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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

Musiekliefheb-
bers van Heil-
bron en omge-

wing word eersdaags op 
'n heerlike musiekfees 
getrakteer in die kerk-
gebou van NG Moeder-
gemeente, Heilbron.  
Die geleentheid vind 
Saterdagmiddag, 12 
Oktober om 14:00 
plaas. Die orrel word 
opgeknap en Professor 
Theo van Wyk van die 
Universiteit van Pre-
toria gaan optree.  'n 
Aantal ander musikante 
kom ook saam om die 
geleentheid af te 
rond. Dit beloof om 'n 
besondere geleentheid 
te wees, moenie dit mis-
loop nie!  

Jongmense word ook 
spesiaal uitgenooi om 
musiek uit verskeie eras 
te kom geniet. Jy mag 
dit dalk meer geniet as 
wat jy gedink het!

Musiekfees
NG Moedergemeente

Grootouerdag, of Oupa- en Oumadag, 
is 'n dag waarop kinders hulle 
grootouers eer. Jongmense word aan-

gemoedig om hulle ouma's en oupa's te res-
pekteer. Hier in Suid-Afrika het meeste 
mense gedink dit is net 'n oulike gebeurtenis 
wat deur kleuterskole gehou word, maar dit is 
'n dag wat jaarliks op die eerste Sondag van 
Oktober gevier word - hierdie jaar 6 Oktober 
2019. Dit is egter kort na die Internasionale 
Dag vir Ouer Persone, wat op 1 Oktober 
gedenk word. Idees vir grootouerdag sluit in: 
Skryf 'n briefie en sê dat hulle die beste is, 
pluk vir hulle blomme, of neem 'n foto saam 
hulle en laat druk dit. Indien jy nie meer 
grootouers het nie, gaan besoek 'n ouetehuis 
met blomme of samel geld in ter onder-       
steuning van ouer mense.

Grootouerdag
Oupa- en Oumadag

Heilbron Clinic 
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SENIORS WORD BEDERF
Een Woensdag per maand gaan lede van die Heilbron Dienssentrum op 'n verrassingsbederf. Hierdie groep het op 
7 Oktober by OJ’s ingeval en heerlik gesmul aan die skons, koffie en tee. Hulle is vl: Mevv Elsie Boshoff, Joey en 
mnr Frank de Vos, mevv Alida Pienaar, Mienie van Deventer, Doreen Steenkamp, Edna en mnr Koeks Naude, Mevv 
Ria van Vuuren, Annatjie Roets en Magdaleen Kruger.

Daar vind eersdaags 'n heerlike 
orrel- en musiekuitvoering in die 
NG Moedergemeente se kerkge-

bou op Heilbron plaas om die belangstel-
ling van veral jonger geslagte te prikkel.

Daar is 'n kommerwekkende afname in 
die liefde vir orrel- en tydlose kerkmu-
siek.  Om te probeer bewys dat dit nie net 
vir ouer ooms en tantes bedoel is nie 
word jongmense en kinders uitgedaag 
om te kom luister of daar nie dalk regtig 
iets spesiaal aan dié instrumente is nie!

Hier is pragtige ‘eenheids’ pyporrels in 
Heilbron wat uitroep vir bietjie aandag 
en waardering maar ongelukkig staan 
hulle meestal in onbruik.  Pyporrels word 

Gesoek: 
Nuuskierige ore!

ongelukkig net met swaar ‘outydse’ mu-
siek geassosieer maar daar is geen ander 
instrument wat 'n groep mense so lekker 
kan laat saamsing nie.  Gewilde moderne 
musiek kom en gaan met minder of meer 
doef-doef, maar 'n pyporrel, indien korrek 
gespeel, troef enige ander instrument by 
vêrre.

Vir alle musiekliefhebbers, 'n pyporrel is 
nie net 'n outydse afgeleefde instrument 
nie, kom kuier en luister saam, jy mag dalk 
heel aangenaam verras word!

Moenie dit misloop nie, daar is 'n klein 
verrassing of twee vir kinders / jongmense.  
Sorg net dat jy die program by die kerk kry 
en hou jou oë oop! 


