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EERSTE KWARTAAL 2020 BESTE PRESTEERDERS
Die kwartaal het 'n klompie leerders met uitstekende punte opgelewer - 

baie geluk aan elkeen van julle! 
Hieronder is egter die TOP presteerders tydens dié kwartaal:

HEILBRON (6DE JR VAN KLASSE AANBIED)
Beste prestasie : Jané Jansen van Rensburg gr. 10 Wiskunde = 81%!!
Beste verbetering : Deoné Moolman gr. 8 Wiskunde = +14%!!

FRANKFORT (5DE JR VAN KLASSE AANBIED)
Beste prestasie : Isa-Marie van den Berg gr. 11 Wiskunde = 92%!!
Beste verbetering : Brandon Vorster gr. 11 Fisiese Wetenskappe = +17%!!

Kontak my indien jy belangstel in ekstraklasse gr. 8 tot 12 vir 2020. 
Daar is nog enkele plekke beskikbaar vir 2021.

 Suryn Claasen 083 234 9882.

Wiskunde en Fisiese Wetenskappe 
Ekstraklasse

Jané J v Rensburg Deoné Moolman Isa-Marie vd Berg Brandon Vorster

Berig geplaas Vrydag, 25 Julie 1980
Die imponerende ingang van die nuwe NCD kantoorkompleks op Heilbron 
wat opgerig word teen 'n beraamde koste van ongeveer R500 000. Die 
oorspronklike beplanning is so gewysig dat daar nou 'n dubbelverdieping-
gebou opgerig gaan word ten einde te voorsien aan die steeds groeiende 
behoeftes. Die staalkonstruksie aan die oostekant van Barrackstraat wat 
deur Sentraal Wes Ko-operasie opgerig word. Die ko-operasie gaan al 
hul bedrywighede op Heilbron aldaar saamvat. Die huidige persele het te 
klein geword vir die steeds groeiende onderneming.

40 jaar gelede - uitbreiding vorder fluks

'n Pensioentrekker wat woonagtig is te Piercestraat in Heilbron, het 
ongeveer drie weke gelede 'n gebarste pyp op die sypaadjie by die 
munisipaliteit aangemeld. Werkers het op 8 Julie 2020 begin grawe 
om die pyp te herstel, nadat dit reeds vier keer aangemeld was. Die 
gat is egter net so gelaat met boomstompe en modder wat dit moeilik 
gemaak het vir die inwoner om met sy voertuig binne die erf te kom. 
Corlia Basson, dogter van die bejaarde man, vertel dat dit onaanvaarbaar 
is dat die munisipaliteit kan verwag 'n ouer persoon moet self opruim 
waar hulle herstelwerk gedoen het. Hierdie en ander insidente waar swak 
dienste gelewer is, veroorsaak groot ongelukkigheid onder inwoners. Die 
munisipale geboue in Heilbron en Phiritona het op 13 Julie gesluit weens 
twee COVID-19 gevalle en volgens die mediaverklaring het die geboue 
gister heropen. Die saak is opgeneem met Heilbron Streeksbestuurder, 
Mnr. Motsileng Moeketsi, waarna terugvoering ontvang is. Hy bevestig 
dat die waternetwerkspan op die perseel gewerk het en daar is 'n versoek 
gerig aan eksterne diensverskaffers om die gat weer te kom toemaak. 
Ongelukkig is geen terugvoering daarvan ontvang nie. Die span het die 
gat Woensdag per hand gaan toemaak, die area skoongemaak en om 
verskoning gevra vir die ongerief. Die feit bly staan steeds dat Heilbron 
se dienslewering besig is om agteruit te gaan. 

verswakte 
dienslewering

SA het 300 000-kerf vir Covid-19 infeksies verbygesteek.

Die jongste getalle toon dat daar 311 049 bevestigde gevalle 
in Suid-Afrika is. Die dodetal staan tans op 4453 en reeds 
160 693 mense het van die virus herstel. Hoewel Suid-Afrika 
die agtste meeste Covid-gevalle in die wêreld het is ons 
dodetal aansienlik laer as die res van die top 10. 5 973 van 
die bevestigde gevalle in SA is in die Vrystaat soos ontvang 
14 Julie. Die jongste inligting deurgegee aan Fezile Dabi 
Distrikgesondheidsdienste dateer tot op 14 Julie en dui aan 
Ngwathe 228 bevestigde Covid-19 gevalle en Heilbron staan 
tans op 90 gevalle.

covid-19 
wat jy vandag moet weet


