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ROLBAL VIER VROUEDAG

A

lhoewel Augustusmaand
alombekend is as die
winderige maand, het die
Rolbalklub Maandag 'n heerlike
windlose dag op die baan gehad.
Augustus, as Vrouemaand,
het met groot plesierigheid begin.
Soos versoek, moes elke man 'n
string krale om die “hals” dra,
alhoewel Ina Slabbert die prys
gewen het as die dame met die
mooiste string krale om die enkel,
of was dit dalk, net dalk, die
stukkie enkel wat so vertoon is...
Koos Bierman en Brandt van
Rensburg het bewys dat mans net
so verleidelik kan lyk met die regte
versierings.
Die dames is elkeen verdienstelik
bederf met 'n lekker romerige
sjokolade.
Op 'n ernstige noot, dit was 'n
voorreg vir die mans om die dag
saam met die dames te vier en
net weer te besef dat Heilbron
Rolbalklub se dames 'n
waardevolle bydrae maak tot die
klub. Natuurlik is ons grootste
voorreg om 'n dame soos tannie
Rita Hoffman as lid van die
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klub te kan hê. Haar positiewe
ingesteldheid tot die spel en die
klub dien as voorbeeld vir al die
lede.

Op die foto regs: Brandt Janse van
Rensburg en Koos Bierman.

KENNISGEWING

NOTICE TO DEBTORS
& CREDITORS

In the Estate of the LATE JURIE
VILJOEN Identity Number: 630727
5062 084, in life married out of
community of property, residing at
farm Rooiwal, district Koppies,
Province Free State, who died on
17 June 2020, Estate Number:
3980/2020. All persons with a claim
against the above mentioned estate
must submit it to the Executor within
30 (Thirty) days from the date of
publication.
Signed at Heilbron on 4 August 2020.
(GET) AA SCHUTTE
CORNELIUS & PARTNERS INC
40 CHURCH STREET
P.O. BOX 205, HEILBRON, 9650

BETREKKING
BETREKKING
VKB Meganisasie
Agentskap-Tak
HEILBRON
POS BESKIKBAAR AS 'N
ONDERDELE BEMARKER
Kandidaat moet beskik oor:
• Goeie menseverhoudings
• Rekenaarvaardig wees
• Kennis van onderdele
• Onder druk kan werk
CV kan per e-pos gestuur word
gerried@vkb.co.za of afgelewer
by Ringerstraat 16, Heilbron.
Enige navrae kan Gerrie geskakel
word by 058 852 3936
Sluitingsdatum: 27 Augustus 2020

Dankie Dokter
Hierdie pandemie ruk elkeen. Dit gaan
soms verby dat wie raak die pandemie
die ergste? Die dokters, aptekers en hul
personeel. Hulle staan elke oggend op met
die wete dat hul direk in kontak
kom met die virus, tog vat hul die risiko
om mense te help. Ons sit met ons
geliefde twee huisdokters wat albei
positief getoets het vir Covid-19. Dit is
slegs ’n bewys dat hul werklik hul lewens
op die spel geplaas het.
Hiermee wil ek namens die gemeenskap
sê dankie Dokter, hospitaalpersoneel,
dankie vir die personeel by die
apteek en dankie vir elke keer se
vriendelike gesig as ek ’n afspraak maak
by die dokters en elke gesondheidswerker.
Dankie dat jul ten spyte van hierdie
dodelike virus steeds
jul lewens waag om jul gemeenskap te
dien, dit word opreg waardeer.
Megan Watson
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Ek en my gesin wil net aan tannie Jehanne
en oom Phillip van der Merwe dankie
sê dat hulle so baie vir ons doen. Ons harte
is saam hulle seer met die verlies van die
Gastehuis. Dankie aan die gemeenskap
wat so vinnig opgetree het om te help
om die vuur te blus, Aan almal wat gehelp
met met klere en slaapplek, ons waardeer
dit uit die diepte van ons harte.
Heilbronners het regte harte van goud.
Mag die liewe Heer jul seën.
Liefde en groete die Schult-gesin
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Ina Slabbert, Petro Habig, Amelia Galatis, Sue van der Westhuizen en Rita Hoffman.

Verlede Saterdagmiddag is ons oorval deur die spoed en krag van ’n vuur wat ’n
historiese ou gebou vernietig het, maar tegerlyketyd ook oorweldig deur die vinnige
reaksie en bereidheid van ons boeregemeenskap, bure en jeug om betrokke te raak en te
help in sulke noodgevalle. Julle is kosbare kanale waardeur God werk omdat julle julself
so beskikbaar stel om Sy liefde en genade so deur julle te laat werk.
Niemand het eers gedink aan koste of vergoeding nie - binne minute was die perseel vol
bakkies met vuurvegters uit alle oorde waarmee boere kom help het. Dawid en Danie
was ewe gou daar om leiding te gee en die bereidwilligheid en waagmoed van jong
manne om meubels te probeer red was verstommend.
Ons wens ons kon die geleentheid hê om in stilte en kalmte aan elkeen wat betrokke was
persoonlik ons groot dankbaarheid te kon betuig. Dit sou ook haas onmoontlik wees,
want hoe bewys mens prakties die groot dankbaarheid wat in jou hart lê aan soveel mense
wat almal bereid was om dit waarmee hulle besig was net so te laat om onmiddelik ’n
instrument in God se hand te word om ons by te staan? Julle het ons opnuut vervul met
bewondering vir die Hemelse Vader wat ons aanbid se groot genade. So baie dankie aan
elkeen wat kom help het met die brand - God seen julle.
Phillip en Jehanne

