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Wees deel van ons lekker-lees 
gemeenskapskoerant en stuur 

vir ons jou foto's van mylpale wat 
bereik is,  asook ander aktiwiteite. 

Ons plaas dit graag. 
Vir enige nuus wat  jy graag 

met die lesers wil deel, 
kontak Silma kantoorure by 

058 852 3033 of 083 363 6553.

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

So naby aan die einde van die jaar, wil 
ek graag, langs hierdie weg, my dank 
betuig, aan die Redaksie en personeel van 
die Heilbron Herald, vir al hulle vriendelike 
dienslewering en dat hulle ook altyd sorg 
dat ons gereeld elke Vrydag die uitgawes 
van die Heilbron Herald het, met al die 
nuusberigte en bydraes van die publiek. 
Ons kan trots daarop wees dat ons 'n eie 
Afrikaanse koerantjie het! Baie dankie.

Geseënde Christusfees wat nog oppad is.
Dan wil ek ook my dank uitsprek teenoor 

die personeel in Huis Bron-van-Heil vir 
wat hulle doen. Matrone wat sorg dat ons 
gereeld ons medikasie vanaf die kliniek 
ontvang en uitdeel. Die susters wat na ons 
gesondheid omsien, ook hulle in die 
kantoor. Wat hulle werk alles behels weet 
ek nie, seker administrasie en finansies. 
Jammer dat Sandra ons moet verlaat. Ons 
sal hulle flinke diens en vriendelikheid 
mis. Baie dankie Sandra. Dan is daar die 
res van die personeel wat hard moet werk 
om al die inwoners, wat nie hulle self meer 
kan help nie, te versorg, julle doen 'n edel 
werk. Wat sal die arme ou mensies kan 
doen as daar nie helpende hande is wat 
hulle help met versorging. Hulle is 
afhanklik van julle hulp. Julle in die 
kombuis – dankie dat julle altyd sorg dat 
ons gereeld ons maaltye op die tafels kry. 
Julle doen julle bes, wat waardeer word! 
Dankie julle wat die hek se oop, en toe, 
maak beheer. Dankie aan hulle wat sorg 
dat die gange en badkamers skoon is. 
Dankie aan die tuinwerkers wat sorg dat 
die blomtuin en groentetuin versorg is. As 
ons bossies moes uittrek sal ons dit maklik 
doen, ek het self met 'n sekel lang gras 
afgesny vir die pret. Wonder of die 
dorpsjapies weet wat is 'n sekel.

Aan elke einde van 'n jaar, kan ons self 
afvra: was ons vir ander tot 'n voorbeeld en 
het ons vir iemand iets beteken? Bó alles, 
was ons 'n getuie vir die Here? Sy 
onverdiende Genade was só Groot oor ons. 
Aan Hom al die eer, wat ons nogtans deur 
gedra het in moeilike tye. My innige 
meegevoel aan al die hartseer mense, wat 
dierbares moes afstaan. Mag Hy julle styf 
vashou en deurdra.

Heléne Howell

NS Baie dankie aan almal wat dikwels 
ons verras het met iets besonders om te 
eet! Ons waardeer julle omgee!

Ek wil ook net graag 'n regstelling maak, 
van iets wat ek 'n tyd gelede gesê het in 
verband met kinders word gesien en nie 

gehoor word nie, soos in ons tyd was. In 
ons geval moes ons maar skoert as daar 
kuiermense gekom het, maar aan etenstafel 
en in die huis, kon ons met pa en ma gesels 
het, en hulle met ons.

Paar gedagtes:
Liewe mamma: Wees die plek waar jou 

king afpak waneer skool of vriende sleg is, 
wees die plek waar hy of sy jubel wanneer 
hy of sy iets reggekry het en wees die plek 
waar hy of sy net hom / haarself kan wees. 
In die niks (stil tye) waar ek God ontmoet 
leer Hy my om my kind te verstaan, te lei, 
te leer, lief te hê en te aanvaar.

Bron: Uit "Lewende Lote" gemeente- 
blaaitjie Petrus Steyn

Skoonheidsmiddels: aan 'n Christenvrou 
is eendag gevra wat sy gebruik om haar 
hele wese so pragtig en aantreklik te maak. 
Haar antwoord: "Vir my lippe gebruik ek 
die Waarheid. Vir my stem, vriendelikheid, 
vir my oë gebruik ek Barmhartigheid. Vir 
my hande, Liefdadigheid. Vir my postuur 
Opregtheid. Vir my hart gebruik ek Liefde. 
Vir enigeen wat nie van my hou nie, 
gebruik ek Gebed.

