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www.heilbronherald.co.za
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Ons staan agter julle

R5-00 (BTW ingesluit)

Suid-Afrika Springbokspan vir Saterdag 2 November: 1. Tendai Mtwarira, 2. Mbongeni Mbonambi, 3. Frans Malherbe, 4. Eben Etzebeth, 5. Lodewyk de Jager, 6. Siya Kolisi (Kaptein), 7. Pieter-Steph du Toit
8. Duane Vermeulen, 9. Faf de Klerk, 10. Handré Pollard, 11. Makazole Mapimpi, 12. Damian de Allende, 13. Lukhanyo Am, 14. Cheslin Kolbe, 15. Willie le Roux. Reserwes: 16. Malcolm Marx, 17. Steven
Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. RG Snyman, 20. Franco Mostert, 21. Francois Louw, 22. Herchel Jantjies, 23. Frans Steyn.

Almal moet water spaar, anders ...
B

ykans die hele Vrystaat steier onder
enorme watertekorte en waterbestuursprobleme, asook rioolkrisisse wat 'n groot bedreiging inhou. Heilbron
inwoners het gevoel hoe dit is om vir 'n week
sonder water te wees, maar ons bure kry
swaar. Boorkontakteurs in Frankfort kan nie
voorbly om gate te sink vir water nie.
Boonop vererger die tydelike sluiting van
die tonnel wat Katsewater van Lesotho na
Noord - Oos Vrystaatse dorpe bring die situasie verder.
Dr. Tselisi Ntili, Vrystaatse hoof van die
Departement van Waterwese en Sanitasie,
vra inwoners om water spaarsamig te gebruik
en versoek munisipaliteite om waterbeperkings in te stel om verbruik te beperk.
“Munisipaliteite moet hul regulasies
gebruik om inwoners wat nie by waterbeperkings hou nie te beboet en selfs in
hegtenis te laat neem.”
Hy sê water gaan uit die Saulspoortdam
aan die dorpe van die Noord-Oos Vrystaat
gelewer word.
Hans Pretorius van die Frankfortsakeforum sê dié dorp, wat ook van die
Lesotho-Hooglandwaterskema water kry,
het nog net vir twee weke water oor. Die
dorp het boonop nou vir vier dae nie water
gehad nie.
Clover het pas drie dompelpompe gekoop
en geïnstalleer omdat die bankrot Mafubemunisipaliteit se pompe nie behoorlik funksioneer nie. Die Vrystaat Koöperasie wil
R180 000 vir die watersuiweringsaanleg gee
vir dié maand se chemikalieë.
Pretorius sê as die water by die keerwal in
die Wilgerivier by Frankfort nog 'n meter
sak, sal water nie meer gepomp kan word
nie. “Dit is absoluut kritiek dat dit in
Frankfort en Cornelia moet reën.”
Johnnie Lourens, boer van Villiers in die
Noord-Vrystaat en voorsitter van die plaaslike sakeforum, sê die sakegemeenskap het
ook hier gehelp om pompe te koop en te
installeer. Die Vaalrivier by die

Gladdedriftbrug by Villiers is bykans
opgedroog. “Die sakeondernemings hou
watertoerusting in stand.
Villiers het nog genoeg water, maar die
water is besoedel en rioolvuil vloei gevolglik in die Vaalrivier in.”
Meer riool as water vloei nou in die
Vaalrivier in, sê hy.
In die Oos-Vrystaat is die situasie ook
benard.
In Clarens, die bekende toeristedorp van
die Oos-Vrystaat, word nie genoeg water
vir die groot toeristemark oor veral naweke
oorgepomp nie. “Eienaars van gastehuise,
hotelle en restaurante kla.”
Volgens inligting kry Rosendal, Reitz en
Fouriesburg ook net sekere ure water.
In die Suid-Vrystaat is die situasie ewe
haglik.

(Langs Telwiedrè Voere)
Laerstraat • Heilbron

VEILINGSDATUMS

SATERDAG

9 November om 11:00

SATERDAG

23 November om 11:00
Vir enige navrae of uit-die-hand
verkope kontak

WOLTER 084 407 9394
Implemente inskrywings is
ook baie welkom.
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Water is liefde! Water is lewe!

W

ater is liefde. Water is lewe. En
daar is 'n tekort. Wêreld Water
Dag is eers die 22ste Maart, maar
dit beteken nie dat jy hoef te wag tot dan nie.
Dit is 'n dag wat gebruik word as herinnering
aan die belangrikheid van hoe kosbaar hierdie hulpbron is. Dit is egter van belang om
nou al waterwys te wees.
Hier is 'n paar maklike wenke om ons kosbaarste hulpbron te bespaar.

