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Men with a mission to make a difference in their society and to make men better for their society, stepped up on 
Wednesday and marched to the local Police station. Their memo which was handed to the station commander stated 
that illegal shebeens must be closed, police visibility must be upped and police cases that was opened be investi-
gated to a better standard. The 100 men march also stand for violence against men, women and children as part of 
the 16 days of Activism. On the photo from left: Sabata Ngake (Treasurer), Colonel Mokhethi , Mosiuwa Mofokeng 
(Chairperson), Elias Mofokeng (dep. secretary) and Chale Ndada.

#InOurName

Vakansietyd is hier!

Verskeie inwoners van Heilbron het 
eergister wettiglik gestaak vir  die 
bewusmaking van geweld teen 

vroue en kinders. Op 27 November was daar 
tesame #InOurName 'n groep Heilbronners 

16 Dae van Aktivisme teen geweld
wat betoog teen borg van 'n beskuldigde wat 
in die hof verskyn het vir molestering. Hulle 
het 'n memorandum aan die staatsaanklaer 
oorhandig wat redes aanvoer waarom hy in 
die tronk moet bly. Dié pa van 'n 16 jarige 

dogter is aangekla nadat hy haar vir 2 jaar 
lank verkrag en molesteer het. Hy is egter 
steeds in aanhouding nadat sy borgaansoek 
onsuksesvol was. Die saak is uitgestel tot 15 
Januarie 2020. Die twee verskillende groepe 
het saamgesmelt vir die jaarlikse 16 Dae van 
Aktivisme Veldtog wat van 25 November 
tot 10 Desember hardloop. Hierdie 16 dae 
lange veldtog kan nie regtig iets doen aan 
die geweld teen vroue en kinders nie, maar 
om terug te sit en te maak of niks in gemeen-
skappe gebeur nie, is ook nie die antwoord 
nie. Die internasionale veldtog het ontstaan 
by die eerste Woman’s Global Leadership 
Institute in 1991. Die wêreldwye veldtog 
fokus slegs op vroue, maar as gevolg van die 
hoë vlak van kindermishandeling in Suid-

Afrika is kinders bygevoeg. Hierdie jaar is 
die tema: "Count me in: together moving a 
non-violent South Africa forward", met die 
doel om Suid-Afrikaners aktief betrokke te 
kry teen geweld. Ondersteun hierdie veldtog 
deur 'n wit strikkie te dra vir hierdie tydperk. 
Dit is 'n simbool van vreugde en simboliseer 
die toegewydheid van die draer om nooit 
geweld teen vroue en kinders te pleeg of 
goed te keur nie. Wanneer jy vermoed dat 
enige vorm van mishandeling plaasvind, 
skakel dadelik die plaaslike polisiekan-
toor om ondersoek in te stel. Mishandeling 
sluit in: huishoudelike geweld, moord, ver-
kragting, aanranding en emosionele geweld 
en trauma. Staan saam sodat die weerloses 
ook 'n stem kan kry.
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Die Herald se fabriek sluit die 
13de Desember 2019. 

Fabriek open 
DV 8 Januarie 2020. 

Die winkel sluit die 
19de Desember 2019 
en open die 
6de Januarie 2020.

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

Die vroeë Amerikaanse inboorlinge het 'n 
unieke praktyk gehad met die opleiding van 
hulle jong vegters. In die nag van die seun se 
dertiende verjaarsdag, nadat hy geleer het 
om te jag, spoor te sny en vis te vang, moes 
hy 'n laaste toets slaag. Hy is 'n digte woud 
binnegelei waar hy die hele nag alleen moes 
deurbring. Tot op daardie oomblik van sy 
lewe was hy nog nooit weg uit die veiligheid 
van sy ouers, sy familie, of sy stam se be-
skerming nie, maar daardie nag is hy geblind-
doek en 'n paar kilometer aan die hand 
weggelei. Net om só as 'n "blinde" gelei te 
word, moes al klaar 'n vreemde en onseker 
ervaring gewees het. "Waarheen neem hulle 
my?" het die vraag seker in menige jong 
seuns se gemoed gewoed terwyl die angs-
sweet hulle handpalms klam gemaak het. 
Wanneer die oomblik reg was, kon hy die 
blinddoek afhaal. Hy was in die middel van 
'n digte, vreemde woud. Om hom was net die 
donkerte. Omdat hy maar net 'n 13-jarige 
seun was, het vrees vir die onbekende hom 
beetgepak. Elke takkie wat gekraak het en 
die vreemde naggeluide het hom laat dink 
dis 'n wilde dier wat hom enige oomblik sou 
aanval. Na wat vir die seun soos 'n ewigheid 
gevoel het, het die dag begin breek en die 
eerste strale van die son het deur die blare- 
massa gedring. Die seun het blommetjies, 
bome en 'n oopgetrapte voetpaadjie gesien. 
Uit die hoek van sy oog het hy meteens die 
Indianse Krygsman sien staan slegs 'n paar 
meter van hom af. In volle krygsdag, ten 
volle gewapen met pyl en boog en spies. Die 
seun se hart het in sy keel gebokspring van 
opgewondenheid - dit was sy eie pa! Sy pa 
was die hele nag daar. Hy het sy seun dopge-
hou en opgepas, net só is die Here teenoor sy 
kinders. Hy is die alomteenwoordige Here, 
wat getrou bly. Bron uit die boekie "Jy is 
spesiaal". Ingestuur deur Heléne Howell.

