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VIR DIE BESTE DIENS IN DIE DORP, KOM NA TATA HEILBRON!
NOU OOP VIR BESIGHEID!

Misdaad-
verslagNgwathe munisipaliteit het pas 'n 

begroting goedgekeur wat voorsien 
vir 'n verlies vir die 2020 jaar van        

R44 miljoen. “Hierdie syfer is totaal onrea-
listies” sê VF Plus Raadslid Phillip van der 
Merwe, 'n prokureur van Heilbron. “Daar is 
met ooroptimisme voorsien vir verhaling van 
slegte skuld en die feit dat talle verbruikers 
nie hul volle lopende rekeninge vir dienste 
stiptelik betaal nie, is ook nie voldoende ver-
diskonteer nie” sê hy verder.

Daar is volgens Raadslid van der Merwe 
egter ook pluspunte. Op sy aandrang is kor-
tings op erfbelasting vir pensioenarisse wie 
hul eie huise besit aangepas deur verhoging 
van beide die toepaslike persentasies en 
inkomsteperke. Pensioenarisse wie se 
huishoudinginkomste tussen R0,00 en             
R4 040,00 per maand beloop sal vanaf 1 Julie 
'n korting van 100% ontvang, tussen R4 
041,00 en R4 460,00 per maand 60%, tussen 
R4 461,00 en R6 950,00 per maand 30% en 
tussen R6 951,00 en R7 500,00 per maand 
15%. Aansoek moet tussen 1 Julie en 31 
Augustus gedoen word om die korting te ont-
vang.

Raadslid van der Merwe het ook sterk kap-
sie gemaak teen die heffing vir leiwater wat 
alle Parysenaars betaal terwyl slegs 'n klein 
groepie die water fisies ontvang. Die punt is 
verwys na die Finansiële Komitee om 'n 
metode te vind waarkragtens slegs dié inwon-
ers wat wel fisies leiwater ontvang daarvoor 
sal betaal. Nog 'n aspek wat as gevolg van sy 
insette verder ondersoek sal word is 'n 
glyskaal vir waterverbruik deur besighede, 
staatsinstansies, ens. Tans verhoog die tariewe 
vir waterverbruik deur huishoudings sodra 'n 
perk van 20 kl oorskry word terwyl alle ander 
verbruikers se tariewe konstant bly ongeag 
hulle verbruik. Volgens Raadslid van der 
Merwe behoort tariewe vir waterverbruik in 'n 
waterskaars area soos Suid-Afrika so gestruk-
tureer te word dat alle verbruikers gepenali-
seer word wanneer water vermors of onoor-
deelkundig verbruik word.

Nog 'n punt wat hy aangeroer het is die feit 
dat, buiten vir riolering en vullisverwydering, 
geen spesifieke tariewe voorgeskryf word vir 
ouetehuise, versorgingsentrums, liefdadig-
heidsorganisasies, ens nie. Ouetehuise betaal 
ook tans volle erfbelastingtariewe. Ook hier-
die aspekte sal deur die Finansiële Komitee 
verder ondersoek word met die oog op moont-

VF Plus oorsig van 2020 Ngwathe begroting 

like implimentering van spesifieke tariewe vir 
diesulke organisasies vanaf I Julie 2020.

Wat Raadslid van der Merwe as verblydend 
beskou is dat ten aansien van personeelkoste 
vir slegs 'n 5% verhoging voorsiening gemaak 
word. Personeelkoste by die munisipaliteit, 
wat tans al bykans R230 miljoen per jaar 
beloop, verteenwoordig volgens hom reeds ‘n 
amper te groot deel van die munisipale be-
dryfskoste en stygings behoort binne inflasie-
verwante syfers beperk te word. “In die 
geheel gesien behoort die begroting, veral 
sover dit stygings in tariewe aanbetref, as 
positief beskou te word. Wat egter nog steeds 
kommerwekkend bly, is of die munisipaliteit 
deur sy nuwe voorgestelde strategieë daarin 
gaan slaag om sy begrote inkomste meer suk-
sesvol in te vorder as wat in die verlede die 
geval was. Inwoners sal, soos ek, moet wag 
en sien of die amptenary die mikpunte in die 
begroting sal bereik” sê hy.

Op grond van die voorgaande het die VF 
Plus die goedkeuring van die begroting, 
anders as die DA en EFF wat daarteen gestem 
het, voorwaardelik aanvaar met voorbehoud, 
onder andere, dat die sake hierbo vermeld 
spoedig aandag geniet.

Die hof het Vrydag, 7 Junie 2019 Steve 
Mtimkhulu skuldig bevind vir die 
afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisi-

pale gebied. Mtimkhulu, 'n administratiewe 
klerk van die polisie in Heilbron, is gevonnis 
vir 'n R1 000 of drie maande gevangenisstraf, 
'n verdere nege maande gevangenisstraf wat 
opgeskort is vir vyf jaar. Die voorval het in 
Junie 2017 plaasgevind in Phiritona. 'n 
Privaatwapen is tydens die voorval gebruik. 

Daar was Sondagaand omstreeks 18:55 'n 
kop-aan-kop botsing op die Sasolburgpad 
naby Vyandsvlei tussen 'n pasassiesbussie wat 
'n swaarmotorvoertuig verbygesteek het en 
met 'n aankomende Nissan Almera gebots het. 
Die bestuurder van die Almera is op die 
toneel dood verklaar. Verskeie ander persone 
het beserings opgedoen en die bestuurder van 
die bussie is met ernstige beserings oorge-
plaas na 'n hospitaal in Bloemfontein. 'n Saak 
van strafbare manslag word ondersoek. 

Nuwe wiele in Heilbron JAC Motors is amptelik oop vir besigheid met vandag en 
môre as opedae. JAC Motors Heilbron is 'n gesamentlike 
onderneming van die plaaslike besigheid tans bekend as 
Heilbron Tata. Die eienaar beskryf JAC Motors as 'n eenstop-
winkel, waar jy al jou voertuie en onderdele op een plek kan 
kry. Dubbelkajuit 4x2 en 4x4 bakkies asook X200 werksesels 
- 1.5 ton enkelkajuit en die 1.3 ton dubbelkajuit werksesel sal 
by JAC Motors beskikbaar wees. Onder die Tata reeks is daar 
voertuie vanaf vier ton tot 56 ton beskikbaar. Die Feeler reeks 
is steeds beskikbaar met 'n wye verskeidenheid van imple-
mente, sowel as die Dickson reeks batterye. Vir al jou olie 
behoeftes is Mega Loop daar. Al hierdie produkte teen gewaar-
borgde mededingende pryse. Hierdie besigheid pak ook binne-
kort die Mahindra trekker-afdeling aan. Die eienaars is passievol 
om die plaaslike ekonomie te help groei en verskaf ook werks-
geleenthede. “Support local and grow local”. Hulle noem dat 
hulle optimisties is oor die toekoms en die groei van die besig-
heid. “Ons glo in die produkte en glo dat die produkte sal groei 
in Heilbron”.
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Mishandeling van die bejaarde word 
as 'n baie ernstige oortreding be-
skou en is strafbaar met die wet 

(Wet No 13 van 2006). Daar is verskillende 
vorms van mishandeling.

1. FISIESE MISHANDELING
Kan verskillende vorme aanneem o.a. bla-

tante aanranding, hardhandige hantering, 
besering, bv. krap met lang naels of juwele. 
Rondstamp of ruk en pluk aan bejaarde uit 
irritasie. Skending van privaatheid van die 
bejaarde, weerhouding van noodsaaklikhede 
vir daaglikse lewe en funksionering bv. nie 
vloeistof of kos gee nie, of nie kunsgebit 
insit om te kan kou nie. Beskutting en ver-
warming - nie die regte kleredrag vir spesi-
fieke seisoen dra. Deur nie hul bril op te sit 
of loopraam of kierie binne bereik te plaas 
nie. Nie medikasie toe te dien nie, of ver-
keerde dosis, te veel of te min. Dwangbeheer 
- vasmaak van bejaardes of te lank in rolstoel 

te laat sit. Nalaat om bejaarde skoon en 
droog te hou.