BEPERK JOU STORTTYD
Ons weet almal dat die stort die plek is
waar ons ons oudisies oefen en ons oor die
mees betekenisvolle vrae van die lewe
nadink. Maar het u geweet dat dit tot 21 000
liter water per jaar kan spaar deur te stort in
vyf minute of minder?
Skakel die water af terwyl jy tande borsel
of skeer.
As jy by die wasbak is, moet jy nie toelaat
dat die water loop terwyl jy jou tande borsel
of skeer nie. As jy in die stort is, moet jy die
water afskakel terwyl u beenhare skeer.
WAS SLEGS BORDE AS DIT NODIG
IS.
Jy hoef nie 'n bord in die wasbak te sit as
daar net 'n toebroodjie of 'n paar Oreos
daarop was nie. As jy die krummels afskud,
is dit so goed soos nuut. Nog beter - gebruik
papierborde. Dit is waterbesparing op sy
beste.
WATER JOU PLANTE MET HERWINDE WATER.
As die ys in jou drankie gesmelt het of
daar nog water in die pot is om pasta te
maak, kan jy dit gebruik om jou plante nat te
maak. Jy kan eintlik enige water gebruik wat
nie giftige chemikalieë bevat nie - dit word
gryswater genoem.
HERWIN
Deur plastiek en ander huishoudelike afval

te herwin, bespaar dit eintlik
water. Waarom? Omdat die
skep van nuwe produkte
water benodig en as u
herwin, hoef ondernemings nie van nuuts
af nuwe materiale
te skep nie. Merk
plastiekhouers
onder plastiek,
papier, tin en
organiese afval
en begin herwin.
M A A K
ENIGE LEKKASIES REG.
Kry iemand wat
weet wat hulle doen
om enige lekkasies in
jou huis reg te stel. Want
as lekkende krane konstant
drup, kan hulle tot 40 000 liter
per jaar mors.

WATER JOU TUIN AS DIE SON
ONDER IS.
As jy jou tuin vroeg in die oggend of
laát aand natmaak, kan die gras en plante
water opsuig sonder dat dit deur die son
verdamp word. Dit kan elke keer tot 100
liter bespaar.
GEBRUIK GRYSWATER OM TOILETTE TE SPOEL.
As jy nie 'n stort het nie of bad meer
geniet, nadat jy klaar gebad het, vul 'n
emmer met die badwater en giet dit in die
toilettenk of bak. As jy stort, kan jy 'n
emmer gebruik om water te versamel terwyl jy stort. Staan net in die stort en laat
die water versamel soos u dit gereeld
doen. Hierdie metode gee jou ook 'n gratis
armoefening - om emmers water heen en
weer te dra is eintlik baie oefening.

WAS SLEGS 'N VOL WASMASJIEN KLERE.

Hierdie een is eenvoudig. Moenie die
siklus begin as die
masjien nie vol is
nie. Dit geld vir
jou wasmasjien
en skottelgoedwasser.
SIT
'N
PLASTIEKBOTTEL IN
JOU TOILETTENK
Sit 'n duim of
twee sand of klippies onder in 'n bottel
van een liter om dit af te
weeg. Vul die res van die
bottel met water en plaas dit

in u toilettenk, weg van die bedieningsmeganisme. In 'n gemiddelde huis kan die
bottel elke dag vyf liter of meer water
bespaar sonder om die doeltreffendheid van
die toilet te benadeel. As u tenk groot
genoeg is, kan jy selfs twee bottels insit.
SÊ VIR DIE KINDERS OM NIE MET
DIE TUINSLANG EN SPROEIERS TE
SPEEL NIE
Kinders speel graag op 'n warm dag
onder 'n tuinslang of sprinkelaar. Ongelukkig
is hierdie speeletjie baie kosbare water en
dit moet ontmoedig word.
GAAN LEKKASIES IN PYPE,
KRAANBANDE EN KOPPELINGS NA
Dit is makliker om lekkasies buite die
huis te ignoreer, aangesien dit nie die vloer
bemors of snags wakker hou nie. Dit is egter
net so belangrik soos dié binne die huis.

Het jy geweet ?...
W

at het eerste gekom, die plant of
die saad?
Die vroegste fossiele van
komplekse landplante dateer uit ongeveer
470 miljoen jaar gelede. Dit lyk soos lewermosse - 'n eenvoudige mos - en word
voortgebring deur spore vry te laat wat
weggevoer word as dit reën. Spore bevat
'n enkele sel, terwyl 'n saad 'n multisel-

lulêre, bevrugte embrio bevat wat beskerm
word teen uitdroging deur 'n taai laag.
Hierdie ekstra funksies het nog 150 miljoen jaar geduur om te ontwikkel, waarna
die eerste saaddraende plante na vore
gekom het. Plante het dus ver eerste gekom.
• Daar kan meer as 1000 sade in 'n granaat wees.