God gee vir jou krag
Op 'n dag loop 'n seun en sy pa rustig in die 

veld toe hulle op 'n baie groot klip afkom. 
Die seun het na die klip gekyk en vir sy pa 
gevra: "Dink pappa dat as ek al my krag 
gebruik, ek dié klip kan skuif? Sy pa het hom 
met groot sekerheid in sy stem geantwoord: 
"As jy al jou krag gebruik, is ek seker dat jy 
dit sal kan doen my seun". Die seun het die 
groot klip begin stoot. Sy gesig het later 
bloedrooi geword van al die energie wat hy 
daarin gesit het om die klip te beweeg. Hy het 
gestoot en gestoot maar die klip wou nie eers 
een sentimeter beweeg nie. Moedeloos het hy 
na sy pa toe gedraai en teleurgesteld gesê: 
"Pappa was verkeerd, ek kan dit beslis nie 
doen nie." Die pa het sy arm saggies om sy 
seun se skouer gesit en vir hom gesê: "Nee 
seun, jy het nog nie al jou krag gebruik nie 
..." Maar voor die pa sy sin kon voltooi het sy 
seun hom protesterend onderbreek: "Is nie! 
Pappa het mos self gesien dat ek al my krag 
gebruik het om die klip te skuif!" Sy pa het 
met 'n glimlag na sy seun gekyk en saggies 
geantwoord: "My seun, jy het nog nie vir my 
gevra om jou te help nie." Hier kan ek net 
byvoeg, dat daar dikwels "klippe" van pro-
bleme op ons pad kom wat ons nie kan han-
teer nie, dan het ons iemand, Jesus, nodig om 
ons met Sy krag te help. Alleen kan ons dit 
nie hanteer nie. Hy is altyd beskikbaar om te 
help met al die "klippe" op ons pad.

Efesiërs 6:10 "Soek julle krag in die Here 
en in Sy groot mag ..."

Bron: "Jy is spesiaal" uit hierdie boekie
ingestuur deur Heléne Howell.
NS: Dit het my laat dink. Maak ons nie ook 

maar soos die seuntjie, om in ons krissistye 
self te probeer om self oplossings te probeer 
vind nie, sonder sukses. Ons probeer so hard 
en vergeet van die Een by ons, wie se krag en 
insig, onbeperk is en weet hoe om dit reg te 
kan hanteer.

Briewe aan: RedakteurHeilbron Clinic supports 
world AIDS day

• Heilbron Clinic

AIDS is a disease that affects millions of 
South Africans. It is caused by a virus called 
HIV that slowly weakens a person’s ability to 
fight off other diseases. If you are infected 
with HIV you can still lead a normal healthy 
life for many years by: 

• taking care of your health, 
• being positive about life, 
• getting support from those around you, 
• practicing safer sex. 
Taking care of your health includes: 
• eating properly, 
• getting exercise, 
• getting enough rest. 

Eating healthily can help your body fight 
diseases. This includes: 

• eating a lot of fresh fruits and vegetables, 
• eating whole grains such as samp 
  and brown bread, 
• avoiding junk foods, 
• drinking lots of water, 
• avoiding alcohol, smoking and drugs, 
• keeping your cooking and eating 
  area clean. 
Support can come from family, friends, 

support groups and trained counsellors. Find 
out more about services that offer HIV/AIDS 
support in your area by contacting the AIDS 
helpline or through your nearest AIDS 
Training Information and Counselling Centre. 