2. VERWAARLOSING 
Waar bejaarde self nie 

meer in staat is om dinge 
vir hulself te doen nie. 
Swak versorging is 'n 
e r n s t i g e 
verwaarlosingstoestand. 
Ondeurdagte afmaak van 
versoeke en klagtes as 
aandagsoekery, weiering 
om bejaarde behulpsaam te 
wees met aktiwiteite soos 
toilet gebruik, aan- en uittrek, bad 
of stort. Persone nie bewus van gebreke 
by bejaarde soos swak sig, swak gehoor, 
kuns-gebit wat nie goed pas nie of swak 
spraakvermoë.

3. PSIGIESE EN EMOSIONELE 

HEILBRONKliniek - Mishandeling van die Bejaarde
VERWAARLOSING

Ignorering en isolasie, bitsige, 
kwetsende antwoorde en uitla-

ting teenoor bejaarde. Dief-
stal van geld, klere en 
besittings.

4. FINANSIËLE 
MISHANDELING / 
UITBUITING

Beslaglegging op 
bejaarde se inkomste en 

eiendom deur kinders. 
Afpersing van die bejaarde 

deur kinders, familie of 
vriende. Bejaarde met geld of 

persoonlike besittings te laat betaal vir 
gunste of enige vorm van hulpverlening. 
Buitensporige hoë losies. Om 'n bejaarde in 
'n gesin op te neem, sonder voldoende 
versorging in die basiese behoeftes en om so 
'n ekstra inkomste te genereer.

5. SEKSUELE MISHANDELING
Die mees bedekte vorm van mishandeling. 

Bejaardes word dikwels deur molesteerder 
gedreig indien hy of sy die molestering bekend 
sou maak. Enige persoon kan en moet mishan-
deling aanmeld. Die oortreder kan verwyder 
word indien dit die beste is vir die bejaarde.

GEBED VAN 'N BEJAARDE
As ek oud word, O Heer, maak my min-
saam en lief.
As alles te swaar word en so vol ongerief.
As dit skyn of mense nie meer omgee vir 
my.
As ek treurig en alleen voel, wil U tog by 
my bly.
As my liggaamskragte verswak elke dag.
As pyne en smarte en lyding vir my wag.
As die laste te swaar word en ek begin vrees 
As ek dan tot U roep, wil U tog by my wees.

• Heilbron Clinic

WHY?
Many outbreaks of food-borne illness 

are traced to unwashed or poorly washed 
hands.

Sneezing and coughing can spread 
cold germs into the air, but most colds 
are caught and spread through germs on 
people’s hands.

The germs that cause the flu, SARS, 
hepatitis A and many kinds of diarrhea can also be 
picked up and spread by your hands.

If these germs are on your hands, touching your 
mouth or nose to eat, sneeze or cough can make 
you sick.

Touching a doorknob, pressing an elevator 
button, grabbing a pole on public transit or 
shaking hands can spread germs to others. 

WHEN?
Always wash your hands

BEFORE YOU
• Touch or serve food
• Eat or drink
• Put in or take our contact lenses
• Treat a cut, scrape, burn or blister
• Take care of someone who is sick

AFTER YOU
• Go to the bathroom
• Help someone else use the bathroom

Your health is in your 
clean hands

• Change a diaper (don’t forget to 
wash the baby’s hands too)

• Cough, sneeze, blow your nose or 
wipe a child’s nose.

• Handle uncooked foods, especially 
raw meat, poultry, fish or eggs.

• Handle garbage
• Touch an animal - specially a reptile 

- or clean up animal waste.
• Take care of someone who is sick or 

injured 
  • Use public transportation.

HOW?
Washing our hands is a lesson we all learned as 

children, but when we're busy or in a hurry, we 
tend to rush or forget to do it. We think our hands 
are clean, but they’re not if we haven’t done it 
right.

Just rinsing your hands isn’t washing them, it’s 
wetting them. To get them clean you need to use 
soap.

A quick rub, even with soap, won’t get your 
hands clean, and the few seconds you save could 
cost you days if you get sick later.

To make sure your hands are really clean, scrub 
your palms, between you fingers, the backs of 
your hands and under your fingernails for at least 
20 seconds.

After rinsing, dry your hands with a paper 
towel. Use the same paper towel to turn off the 
water and open the restroom door.

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 gewisverlies.
• Uitputting (Altyd moeg).
• Nagsweet - deurdrenkend.
Kontak die naaste kliniek indien enige van 

hierdie simptome waargeneem word.

Redakteur
Die volgende skrywe is ontvang van 

Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil 
gerig aan die redakteur. 

VEILIGE SKUILPLEK
Voel u onveilig? Vrees u die dae van ou-

derdom en eensaamheid? Is u onrustig oor 
die toekoms? Dan moet u daartoe kom om te 
gaan “sit” in die skuilplek van die 
Allerhoogste. Want om dáár te sit behels 
vertroue, oorgawe en geloof in die Here. En 
watter kalmte ondervind 'n mens nie dan nie, 
want jou skuilplek is onder die skaduwee 
van die Almagtige. Watter vertroosting om te 

Briewe aan:

weet dat die Here só naby aan jou is, dat Sy 
skaduwee oor jou vat. Wanneer beproewings 
en siekte kom, of ouderdom en dood dan die 
lig vergrys, sien dit as die Skaduwee van 
God, die Almagtige wat ook dit alles in Sy 
Almags Hande beheer. ”Sit” dan rustig in Sy 
skuilplek en vrees nie vir die nag nie, want 
dit is slegs Sy skaduwee.

Bron: Petrus Steyn Kerk se blaaitjie van 
2011. - Ingestuur deur Joey van Niekerk. (NS. 
Jy gee nie om Joey dat ek dit oordrae nie, nê? 
Was vir my baie mooi).

Die volgende skrywe is ontvang van 
Gerald Rademeyer van Heilbron gerig 
aan die redakteur. 

Die toestand van ons plaaslike stor-
tingsterrein, soos vele  ander dorpe 
se stortingsterreine, is in chaos. Dit 

is geen geheim nie, mens sien dit daagliks 
in die media.

Wat my egter bekommer is dat inwoners 
nou begin om tuinvullis in die oop area op 
die hoek van Jacobsstraat en Kerkstraat te 

stort, vandag is dit tuinvullis en môre is dit 
swart plastieksakke met huishoudelike vul-
lis  en binnekort  het ons 'n stinkende stor-
tingsterrein op ons voorstoepe.

Meneer/mevrou,  jy wat gereeld jou tuin-
vullis hier kom stort, ek hoop van harte dat 
jy hierdie skrywe sal raaksien en hierdie 
praktyk van jou sal staak. Indien jy weer jou 
vullis daar stort dan sal ek my volgende 
skrywe aan ons koerant met 'n foto beves-
tig. 

Indien u enige nuus vir die koerant het, skakel of stuur 'n e-pos vir Jolandri  
by 079 846 1075  of  058 852 3033. E-pos: heraldnuus@heilbron.co.za  

Spertyd: Woensdae 10:00.
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Biblioteek Tye
Piercestraat 66 • Heilbron

Heilbron Biblioteek is VYF DAE per week 
vir die publiek oop en die tye is as volg:

MAANDAE TOT VRYDAE
09:00 - 16:30

BIBLIOTEEK IS GESLUIT OP
 SATERDAE, SONDAE & 

OPENBARE VAKANSIE DAE.

    KERKNUUS
NG MOEDERGEMEENTE

JEUGDAG / Nasionale Biddag vir Blindes / Vadersdag
 - Sondag: 09:30 Gesamentlike Erediens (Suid)

NG SUID
JEUGDAG / Nasionale Biddag vir Blindes / Vadersdag

- Sondag: 09:30 Gesamentlike Nagmaal (Suid)
Sin Kol: Gemeente Uitbreiding

GEREFORMEERDE KERK
Jeugdag - Sondae: 09:30 Erediens

Diensbeurte: Wyk 5 & 6

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK
H.v Stoffelnel- en Nicolstrate

Sondae: 10:30 Erediens / Kategese 10:00
Kontak Ds L.M Prinsloo 083 943 4561

AGS  PLEINSTRAAT 72
Sondae: 10:00 Erediens

Biduur Woensdae 18:30, Vrydae 19:00 - Jeug
Kontakpersone: Past LB Deysel, Tel: 058 853 1016

CHRISTUS GEMEENTE  
(H/v Right- & Gilbertstraat) - Sondae: 09:30 Erediens

AP-KERK 
Tweedestraat, Vegkop-uitbr.

Openbare Vakansiedag - Sondag 10:00 Erediens (Heilbron) 

 METHODIST CHURCH
Sunday: Worship service 09:30 each Sunday. 