Briewe aan:

Redakteur

Die volgende skrywe is ontvang van
Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil
gerig aan die redakteur.
Ai, hoe sê mens dankie aan al die vriendelike en omgee mense, vir al hulle bydraes,
harde werk en hulp om so 'n groot sukses
van Huis Bron-van-Heil se basaar te gemaak
het. En was al die werkers so vriendelik. 'n
Mens kon sien dat almal met liefde hulle
kant gebring het. Ons kan nie een uitsondering maak nie, alles tot die geringste bydraes
was puik. Elke bydrae was belangrik tot
sukses en volgens my mening van puik
gehalte.
Baie dankie vir finansiële ondersteuning
en aan almal wat gesorg het dat die tafels vol
was om te geniet.
Dankie ook aan hulle wat gesorg het vir 'n

lekker groot tent, wat tot groot hulp was.
Dankie aan die personeel van Huis Bron-vanHeil, wat ook hulle plek volgestaan het, seker
onder die die leiding van Sophie, wat haar
plek ook volgestaan het. Ek kan maar net sê
wat 'n Groot Genade uit die Hand van die
Here, dat daar nog soveel was om te kon
koop en geniet. Hom kom al die Eer toe.
Daar was lekker braaivleis, lekker poeding,
gebak om van te kies en te keur. En was die
pannekoek ook nie lekker!
Alles wat aangebied was, was puik. Ons
waardeer julle almal.
Daar was só baie oop harte en hande wat
dit met liefde gedoen het.
Nogmaals baie dankie. Ek kan maar net sê
'n basaar is altyd vir my 'n wonderlike iets!
Oorgedra, van Heléne Howell.

BESIGHEIDSURE

Maandae tot Donderdae: 07:30 tot 17:00
Vrydae: 07:30 tot 16:30 | Saterdae: 08:30 tot 13:00
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 ...

Elsstraat 44 • Heilbron
Tel: 058 852 3033
Faks: 058 853 0140
heraldnuus@heilbron.co.za
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SO PRAAT ONS
Deesdae kan ek my verluister aan
mense se mannerismes wanneer
hulle praat. Ek weet ook nie of
daarna verwys word word as “mannerismes” nie. Sommige mense het
'n unieke manier van praat, wat
later, wanneer jy meer met hulle te
doen kry, eintlik irriterend word.
In my dae in die Vrystaat het ek
'n vakadviseur gehad wie se enigste konstruktiewe bydrae tot 'n
gesprek twee sinne was.
“But why?” Wat tegnies
gesproke nie 'n volsin is nie. Kort
maar kragtig. Klaar geïrriteerd
sou ek dan so veraf uitdrukking
in my oë kry soos iemand wat
water soek. Uit radeloosheid het
ek eendag gesê: “Because I
can.”
Die ander sin was: “But you must share.” Sy het dit
veral gesê wanneer sy ons aantekeninge wou hê om
(onder haar naam) aan ander mense te versprei. Weereens
uit radeloosheid het ek vir haar gevra wat sy vir my in
ruil daarvoor kan bied? Ek dink dit was min of meer die
dag toe sy my die laaste keer gevra het om iets te deel.
Die ander ding wat my die laaste tyd opval is dat ons
nie ons graad 6 taalles kan onthou nie. Ek dink dit was in
graad 6. Toe ons die eerste keer gehoor het van direkteen indirekte rede.
Iets soos:
DIE VAKADVISEUR HET GEVRA: “Hoekom wil
jy nie deel nie?” Dit is direkte rede. Wanneer hierdie
gesprek oorvertel moet word, gaan dit as volg lui: Die
vakadviseur het gevra hoekom ek nie wou deel nie. Dis
nou as ek ou Parratjie, ons Afrikaansonderwyser, reg kan
onthou.
Ek kom toe die ander dag agter dat die meeste van ons
nie so praat nie. 'n Gesprek sal as volg klink:
Hy sê toe vir my but I cannot hand in my book right
now because I am still busy. Ek sê toe but you do not
have to worry, because we are not going to use it now.
Hy sê toe but I’ve paid for this book en ek sê toe I also
have the money.
Iemand anders het twee geliefkoosde sinsnedes:
“Waarmee is (iemand) besig?” en “Dis hoekom ek sê…”
As sy die telefoon neersit, sal sy mymer: “Ek wonder
waarmee is hierdie een nou weer besig?” Sy sal by my
kantoor verbykom, terloops inloer en sê: “Waarmee is jy
besig?” Ek gaan binnekort die klankgrens toets, want ek
gaan skree wanneer ek dit weer hoor.
Ek vra haar of ek iets reg gedoen het. Eers verduidelik
ek die agtergrond, en dan vertel ek haar wat ek gedoen
het. Wanneer ek nog nie eers klaar is met die agtergrond
nie, sal sy soos 'n opgewende horlosieveer losskiet en sê:
“Dis hoekom ek sê!” Hiertydens sê ek dan “Kalm,
kalm,” en gaan aan met die gesprek. Wanneer ek klaar is,
sê sy, hierdie keer meer besadigd: “Dis hoekom ek sê.”
Maar ek gaan binnekort skree.
EK ONTHOU VIR FELIX SAAM MET WIE EK
BAIE JARE LANK SKOOLGEHOU HET. Jy kon
enige iets met hom wou gesels, maar Felix se reaksie
was altyd: “En wat sê jy alles, hê, hê, hê?” Ek en Felix
moes saam koshuisdiens doen, en ek het my skoon
opgewerk vir wanneer ek vir Felix raakloop en hy my
vra “en wat sê jy alles, hê, hê, hê?”
Ek het later sommer net gelag wanneer hy met my
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begin praat het.
Dis soos boere. Al geluister hoe hulle met mekaar
praat? Daar is 'n sekere proses aan verbonde:
Boer 1 stap nader aan boer
2.
Twee aksies vind nou
gelyktydig plaas: Boer 1 en
boer 2 haal met die linkerhand
hulle hoede af en strek met die
regterhand na mekaar. Hulle
skud hand laat dit voel asof
hulle "ching chong cha" speel.
DIE
BOERE
VRA
MEKAAR HOE DIT GAAN
EN PRAAT OOR DIE REËN,
TEMPERATURE, WATERTAFEL EN DIE PLANTERY.
In die middel van die gesprek sal
een van die boere sê: “En verder?