A positive attitude towards life can be 
developed by: 

• setting goals in life, 
• believing in yourself, 
• looking at the positive side of things, 
• knowing your strengths and weaknesses. 
If you are HIV positive it is very important 

to prevent passing the infection on to others. 
Find out more about safer sex, and use a 
condom every time you have sex. HIV/AIDS 
is a serious disease that affects millions of 
South Africans. People who are infected with 
HIV need care and support from their friends, 
families and the community, especially when 
they are ill. Friends and family members 
sometimes worry that they might be infected 
when caring for a person with HIV. HIV can-
not be passed on by touching, hugging, coug-
hing or sharing eating utensils. HIV can only 
be passed on: 

• by having unprotected sex with an 
   infected person, 
• through contact with infected blood, 
• from an infected mother to her unborn or 

newborn baby (but only some babies born to 
infected mothers become infected with HIV).

There may be situations where you need to 
clean up body fluids or blood from someone 
infected with HIV. It is important to use rub-
ber or plastic gloves or other barriers such as 
plastic bags or thick cloth to prevent direct 
contact. Make sure that you have these easily 
available at all times. It is possible for people 
who are infected with HIV to live long 
healthy lives. 

You can help those who are infected by: 
• showing love, respect and support, 
• knowing the facts about HIV/AIDS 
  and talking openly about the disease, 
• helping to reduce stress and stressful 
  situasions, 
• helping to provide balanced and nu-           

     tritious meals,
• encouraging them to get treatment if they 
  are sick. Most infections are easily 
  treated and cured, even if a person is 
  HIV positive. 

Plek:   Saambou Geloftefeesterrein 
           (Tussen Oranjeville en Deneysville)
Tyd:   Maandag, 16 Desember om 09:00 
Erediens:   Ds. Tommie van Vuuren
Feesrede:  Ds. Tommie van Vuuren
Tema:  Die geskiedenis van Geloftedag kan ons 
  baie leer vir nou en die toekoms.

Dit is nie die eerste keer dat gelowiges al die dinge beleef wat 
vandag in Suid-Afrika gebeur nie.  En dit sal ook nie die laaste keer 
wees, dat dit so sal gaan nie. Ons geskiedenis wys vir ons wat ons 
hemelse Vader in die verlede vir sy gelowige kinders gedoen het. 

Ons geskiedenis vertel vir ons hoe gelowiges met sy genade nie 
moedeloos geword het nie, maar koers behou het.

 Kom luister gerus saam die 16de Desember 2019.

 Gesellige saamkuier en ligte versnaperinge na afloop van die 
verrigtinge. Vir enige navrae kontak Gerrit du Plooy 082 944 9290 
of 082 386 2906.  

Saambou 
Geloftefees

Op foto bo en links die Eeufees program van 1938.
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KERKNUUS
NG MOEDERGEMEENTE

Wêreld Vigs-dag / Biddag in Aansluiting by Wêreld Vigs-dag
Sondag: 09:30 Gesamentlike Erediens (Suid)

Blok 1

NG SUID
Wêreld Vigs-dag / Biddag in Aansluiting by Wêreld Vigs-dag

Sondag: 09:30 Gesamentlike Erediens (Suid) 
Deurkollekte: Behoeftige Kinders

GEREFORMEERDE KERK
Sondae: 09:30 Erediens
Diensbeurte: Wyk 4 en 5

NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK
H/v Stoffelnel- en Nicolstrate

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

AGS, PLEINSTRAAT 72
Sondag: 10:00 Erediens

Woensdag Biduur: 18:30, Vrydag: 19:00 - Jeug
Kontak: Past. L.B. Deysel. Tel: 058 853 1016

CHRISTUS GEMEENTE  
(H/v Right- en Gilbertstraat) - Sondag: 09:30 Erediens

AP-KERK 
Tweedestraat, Vegkop-uitbreiding

Sondag: 10:00 Erediens (Heilbron)
Deurkollekte DVB

Skinkbeurt - Groep 4

 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 M.P. Malindi 078 054 2862

EBENHAESER BAPTISTE GEMEENTE
Eredienste op Heilbron elke 2de en 4de Sondag van die
maand in die Methodiste Kerk op Heilbron om 12:00.

EVANGELIES GEREFORMEERDE KERK 
FRANKFORT  (MARKSTRAAT 20)

Sondag: 10:00 Erediens / 18:00 Aanddiens 
Woensdag Biduur: 18:00

Navrae: Ds Pieter van Wyk Tel: 083 594 3078 of 058 813 2424

AGS PETRUS STEYN
Sondag: 10:30 Erediens 

Pastoor Nico Theron Sel: 082 880 6477
 Woensdag Biduur: 18:00 

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
Sondag: 10:00 Oggenddiens. Maandag: 06:00 Huissel, 

Woensdag Biduur: 06:00. Kontak: P. van Staden

 CANAAN APOSTOLIC FAITH MISSION SANDERSVILLE
Sondag: Heiligmaking om 10:30 

Dinsdag: 17:00 Jeugdienste & Oefeninge 
Woensdag: 17:00 Gemeentediens & Biduur  

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 

Dinsdag: 10:00 Biduur / Donderdag: 10:00 Bybelstudie 
 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).
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Dag in en dag uit. Nog 'n dag in 
en dag uit. En weer en weer en 
weer. Tot jy eintlik so smag na 'n 
verandering in die roetine, al is dit 
net een keer.