Almal welkom / All welcome. 
Contact Pastor Chris Schutte 082 319 7820 or 071 410 6238.

GEREFORMEERDE KERK PHIRITONA
Sondag 10:00 Erediens -  Kontak MP Malindi 078 054 2862

EBENHAESER BAPTISTE GEMEENTE
Hou eredienste op Heilbron elke 2de en 4de Sondag van die

maand in die Methodiste Kerk op Heilbron om 12:00.

EVANG. GEREF. KERK 
FRANKFORT  (MARKSTR. 20)
Sondagoggend: 10:00 Erediens 

18:00 Aanddiens / Bidure: Woensdae 18:00
Navrae: Ds Pieter van Wyk Tel:  083 594 3078 of  058 813 2424

AGS PETRUS STEYN
Pastoor Nico Theron Sel: 082 880 6477

Sondae: 10:30 Erediens / Woensdae: 18:00 Biduur 

PENTECOSTAL  CENTRE  
(Assemblies of God, Sandersville)

Sondag: 10:00 Heiligmakingsdiens - 17:00 Evangeliediens / 
Maandag: 18:30 Jeug / Dinsdag: 18:00 Gemeentebiduur - Matt 26:38, 

Jak 5:16, Eff 6:18 / Woensdag: Huissel, Donderdag: 18:00 Sustersbidaand
Vrydag: 18:00 Jeugaand, Saterdag: 15:00 Worship Team oefen. 

Enige gebedsversoeke skakel 058 852 2190
Navrae: Pastoor B. Bentosha 058 852 2190

AGS KERK SANDERSVILLE
Sondae: Oggenddiens 10:00. Maandag Huissel 06:00, 

Biduur Woensdag 06:00. Kontak P. van Staden

 CANAAN APOSTOLIC FAITH MISSION SANDERSVILLE
Dinsdae: 17:00 Jeugdienste & Oefeninge / Woensdae: 17:00 
Gemeentediens & Biduur / Sondae: Heiligmaking om 10:30. 

Vir meer inligting kontak Pastoor Joey Pienaar 082 673 2321 of 
Evangelis Frans Lottering 078 402 2000.

AFRIKAANSE BAPTISTE KERK FRANKFORT
Sondagskool 09:00 / Oggenddiens: 10:00 

Biduur Dinsdae om 10:00 /Bybelstudie Donderdae om 10:00 
 Navrae: JC Smith 063 247 4774

DIE MESSIAANSE GELOOF/MESSIANIC BELIEF
Sien ons webblaaie: www.isr.messianic.org en www.GNmagazine.org/

booklets / Sabbatbyeenkomste vir huisgemeentes en selgroepe.
Navrae: Bel/SMS 079 833 3283

(He who believes shall obey, for by his obedience 
he proves that he believes).

vir Bejaardes Reitz

Op en Wakker
Dienssentrum

Program vir week
Maandag

09:00 Kooroefening
Dinsdag 

09:00 Bloeddrukke
Woensdag 

09:00 Dorp toe
10:00 Voetsorg

Donderdag 
10:00 Sosiale program

Vrydag 
09:00 Bybelstudie
Kontakpersoon 
Petro Pretorius 

082 325 1322

Heilbron 
Dienssentrum

Breëstraat 57, Heilbron  
• Tel: 072 220 7272

Bestuurder: S. Meades 

PROGRAM
MAANDAE: 

08:45 - Gimtrim
DINSDAE: 

09:30 - Bloeddrukke 
word geneem.

10:00 - Ledeprogram
(Elke week iets anders)

WOENSDAE: 
10:00 - Speletjies, 

Jukskei ensovoorts. 
Elke week iets anders.

DONDERDAE:
17:00 Kooroefening
Geen byeenkomste 

tydens skoolvakansies

RIEMLAND MUSEUM 
TYE 

VRYDAE 09:00 - 13:00

Vir enige navrae kontak 
Quarta Pretorius 082 821 2410 of 

Magdaleen van Rensburg
076 646  8576
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Die rus
 ingegeaan 

Ons hoor dit elke dag meer 
en meer. Ons moet meer 
verdraagsaam wees. 

Meer ander mense toelaat om 
hulself te wees. Niemand mag 
op enige manier vinger wys 
nie. AANVAAR NET DAT 
ANDER NIE SOOS JY 
GAAN WEES NIE. EN DIE 
RES WORD VERSWYG.

Ek raak nou so slightly moeg 
hiervoor.

Op netwerk24 sien ek dit 
dag vir dag: 'n joernalis skryf 
'n berig oor iemand wat in 'n 
motorongeluk was. Die ouers 
sit 24 uur langs die hospitaal-
bed in die intensiewe sorgeen-
heid en pleit by dokters om hulle kind gesond te 
maak. 

Die ouers word aangehaal dat hulle sê dat hulle net bid 
en glo dat die kind sal gesond word.

Meer as een mens maak 'n snedige opmerking. Iets in 
die lyn van: “Hou op om vir die kind feeverhale te vertel 
en hulle wys maak dat daar 'n god is.” Kleinletters toon 
aan dat die persoon nie aan 'n dëiteit glo nie, en almal 
rondom hom wil oortuig van sy standpunt.

Iemand het 'n baie slegte en amper noodlottige onge-
luk gehad, maar is vol lof vir God omdat sy lewe gespaar 
is. 'n Kommentator wil snedig weet hoekom 'n soge-
naamde god van liefde sal toelaat dat iemand seerkry.

Ander lewer kommentaar deur sinies na ander se 
geloof te verwys. Hulle wil ook sommer weet hoekom 
hierdie god van liefde toegelaat het dat so baie mense in 
die Ou Testament doodgemaak word. En hoekom het 
Jafta ’n belofte gemaak om sy dogter te offer? Hoe op 
aarde kan Jesus uit 'n maagd gebore word? O ja, en hoe 
sou donkies kan praat en mense kon opstyg na die hemel 
toe?

HULLE HAMER AANMEKAAR OP PRESIES 
DIESELFDE AAMBEELD. Vra dieselfde vrae oor en 
oor om almal wat in God glo, te intimideer.

Baie min van die slagoffers sê iets terug, want ons het 
so ordentlik groot geword. En nee, ons hoef nie terug te 
slaan nie, ons mag maar stilbly. Maar hoekom is dit ver-
keerd as Christene op hulle regte staan?

Onlangs het ek gehoor dat daar 84% Christene in SA 
is. Hoekom mag ons dan nie saamstaan en opstaan vir 
ons geloof nie?

Want ons hoor elke liewe dag dat Christene meer ver-
draagsaam moet wees.

Ek sien dat die aanlynwoordeboek die Engelse term, 
“tolerant” as volg beskryf: Showing willingness to allow 
the existence of opinions or behaviour that one does not 
necessarily agree with.

Almal mag onverdraagsaam wees, maar Christene 
mag nie wees nie. Of nee, ons mag onverdraagsaam 
wees, ons mag dit net nooit sê, doen of iewers laat blyk 
nie. Ons moet leef en laat leef.

Iemand vertel dat daar in geen van die artikels wat 
handel oor die Paasnaweekbomontploffings in Sri Lanka 
verwys word na “Christene” nie. Daar word bloot vertel 
van kerkgangers wat in die ontploffings gesterf het. En 
dit was nie so erg nie.

Toe die Nieu-Seelandse skieter egter op twee moskees 
losbrand en op 15 Maart 2019 50 mense wat by die mos-

kees was, doodskiet, het die 
hele wêreld opgespring en 
“Islamofobie!” geskree. Want 
ja, dit was haat teen Moslems. 
Hoekom anders sou daar slegs 
Moslems doodgeskiet word?

Wat het die wêreldwye pers 
gesê na afloop van die bomont-
ploffings? Kerkgangers. Afge-
waterde term. Slegs kerkgangers.

Geeneen het geskree “Christian-
ophobia!” nie. Ek gebruik die 
Engelse woord, want ek twyfel of 
ons alreeds 'n ekwivalente term 
daarvoor het in Afrikaans. Ek ken 
dit nie. 

DIE BOTTOM LINE IS DAT 
DIE WÊRELD ONS SAL 
KRUISIG WANNEER ONS DIT 

SKREE.
En in geval jy gewonder het: Ek is ook 'n Christen. 
Ek gun jou egter jou ateïsme. As jy 'n Moslem wil 

wees, wees een. As om 'n agnostikus te wees, vir jou die 
beste oplossing bied, doen dit. Maar omdat ek jou toelaat 
om te wees wie en wat jy wil wees, laat my toe om die-
selfde te doen.

