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Hoërskool Heilbron se atlete presteer

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

Hoërskool Heilbron het Saterdag, 20 Januarie 2018 aan die Laerskool Republiek se uitnodigingsbyeenkoms deelgeneem in Meyerton. Die atlete het uitstekend presteer. Daar
was 35 eerste plekke behaal, 20 tweede plekke en 15 derde plekke. Baie geluk aan al die deelnemers.

Heilbron Ruiterklub
skop 2018 sommer op
'n hoogtepunt af

O

p Saterdag, 27 Januarie gaan hulle
bietjie meer leer oor "Western
Games!".
Mnr. Edward Odendaal van Kroonstad
gaan meer oor hierdie sport kom vertel.
WMG is 'n nasionale sport in Suid-Afrika.
Dit wil sê jy kan federasieklere verwerf.
(Springbokkleure in die ou taal). WMG is die
derde grootste dissipline in die land en huidig

die vining groeiendste. In die Vrystaat is daar
reeds sewe klubs. Sorg dus dat jy en jou perd
reeds Saterdag oggend 09:00 op Weltevrede
Leeuplaas is. 'n Kort lesing word aangebied
en daarna die lekker speel. Soos ouder
gewoonte sal daar 'n bring-en-braai wees na
afloop van die verrigtinge.
Vir verdere navrae skakel: Nonna Roos
072 698 6575 of Lizette Roets 082 926 9222.

Briewe aan:
Die volgende skrywe is ontvang van Heléne
Howell, van Huis Bron-van-Heil, Heilbron gerig
aan die redakteur.

Baie dankie aan al die VVA vrouens, wat
Sondag die 21ste Januarie 'n geskenkie aan
ons inwoners oorhandig het. Sommer só
vroeg in die Nuwejaar word daar aan ons
gedink. Hulle wou glo met Kersfees dit graag
gegee het, maar kon toe nie daar by uitkom
nie. Dankie dat julle aan ons gedink het.
Nou's dit 'n Nuwejaarsgeskenk! Ons waardeer die vriendelike gebaar en glo dis met
liefde opgemaak en gegee. Baie dankie.
'n Oulike dogtertjie het myne aan my

Redakteur

oorhandig. Dankie hoor! Tog so jammer ek
het nie gevra wat jou naam is nie tog was jou
vriendelike gesiggie vir my dierbaar.
Baie dankie ook aan Sophie, wat ook aan
ons gedink het Sondag die 21ste, om vir ons
die heerlike worsbroodjies te gee vir aandete.
En was dit nou lekker! Daardie vulsel (as dit
só genoem word) binne in, by die worsie, was
heerlik! Ek het lanklaas só 'n lekker worsbroodjie geniet. Baie dankie, ons waardeer.

