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Spertyd vir Vrydae se Herald 
artikels & advertensies is 

Woensdae om 10:00.

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

As jy aan die volgende vereistes 
voldoen, dan is hierdie kompetisie net 
vir jou. Mamma’s, help jou kind en 

soek die volgende 11 woorde in die woord-
soek hier langsgaan en staan 'n kans om 'n 
Kiddies Meal geskenkbewys te wen. Die 
reëls is maklik en eenvoudig: Kinders moet 
tussen die ouderdom van vier tot 12 jaar wees 
om deel te neem. Soek al die woorde, knip die 
woordsoek uit en gaan gee dit in by Buffalo 
Valley Spur Heilbron. Slegs woordsoeke wat 
uit die Heilbron Herald uitgeknip is, word 
aanvaar. Vul jou naam, telefoonnommer en 
ouderdom op die woordsoek in sodat jy 
gekontak kan word indien jy 'n wenner is. Die 
eerste 20 kinders wat aan die vereistes 
voldoen en die woordsoek by die Spur gaan 
aflewer, sal 'n Kiddies Meal geskenkbewys 
ontvang. Op jul merke, gereed, soek!

Wen met 
woorde
Neem deel aan SPUR 
se woordsoektog

HEILBRON HERALD, VRYDAG 22 AUGUSTUS 2003 
INGENIEURSDROOM BEWAARHEID - Twee leerlinge van die Sediba-Thuto Sekondêre Skool op Heilbron 
se nuuskierigheid oor die werking van die motor het sover gegaan dat hulle besluit het dat hulle hul eie moet 
bou. Joseph Mzizi en Elias Mokhele het uit afvalmateriaal wat hulle oral versamel het, hierdie pragstuk gebou. 
Dit het hulle ses maande geneem om al die los stukke, 'n stuurkas onder andere, en 'n tweeslag petrolenjintjie 
in die hande te kry. Hulle het oral los werkies gedoen en so is die droom bewaarheid. Volgens Joseph is hulle 
volgende projek 'n vliegtuig en glo hulle dat hierdie droom ook bewaarheid sal word. 

Heilbron Ruiterklub wat al reeds 20 
jaar bestaan, nooi almal uit na hulle 
jaarlikse JULIE geleentheid, hierdie 

jaar genome “Om die Koppie” te Vegkopter-
rein wat geleë is in die Riemlandstreek. 

Dit is dan nou ook hier waar die slag van 
Vegkop in Oktober 1836 plaasgevind het. 

Vir die “Dress Up” besluit jy op jou eie 
tema, gepas vir die dag. Daar sal weer ietsie 
te eet en te drink te koop aangebied word op 
terrein. 

Ruiters skryf hierdie jaar in as 'n span van 
twee. Die roete van ongeveer 15km, skop af 
by die Vegkopterrein met 'n kort hindernis-
baan. Dit strek dan oor sewe plase.  
Vegkopterrein is drie Titelaktes, Vegkop - 
Oos (Johnny), Doringhoek + Enkeldoringdam 

"Om die Koppie" hindernis
(Retha) en Hertzog (Tannie Christine), die 
Vegkopspruit vind ook sy weg deur van 
hierdie plase. As jy met jou perd die roete 
gaan stap gaan jy ongeveer 6km per uur  
vorder. Indien jy met jou perd draf sal die 
gemiddelde spoed min of meer 13km per 
uur wees. Die roete strek oor die Vegkop- 
plato waar jy in die skadu van 'n wit stink-
houtboom ietsie kan drink en die Goya hutte 
kan besigtig. Heilbronners kan gerus hulle 
dansskoene solank afstof en die dag saam 
met die ruiters kom afsluit met 'n heerlike 
dans. Bring 'n mandjie met eie eet-, drink-
goed en eetgerei saam. Vure sal ook 
beskibaar wees vir diegene wat wil braai. 

Vir verdere navrae kontak gerus vir Eddie 
Swart by 082 449 9113.