Daar is gemeentes wat uit die nasionale NG-liggaam 
wil breek. Iemand wil snedig weet of die 40 dae vas wat 
die Gemeente onderneem het, hulle ewe skielik helder-
siende maak? Iemand wou weet of die God wat die Wes-
Kaap dien 'n ander antwoord sal gee vir gemeentelede in 
Pretoria. Ek weet nie.

Maar wie presies is jy om te sê dat iemand verkeerd by 
die Here gehoor het? As ons dan meer verdraagsaam 
moet wees, geld dit nie ook vir iemand wie (heilig) oor-
tuig is van die antwoord wat hulle gekry het nie?

Ek dink dat ons God, in Sy alwysheid, elke mens se 
persoonlikheid in ag neem en hom of haar ontmoet en 
antwoord op 'n manier wat by daardie persoon sal 
aanklank vind. Ek hoef jou glad nie van my standpunt te 
oortuig nie. Dit is hoekom ek my stelling begin het met 
“Ek dink dat…” Dis my mening, en ek baseer dit op die 
inligting wat ek tans tot my beskikking het. As jy nie 
daarmee saamstem nie, hoef ek jou nie daarvan te oortuig 
nie, want dit is wat ek dink. Wat ek tans dink.

As daardie gemeentelede weet dat hulle weet dat hulle 
weet dat hulle moet uittree uit 'n sekere vereniging, laat 
hulle dit doen. Dit is hulle oortuiging. 

As dit iemand se laaste hoop is om aan God te glo en 
oortuig te wees dat Hy iemand in 'n koma kan gesond 
maak, laat hom so glo. Dit is sy reg om dit te kan glo.

As iemand kies om dit nie te doen nie, mag jy hom van 
jou siening vertel en dit is sy keuse om dit aan te neem 
of te verwerp. Maar soveel as wat jy van Christene ver-
wag om verdraagsaam te wees, mag jy hulle nie in die 
gesig klap met jou snedige aanmerkings nie.

Ek sien dit so: Christene raak meer verdraagsaam en 
die ander gelowe raak minder verdraagsaam. 

Hoe dan so?
Ek dink hulle voel heimlik bedreig. 
En ek begin weereens my sin met “Ek dink…” want ek 

hoef jou nie te oortuig nie. Dit is wat ek dink met die 
inligting tans tot my beskikking.

Terloops: ek wed jou daar is nie net een Gemeente wat 
bande wil breek nie.

Ek wed jou. Ek dink nie so nie.

VERDRAAGSAAM

† Abe Herbst is 
oorlede in die ou-
derdom van 69. Sy 
diens vind vandag 
plaas om 11:00 
vanuit die NG 
Moedergemeente. 
Hy laat na sy kin-
ders, kleinkinders, 
familie en vriende.
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• Louis Bothma

10 JUNIE 1980: 
Ons is gatvol dat Hector Peterson elke jaar 

op 16 Junie in ons en ons kinders se kele 
afgeforseer word. Daar is 'n ander kant ook.

Die ergste kaping is nie dié van die 
staat nie, maar dié van die 
geskiedenis. Kinders moet die volle 
verhaal van hierdie land se jeug leer 
as hulle die greep wil breek van 
gewetenlose politieke skurke wat 
hulle toekoms steel.

Ek het hierdie in 2008 geskryf, 
maar hoe meer onskuldige wit 
kinders gemarginaliseer word, hoe 
meer skreeu die onreg ten hemele. 
Daar kan geen sprake van bevryding 
wees as 'n sekere deel van die 
geskiedenis (wat nie inpas by 'n 
voorafopgestelde politieke agenda 
nie) gekriminaliseer en in skole 
verbied word.

DINSDAG 10 JUNIE 2008.
Die windjie is koud. By die 

wagpos loer 'n swart soldaat vir my 
deur die ruite. Sy maat kom nader en 
stoot die hekke van 1 Suid-
Afrikaanse Infanteriebataljon oop. 
Maar net nóg 'n dag by One SAI, in 
Bloemfontein, in Suid-Afrika.

Die groepie wit mans, eenkant in 
'n hoekie van die basis, lyk eensaam 
in die wintergrou. Piet Terblanche, 
die oudste van die lot, stap my 
tegemoet: “Welkom. Ons is bly jy 
het gekom.”

Kobus Eloff, Francois Dercksen, 
Tony Op’t Hof, H.P. (Eights Pie) 
Ferreira... Ek skud hande op die ry af. 
'n Tweeling, Grant en Brent Abrahamse, wat 
spesiaal vir die geleentheid van die Kaap 
gekom het, stel hulself voor.

“Ekskuus, kan jy net weer jou naam sê?” 
vra ek 'n kêrel wat 'n oog verloor het. 
“Marco. Marco Caforio from Jo’burg,” sê hy 
en neem sy plek tussen die ander in.

Hulle is oorlewendes van 1 SAI se Alpha-
kompanie, wat op 10 Junie 1980 SWAPO se 
Smokeshell-basis, diep in Angola, saam met 
kommandant Dippies Dippenaar van 61 
Gemeganiseerde Brigade aangeval het. Hulle 
staan by 'n gedenkteken met die name van 
hul gesneuwelde makkers: Hannes du Toit, 
Paul Kruger, Andrew Madden, Rob de Vito, 
Pip Warrener...

Dit was bloedig. Uit 'n groep van 44 is 12 
dood en 23 gewond. Luitenant Paul Louw 
was in bevel van daardie groep,” sê Cassie 
Schoeman, destyds kaptein Schoeman.

Die idee om die manne elke jaar op 10 
Junie bymekaar te bring, het by die 
Abrahamse-tweeling ontstaan, vertel Piet 
Terblanche – 'n gevreesde sersantmajoor in 
die dae van die “SAW & Seuns.” Hy 
verduidelik: “Die doel is om hulde aan ons 
makkers te bring en 'n klein reünie te hou. 
Maar sekere ouens kry ook genesing deur 
hierdie dae. Party, soos Marco Caforio, was 
taai om te kom, want hulle kon nie die 
verlede opbring nie.”

Ons ry na 'n gesellige kuierplek buite die 
stad en gaan sit eenkant. Die manne begin 
praat – eers huiwerig, maar dan maak hulle 
oop.

Francois Dercksen was gelukkig. Die 
oggend voor die aanval het een van die 
Ratels 'n as gebreek. Hy moes sý Ratel – 9 
Golf – vir daardie manne gee en self op 
Mulemba agterbly. 'n Paar ure later het sewe 
van hulle in dié einste Ratel doodgebrand.

Die Ratels het dwarsdeur die doelwit 
gejaag. Party het dit nie agtergekom nie. En 
toe hulle omdraai, was hulle in 'n mielieland 
– oop teikens vir SWAPO se swaarkaliber 
masjiengewere. Binne die eerste oomblikke 
is drie Ratels uitgeskiet. 9 Golf is reg van 
voor met 'n 23-millimeter getref. 'n 
Fosforgranaat het ontplof. Die Ratel het aan 
die brand geslaan. 

Sewe manne kon nie uitkom nie. 'n Paar, 
waaronder Marco Caforio, Rob de Vito, Nick 
Ogilvie en ene Van der Vyfer, het by die luike 
uitgespring. Rob de Vito is bo-op die Ratel 
doodgeskiet. Marco is platgeskiet. Hy en Van 

der Vyfer moes byna twee ure lank vir hulle 
lewens veg.

H.P. Ferreira was luitenant Louw se 
drywer. Hulle Ratel is van die kant af 
geskiet. Toe slaan die Ratel aan die brand. 
Twee manne, Gert Venter en Francois 

Laubscher, is dood. H.P. is deur die onderlyf 
met 'n 14,5-millimeter – wat gewoonlik vir 
lugafweergebruik word – geskiet, en toe 
nóg vier skote met 'n AK47.

“Toe ons hom optel, kon ons deur hom 
sien,” vertel Grant 
Abrahamse. Sy oë 
rek groot. Hy was 
die kanonnier van 
die “mediese Ratel.”

“Weet jy hoeveel 
operasies het hierdie 
man in sy lewe 
gehad?” vra Cassie. 
Hy vat H.P. vaderlik 
aan die skouer en sê: 
“ses-en-tagtig!”