My goeie man is uitstedig en ek 
moes vroeër as gewoonlik huis 
toe om die dame wat ons 
strykwerk doen by die taxistaan-
plek te gaan aflaai. Aangesien ek 
nou 'n paar minute te spaar het, 
kan ek net sowel iets doen wat 
vir my lekker is, dink ek – iets 
wat totaal uit my roetine is.

OP PAD HUIS TOE SIEN 
EK DAT DAAR 
ADVERTENSIEBORDE IS 
VIR 'N KUNSMARK NABY 
DIE PLOTTE. Gits, dis amper 20 kilometer 
soontoe en verlede jaar het ek verdwaal op pad na 
dieselfde kunsmark. Dit is 'n heerlike mark met alles 
wat kan oop-en-toe maak. By die kassiere is daar 'n 
kersboom behang met kartonpilleverpakkings. 'n Leë 
Adcodol-boksie, 'n Disprin-houer, wat Andolex inge-
had het, selfs Alcophyllex pryk aan die boom. Jy kan 
dan (geen verpligting nie), een van die verpakkings 
afpluk, dit by jou inkopies voeg en dit word dan aan 'n 
tehuis geskenk. 

Verder in die straat is daar lamppale wat 'n ander 
kersmark adverteer - Unique Market. Ek het nog nooit 
daarvan gehoor nie, maar dit is veel nader as die ander 
kunsmark. Op die plakkaat staan daar: “See the able, 
not the label.”

Ek dink toe by myself dat hierdie seker weer 'n 
onbekostigbare mark is, met goed wat ek nie nodig het 
nie - goedere met 'n label. Dit klink amper soos Black 
Friday: Jy gaan na winkels waar jy nooit sou gaan nie, 
koop items wat jy nie nodig het nie, met geld wat jy 
nie het nie.

Iedergeval, ek is op pad Unique Market toe.
Met die instap heet iemand my welkom. Die man 

bied my 'n waentjie aan om my inkopies in te pak: 
R10. Of 'n mandjie sal R5 wees. Is dit 'n deposito? 
Nee, dit is wat jy betaal om dit te huur.

Ek wip my sommer. Regtig? Dis erger as karwagte. 
Betaal vir 'n mandjie. Wie? Ek? Nooit!

Iets sê vir my dat ek maar net moet smile and wave. 
Ek vat 'n rooi mandjie en begin deurstap.

EK SIEN DIE NAME VAN SKOLE OP DIE 
PRYSETIKETTE VAN SOMMIGE ITEMS.

Alma Skool. The Bridge Assisted Learning Centre. 
Zodwa School for the Disabled. En toe verstaan ek.

Elkeen van die items wat te koop aangebied word, is 
deur die leerders van hierdie skole gemaak, dit staan 
op die prysetiket.

Daar is gewone breigoed, bolle wol. Kleipotte, hout-
blokke, blikkies met vetplante in. Lekkers en gemmer-
bier. Klere, geborduurde handdoeke, oulike speelgoed, 
tuisgemaakte badsout en lyfroom, lekkerruik kerse en 
juwele.

My hart wil breek! Ek wou nie eers die R5 vir die 

mandjie betaal het nie. Ek, 
wat elke oggend opstaan 
met 'n brein wat (meeste 
van die tyd) relatief goed 
funksioneer. Ek, wat elke 
liewe vinger aan my twee 
hande kan rek en strek, kan 
knyp en vat. Ek, wat loop 
sonder moeite, met 'n reguit 
ruggraat, sonder arbeidstera-
pie. Ek wat nie 'n liggaamlike 
gebrek het nie.

En hier kom ek vol bravade 
aan en ek wil my ronde lyf hier 
kom rondgooi.

Meteens het ek waarde-ring 
vir wat ek het en vir alles wat ek 
is. Vir alles wat ek so pasella 
gekry het. Ek is jammer vir hier-

die kinders en grootmense wat met 'n gebrek 
rondloop.

Toe tref dit my: ek moenie vir hulle jammer wees 
nie, want hulle leer my om myself te waardeer vir wie 
en wat ek is.

