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HEILBRON COURIER YOUR SHIPMENTS TO 

YOUR LOVED ONES.

WE DELIVER RIGHT TO THEIR

DOORSTEP AND NATIONWIDE!

WE LOOK FORWARD TO ASSISTING 

YOU WITH YOUR COURIER NEEDS.

VISIT US TODAY!

WE ALSO COLLECT 
AND DELIVER 
SHIPMENTS 

COUNTRYWIDE!
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BUSINESS HOURS: 08:00 - 16:30

BOKKEDAG NOG 'N MOONTLIKHEID
Die president, dis nou hierdie 

keer nie Gerrie Muller nie, 
maar Cyril, gaan die 

naweek weer 'n paar belangrike 
afkondigings doen. Almal hoop dat 
die voggies weer mag vloei en dat 
daar dalk 'n rokie ook gaan trek. 
Sou dit die geval wees, kan 
Heilbron Gholfklub ook dalk weer 
sy Bokkedag aanbied. 
Dit is nodig om die 
klub se fondse aan te 
vul. 

Laas Saterdag, so 
oor die langnaweek, 
was daar heelwat 
gholfers op die baan 
en het die ou 
veteraan Julyan 
Bruyns die HBA 
mug gewen na 'n 
uitspeel teen Jackie 
Leonard.  

Hoor ook dat van 
die manne vanweë sy 
haarstyl na Julyan 
verwys as Anton 
Goosen, maar sy 

haarkapper is glo in Mosselbaai en 
kan hy nog nie oor die grens gaan 
nie vanweë die lockdown.

Daar het drie Frankforters ook 
kom kuier, hulle mag wel inter-
provinsiaal rondrits. Die Theron 
broers eindig derde en vierde 
tydens Saterdag se plaaslike 
kompetisie met 73 netto tellings. 

Een van die lede het pryse geborg 
en was dit lekker om weer met 'n 
strykyster by die huis aan te kom. 
Die naweek is dit gewone spel, 
inskrywings vanaf 10:30 en daar sal 
ook weer van die dameskomitee se 
voortreflike halfweg etes wees. Die 
stand van sake in die dubbel putjie-
spel is op die onderstaande “log”.