“Eights Pie, maak 
oop jou hemp en 
wys vir die man hoe 
lyk jy.”

Ek wil nog sê dit 
is nie nodig nie, toe 
kyk ek in 'n gat in 
H.P. se stuitjie 
waarin ek maklik 
my vuis kan druk. 
Voor, op sy maag langs, is die vreeslikste 
littekens. Ek dink op daardie oomblik 
onwillekeurig aan 'n ou makker van 32 
Bataljon, wat 'n gat in sy arm het. Maar 
hierdie is veel erger...

“Daar was baie helde daardie dag. Manne 
soos Andrew McClean, wat met 'n Bren 
eenvoudig op 'n 23-millimeter 
masjiengeweernes afgestap en die 
bemanning die een na die ander doodgeskiet 
het. Daar is baie stories; ons kan die hele 
dag aangaan. Wat van dokter Heyman – 'n 
dienspligtige soos ons – wat agt gewondes 
deurgehaal het?” vra Grant Abrahamse.

Kobus Eloff, 'n kêrel wat min praat, was 
kommandant Dippenaar se drywer. Hulle 
het 'n dubbele kaasmyn getrap. Generaal 
Constand Viljoen was ook in dié Ratel. 
Louis Harmse, die kompaniebevelvoerder, 
wat later tydens Operasie Protea gesneuwel 
het, kon die trane nie teëhou nie.

Ná die geveg is die voertuie boonop in 'n 
hinderlaag gelok. “As die ters (terroriste) 
nét twee minute langer gewag het, kon 
hulle ons hele konvooi uitgehaal het,” vertel 
iemand.

Maar daar is nie nét fisieke skade aangerig 
nie – ook baie psigiese skade is opgedoen. 
Skade wat nooit bereken en verwerk is nie.

“When we finished the ops in Angola, me 
and my brother never stop talking about it. 
We spoke and we spoke and we spoke...” sê 

Grant. Hy raak hartseer. Hy vertel hoe 
Marco Caforio elke jaar op 10 Junie in die 
begraafplaas op Boksburg tussen die grafte 
van sy twee makkers, Andrew Madden en 
Rob de Vito, sit en huil het. Hy wou hulle 
terug hê, by hom. Sy huwelik was verby.

“Die meeste van 
ons is geskei, party 
meer as een keer. Ek 
is self geskei,” vertel 
Brent – die ander 
tweelingbroer. “Jy 
weet self ons mag 
nie oor hierdie dinge 
gepraat het nie. En 
ons wit mans wys 
nie swakheid nie. 
Ons verloor nooit 
die geveg nie.” Hy 
vertel hoe hy 
introspeksie gehou 
het; besef het hy 
moet verander – 
anders sou hy later 
heeltemal alleen 
wees.

“Nou stres ek nie 
meer nie,” sê Brent. 

En hy kon Marco Caforio gaan optel. Marco 
het gesê hy wil niks van hulle – van die 
army – weet nie. Maar sy vrou het hom 
uiteindelik drie jaar gelede oortuig om te 
kom.

“Hy het by 1 SAI se hek gestaan en huil. 
Hy het daardie hele naweek net gehuil. 
Maar nou is hy okay. Jy het mos self 
gesien?” sê-vra Brent en kyk na my.

Ek vertel hoe ek – in 1978 'n tweede 
luitenant – jare later my oud-bevelvoerder 
moes gaan help. Hy wou niemand naby hom 
hê nie, maar eintlik was dit 'n noodkreet dat 
iemand moes kom.

Dit raak teveel vir Cassie Schoeman. Hy 
stap uit; wil nie hê ons moet sien hy huil nie.

“Dinge kom noú uit – 28 jaar té laat,” sê 
Francois Dercksen, 'n man wat ook sý 
paadjie geloop het.

Piet Terblanche het in 'n stadium besef hy 
het hulp nodig. Hy het met sy huisdokter 
gaan praat. “Ek sal dit stilhou,” het die 
dokter gesê. Piet was verontwaardig: “Dink 
jy ek is mal? Ek is nie mal nie man!”

Uiteindelik is hy na 'n sielkundige verwys. 
Maar dit het niks gehelp nie.

“Die man het nie geweet waarvan hy praat 
nie, want hy was nie dáár nie. Toe wil hy vir 
my 'n rekening stuur. Sal jy die garage betaal 
as hulle 'n pap wiel moes regmaak en hy is 
nog steeds pap?” wou Piet by die sielkundige 
weet.

Cassie het intussen teruggekom. 
Die atmosfeer raak ontspanne. Hy 
vertel staaltjies van I SAI se 
bevelvoerder, oorlede “Oom Joep” 
Joubert. Hy het Lexington gerook, 
Black Label gedrink, en kon nie 
Engels praat nie. En sy hare was 
gesny soos Kobus Wiese sin. Ons 
skaterlag.

Skielik onderbreek Grant ons: 
“Skuus manne. Dit is 13:25. Die 
kontak het noú begin.”

'n Paar oomblikke stilte.
Piet Terblanche vertel van die 

troepe wat altyd Maandae laat van 
pas af gekom het. Toe sê hy vir 
hulle: “Die man wat my 'n 
verskoning kan gee wat ek nog nie 
gehoor het nie, sal ek eers straf en 
dan 'n ekstra naweekpas gee. Ene 
Kolbe van Pietermaritzburg kom 
toe laat en verduidelik: 
“Sammajoor, toe ek vanoggend 
twee-uur op Pretoria-stasie staan, 
toe kom daar 'n swartman met 'n 
radio teen sy oor verby. Toe speel 
Die Stem van Suid-Afrika. En toe 
gaan staan ek op aandag en ek 
salueer, soos jy ons geleer het. En 
toe ry die trein vir my weg 
sammajoor...”

Die son sit laag. Ek groet. Grant 
stop my 'n bottel rooiwyn in die 
hand, spesiaal gebottel: 10 June 

1980 – Operation Smokeshell: WE 
WILL REMEMBER.

“Ons was nie Recces, of Parabats, of in 32 
Bataljon nie. Alpha-kompanie van 1 SAI het 
nie die erkenning gekry soos julle nie. Party 
ouens het nou die dag eers hulle medaljes 
gekry – sommer deur die pos. Maar ons het 
ons kant vir Suid-Afrika gebring,” sê Brent 
toe hy my blad skud.

Die volgende paar dae kan ek aan niks 
anders as Operasie Smokeshell dink nie. En 
aan “Eights Pie,” Marco, Cassie, Piet... en 
die tweeling.

VRYDAG 13 JUNIE 2008.
'n Volblad “Boodskap op Nasionale 

Jeugdag” van premier Beatrix Marshoff van 
die Vrystaat, pryk in Volksblad.

Hierdie is die 32ste herdenking van die 
gebeure op 16 Junie 1976. Ons word weer 
herinner aan die opofferinge en heldemoed 
van ons jeug toe hulle in opstand gekom het 
teen die brutale stelsel wat as misdaad teen 
die mensdom beskou is...

Ek lees nie verder nie, want “Eights Pie,” 
Marco, Rob de Vito, Andrew Madden, Paul 
Kruger... is uitgesluit. Dit is net vir Hector 
Peterson en maats. Politiek-korrek.

Wit seuns wat genadeloos gedissiplineer 
is, onder dwang uit die arbeidsmark, uit 
hulle vaderland geneem is, 'n oorlog in 'n 
ander land moes gaan veg – nie teen 
rubberkoeëls en traanrook nie, maar teen 
masjiengeweerkoeëls en fosfor – se 
opofferinge en heldemoed kwalifiseer nie.

Die wit jeug van 1976 bestaan nie vir die 
politici van die Nuwe Suid-Afrika nie. Hulle 
weet nie van Operasie Smokeshell nie, want 
hulle was nie dáár nie. 

Ons het nie die verkiesing in 1994 gesteel, 
soos Robert Mugabe in 2008 in Zimbabwe 
nie. Suid-Afrika is nie vandag 'n diktatuur, 
soos Kuba nie. Ons kan aanhou en aanhou 
vertel...

Die politici van die Nuwe Suid-Afrika se 
probleem lê diep: Hulle weet nie dat hulle 
nie weet nie.