Ek koop die mooiste gehekelde blomme wat as 
borsspelde gebruik kan word. Daar is 'n pragtige rooi, 
wit en silwer kers-krans wat ek teen die veiligheids-
deur kan hang. Dit bestaan uit letterlik honderde klein 
strikkies wat aan 'n draad geryg is. Dit het iemand dae 
gevat om elkeen van die lapstukkies in strikkies te 
knoop. 

Elkeen van die items is spotgoedkoop. Ek pak al my 
inkopies by die kassiere, sy skandeer elkeen en noem 
'n beskeie bedrag. Ek vra of sy onthou het om die      
mandjie by te reken. Nee, sê sy, dis goed genoeg net 
om die mark te ondersteun. Sy wens my 'n heerlike dag 
toe en haar oë lag.

My hart krimp weer ineen. Hoeveel keer het ons al 
gekla oor lelike bene – daar is mense wat nie kan loop 
nie. 

SOMS KLA ONS OOR DIE BAIE WERK WAT 
ONS HET OM TE DOEN. Daar is mense wat nie so 
bevoorreg is nie – hulle kan dalk nie die hoër kogni-
tiewe take verrig nie.

Daar is duisende goed wat deur my kop maal toe ek 
terugry huis toe. 

Ek voel diep dankbaar vir alles wat ek het. Ek het in 
oorvloed ontvang: goed wat ek nie verdien nie en baie 
kere nie eers waardeer nie. 

Wanneer laas het jy na jou lyf gekyk en dit werklik 
waardeer? Elke liewe dimpel en duik. Wanneer laas 
het jy aan jouself gedink as “bevoorreg”? Al voel dit of 
die lewe jou net skop. Wanneer laas het jy jou oë, jou 
ore en al jou sintuie waardeer? Wanneer laas het jy jou 
tone bekyk en in verwondering gestaan hoedat 'n paar 
vierkante sentimeter jou van punt A na punt B kan kry 
sonder om te val?

Gaan kyk gou vir jouself in die spieël en waardeer 
dit wat jy sien, gee jou spieëlbeeld 'n soen en sê vir 
jouself dat jy jou aardse lyf waardeer vir wie en wat jy 
is. Want jy is uniek. Geseënd. Waardeer dit.

UNIEK

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

    GEMEENSKAPSNUUS

Biblioteek Tye
Piercestraat 66 • Heilbron

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

MAANDAE TOT VRYDAE
09:00 - 16:30

BIBLIOTEEK IS GESLUIT OP
 SATERDAE, SONDAE & 

OPENBARE VAKANSIEDAE.
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Kersliggie-funksie wat gehou is op 22 November by 29 Minnaarstraat in Petrus Steyn vir gestremde en minderbevoorregte kinders van Petrus Steyn. Groot waardering word getoon aan almal wat ’n aandeel het vir die sukses van die 
jaar.

Kersliggie-funksie te Petrus Steyn

HEILBRON TUISONDERRIG 
BYSTANDSENTRUM

Tuisonderrig is in 1996 in Suid-Afrika as wettig verklaar en raak 
sedertdien al hoe meer gewild. Daar word beraam dat daar tans 
nagenoeg 90 000 tuisonderrig-leerders in Suid-Afrika is. 
Tuisonderrig is nuut, dinamies en kindervriendelik.

Tuisonderrig is 'n oplossing vir baie ouers. Dit is vir begaafde 
kinders en kinders met spesiale behoeftes. Lesse is kindervriende-
lik uiteengesit en ouers kan kinders baie maklik help. Baie ouers 
werk oorsee of woon en werk op plase. Dit is ook 'n feit dat som-
mige kinders net nie aanpas in die gewone klassituasies nie.

In Heilbron het ons 'n Bystandsentrum om dit makliker te maak 
vir ouers.  'n Bystandsentrum se doel is om hulp en bystand te 
verleen aan leerders. Kinders kan in 'n rustige, vriendelike atmos-
feer leer. Ouers het ook gemoedsrus dat standaarde nie verlaag 
word nie, en oorvol klasse is nie meer 'n probleem nie. Boelies 
word uitgeskakel en die kinders se selfbeeld kry 'n hupstoot.