Hoe gaan dit verder?”
En dit is dan wanneer die regte, diep antwoord verskaf
word.
My een boeta werk in die Oos-Kaap. Die bruinmense
het mos 'n baie besondere spreektaal. Ek en hy sê altyd:
“Luister gou-gou hierso.”
Vir een van die bruin werkers was hierdie sinnetjie
nogal iets om aan gewoond te raak. Hy vra toe eendag
my boeta hoekom hy altyd so praat soos 'n lap wat skeur?
En soms, wanneer ek myself vang dit sê, klink dit regtig
soos 'n lap wat skeur.
My gryse ou vader het weer vertel van 'n buurman wat
hulle in die 1930s gehad het. Hy het elke sin, of ten minste elke paragraaf begin met “Jannie Pieter Martiens.”
'n Relatiewe maklike sin sou nogal redelik kompleks
geword het sou die buurman toetree tot die gesprek. Dink
jouself dit in:
“Jis, buurman, ek sien jou koring lyk mooi. Wie is nou
weer die man wie vir jou geplant het?”
“Dis Jannie Pieter Martiens dis Gert.”
“O ja, Gert daar van Smaldeel se kant? Die Roussouw.
Wat is sy pa se naam nou weer?”
“Hys Jannie Pieter Martiens Groot Gert.”
“Maar ek het gehoor Gert het so groot "boggerop"
gemaak van Koos se lande. Ek wonder waar hy geleer
plant het?”
“By Jannie Pieter Martiens Sarel.”
“Maar was Sarel nie eers 'n ryk boer van Bothaville se
kant nie? Ek wonder aan wie hy toe sy grond verkoop
het?”
“Aan Jannie Pieter Martiens Gideon.”
Teen hierdie tyd het ek lankal die draad van die
gesprek verloor, want ek sit net terug en hê ure se binnepret oor Jannie en Pieter en Martiens en hoekom hulle
name so baie gebruik word.
LUISTER BIETJIE NA IETS WAT ANDER
MENSE AS 'N GEWOONTE SÊ. Iets soos “regso” of
“whatever”, veral as jy 'n tiener in die huis het.
'n Ander ou oom het altyd sy sinne begin met “Andere
andere onder andere simpel.”
Stel jou nou voor dat hierdie twee met mekaar gesels.
“Jannie Pieter Martiens ek wonder baie kere watter
soort vriend ek vir ander is?”
“Andere andere onder andere simpel.”
Ek dink dit sou so half die einde van die gesprek wees.

GEMEENSKAPSNUUS
Op en Wakker
Dienssentrum
vir Bejaardes Reitz

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

RIEMLAND MUSEUM
TYE
VRYDAE 09:00 - 13:00

Breëstraat 57, Heilbron
• Tel: 072 220 7272

Vir enige navrae kontak
Quarta Pretorius 082 821 2410 of
Magdaleen van Rensburg
076 646 8576

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

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 VAKANSIEDAE.

NG MOEDERGEMEENTE
Sondag: 09:30 Erediens (Nagmaal)
Sagte kollekte / Deurkol: ENGO / Kategese
Gemeentetee Blok 5

NG SUID
Sondag: 09:30 Erediens
Sin Kol: Fonds vir Erediens Netwerke en Hospitaalbediening
Kategese / 11:30 Kerkraadsete
GEREFORMEERDE KERK
Sondae: 09:30 Voorbereiding
Kol: Sustentasie
Katkisasie: Les 26 & 27
Diensbeurte: Wyk 3 & 4
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.
Sondag 10:00 Erediens (Heilbron)
Deurkollekte DVB / VBO Les 29
Skinkbeurt / Groep 3
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 - Kontaak 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
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.

Die rus
ingegaan

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

† Sello David Ntsamai
is gebore 1966-01-11.
Hy is oorlede in die
ouderdom van 53 op 23
Oktober 2019. Sy diens
is 2 November 2019 en
word begrawe in 'n
plaas begraafplaas. Hy
word gemis deur familie
en vriende.

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).
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In die eg verbind Dienssentrumlede

speel jukskei

Werner, seun van Johan Nel & Elalia Pieterse en Jeanne, dogter van Neill en Suzette le Roux is die
26ste Oktober 2019 in die huwelik bevestig. Die egpaar vestig hulle in Heilbron.

Elke alternatiewe Woensdag speel die Dienssentrum lede van Heilbron juksei. Die Woensdag tussen-in skiet hulle kettie - dit is
dus volgende week 6 November. Hoewel hulle teen mekaar meeding, geskied die juksei en kettie in 'n heerlike, ontspanne gees.
Op die foto: Willie van Tonder, Susan Smit (in aksie), Sharky Kühn en Sylvia Meades.