Naskrif: Jong mans was verplig om direk 
na skool of voltooiing van naskoolse 
opleiding militêre diensplig vir 2 jaar te 
doen. Meeste is gedurende hulle diensplig 
opge-roep om die land op die Suidwes-
Afrika (Namibië) /Angola grens te gaan 
verdedig. Die gemiddelde ouderdom van 
hierdie seuns was 19 jaar. Die grensoorlog 
het geduur van 1966 - 1989 toe die laaste 

JEUGDAG = Het ons vergeet of nie?

Louis Bothma, met sy nuutste boek, Vat jou goed en trek Ferreira, wat in April 2019 uitgegee is.

Louis Bothma
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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

Daar is perdesiekte gevalle in 
die Vrystaat aangemeld.  
Perdesiekte entstof is  by veeart-
se beskikbaar.  Ruiters moet 

Perde eienaars 
neem kennis

permitte hê om perde te vervoer 
of om aan perderitte te mag 
deelneem.

 Alle Ruiterklublede sowel as 
eienaars van perde neem kennis  
van die gevaar van perdesiekte.

Vier veediewe kom van-
dag in die hof voor 
nadat hul op 22 Mei 

gearresteer is vir veediefstal. 
Hulle het gedurende die nag van 
21 Mei 2019 en die volgende 
oggend toegeslaan en 70 skape 
van mnr Petrus Wahlstrand ge-
steel op die plaas Driekuil op 
die Vaaldampad buite Heilbron. 

Die skape was in 'n kraal 
ongeveer 70 meter van die huis 
af waar mnr Wahlstrand woon. 
Die diewe het 'n gat in die draad 
van die kraal geknip en die 
skape daar deurgejaag. Die 
skape is na bewering omtrent 20 
kilometer ver deur die veld 
gejaag waar 54 van hulle in 'n 
klein gebou ingedruk is. 
Ondersoek is ingestel en met 
behulp van spore is die skape in 
die gebou gevind. Een van die 
54 skape is daar geslag, en die 
ander 53 skape is terugbesorg 
aan mnr Wahlstrand.

 'n Paar dae later het twee 
skape hulle weg teruggevind 
plaas toe en nog vier is weer 
teruggekry. 16 dae nadat die 
voorval plaasgevind het is sewe 
skape in 'n sloot langs die pad 
gevind wat se voete vasgebind 
was. Ses van die sewe is dood 
gekry. Daar word vermoed dat 
die skape daar gelos is, net om 
later weer gehaal te kan word - 
niemand het teruggekom nie. 
Daar is nog drie skape wat 
steeds weg is. 

Veediewe vandag in hof



   

kamer.
                       R1 630 pm

ATTENTION!!!
5 RECENTLY 
DEVELOPED FLATS
FLATS CONSIST OF: 
2 Bedrooms, 1 bathroom, 
open plan kitchen & 
lounge. Units available 
from 1 July 2019. 
Contact Annelize on 
082 331 9856 for more 
details.

VERSKEIE GEVESTIGDE BESIGHEDE NOU IN DIE MARK!

Wiam:      084 805 3794
Annelize: 082 331 9856

Herald Graphics 10352

www.heilbroneiendomme.co.za
VOLLEDIGE LYS VAN EIENDOMME OP ONS WEBWERF

ANNELIZE 082 331 9856 
HEILBRON
VEGKOP: Baie netjiese 4 
slaapkamerhuis met 2 ½ bad-
kamers - nuut oorgedoen. 
Ruim woonvertrek met oop-
plan kombuis en aparte 
opwas. Sit- en studeerkamer 
met baie kaste. Kuiervertrek 
met ingeboude braai. Dubbel 
motorhuis en dubbel afdak. 
Netjiese tuin.                         
                             R950 000
VEGKOP: Netjiese 3 slaap-
kamerhuis met 2 badkamers, 
moderne kombuis met baie 
kaste. Sit- eetkamer, privaat 

stoep met ingeboude braai. 
Dubbel motorhuis met dubbel 
afdak. Netjiese tuin veilig 
omhein.                        R950 000
HUISE TE HUUR
• Baie netjiese ruim 4 slaap-
kamer huis te huur. 2 
Badkamers, ruim kombuis 
en woonvertrek. Aparte sit-
kamer. Rustige omgewing.  
Veilige omhein. Dubbel 
motorhuis.    
                          R6 800 pm
EEN MAN WOONSTEL
• Oopplan sitkamer kombuis 
enkel slaapkamer met bad-
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EIENDOMME

Elsstr. 47  HEILBRON  
Tel: 058 852 2041 

 Petro Meintjes - 083 308 9159

VAN DER MERWE & 
VENNOTE  EIENDOMME
Vir die beste transaksies 

en diens

Die Heilbron Herald word uitgegee &
 gedruk deur die eienaars Heilbron Herald 

(Edms) Bpk,  
Elsstraat 44, Posbus 166, Heilbron  

Tel: (058) 852 3033/4/5 • Faks: (058) 853 0140 
www.heilbronherald.co.za 

E-POS ADRESSE
• Abrie Watson  abrie@heilbron.co.za
• John Watson  john@heilbron.co.za 
• Winkel  heraldwinkel@heilbron.co.za 
• Lizzy herald@heilbron.co.za 
  (Kommersiële drukwerk & koerant bydraes ens.)
• Carien heraldgraphics1@heilbron.co.za    
  (Kommersiële drukwerk & koerant bydraes ens.)
• Delareyz finance@heilbron.co.za 
  (Rekenings, state ens.) 
• Christelle heraldoffice@heilbron.co.za 
  (Bestellings ens.)
• Jeanne heraldgraphics2@heilbron.co.za   
  (Wyeformaat drukwerk, plakkers ens.)  
• Elsabé heraldgraphics2@heilbron.co.za   
  (Wyeformaat drukwerk, plakkers ens.)
• Jolandri heraldnuus@heilbron.co.za   
  (Koerant, advertensies)

Koerant sirkuleer in Heilbron, 
Petrus Steyn, Frankfort en Reitz.

Menings en opinies wat 
uitgespreek word in briewe 
en rubrieke, is dié van die 

individue en weerspieël nie 
noodwendig die siening

 van die redaksie nie.

GEKLASSIFISEERD
Smalls

Sa 15 Junie 
So 16 Junie
Ma 17 Junie
Di 18 Junie
Wo 19 Junie
Do 20 Junie
Vr 21 Junie
Sa 22 Junie 
So 23 Junie
Ma 24 Junie
Di 25 Junie

-1 / 19
-2 / 20
-2 / 19
-1 / 20
2 / 20
1 / 21
2 / 20
2 / 20
1 / 20
1 / 20
1 / 20

Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig

WEERVOORSPELLING

AANDAG  Indien u enige REGS-
ADVERTENSIE  of ANDER ADVERTEN-

SIE per epos of faks stuur, maak 
asseblief seker dat u 'n ONTVANGS-
ERKENNING kry om enige probleme  

vroegtydig uit die  weg te ruim. 

KENNISGEWING 

TUPPERWARE 
TE KOOP 

Vir bestellings kontak 
Jolandri 079 846 1075                               

TE KOOP  

TE HUUR

HEILBRON 
ROLBAL-KLUBHUIS

Geskik vir ongeveer 70 mense. 
Sluit in volledige eetgerei, stoof en 2 oonde,  

gelisensieerde kroeg beskikbaar.
Bespreek by 

Magda Bierman 083 292 1503                                                                                                                                  
                                                                                    

  
  

AUGUSTUS
2-3 Boeretreat
21 Huis- en Tuinbouklub 
vergadering

SEPTEMBER
18 Huis- en Tuinbouklub 
vergadering

OKTOBER
12 SPAR-Gholfdag
23 Huis-en Tuinbouklub 
vergadering

JAAR-
BEPLANNERBLOEDSKENK DATUMS

 HEILBRON
 PLEK: N.G Kerksaal (Suid)

  • 23 Julie 2019   
  • 19 Sept. 2019 
     (Op 'n Donderdag en nie op 'n 
     Dinsdag nie, 24ste is 'n vakan-
      siedag en lang naweek).
  • 26 November 2019

ONTHOU VADERSDAG
Sondag 16 Junie 2019

SKOOL
TERMYNE 

• Sluit 14 Jun.   
• Open 9 Jul. 

• Sluit 20 Sept. 
• Open 1 Okt

 • Sluit 4 Desember

DIENSTE

BAAL VAN 
OESRESTE

Baal van mielie-
reste of bone. 