Indien u belangstel in 'n CAPS-gebaseerde leerplan, waar 
leerders die nodige kennis kry om eksterne eksamens te slaag en 'n 
geleentheid kry om universiteit toe te gaan, kontak vir verdere 
inligting.
Tina  Ferreira 083 241 33 77 
E-Pos: tinaferreira1@gmail.com

Die Global Positioning System (GPS) netwerk van 30 plus-
satelliete, wat oorspronklik in die sewentigerjare ontwik-
kel is vir gebruik deur Amerikaanse weermagte, het se-

dertdien 'n doel gevind in alles, van argeologiese opnames tot 
selfbesturende motors. In 2003 ontvang die fisikus Dr Ivan 
Getting en die ingenieur Kolonel Bradford Parkinson die gesogte 
Draper-prys van die US National Academy of Engineering vir die 
realisering van die GPS. Terwyl niemand die belangrikheid van 
hul rol betwis nie, was dit ook nie die sleutel tot die sukses van 
GPS nie: om elke satelliet op 'n ongelooflike akkurate 'atoom-
klok' te sit, waardeur die liggings van 'n paar sentimeter vasge-
maak kon word. Aan die einde van die vyftigerjare het Getting en 
sy span gewerk aan Transit, 'n satellietnetwerk waarvan die radio-
uitsendings gebruik kon word om plekke op aarde reg te stel. Die 
tegniek het noukeurige tydsberekening nodig gehad, maar die 
gebruikte kwartshorlosie was nie betroubaar genoeg nie. In 1964 
het die Amerikaanse vloot begin met die Timationn-program, 
gebaseer op die rassekonsep van 'n netwerk van atoomhorlosies 
wat wentel om meer stabiele kwantumeffekte te gebruik. Die 
tydsberekening-program is deur Dr Roger Easton aan die Naval 
Research Laboratory herinner, en Parkinson het daartoe gelei dat 
die tegnologie uit die laboratorium en in 'n wentelbaan sou kom. 
Maar eers in 2010 het Easton saam met die ander in die US 
National Inventors Hall of Fame aangesluit.

Het jy geweet ?...

Elsstraat 44 • Heilbron
Tel:  058 852 3033 • Faks:  058 853 0140

heraldnuus@heilbron.co.za
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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 en
 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 
• 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.

GEKLASSIFISEERD
Smalls

Vr 29 Nov.
Sa 30 Nov. 
So 1 Des.
Ma 2 Des.
Di 3 Des.
Wo 4 Des.
Do 5 Des.
Vr 6 Des.
Sa 7 Des. 
So 8 Des.
Ma 9 Des.

18 / 32
19 / 32
17 / 32
17 / 29
17 / 30
16 / 32 
15 / 29
16 / 29
16 / 29
16 / 29
18 / 31

Sonnig
Sonnig, warm
Sonnig, warm
Sonnig, warm
57% kans vir donderbuie
Warm
Sonnig, warm
Sonnig, warm
Warm
Sonnig, warm
Sonnig, warm

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. 

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 kantoorure by   
058 852 3033. 

TE KOOP  

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.   

ROLSTOEL-
PROJEK

Kom help ons om 
"bread tags” in  

te samel, vir elke 
350 kg word 5 

rolstoele geskenk 
aan behoeftiges. 
Daar is 'n houer 
in Herald Office 

National winkel. As 
almal saamwerk word 

dié 350kg gou-gou 
ingesamel. 

Spertye vir 
advertensie 
en bydraes 

vir die 
Heilbron Herald 

is Woensdae 
om 10:00.

KENNISGEWINGS

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.
Kontak Jaco Meiring 

082 851 6158
Piet Meiring 
082 571 4191

peerlandhandel@
gmail.com

DIENSTE

HEILBRON 
ROLBAL-

KLUBHUIS
Geskik vir 

ongeveer 70 mense. 
Sluit in volledige 

eetgerei, stoof 
en 2 oonde,  

gelisensieerde kroeg 
beskikbaar.
Bespreek by 

Hannalie Claassen 
079 040 0531                                                                    

                                         G                              

TE HUUR

WEERVOORSPELLING

TE KOOP
Baie ruim woonhuis op dubbelerf 

in Vegkop uitbreiding. 
Sitkamer, eetkamer, TV-kamer, 

3 slaapkamers, 2 badkamers, gastetoilet, 
studeerkamer, kombuis, spens, opwas, 

waskamer, gereedskapstoor, dubbel motor-
huis, dubbelafdak, onderdak stoep, boorgat, 

groot tuin. R875 000.
Skakel 082 444 6383 

  SKB

KENNISGEWING AAN 
DEBITEURE & KREDITEURE  

In die boedel van wyle PAUL JOHANNES 
SLABBERT, Identiteitsnommer 710610 5054 082, 
wie getroud was binne gemeenskap van goedere met 
DIANNE SLABBERT, Identiteitsnommer 830112 
0182 088, wie woonagtig was te plaas Tauton, distrik 
Heilbron, provinsie Vrystaat, wie oorlede is op              
17 Augustus 2019, boedelnommer 007848/2019.
Krediteure in genoemde boedel word hiermee aangesê 
om binne 'n tydperk van 30 (dertig) dae hul eise teen 
die boedel in te stel en debiteure word versoek om hul 
skulde binne genoemde tyd te betaal.
JG POTGIETER & VENNOTE INGELYF
BREËSTRAAT 33
POSBUS 199
HEILBRON, 9650
GEREGISTREERDE OUDITEUR

Die laaste uitgawe van die 
Heilbron Herald vir die jaar 
is Vrydag 13 Desember 2019 
en die eerste uitgawe van die
Heilbron Herald vir 2020

 is                    DV Vrydag 
                    10 Januarie 2020.

