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Baie geluk NG Suid Kerk met
90 jaar se bestaan. Mag God

se seën julle toevou vir al
die jare wat voorlê.

Baie Dankie aan al ons
kliënte vir u onophoudelike
ondersteuning die afgelope
twee jaar. Dankie aan die
gemeenskap wat ons met

ope arms ontvang en
aanvaar het. Sonder die

personeel sou niks
moontlik gewees het nie,

dankie vir julle harde
werk en samewerking

die twee jaar.
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Op 28 Augustus het nog 'n jaar verby gegaan van 
SPAR Heilbron se nuwe bestuur. Dit is al twee 
jaar sederdien Candice en Jimmy de Villiers-

Smith die dorp nog rooier geverf het. Hulle is trots 
daarop om so te kon groei en kon boonop nog 'n SPAR 
Tops open. Jimmy sê egter dat dit nog ver is vanaf waar 
hulle wil wees en beplan groter goed vir die toekoms. 
As blyk van waardering vir twee jaar se samewerking is 
daar 65 verrassingspakkies aan die personeel uitgedeel. 

SPAR Heilbron gaan van krag tot krag

Na al hierdie harde werk pronk hulle met 'n tweede 
opeenvolgende toekenning wat hulle gedurende 'n  
spoggeleentheid ontvang het. Tesame met al die ander 
SPAR winkels moes elk 'n minimum van 80% in elk van 
sewe verskillende vereistes behaal het om in aanmerking 
te kom vir die betrokke toekenning. Higiëniese 
standaarde en produkkwaliteit was onder andere van die 
vereistes. Hou hierdie spasie dop, want daar is nóg groter 
dinge oppad!

Op die foto's links: Carol de Villiers-Smith, Jimmy de Villiers-Smith en Candice de Villiers-Smith.  
Foto regs: Jimmy en Candice de Villiers-Smith. 

30 AUG, 18:00 vir 18:30
Hoërskool Heilbron

KONTAK Wendy : 071 785 7517 of
Salon : 058 852 1551

Volwassenes @ R40, Kinders @ R20

Dokters tevrede 
na operasie

 
Heilbron Suid-gemeente ken haar as die 
besige bytjie. Ria van Vuuren moes Woensdag 
'n drievat hartomleining ondergaan in die 
Medi Clinic op Vereeninig. Sy het egter eers 
seker gemaak dat die 90ste gedenkboek van 
die Kerk gereed is om gedruk te word is vir 
die naweek se Blyweesfees. Haar vordering 
na afloop van die groot hartoperasie is goed 
en is die dokter tevrede. Die boek is 'n 
verkorte weergawe van die kerk se geskiedenis 
en hulle beplan om tydens die 100ste 
bestaansjaar 'n volledige gedenkboek uit te 
gee. Kom koop gerus 'n boek op die basaar.
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