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Besoek ons vir al u skryfbehoefte benodigdhede, 
digitale drukwerk, wye formaat drukwerk, 
korporatiewe drag, geskenke, kantoormeubels, 
oorpakke, veiligheidsklere en -skoene,
informele drag en vele meer ...

BESIGHEIDSURE
Maandae tot Donderdae:  07:30 tot 17:00 
Vrydae: 07:30 tot 16:30 |  Saterdae: 08:30 tot 13:00

Elsstraat 44 • Heilbron
Tel:  058 852 3033 

Faks:  058 853 0140
heraldnuus@heilbron.co.za

Sel: 083 454 9481

Steve Venter Finansiële Dienste BK is 
nou in Heilbron en is gereed om vir 
jou finansiële leiding te gee.  Hulle is 

'n gemagtigde Finansiële Dienste Verskaffer 
(FSB no: 7239). Hulle het reeds gevestigde 
kantore in Parys en Kroonstad, maar is een 
dag per week by Louise Snyman 
Rekenmeesters in Luytstraat 48 en is per 
afspraak beskikbaar. Skakel gerus 082 510 
1939 om jou afspraak te maak. Steve Venter 

Kundige
advies

Finansiële Dienste het ook hul portefeulje 
uitgebrei met 'n nuwe vennoot, Jeremy 
Jonker. Finansiële dienste wat gelewer 
word sluit in: Mediesefondse, boedel- 
beplanning, aftreebeplanning, beleggings-
beplanning, langtermynversekering advies, 
testamente, belasting en kundige advies. 
Die Steve Venter span word gedryf deur die 
leuse: “Die wil om aan te hou, is dikwels 
die verskil tussen mislukking of sukses.”

Op die foto: Steve Venter (Steve Venter Finansiële Dienste), Louise Snyman (Louise Snyman Rekenmeesters) en 
Jeremy Jonker (Steve Venter Finansiële Dienste). 

HEILBRON HERALD, 12 SEPTEMBER 2014 - HOOP VIR DIE TOEKOMS
Om 'n boom te plant beteken dat jy hoop het vir die toekoms. Hoop dat jy op jou oudag onder die boom kan sit, hoop 
dat jou kleinkinders onder die boom gaan speel. AfriForum het hoop vir die toekoms en het die Boomplantweek pas 
afgesluit met die jeug wat bome geplant het, sodat hulle eendag vir hulle kinders kan vertel ons het dié bome geplant. 
Die kinders het Kleuterkasteel, Hoërskool Heilbron, Eendracht Volkskool en die Voortrekkers verteenwoordig. Op 
die foto bo: CW Els (AfriForum Provinsiale koördineerder,Vrystaat) Azel Bergh en Paul de Koker (namens die 
Kleuterkasteel).

Soos gesien in die hierdie week se 
Heilbron Herald terugblik, is dit weer 
daardie tyd van die jaar waar vrywil-

ligers 'n nie amptelike gedenkdag vier - 
Boomplantdag. Op hierdie dag word bosbou 
en inheemse bome in die algemeen beklem-
toon en skoolkinders neem gewoonlik hier-
aan deel. Dit is die perfekte geleentheid waar 
jy self 'n nuwe boom kan plant, een borg of 
om voeding en kompos by huidige bome in 
te werk.

Bome is van uiterste belang vir die mens-
like voortbestaan en bekamp lugbesoedeling, 
vervaardig suurstof en help om koolstofdiok-
sied te verwyder uit die atmosfeer. Bome 
voorkom ook erosie, verskaf skaduwee en 
help dat vog stadiger uit die grond verdamp. 
Bome verskaf ook hout aan mense, dit word 
gebruik vir papier, meubels en geboue.

Die eerste gedokumenteerde boomplant-
fees was in 1594 in die Spaanse dorpie 

Plant 'n boom en 
verseker 'n skoner planeet

Mondonedo gehou. Die eerste moderne 
boomplantdag was egter eers in 1805 in die 
Spaanse dorp Villanueva de la Sierra 
aangeteken. Hier in Suid-Afrika is Nasionale 
Boomplantdag van 1945-2000 gevier, Die 
regering het daarna besluit om dit na 
Nasionale Boomplantweek te verander wat 
plaasvind die eerste week van lente, 1 tot 7 
September.

'n Algemene en skaars boom word 
gewoonlik uitgekies en verskeie ander 
“groen”-aktiwiteite word ook deur skole, 
besighede en ander organisasies van stapel 
gestuur. Jy kan deelneem aan hierdie akti-
witeite deur bome te plant soos treurbruids-
bos (Pavetta lanceolata), doppruim (Pappea 
capensis) en die gewone wildepietersieliebos 
(Heteromorpha arborescens). Die ander 
opsie is dan ook net om te herwin en ons 
planeet 'n skoner en veiliger omgewing te 
maak.

Huis Silwerjare se lede word 
bederf met geskenkpakkies

Meneer Peter Wales, 'n seun van 
Petrus Steyn en sy pa, meneer 
Jimmy Wales, is die eienaars van 

Industrial Commodities Holdings Pty 
Limited, wat 'n in- en uitvoerbesigheid in 
Johannesburg is. Hulle het besluit om 'n 
gedeelte van hul besigheid se wins vir lief-
dadigheid te skenk. In die proses het hul 

ongeveer 300 geskenkpakkies aan inwon-
ers van verskeie ouetehuise geskenk. 
Voorwaar 'n wonderlike gebaar as jy na die 
inhoud van die pakkie kyk - tot 'n bokhaar 
kombers. Hy het Saterdag Huis Silwerjare 
in Petrus Steyn besoek om 'n geskenk- 
pakkie aan elke inwoner te oorhandig. 

Op die foto bo is meneer Wales saam met lede van Huis Silwerjare wat geskenkpakkies ontvang het.

Hierdie week is die lede van Heilbron Dienssentrum se aardrykskunde-kennis behoorlik uitgetoets. Albie 
Schoeman wat alreeds baie verder as net Afrika gereis het, het Dinsdag 'n vasvrae aangebied. Op die foto verskyn 
Blondie Struwig, Annatjie van Aardt, Albie Schoeman (gasspreker), Nellie Bierman en Willie van Tonder.

Aardrykskunde-kennis 
word getoets