Petrus Steyn, Heilbron, 
Frankfort en Lindley.
Kontak Jaco Meiring 

082 851 6158
Piet Meiring 
082 571 4191

peerlandhandel@
gmail.com

HEILBRON 
KLINIEK

 Griepspuite nou 
beskikbaar by kliniek. 

TE HUUR
3 Slaapkamer woonstel 

te huur.
Skakel Derdrë

Heilbron
082 478 3566

                                K1672

WOONSTEL 
TE HUUR

Ruim een slaapkamer 
woonstel met sit-eet-
vertrek en kombuis te 
huur in Potchefstroom. 

5 Km vanaf 
Universiteit. 

Vir enige navrae kontak 
Rita 082 307 4764.

                                      R

KENNISGEWING VAN 
GEREGTELIKE VERKOPING

In die Landdroshof vir die distrik Heilbron, gehou te 
Heilbron.
Saak No. 112/2018
IN DIE SAAK TUSSEN:
KC STONE

Eiser
EN
MVDM ELS

1ste Verweerder
AE ELS

2de Verweerder
Ten uitvoerlegging van 'n vonnis van die Landdros, 
Heilbron gedateer 6 Augutus 2018 sal ondervermelde 
goedere om 10:00 op 5 Julie 2019 per publieke veiling 
te die PLAAS ERFPAG, HEILBRON deur die Balju 
vir die Landdros van Heilbron aan die hoogste bieër vir 
kontant verkoop word, naamlik:-
80 SKAPE
Terme: Voetstoots en vir kontant.
Neem verder kennis dat:
Hierdie is 'n verkoping in eksekusie kragtens 'n vonnis 
bekom in bogenoemde Hof in terme van Regulasie 
20(3) van die Wet op Verbruikersbeskerming, 68 van 
2008, is die verkoping te die plaas ERFPAG, distrik 
Heilbron.
Registrasie as koper is 'n vereiste onderworpe aan 
bepaalde voorwaardes o.a
3.1 voorskrifte van die Verbruikersbeskermingswet 68 
van 2008. (URL http://www.info.gov.za/view/Down-
loadFileAction?id=99961)
3.2 Fica-wetgewing met betrekking tot identiteit- & 
adresbesonderhede
3.3 betaling van registrasiegelde
3.4 registrasievoorwaardes
Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju 
van Heilbron, JM van Rooyen 058 853 0490. 
Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe & 
verkopingskoste volgens Hofreëls, geld wyse van 
betaling. Kontant, bankgewaarborgde tjek of elektro-
niese inbetaling onderhewig aan aanvaarbare bewys 
van betaling.
Gedateer te Heilbron op die 6de dag van Junie 2019.
(GET) JH JANSEN
EISER SE PROKUREUR
JANSEN PROKUREURS
PIERCESTRAAT 58
HEILBRON
VERW: PET1/0001/JHJ/cm

MNR JM VAN ROOYEN 
BALJU

AAN: DIE BALJU VAN DIE LANDDROSHOF
HEILBRON

KENNISGEWING AAN 
KREDITEURE EN DEBITEURE
Boedel van wyle WILFRED JIMMY MTIMKULU. 
In die boedel van wyle WILFRED JIMMY 
MTIMKULU, Nommer 8261/2012, Identiteitsnommer 
320810 5360 081 wat gewoonlik woonagtig was te 
Perseel 208, Phiritona, Heilbron en wat te Sebokeng 
Kliniek op 18 Julie 2012 gesterf het.
Enigeen wat 'n eis het teen boenoemde boedel word 
hiermee versoek om sodanige eis by ondergetekende in 
te dien binne 30 dae van die datum van publikasie hier-
van.
Gedateer te Heilbron op hierdie 6de dag van Junie 
2019.
JH JANSEN
JANSEN PROKUREURS
PIERCESTRAAT 58
HEILBRON, 9650
VERW: MTI1/0006/JHJ/cm

TE KOOP 
GEVRA

Op soek na tarentale 
om te koop.

Skakel Dr Moshane
082 339 1776 of 

082 960 9005
                                K1674

HUIS TE 
HUUR

2 Slaapkamer Cottage te 
huur in Heilbron. 
Via Felixstraat 48

 oorkant die AGS Kerk. 
Geskik vir twee ouer 

mense. Met motorhuis 
en afdak vir 2 motors, 
stoep met seil, wat oop 
en toe kan maak, plus 
gasbraai. Omhein en 

mooi tuin. Geen kans-
vatters nie! R2 500-00 
per maand, beskikbaar 

vanaf 1 Julie 2019. 
Kontak Tommy 

082 925 5359                                                                                   
                                      

SPESIALE AANBIEDING
WYNAND RABIE

HERSTELDIENSTE
Vanaf Maandag 18 Junie tot 

1 Julie 2019
Laat u voertuig diens.

R200 per diens, indien eie onderdele voorsien word.
Arbeidskostes beloop R200 per uur.

Elke 11de kliënt se diens gratis. Laptop diagnose 
gratis met elke diens. Indien diagnose enige probleme 
oplewer, sal dit bespreek word. Werkswinkel is geleë 

agter ou Kommando kantoor.
Skakel vir afspraak Wynand 084 250 8060 of 

Raymond 079 582 5066
                                                                                         K1675

BETREKKINGS VAKANT
VAKANTE POS

ONTVANGSDAME
Aansoeke word ingewag vir persoon met goeie
menseverhoudings en wat onder druk kan werk.

 Vereistes:
• Rekenaarvaardig - (Ondervinding in Pastel, Excel 

en MS Word moet 'n vereiste wees)
CV's kan gestuur word na rita@plvanzyl.co.za

                                                                                      R

VEREISTES:
• Bestuurslisensie

• Moet kan weld en staalwerk doen
• Algemene herstelwerk en onderhoud kan doen. 

(Masjiene, geboue & voertuie)
• Elektriese handtoerusting kan regmaak

(Grinders, Polishers, bore ens.)
• Personeel bestuursvaardighede & 

goeie menseverhouding

Salaris onderhandelbaar na aanleiding
 van kwalifikasie en ondervinding.

Stuur CV's na chtombstones@gmail.com of faks 
na 086 402 4908 voor of op 29 Junie 2019

Sel: 082 318 8299  |   Ringerstraat 14, Heilbron 

ONDERWYSPOS
HOËRSKOOL HEILBRON

Remediërende Onderwys / SW & NW
Intermediêre Fase

Beheerliggaam Aanstelling
(Buitemuurse betrokkenheid sal 'n sterk 

aanbeveling wees)

Rig volledige aansoek aan:
Die Skoolhoof • Hoërskool Heilbron
Posbus 132 • Heilbron • 9650

Navrae: Mnr Peter Smith
Tel: 058 852 3007
E-Pos: skoolhoof@hsheilbron.co.za
 

Sluitingsdatum: 9 Julie 2019

BESIGHEIDSURE
  MAANDAE TOT DONDERDAE -   07:30 tot 17:00 

  VRYDAE - 07:30 tot 16:30
   SATERDAE  - 08:30 tot 13:00

  

    Elsstraat 44 • Heilbron • 9650
Tel: 058 852 3033

Besoek ons vir al u skryfbehoefte benodigd-
hede, digitale drukwerk, wye  formaat 

drukwerk, korporatiewe drag, geskenke, kan-
toormeubels,  oorpakke, veiligheidsklere en 

-skoene, informele drag en vele meer.
Kontak ons gerus vir flinke en 

vriendelike diens.
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Ons hoor graag van jou Raak 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 Jolandri kantoorure by 058 852 3033.

Hoërskool Heilbron

Vrystaat B-Span

Die eerste netbalspan van Hoërskool Heilbron het verlede Saterdag deelgeneem aan die Vrystaatdag in Bloemfontein. 
Hulle het derde in die Vrystaat B-afdeling geëindig. Die span het hard geoefen gedurende die seisoen om hierdie prestasie 
te kon behaal. Op die foto volg vl: Juffrou Bertina van Rensburg (afrigter), Mienke Roos, Izany de Witt, Shamilla Poulton, 
Jadene van Zyl, Rethabile Monyai, Roxanne van Zyl, Amané Watson (kaptein) en Juffrou Sarie Strydom (afrigter). Voor: 
Patricali van Staden. 

Huis- & Tuinbouklub

Op die foto agter vl: Gerda Myburgh, Gerda Pieters en Petro Meintjes. Voor vl: Annette Myburgh, Sylvia Meades en 
Lynette du Plessis.

