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Aandag alle ouers!
• Heilbron Kliniek

Na aanleiding van TB uitbraak in 
Koppies en Parys skole wil ons die 
ouers bewus maak van moontlike 

TB simptome.
KINDERS MET TB SIMPTOME
• Hoes vir meer as 2 weke sonder verbetering 

met behandeling.
• Aanhoudende koors vir 2 weke en meer.
• Onverklaarbare gewigsverlies.
• Uitputting (Altyd moeg).
• Nagsweet - deurdrenkend.
Kontak die naaste kliniek indien enige van 

hierdie simptome waargeneem word.

SUDOKU - Each grid is made up of nine columns by nine rows. This grid is then divided into groups 
of nine boxes giving a total of nine blocks. Each of these nine blocks must have the numbers 1 to 9 
placed in them, but here is the catch - no row and no column can have any number repeated so your 
job is to place the numbers in the boxes without repetition in the rows and columns.   

• Heilbron Landbou

Dit is alweer wintertyd en ongeluk-
kig die tyd waarin veldbrande ont-
staan.  Boere/grondeienaars moet 

asseblief vroegtydig voorsiening maak om 
voorbrande, brandpaaie ens. te maak om 
die risiko te verminder.

(Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 

Grondeienaars moet 
betyds voorsiening maak

1998 (Wet No 101 van 1998)
Maak ook seker dat daar rondom wer-

kershuise en ander geboue waar brande kan 
ontstaan, voorsorgmaatreëls getref word 
om brande te voorkom.

Versuim om gehoor te gee aan die bepa-
lings van die Wet kan aanleiding gee tot 
siviele aanspreeklikheid.

Diegene wat nie by hierdie werkswin-
kel was nie, het baie uitgemis. Luha 
in Heilbron, het Saterdag, 29 Junie 

2019, 'n Make-Up 101 kursus aangebied. 
Stacey, 'n grimeerspesialis het vanaf 
Vereeniging gekom om die dag vir die dames 
aan te bied. 13 Dames het die dag bygewoon 
en daar was heerlike verversing en lekkernye 
beskikbaar. Stacey het 'n model saamgebring 
wat sy gebruik het om die verskillende teg-
nieke aan die dames te demonstreer. Sy het 
ook 'n werksboekie aan die besoekers uit-
gedeel om hulle nota’s neer te pen. Stacey het 
vir hulle gewys hoe om daaglikse grimering 
gou-gou te verander om te pas by 'n funksie 
later die aand. Elke dame wat die dag byge-
woon het, het hul eie grimeersakkie saamge-
neem. Stacey het gedemonstreer wat elkeen 
met die produkte in daardie sakkie kon doen. 
Die dames is ook bederf met 'n pakkie vol 
skoonheidsprodukte. “Dit was 'n baie leer-
same en lekker dag, ek het nie geweet ek 
grimeer myself so verkeerd nie” laat hoor 'n 
deelnemer. Hou gerus vir Luhu dop, want 
hierdie klas is een van vele nog. Ander 
kreatiewe klasse sal ook volg.

Stacey (Professionele grimeerkunstenaar) en haar 
model wat sy saamgebring het vir die demonstra-
sies. Basiese grimeertegnieke vir verskillende resultate.

Dames leer meer 
van grimeertegnieke

Die van julle wat al van die APK 
gemeente  in Heilbron se funksies 
soos die basaar of 'n damestee byge-

woon het, sal weet hierdie span oefen nie 
meer nie, hulle kan.

Op 12 Julie 2019 vind die APK veiling in 
die klipkerkie plaas. 

Die Klipkerkie het net die regte atmosfeer 
en voorkoms vir so 'n geleentheid. 

Die Binnelander-kykers kan Ben Kruger 
in lewende lywe hier kom ontmoet. Hy is die 
man wat jou gaan oortuig om daardie beursie 
nie te dig toe te hou nie. 

Dis nie net 'n veiling van alles en nog wat 
nie; dis 'n heerlike kuieraand. Die driegang- 
maaltyd sal uit die boonste rakke wees met 
wyn op die tafel en die kontantkroeg is al 

Dié span mag maar!
genoeg rede om die etekaartjie te koop. 

Die goedere wat opgeveil gaan word wis-
sel van 'n slagskaap, direk van die plaas, tot 
daardie baadjie, pet en verkyker vir die leun-
stoel jagter wat die blesbok, wat klaar ge-
skiet is, self kan bewerk of laat bewerk! 

Daar gaan 'n konveksie-oond wees - elke 
huisvrou se droom, asook antieke en ou 
meubels vir die regte koper. 

Daar is sakke saad vir saaiboere en nog 
vele meer, maak hierdie die geleentheid om 
nie mis te loop nie. 

Kom kuier en geniet die aand saam met 
vriende en familie.                                                                                                              

AP Kerk veiling
Okkie van 
Binnelanders 
kom kuier

Hierdie besoek van Ben Kruger vind plaas op 
Vrydag 12 Julie 2019 waartydens hy as program-
leier sal optree by die AP Kerk Veiling in die 
Klipkerkie.