RUSSELLS
HEILBRON
50 CHURCH STREET
OFFERS VALID UNTIL 3 NOV

2426/HH

OR WHILE STOCKS LAST
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Riemland Matriekafskeidpaartjie vir 2019
M

et 13 paartjies wat ingeskryf het
vir die Riemland Matriekafskeid
Paartjie 2019 kompetisie kan daar
net een wenner wees. Die kompetisie het 25
Oktober om 08:00 gesluit en met 316 reaksies op die facebook-blad, wen inskrywing
6. Baie geluk aan Amoré van der Walt &
Wian van den Berg. Julle is self verantwoordelik om die prys (2 x A2 canvasse) te
kom afhaal by Heilbron Herald Large
Format Division en verdere reëlings te tref.
Al die ingeskrewe paartjies het goed gevaar
en in 2de plek met 289 reaksies is Megan
Strydom en AJ Bezuidenhout. Kort op hulle
hakke in 3de plek is Amané Watson en Pula
Fox met 268 reaksies. Hier volg al die
inskrywings:

Shamilla Poulton & Tyrique van Wyk.

Riche-Dene en Lazario Berries.

Amoré van der Walt & Wian van den Berg.

Michelle Von Rauenstein & Keegan van Eck.

Darius Botes en Mia Cloete.

Marni Matthee en Estevan Fouche.

Alicia Greeff en Hugo Cronje.

Tian Loots en Valmarie Volschenk.

Micaela Swart en Nico Brayshaw.

Kayla Vorster en Duter Struwig.

Wilko du Plessis en Lea Roodt.

AJ Bezuidenhout en Megan Strydom.
.

Amané Watson en Pula Fox.

Hoërskool Heilbron leerders presteer

Die volgende 0/10 leerders het deelgeneem aan die Vaalrivier proewe. Al drie die leerders het span gekry. Gerrit du
Plooy (4de), Frederik Erasmus (6de) en Jannie Els (2de).

70 van Hoërskool
Heilbron se leerlinge
van graad 3 tot 12 het in
Julie aan die VrystaatNoordkaap Wiskunde
uitdaging deelgeneem,
waarvoor hulle verskeie
prestasiesertifikate ontvang het.
Drie van die leerlinge
het onder die top 10
presteerders in die
streek geëindig.
Op die foto links:
Minette Els en Adri
Erasmus, albei in graad
5, is gesamentlik in die
eerste plek. André
Müller in graad 10 is in
die negende plek.
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GEKLASSIFISEERD

TE HUUR

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

HEILBRON
ROLBAL-KLUBHUIS

Smalls

• Abrie Watson abrie@heilbron.co.za
• John Watson john@heilbron.co.za
• Winkel heraldwinkel@heilbron.co.za
• Celéste herald@heilbron.co.za
(Kommersiële drukwerk & koerantbydraes ens.)
• Carien heraldgraphics1@heilbron.co.za
(Kommersiële drukwerk & koerantbydraes 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.)
• Silma 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.

WEERVOORSPELLING
Vr 1 Nov.

16 / 24

99% kans vir donderbuie

So 3 Nov.

12 / 27

Sonnig, warm

Sa 2 Nov.

Ma 4 Nov.
Di 5 Nov.

Wo 6 Nov.
Do 7 Nov.
Vr 8 Nov.

Sa 9 Nov.

So 10 Nov.

Ma 11 Nov.

15 / 22
17 / 30
17 / 29
15 / 30
17 / 30
15 / 28
16 / 30
16 / 29
16 / 28

97% kans vir donderbuie
Sonnig, warm

51% kans vir donderbuie
53% kans vir donderbuie
warm

TE KOOP

EIENDOMME
VAN DER MERWE &
VENNOTE EIENDOMME

Geskik vir ongeveer 70 mense.
Sluit in volledige eetgerei, stoof en
2 oonde, gelisensieerde kroeg beskikbaar.
Bespreek by Hannalie Claassen
079 040 0531

MEENTHUIS
TE HUUR

2 Slaapkamer meenthuis
te huur.
Beskikbaar vanaf
1 Desember.
Skakel
082 420 7730

SKB

Vir die beste transaksies
en diens
Elsstr. 47 HEILBRON
Tel: 058 852 2041
Petro Meintjes - 083 308 9159

G

WOONSTEL
TE HUUR

Oopplan sit-, eetkamer.
Kombuis, 1½ slaapkamer,
badkamer. Onderdak
motorparkering.
Water en ligte ingesluit.
Onmiddellik beskikbaar
Tel: 081 541 5566

MINIATUUR
WORSIES
TE KOOP

3 x geënt. Ontwurm en
opreg. R3 000 elk.
Skakel Koppies
076 212 1474

K

GREAT
DANES
TE KOOP

Entings en ontwurm.
Ook jong waghonde by
Giapanta KUSA Kennel
te Koppies. R3 000 elk.
Skakel 076 212 1474

K

Die Herald se fabriek sluit die 13de Desember
2019. Bring asb. u drukwerk vroegtydig
om teleurstelling te voorkom. Fabriek
open DV 8 Januarie 2020.

