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john
pierce

In 1873, na die stigting van
Heilbron, het John Pierce met
’n klein besigheid begin in
Presidentstraat onder by die spruit.
Dit was die heel eerste besigheid
wat in Heilbron bedryf is. Later het
sy besigheid verskuif na die hoek
van Kerk- en Langmarkstraat, waar
Ackermans vandag is. Die jong
mense van vandag sal niks weet
van John Pierce se winkel nie, maar
almal weet waar Ackermans is.
Gedurende die Anglo Boere-oorlog
is John Pierce opgekommandeer en
moes gaan veg, maar hy kon
iemand in sy plek stuur. Dis toe dat
hy ’n Kolonianer, wat destyds op
besoek in Heilbron was, oorreed
het om namens hom te gaan veg.
’n Vorm van ’n huursoldaat.
J.J. Lombaard, die huursoldaat, is
later gevang en na Diatalawakamp
in Ceylon as krygsgevangene
gestuur. John Pierce het gereeld
maandeliks vir hom 5 pond
(R10.00) gestuur en met sy orige
salaris vir hom beeste gekoop en
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opgepas. Na sy terugkeer, het
Lombaard met ongeveer 200 stuks
grootvee in die pad geval na sy
plaas in die Kolonie.
John Pierce was ouderling van die
NG Moederkerk en was ook die
skenker van die pragtige gegote
yster ringmuur om die kerkgebou.
Hy het dit ook jaarliks op sy koste
laat verf en opknap. Die pragtige
hek by Vegkop was ook ’n
skenking van Pierce aan die
Sportvereniging van Heilbron in
1911. Die sportgronde was destyds
waar die stadsaal vandag is. Later
is dit verskuif na die Rolbal- en
Gholfklub. Die destydse
sportliggame het die hek aan
Vegkop geskenk.
Pierce moes ’n baie vermoënde
man gewees het. In 1880 laat bou
hy die pragtige dubbelverdieping
huis in Breëstraat, wat vandag aan
Willem Swart-hulle behoort. Dit is
een van die mooiste
geskiedkundige geboue in
Heilbron. – Quarta Pretorius

meegeding en diegene wat die
meeste vee kon werf vir die veiling
het ’n prysgeld ontvang. R1500
gaan aan Graad 1B in eerste plek,
BKB Louwid het vanjaar ten
tweede plek is Graad 3A wat ’n
bate van Hoërskool Heilbron ’n
R1000 wen en in derde plek is die
spesiale veiling te Royal Auction
Matriekklas wat R500 gewen het.
Centre in Frankfort gehou. Die
27ste Augustus kon enige verkoper Die veiling was nie so suksesvol
soos die vorige jaar nie en die helfte
met enige tipe vee deelneem aan
minder was ingesamel. Carika
die veiling. ’n Persentasie van die
kommissie is aan die skool geskenk. Rochat vertel dat sy glo die tyd van
die jaar en die COVID-19 pandemie
Die klasse het ook teen mekaar

spesiale skoolveiling

Sy seun Jack het ook ’n baie mooi
huis gehad en dit behoort vandag
aan Jannie Jansen.
Na John Pierce se dood in 1920,
het sy seuns die besigheid
oorgeneem. In 1981 is besigheid
gestaak en die perseel is aan die
firma Bermoll verkoop. Dit behoort
tans aan Mariaan Swanepoel.
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’n groot invloed daarop het. Groot
dankbaarheid word getoon vir BKB
en elkeen se bydrae, ondersteuning
en teenwoordigheid. Elke bietjie
help, en die fondse sal gebruik
word om die jaarlikse begroting
te laat klop, weens die Revue,
Donkey-derby en verskeie ander
fondsinsamelingsgeleenthede nie
hierdie jaar kon plaasvind nie.
Dit word beplan om die veiling
volgende jaar weer te hou.
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