Bron by my onbekend.
As jy depressief voel, en jy vind dit 

moeilik om te bid, só sê Sielkundiges, wees 
dan net rustig en sê niks nie, weet dat die 
Here jou vashou.

Bron: Onbekend

Briewe aan: 
Redakteur

Lalapanzi Lodge is 'n weggesteekte juweel hier onder ons neuse! Die dienssentrum hou hulle afsluiting vir die jaar 
by Lalapanzi Lodge op 3 Desember 2019. Die lede het heerlik gekuier onder 'n koel lapa met 'n drinkdingetjie in die 
hand en 'n vleisie op die kole. 'n Verskeidenheid wildsbokke het op 'n afstand nuuskierig gestaan en kyk na die 
vreemde mense so naby aan hulle drinkplek. Vir die Dienssentrumlede was dit 'n ontspanne en gesellige kuier met 
mekaar. Hulle is opgewonde om mekaar weer te sien DV in Januarie 2020.

Dienssentrumlede sluit jaar 
af by Lalapanzi Lodge 

Op die foto bo van die Dienssentrumlede in gesellige luim.

  

VAKATURES
Aansoeke word ingewag by 

Potgieter & Vennote vir Junior 
Personeel.

VEREISTES:  Rekenaarvaardig of 
        Rekenkundige agtergrond

SLUITINGSDATUM: 17 Desember 2019

CV's kan gestuur word na:
E-Pos: jurie@jgpotgieter.co.za

Faks: 058 853 0015
Per hand: Breëstraat 33, Heilbron

Enige navrae, kontak Jurie Potgieter 
by 058 852 3001

JG Potgieter & Vennote Ingelyf
Geregistreerde Ouditeure

HEILBRON HERALD, 30 MEI 2014 - KINDERBESKERMINGSWEEK VERF DIE DORP BLOU
Beskerm ons Kinders: Heilbron se netbalklub het gewys dat hul harte van goud het deur die nasionale veldtog teen 
kindermishandeling te ondersteun. Die spelers het die afgelope week plakkers ter ondersteuning van hierdie inisiatief 
gedra. Dié 16 spelers spog met 11 woelwatertjies van hulle eie. Voor is Loandrie Cilliers, Julia Stemmet, Sirietha 
Underhay, Liesbeth Mofokeng, Maria Radebe. Agter is Marinelle Breitenbach, Rizette Greeff, Jolien Engelbrecht, 
Liza Boshoff, Carika Rochat, Lydia Qibi.

Vodacom is die grootste diensverskaffer 
in Suid-Afrika en tesame met MTN 
moet hulle hul dataprys met 30-50% 

verlaag om vervolging te vermy. Dit is een 
van die drastiese ingrypings deur die 
Mededingingskommisie, nadat ondersoek 
ingestel is in die mark na die buitensporige 
hoë koste van data in Suid-Afrika. 

Tembinkosi Bonakele, voorsitter van die 
kommisie, het Vodacom en MTN beskuldig 

Data prysverlaging 
dalk 'n werklikheid

van doelbewuste uitbuiting van lae 
inkomstegroepe in  Suid-Afrikaners om 
sodoende hoër winste te behaal. 

Na jarelange markondersoek het die 
kommissie Maandag die finale bevindings 
bekend gemaak. Vereistes is aangekondig 
waaraan hulle moet voldoen oor die komende 
maande ten einde die verlaging van data. 
Gegrond op beskikbare syfers word daar 
geglo dat beide diensverskaffer hul kostes 
tussen 30 en 50% sal kan verlaag. Vodacom 
en MTN moet oor 'n tydperk van drie maande 
'n ooreenkoms bereik om 'n bepaalde aantal 
gratis data aan kliënte te bied. Die kommissie 
het nie 'n aanbeveling gemaak rakende die 
hoeveelheid data wat gratis aangebied moet 
word nie, dit moet wel genoeg wees om aan 
die digitale tegnologie te kan deelneem. Alle 
verskaffers, insluitend CellC en Telkom, moet 
ook binne 3 maande sekere opvoedkundige 
inhoud beskikbaar stel sonder dat verbruikers 
'n positiewe balans hoef te hê. Die kommissie 
vereis dat diensverskaffers meer deursigtig 
moet wees met hul finansiële state asook die 
verhuring van hul netwerkinfrastuktuur aan 
ander diensverskaffers.

Die Vrystaat is die enigste provinsie wat erkening  
gee aan hul SA atlete deur 'n funksie te hou.  
Aldi Strydom, leerling van Hoërskool Heilbron, het 
die voorreg gehad om dit by te woon.

Erkenning aan 
SA skool-atlete