DIENSTE
BAAL /
SNY & BAAL

Vir die maak van voer,
vanaf sny tot baal.
1.2m bale (tou/net).
Velde of wenakkers.
Petrus Steyn,
Heilbron en Lindley.

BLOEDSKENK
HEILBRON
PLEK:
N.G Kerksaal
(Suid)
• 26 November

Kontak Jaco Meiring
082 851 6158
Piet Meiring
082 571 4191
peerlandhandel@
gmail.com

BETREKKING

VACANCY

Sonnig, warm
Warm

80% kans vir donderbuie
71% kans vir donderbuie

KENNISGEWINGS
KENNISGEWING VAN TER
INSAELEGGING

In die boedel van wyle HENDRIK PETRUS
VOSLOO, Identiteitsnommer 330528 5020 08 7, wie
getroud was buite gemeenskap van goed, met uitsluiting van die aanwasbedeling, in lewe 'n boer, woonagtig te Huis Bron-van-Heil, Langmarkstraat,
Heilbron, Vrystaat Provinsie.
Boedelnommer: 240/2018
Hiermee word kennis gegee dat die Gewysigde Eerste
en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in bogemelde boedel by die kantoor van die Meester van die
Hooggeregshof in Bloemfontein en by die kantoor van
die Landdros te Heilbron vir 'n tydperk van 21 dae
vanaf datum van publikasie hiervan ter insae sal lê.
PHILLIP VAN DER MERWE & VENNOTE ING.
EKSEKUTEUR
ELSSTRAAT 47
POSBUS 58
HEILBRON, 9650
VERW: PPvdM/ne

KENNISGEWING VAN
VERKOOP VAN BESIGHEID
(LOPENDE SAAK)

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van Artikel 34 van die Insolvensiewet, Nr 24 van
1936, dat Thea Coetzee van voorneme is om die verhuringsaak ten opsigte van die plaas Erfstuk 1605,
Distrik Heilbron, Provinsie Vrystaat, groot: 264,4800
hektaar en die Resterende Gedeelte van die plaas
Zandheuvel 1109, Distrik Heilbron, Provinsie
Vrystaat, groot: 171,3064 hektaar te verkoop aan
Milnex 646 BK, Registrasienommer 2007/030891/23
na afloop van 'n tydperk van 30 dae na die laaste publikasie van die voorgeskrewe advertensies.
MEISE NKAISENG ING.
GENERAAL HERTZOGWEG 153
DRIE RIVIERE, VEREENIGING
TEL: 016-420 2600
(Verw: Awie van Wyk/Yolandi/19001)

GRV CLERK
SPAR Heilbron is looking for a dedicated
and computer literate person to do data
capturing.
REQUIREMENTS:
Must work well under pressure, and be diligent.
Grade 12 minimum requirement. Previous data
capturing will be an advantage.
E-Mail CV's to odette.sparheilbron@gmail.com
No drop off CV's accepted

ADMIN CLERK NEEDED
JOB DESCRIPTION

• Effective handling of all incoming calls.
• Resolving switchboard related matters.
• Typing of reports and correspondence
• Filing of documentation.
• Capturing of production data and completing
stock reports daily and monthly.
• Resolve all differences on stock daily.
• Internal transfer journals to be accurate
and timeously captured
• Internal invoicing between company's to
be accurate and timeously captured.
• Debtors and creditors queries.
• Follow-up and completion of supplier queries.
• Capturing and reconciliation of invoices,
summary of payments.
• Transport invoicing and reports.
• Administration of new engagements
and terminations.
• Management & control of sales prices.
• Issue receipts for payments received.
• Capturing of tracking devices.
• Summary of workers deductions to be
given through monthly

Hull Street, Heilbron, 9650 • Tel: 058 853 0030
wijali.meule@gmail.com
CLOSING DATE: 8 NOVEMBER 2019

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.

AANDAG Indien u enige REGS-ADVERTENSIE of ANDER ADVERTENSIE per epos of faks stuur,
maak asseblief seker dat u 'n ONTVANGS-ERKENNING kry om enige probleme vroegtydig uit die weg te ruim.
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Marietjie 'n vrou met vele talente
'n Vriendelike vrou met vele talente versteek in Paradysstraat 54, Heilbron. Marietjie
Viljoen is 'n inwoner van Heilbron vir die
afgelope 15 jaar en verf met helder kleure
mense se versoeke met die grootste passie in
haar hart. Sy ontvang die liefde van 5 kinders
wat haar ondersteun en liefhet om haar
droom na te streef. Met helder kleure is haar
gunsteling tema Vrystaatse plaashuise wat
geverf word op canvas wat sy self oortrek.
Haar medium is meestal olieverf, maar sy kan
ook met akriel werk, mosaïk doen, potte bak
en klavier speel. Haar kunstenaarshuis hang
vol voorwerpe wat sy in kuns verander het of
self gemaak het. 'n Kunsuitstalling word
gehou by die Art Studio vanaf 30 Oktober,
openingsaand, tot 2 November, in haar eie
huis in Paradysstraat. Hierdie is haar eerste
alleen-uitstalling in Heilbron sedert 2012 en
sy beplan om dit meer gereeld te doen. Haar
gunsteling uitstappies is na die “scrapyard”
waar sy haar verf oppervlakte vind - mees
algemeen is satellietskottels - want sy glo
enige iets is kuns. Sy sê verf is vir haar soos
asemhaal en sy doen dit al vir so lank as wat
sy kan onthou, professioneel vir omtrent 15
jaar al. Dit is dus nadat sy die roetine van 'n
korporatiewe werk as sielsdodend beskou
het. Iets waarna haar aanhangers kan uitsien
is juwele wat sy binnekort gaan begin maak
met resen. Marietjie is op haar gelukkigste en
het 'n oog vir enige skildery.

