n vriendelike tweejarige dogtertjie. Op 
Dinsdag 20 Augustus 2019 is daar tydens 
die Santa X-Clusive veiling, gehou deur 
Vleissentraal, 'n vers opgeveil ten bate van 
Kyra. 'n Vers is deur die Hobson familie 

Gemeenskap hou aan gee vir Kyra

Op die foto is Nicolene, Tannie Elaine, Oom Pip en Howard Hobson

geskenk om op te veil vir fondse, en is tel-
kemale verkoop, teruggegee, en weer 
verkoop om ekstra finansies in te samel. 

Op die ou end is 'n stewige bedrag van 
R110 000 ingesamel deur die verkoop van 
die vers. 'n Verdere R3000 is ingesamel 
deur mense wat bygedra het deur geld in 'n 

houer  te gooi. Daar is steeds sprake van nog 
donasies vir Kyra, wat ook die opwin-ding 
van die dag bygewoon het. Dit was 'n 
belewenis om hierdie mooi gebaar te beleef. 
Daar is groot dankbaarheid teenoor elkeen 
wat bygedra het tot die sukses van die 
insameling.

Op die foto Kyra Burger Op die foto bo die opgeveilde vers

'n Inwoner van die gemeenskap het op 
Dinsdag, 20 Augustus, verdagte persone 
in die dorp gewaar. Die verdagtes was 
besig om gesteelde eiendomme te verkoop. 
Die inwoner het vermoed dat dit ge-steel-
de goedere is en het dadelik met die poli-
sie in kontak getree. Die polisie het onder-
soek ingestel en die verdagte opgespoor 
en gearresteer. Op die foto onder is van 
die gesteelde hardeware wat teruggevind 
is. Kontak gerus Heilbron polisie indien 
die eiendom aan jou behoort.

Die afgelope twee weke het voorvalle 
plaasgevind waar selfoontorings geteiken 
word. Diewe slaan nou toe deur batterye 

Misdaadverslag - Heilbron
van selfoontorings te steel. Twee batterye 
is reeds gesteel. Inwoners word gevra om 
verdagte persone en voertuie aan te meld.

Op 17 Augustus het 'n tref en trap voor-
val op die Petrus Steyn pad plaasgevind. 
Ongeveer 19:25 is 'n inwoner van die 
omgewing vermoedelik deur 'n BMW 
dood gery. Die inwoner (48), voorheen 
afkomstig van Sebokeng, was werksaam 
en woonagtig op 'n plaas in die Heilbron 
distrik. Tydens die voorval was hy oppad 
terug plaas toe. Enige inligting wat kan lei 
tot die opsporing van die voertuig se be-
stuurder kan aan die polisie gerapporteer 
word.

 