VERFWERK
Ek doen die volgende in die dorp of op plase:
Verf van dak: Afskuur, herstel lekke en seel, verf en 
herstel geute.
Plafonne: Vervang, herstel, dig maak met putty en 
verf.
Mure: Herstel krake, afskuur en verf.
Algemene instandhouding, reparasies van geboue 
binne en buite.
Ek het 25 jaar ondervinding en waarborg deeglike en 
professionele diens.

Skakel Chris Maseko vir gratis kwotasie. 
Tel: 073 362 4855 of 073 750 3775

"Chris is 'n betroubare persoon en ek kan 
hom aanbeveel. J. Blignaut Tel: 082 335 5503"

PROF ABBEY
Specialist in the following

Book an appointment before 
you come. Call or WhatsApp 

071 087 8360

• Bring back lost lover or wait for 
  marriage
• To prevent thieves from your home, 
  cars etc & recover stolen property.
• Do you want to know your future?
• Bewitched people, chase away Tokoloshe     
  and send it back
• Promotion at work or to find a job
• Manhood problems, bum and hip cream
• Bring luck and money to the family
• Finish unfinished jobs by other doctors
• Win court cases, tenders and contracts
• Financial problems or customer 
  attraction
• Woman and men who can’t produce
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Dienssentrum lede fliek gewoonlik aan die einde van elke kwartaal en hierdie keer het dit op 26 November gaval. Die lede het die fliek, Klein 
Karoo, baie geniet met die nodige springmielies, tjippies, lekkers en koeldrank. Donateurs wat nie die Dankie-tee bygewoon het nie is: George en 
Wendy Roos, Gert en Wilmien Naude, Rita Serfontein, Jan du Toit, Isabel Kruger, Judy Aucamp, Leon Deysel, Dries Cilliers en verteenwoordigers 
van Pakworks, Sanjo’s, Slootkraal, Telwiedre en Avbob. Volgende week is die Dienssentrum se afsluiting vir die jaar - 'n bring-en-braai by 
Lalapanzi.

Dienssentrum lede 
geniet hul fliek-dag 

Bloedskenk-
sukses

Op 26 November het SANBS kom bloed trek in Heilbron by die NG Kerk Suid saal 
om 'n doelwit van 80 eenhede bymekaar te maak vir die Feesseisoen wat voorlê. 
Met 105 eenhede ingesamel toon SANBS groot waardering en dankbaarheid vir 
elke Heilbronner wat kom bloedskenk het. Op die foto: Dolf van der Westhuizen 
met sy 135ste skenking. Hy stel 'n voorbeeld vir almal aangesien hy al sedert 1986 
bloed skenk.

'n Geestelike ervaring op 17 November 
by NG Kerk Suid se gesamentlike 
Kerssangdiens. 

Die koms van die Vader is gevier met 
orrel, klavier, trompet, fluite, saxofoon en 
sang. Isabel, Carla, Carlo en Carel het die 
musiek gemaak terwyl Jannie en Manus en 
die Heilbron Koor gesing het. Die twee 
klankmanne wat bontgestaan het by die 
liederebord was Johan en Rudie, terwyl Ds 
Tiaan Victor die diens gelei het. Die skrif-

Kerssangdiens by NG Suid Kerk

gedeeltes rondom Jesus se geboorte is vir 
elkeen opnuut gebring saam met die lof-
prysing. Die kerk se blommevroue het elke 
gas laat welkom voel en 'n Kersatmosfeer 
geskep met wit blomme en versierings. 
Betsie Terréblanche, Wendy Roos, Petro 
Meintjes en Nonna Roos was verant-
woordelik daarvoor. 

Die aand was afgesluit met 'n tee- en 
koffietafel met heerlike eetgoed in die kerk-
saal.

Op die foto bo die Heilbron Koor. Op die foto vl: Carlo Wright op trompet, Jannie Booysen en Manus Kleynhans, Isabel 
Kruger op klavier, Carel en Carla Steyn op fluite.