Spelling Bee for
Primary Schools

HOËRSKOOL HEILBRON - KWARTAAL PROGRAM
1 November: BK opleiding - Graad 10 en 11 eksamen begin
12 November: Graad 4-9 eksamen begin
22 November: Eksamen afgehandel
25-26 November: MK en VRL opleiding
28 November: Matriekeksamen afgehandel
4 Desember: Rapporte Uit

The SAPS has organised the spelling bee for all primary schools in Heilbron. Phitshana also took part with the
following learners: Mokoena Thabo, Leemisa Re Lebohile, Moroka Makgauta and Motaung Tlhonolofatso.

'n Suksesvolle
Basaar

'n Suksesvolle basaar by Huis Bron-van-Heil is agter die
rug. Met goeie musiek en lekker poeding het elke inwoner
hulle gate uit geniet. Op die foto: Gerda Pieters van
Heilbron-Suid Kerk wat die tafel beman het.
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Storms
Anoniem

Storms binne, buite, in en om jou.
Soos 'n weerverskynsel in die atmosfeer,
dit breek jou af in die oomblik van nou,
gebeurtenisse wat jy nie kan keer.
Soos 'n orkaan waai jou woorde emosies
op hol!

In die rigtings van donker nagte
en al wat uitkom is die vyand wat gil.
Tsunami’s kry menslike name vir 'n rede,
dit saai netsoveel verwoesting soos mense
onder mekaar.
Kry vir jou tong weervoorspelling,
gee waarskuwing aan jou lippe en
gebruik jou mond eerder om te sing
en wees 'n veilige vaart op al die skepe.

Jean Francois Bosman

J
HEILBRON HERALD, VRYDAG 19 JUNIE 2019:
Moratuwa besoek
Die personeel van Eerste Nasionale Bank Heilbron saam met hulle families, het Moratuwa Reserve besoek en die
dag baie geniet.

Graag nooi ons alle Ouers en Kinders om die
2de November 2019 om 09:30 vir 10:00
by die Voortrekkerterrein saam met ons te kom kuier.
Kom kyk hoe ons kinders leer om 'n verskil te maak.
Waar ons met Christenskap in ons harte lewe,
en kindwees nog lekker is. Waar ons saamsing en om
kampvure sit. En waar ons nog diep spore gaan trap.
Kom geniet dag saam met ons en bring gerus 'n vleisie,
iets te drinke en eie eetgerei saam. (Geen sterk drank).
Bykosse sal voorsien word.
HOU KOERS

ean Francois Bosman is op 19 Januarie
1940 in die Vrystaatse dorp Heilbron
gebore. Hy was die seun van Louis
(Bossie) Bosman, 'n oudonderwyser en leier
van die plaaslike Voortrekkers, waarvan Jean
'n jeuglid was.
In 1954, toe Jean net veertien jaar oud was,
het 'n wolkbreuk een middag bokant die dorp
se dam losgebars. Waterslote het soos riviere
afgekom. Jean en sy vriende het op hul fietse
gespring; hulle het deur die modder gery op
pad na die bruisende water.
Hulle het gesien dat 'n klompie melkkoeie
by die spruit gestaan en wei het. Die koeie
was vinnig deur die water omring, sodat hulle
op 'n eiland gestaan het terwyl die water hoër
opgestoot het. Toe sien Jean en sy vriende 'n
man wat besig was om sy broekspype op te
rol. Die man het nader aan die stroom gegaan
en was op pad na sy koeie. Sy naam was CJ
de Bruyn. Hy het die bruisende water ingegly
en verdwyn. Nadat 'n handjievol mense by die
spruit saamgedrom het, het hy om hulp geroep. Sy arm en een been het uit die water
gekom en weer verdwyn. Jean het sy klere
uitgetrek en gewag totdat De Bruyn regoor
hom was. Hy het ingeduik om onder die
stroom in te kom. Jean het opgekom en nadat
hy De Bruyn reg voor hom gewaar het, het hy
hom gegryp. De Bruyn, wat sterker as Jean
was, het hom egter oorweldig en hulle het
saam bodem toe gesink. Jean kon hom loswoel en De Bruyn van agter na die kant gestuur. Andries Kruger het Jean kom help. De
Bruyn is behandel en het sy bewussyn herwin.
Die gemeenskap van Heilbron het gevoel