Op 'n vars, koel Woensdagoggend het lede 
van die Huis- en Tuinbouklub hul maan-
delikse vergadering by die gastehuis van 

Petro Meintjies gehad. Met 'n verwarmer en 
warm koffie en tee wat wag, het Sylvia Meades 
opgetree as die gasspreekster vir die dag. Sylvia 
het meer kom vertel oor vriendelike insekte in 
tuine. Sy het met behulp van sintuie verduidelik 
hoe 'n persoon sy tuin kan geniet: blomme kan 
ruik, insekte kan sien, die voëls kan hoor, die 
plante waaraan jy kan vat en natuurlik die groen-
te en vrugte wat jy kan pluk en eet. 

Verder het die lede meer gehoor oor insekte 
wat goed is vir jou tuin, soos skoenlappers en bye 
wat help met bestuiwing, tot paddas wat sprin-
kane en krieke eet wat 'n tuin kan verniel. Sy het 
ook vertel van akkedissies en geitjies wat van 
miere lewe, asook oor water en mooi blomme 
wat kan bydrae tot 'n toename in insekte, “Want 
water lok tog lewe”. 
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Spertyd vir 
Vrydae se 

Herald 
artikels & 

advertensies 
is Woensdae 

om 10:00.
Vir enige 

advertensies 
en artikels 

kontak 
Jolandri 

by 
058 852 3033

• Heilbron Landbou

Dit is alweer 
w i n t e r t y d 
en ongeluk-

kig die tyd waarin 
veldbrande ontstaan.  
Boere/grondeienaars 
moet asseblief vroeg-
tydig voorsiening 
maak om voorbrande, 
brandpaaie ens. te 
maak om die risiko te 
verminder.

(Nasionale Wet op 
Veld- en Bosbrande, 
1998 (Wet No 101 
van 1998)

Maak ook seker dat 
daar rondom werkers-
huise en ander geboue 
waar brande kan 
ontstaan, voorsorg-
maatreëls getref is om 
brande te voorkom.

Versuim om gevolg 
te gee aan die bepa-
lings van die Wet kan 
aanleiding gee tot 
siviele aanspreeklik-
heid.

Grondeienaars moet 
betyds voorsiening maak

Support small businesses

Ouma Edna Weiss 
(Zitzke) is op 'n plaas 
tussen Heilbron en 

Frankfort op 7 Junie 1919 
gebore.  Sy was met Ernst, 
bekend as Ensie, Weiss 
getroud en uit die huwelik is 
drie kinders naamlik 
Gerhard, Thekla en Veronica 
gebore. Sy het Vrydag, 7 
Junie, 100 jaar oud geword.  
Hierdie ouderdom is nie 
skaars in hulle familie nie. 
Sy is die langslewende lid 
van die Kantskool wat in 
Huis Emily Hobhouse aange-
bied was. Sy is 'n formida-
bele vrou wie se deugde 
vergestalt word in Spreuke 
31 verse 10 tot 31. Sy woon 
tans in Huis Emily Hobhouse 
in Koppies. 

Ouma Edna 100 jaar

Dit is ’n gereelde instelling om aan die einde van elke kwartaal by die Dienssentrum af te sluit met 'n goeie fliek 
kompleet met springmielies, lekkers en koeldrank. Daar was lekker gelag tydens Leon Schuster se fliek wat op die 
groot skerm vertoon is. Heilbron Dienssentrum sluit hiermee die kwartaal af en open weer op 16 Julie 2019. 
Gedurende die vakansie kan die lede bietjie "inlê" op 'n Dinsdagoggend.

Dienssentrumlede 
sluit af met 'n fliek

Max Moshodi, the executive major of Fezile Dabi, showed his support of small businesses by giving Elizabe 
Maphike a convection oven as well as a trolley rack for her catering business on the 5th of June 2019. This kind 
gesture will help Maphike a lot in improving her service as caterer.
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Sportverslag
5 Miljoen - die KANSA mikpunt

Die duiwe wed-
vlugseisoen het begin. 
Daar is vanjaar 101 
duiweboere in die 
Vaal Posduifunie wat 
teen mekaar gaan 
meeding.

Heilbronklub het 2 
duiweboere bygekry. 
Damie Stemmett 
vlieg weer na 'n paar 
jaar se aflê. Wilmé en 
haar pa Kobus Els het 
ook aangesluit.

Die 1ste wedvlug 
vanaf Glen was vin-
nig met 'n koue suid-
ooste wind. Danie en 
Zenith het goed        
begin deur elkeen 'n 
wedvlug te wen.

GLEN Jaaroud
1. D Els, 2. Zenith 

B, 3. Zenith B, 4. D 
Els, 5. Crause & 
Seun, 6. F Viviers, 7. 
Zenith B, 8. Zenith A, 
9. D Els, 10. F Viviers

GLEN OPE
1.Zenith B, 2. 

Zenith A, 3. Zenith A, 
4. Zenith B, 5. Zenith 
A, 6. Zenith A, 7. 
Crause & Seun, 8. F 
Viviers, 9. Zenith B, 
10. D Els.

 Duiwe 
    Nuus

 Rolbalnuus  
Alhoewel die winter besig is om sy 

voelers uit te steek hier in die 
Vrystaat, is dit vuurwarm by die 

rolbalklub. Woensdae en Saterdae is daar 
altyd 'n lekker bedrywigheid met heelwat 
spelers op die baan, asook nuwes wat kom 
inloer en dan besef dat rolbal werklik 'n 
aangename sport is om te beoefen. Die 
gevolg is dat die ledetal stadig maar seker 
besig is om te groei. Dit gebeur egter net 
met behulp van positiewe lede wat die klub 
en die sport bemark. Reëlings is in volle 
swang vir die Junior-ontwikkelingsprogram 
wat gedurende die September skoolvakan-
sie by Kroonstad Rolbalklub aangebied 
gaan word. Met Christo Fourie, Noord 
Vrystaat President se dryfkrag, sowel as die 
ondersteuning van Rolbal Suid Afrika, is dit 
verseker dat hierdie aksie suksesvol sal ver-
loop. Heilbron Rolbalklub is ook trots op 
die volgende spelers wat gekies is om 
gedurende Juliemaand aan die Vierhoek 
kompetisie deel te neem:  Koos en Magda 
Bierman, Amelia Galatis, Stienie Kotzee, 
Judith Joubert, Hannalie Claassen en Carina 
Kleynhans. Terwyl die senior spelers bedry-

Baie belangrike fondse word deur die 
Sanlam Kanker Uitdaging ingesamel 
om KANSA te help met sy waarde-

volle dienste, insluitende pasiëntfasilitering, 
'n tolvrye inligtingslyn, berading, dagsorg-
sentrums, tussentydse huise en vrywilligers-
dienste. In 2018 het gholfers gehelp om 'n 
totaal van R4,3 miljoen te verdien - die suk-
sesvolste jaar sedert die jaarlikse toernooi in 
1993 begin het. Vanjaar beoog organiseerders 
om R5 miljoen te bereik.

Die Nasionale Sanlam Kansa  gholf uit-
daagreeks is reeds onderweg. Heilbron se 
uitdun is volgende naweek. 

Plaaslike lede kan in hierdie wonderlike 
kompetisie speel en ook 'n kans staan om op 
provinsiale en nasionale vlak mee te ding. 

Die is drie voorgee afdelings vir mans en die 
dames speel ook in hulle eie afdeling. 

Pryse vir wenners van elke afdeling en 
inskrywingsgeld is net R200, die meeste 
daarvan gaan vir Kansa.

Verlede Saterdag se NG Suid kerkdag was 
'n groot sukses en sowat 72 spelers het in die 
dag gespeel, die kerk se beursie het 'n goeie 
hupstoot gekry.

Die Bokkedag vind vanjaar op 28 en 29 
Junie plaas en volgens die komitee is daar 
sowat R35 000 se wildspryse op die spel. 

Skryf vroegtydig in, daar is reeds baie 
navrae en veld gaan beperk wees. Skakel 
Selana by 076 856 4990 of epos die klub: 
golf@heilbron.co.za.

Môre is dit gewone spel vanaf 12:00.

wig is, is die klub se twee junior spelers, DJ en 
Elanie Steyn, ook druk besig om 'n rolbal be-
kendstellingstoernooi vir jonger mense te reël. 
Om Tom Watson se woorde te leen: “Hièrdie 
gaan 'n groot jol wees!” 