Op die foto bo en links die 
NG Suid kerk wat versier is 
deur Betsie Terréblanche, 
Wendy Roos, Petro Meintjes 
en Nonna Roos. 
Tema: Wit kerstema.
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• Heilbron Clinic

Kerswenke vir die feestyd
Kersfees op die platteland beteken 

warm somerdae, die saamwees van 
familie, mooi gedekte tafels en heer-

like kos en peuselhappies. Met 'n paar oulike 
wenke kan jy en jou gesin 'n onvergeetlike 
Kersfees hê. Van die goed is so maklik om te 
maak die kinders kan selfs help. Verf ou 
Kersballe of polistireenballe met swartbord-
verf. Laat dit droog word en skryf die gas se 
naam met wit bordkryt of 'n wit pen daarop. 
Indien jy 'n ander kleur verkies, kan jy nou 
die bordkrytverf in verskillende kleure te 
koop kry. Verf die balle met 'n laag handwerk-
gom nadat dit geverf is en strooi dit vol 
blinkers van jou keuse. Bring die 
Kersvreugde na jou tafel met mooi linte, 
kristalle en kunsvruggies. Bind aan elke 
punt van die lint 'n kristal vas en plaas die 
linte kruis en dwars oor jou tafel. Gebruik 
kunsvruggies in plaas van blomme en rang-

skik dit saam met 'n klein boksie, waarin jy 
'n enkele sjokolade plaas, in 'n mooi koppie. 
Voeg 'n tikkie goud by vir ekstra feestelik-
heid. Wanneer jy begin versier en jou mure 
baie donker is of baie patrone het, dan is wit 
toebehore alles wat jy nodig het, 'n ver-
sameling van verskillende vorms en teks-
ture sal met lig en skaduwee speel. Wanneer 
dit kom by geskenke geniet meeste mense 
kerskaarte. Jy hoef nie teenwoordig te wees 
nie, maar 'n mooi gedagte bo jou hand-
tekening kan iemand se dag maak. Mens 
moet nooit 'n geskenk van iemand verwag 
nie, maar wees dankbaar vir enigiets wat 
iemand jou gee. Hou in gedagte dat die 
persoon tyd geneem het om oor jou te dink 
en iets te kies wat hy of sy gedink het jy wil 
hê. Indien dit iets is wat jy nie gaan gebruik 
nie, is dit reg om die geskenk te hergebruik. 
Heg 'n nota aan die geskenk om te verseker 

jy gee dit nie aan dieselfde persoon terug 
nie.

Hier 'n paar idees om hierdie vakansie-
seisoen nog meer spesiaal te maak:

• Doen goeie dade en versprei vriendelik-
heid by geleenthede waarby jy jou kinders 
kan betrek.

• Beplan 'n roete waarvolgens jy kos by 
hawelose mense en dakskuilings kan afgee 
of raak betrokke by iets soortgelyk aan 'n 
sopkombuis.

• Vind 'n “gee boom” en koop geskenke 
vir iemand wat jy nie ken nie - kerke hou 
gewoonlik hierdie geleenthede.

• Bak koekies en lewer die pakkies by u 
plaaslike polisie- en brandweermanne af.

• Besoek eensame inwoners by 'n oue-
tehuis of verpleeginrigting en lees vir hulle 
die Kersverhaal.

Die belangrikste bly om te onthou waaroor 
Kersfees gaan en steeds soos al die jare die 
boodskap oor te dra van geslag tot geslag oor 
Christus se geboorte. 
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    Elsstraat 44 • Heilbron • 9650
Tel: 058 852 3033

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.
Kontak ons gerus vir flinke en 

vriendelike diens.

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. 

• Pieter Baan

Heilbron het op 77 lopies gestaan toe 
reën die wedstryd stop. Heilbron is 
huidiglik 2de op die liga puntelys 

met vier wedstryde oor om te speel.
Lopies gemaak deur:
Irfan Arshad 41*  Dylan Winkler 26*
Saterdag se wedstryd is 'n vriendskaplike 

wedstryd teen Koppies by Sarel Cilliers 
skool.

Kom ondersteun ons gerus.

Heilbron wen loot en 
besluit om eerste te kolf

ADVERTENSIES
KOSTE

Mini Small
R50-00  

 (± 15 woorde) 
Small R100-00 
Small met raam

R115-00

VOLKLEUR 
ADVERTENSIES

1/4 blad
R1 990-00

1/2 blad
R3 990-00

Volblad
R7 990-00
(Pryse sluit 
BTW in)

Elsstraat 44
Heilbron
Tel: 058 852 3033
Faks: 058 853 0140