Pamflette gedruk
deur Heilbron Herald
kan gratis in die
Herald geplaas en
versprei word.

dat Jean vir sy heldedaad vereer moes word.
Die Voortrekkers het die reddingsboeikenteken, wat net bedoel is vir lede wat hul
lewens in gevaar gestel het om ander mense
te red, aan hom toegeken. Dié toekenning is
op 5 Julie 1955, met die inwyding van die
nuwe hoërskoolgebou op Heilbron, aan hom
oorhandig. Jean was in 1957, in sy matriekjaar, 'n prefek.
Jean is later getroud en een dogter is uit
die huwelik gebore. Hy is op 19 November
1973 in die ouderdom van 33 jaar oorlede.
Erkenning: Facebook: FAK, 20 Oktober
2019
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President en Kaptein
wag vir jou
Kom ondersteun die Bokke

M

ôre is dit die Presidentspan vs
Kapteinspan op Heilbron, asook
die Bokke teen die Ingelse in
Japan, en jy kan dit alles meemaak by
Heilbron Gholfklub. Die plaaslike handelstak van VKB tree as borg op vir die
President en Kaptein uitdaagbeker wat reeds
om 08:30 afskop voor die groot Rugbyfinaal
in Japan. Gholfers gaan net nege putjies
speel voor die Rubyfinaal en die tweede
nege putjies word op die veerpyltjie bord
beslis.
Elke speler kry een kans om die tweede
nege se nommers op die bord raak te gooi.
Twee punte vir die nr van die putjie en een
punt as jy weerskante gooi. As jy alles mis,
geen punte.
Die inskrywingsgelde is R150 en vir dit
kry jy 'n halfweg gratis. Daar gaan ook na
afloop van die rugby Burgers wat jy self kan
bou te koop wees vir R50.
Die publiek is ook welkom om die skouspel te kom kyk by Heilbron Gholfklub, die
wedstryd begin om 11:00, wees betyds vir n
hoofpawiljoen sitplek. Gholfers word gevra
om in te skryf vanaf 07:15 vir die gholf.

Daar is heelwat verwarring oor nuwe reëls wat op 1 Oktober in
werking gestel is. Hier is 'n kort opsomming van rondtes wat geregistreer moet word:
As deel van die verandering na die Wêreldvoorgee, moet gholfspelers seker maak dat 'n rondte op die voorgee-stelsel geregistreer
/ geopen is voordat hulle speel.
In die geval dat gholfspelers 'n rondte op die klubterminaal, die
HNA-webwerf of die telefoon-app oopmaak nadat die rondte voltooi is, word die rondte deur die voorgee-stelsel gemerk en by die
klub se voorgeekomitee aangemeld.
Wat is die geregistreerde rondtepersentasie? Die geregistreerde
rondtepersentasie dui aan hoeveel van die laaste 20 tellings van 'n
gholfspeler geopen is voordat hy gespeel het. Hoe kan ek 'n rondte
registreer? Waar moontlik, moet dit deur die klub gedoen word
voordat u speel, maar spelers kan ook die rondte oopmaak op die
klub se voorgee-terminale, die HNA-webwerf of hul HNAtelefoon-app. Let daarop dat die onus op die speler rus om hul
rondes te laat registreer.
Kan ek my rondte open vir die nuwe "gebeure" en "my vierbal"gedeelte van die app? Nee, u moet steeds u rondte op een van die
normale maniere open, soos hierbo genoem. Wanneer word die
geregistreerde rondtepersentasie bereken? Die geregistreerde rondtepersentasie word aan die einde van elke dag bereken. Beïnvloed
my persentasie geregistreerde rondtes my Handikapindeks? Nie,
behalwe as die klubvoorgeekomitee agterkom dat u u voorgee
gemanipuleer het.

Heilbron Krieketklub Nuus

H

eilbron Krieketklub het liga
afgeskop teen Sasolburg en
New Vaal.
Wedstryde is gewen deur die tuisspanne maar het vir oorgenoeg
opwinding gesorg met die tellings
wat so naby aan mekaar was.
Heilbron se volgende liga wedstryd
is teen Sharpeville by Hoërskool
Heilbron op die 9de November om
13:00.
Enige toeskouers welkom.
Voorlopers met lopies en paaltjies
na twee wedstryde.
1. Irfan Arshad 118 lopies
& 5 paaltjies.
2. Theuns Botha 32 lopies
& 4 paaltjies.
3. Oneeb Ullah 45 lopies
& 1 paaltjies.
4. Asif Ali 40 lopies.

Riemland Jagtersvereniging
Jaarvergadering
en prysuitdeling
8 November 2019

R

iemland Jagters
Vereniging, Heilbron hou
8 November 2019 om
18:00 hulle jaarvergadering
en prysuitdeling by Donsveertjie.
Moet dit nie misloop nie.

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, skakel Silma 083 363 6553 of
kantoorure by 058 852 3033.

Eben Stander is baie teverde met sy HBA Monthly Mug wat hy verlede Satedag gewen
het met n netto telling van 70, een beter as Jackie Leonard wat tweede was met n 71
netto.

