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’n Vragmotorband word ontwerp en 
vervaardig om ’n sekere druk te kan 
weerstaan en ’n bepaalde vrag te 
kan dra. Word die drukperk oorskry 
sal die band eenvoudig bars. Indien 
’n groter vrag dus vervoer moet 
word as dié waarvoor die band 
ontwerp was, moet ’n groter/sterker 
band gebruik word.
Dieselfde is waar vir ’n elektriese 
substasie, die transformator sal 
eenvoudig ontplof as die lading 
oorskry word. Die verskaffer, 
bv. Eskom, moet substasies sò 
ontwerp en bou dat daar voldoende 
kapasiteit is vir die behoefte, 
wat vooraf bepaal is wanneer die 
kragverbruiker ’n aansoek indien. 
Die verbruikers, wat munisipaliteite 
insluit, moet dan later wanneer 
die behoefte vergroot, met die 
kragvoorsiener ooreenkom om 
die kapasiteit van die substasie te 
vergroot om oorlading te verhoed.
Almal weet dat Eskom met tye 
nie genoeg krag kan opwek om 
op ’n gegewe tydstip in die hele 
land se aanvraag te voorsien nie. 
Die probleem word dan oorbrug 
deur ’n beurtkragskedule waarop 
dele van die land se kragtoevoer 
op ’n rotasiebasis vir bepaalde tye 
afgesny word.
Wat voorverlede Donderdag 
in Parys gebeur het, is nie so 
eenvoudig nie. Parys gebruik op 
gegewe tye meer krag as wat die 
substasie kan lewer, wat veroorsaak 
dat die transformator “ontplof” het. 
Eskom is nie daartoe geneë om die 
substasie se kapasiteit te verhoog 
voordat Ngwathe Munisipaliteit nie 
sy uitstaande rekening by Eskom ten 
volle vereffen nie, ten spyte van die 
bestaande afbetalingsooreenkoms 

tussen die twee partye, wat wel 
deur die munisipaliteit nagekom 
word. Dit is tans prakties nie 
haalbaar vir die munisipaliteit 
om hierdie enorme bedrag geld te 
betaal nie en geen ander instansie 
sal dit aan die munisipaliteit leen of 
skenk nie. Eskom dreig ook om die 
kragtoevoer na die munisipaliteit 
in totaal te staak indien die 
munisipaliteit weer die substasie se 
kapasiteit oorlaai.
Mnr Philip van der Merwe en die 
Vryheidsfront Plus waarsku al jare 
teen voortdurende ontwikkeling van 
nuwe woon- en besigheidspersele 
sonder dat die noodsaaklike 
opgradering aan grootmaatdienste-
infrastruktuur gedoen word. 
Weens die oormag van die ANC 
in plaaslike regerings het hulle 
onsuksesvol hierteen gestry. Die 
enigste oplossing wat hulle tans 
sien, is dat Eskom deur die regering 
gedwing word om meer toegeneë 
te wees teenoor munisipaliteite en 
hul skuldlaste, soos die regering 
Eskom telkens al uitgehelp het. Die 
Vryheidsfront Plus se parlementêre 
lid op die COGTA (munisipale) 
komitee, Michiel Groenewald, 
hanteer tans die saak op daardie 
vlak, maar weens die pandemie sit 
die komitee nie en dit gaan tyd vat 
om die saak te bevorder.
Die munisipaliteit moes self self 
maatreëls tref om die elektriese 
verbruik te beheer, maar dit is 
definitief nie maklik nie. Die 
aanvraag na krag is gewoonlik 
(voor die koue front) gedurende die 
dag binne perke, maar probleme 
ontstaan tussen ongeveer 17:00 
tot 21:00 en van 06:00 tot 08:00 
daagliks, maar ook nie deurlopend 

volgens dieselfde patroon nie. Die 
aanvraag word dus deurlopend 
gemonitor en sommige verbruikers 
afgeskakel wanneer die verbruik 
die kapasiteit oorskry. Sou daar 
dus bloot “blokke” ingedeel 
word wat op “gegewe vaste tye” 
afgeskakel word, sou dit gebeur 
dat verbruikers moontlik sonder 
krag sit terwyl daar eintlik wel krag 
beskikbaar is. Noodsaaklike dienste 
soos die watersuiweringswerke, 
rioolwerke, hospitaal ens. moet 
deurentyd krag beskikbaar hê en 
hierdie plekke vorm almal deel van 
’n netwerk, die gevolg is dat hulle 
nie alleen aangeskakel kan bly nie 
en sommige dele van Parys min 
of glad nie geraak was deur die 
“beurtkrag” nie. 
Die elektriese departement het dus 
probeer om geen toevoer te sny 
nie, tensy die substasie op die punt 
van oorlading staan. Die aanvraag 
wissel egter sodanig dat die instel 
van ’n vaste skedule moeilik is. Die 
keuse tussen ’n vaste skedule aan 
die een kant en die ongeskeduleerde 
sny van krag is dus baie moeilik.
Vanaf Vrydag 12 Junie beleef ons 
’n erge koue front en die aanvraag 
is nou so groot dat beurtkrag self in 
nie-piektye toegepas moet word

 

en daar net nie meer genoeg krag 
is om almal te voorsien nie, selfs 
areas wat voorheen oorgesien is. 
Dit is onverstaanbaar hoekom die 
elektriese departement nog nie ’n 
vasgestelde rooster opgestel het 
en daarby hou nie, weens dit teen 
abnormale aanvraag binne perk 
gehou moet word. 
Parys het tans kragprobleme, 
maar wat terloops ook in ander 
Ngwathe dorpe wink. Hierdie pad 
lê vir Heilbron ook voor, omdat 
meer krag gebruik word as waarop 
daar met Eskom ooreengekom is. 
Hierdie probleme gaan nie oornag 
verdwyn nie en ’n oplossing kan net 
op parlementere vlak gevind word. 
Phillip van der Merwe bevestig dat 
die VF plus met die saak besig is.
Bron: VF Plus Raadslid 
Phillip van der Merwe 

heilbron volg parys met “beurtkrag”

NEXT IN THE LINE
Every minute someone leaves this world behind.  
We are all next in “the line” without knowing it.  
We never know how many people are before us. 
We cannot move to the back of the line.
We cannot step out of the line.
We cannot avoid the line.

So we will wait in line:
Make the time. Make your gifts known.
Make moments count. Make priorities.
Make a nobody feel like a somebody.  
Make your voice heard. 
Make the small things big. 
Make someone smile. 
Make the change. Make love. 
Make up. Make peace.

Make sure to tell your people  
they are loved.
Make sure to have no regrets.
Make sure you are ready.

Huis Silwerjare 
’n Ode aan die Gemeenskap van Petrus Steyn

Huis Silwerjare, die kosbaarste huis vir bejaardes, gesetel op die 
Noordhang van Elandskop in Petrus Steyn, wil graag sy dank 

betuig aan die gemeenskap van Petrus Steyn. Sonder hul volgehoue 
ondersteuning sou dit nie moontlik wees om ons tehuis volhoubaar 

te bestuur nie. In chronologiese volgorde wil ons die volgende 
mense asook instansies bedank. Eerstens al die persone wat beeste,  
skape, kontant, asook graangewasse geskenk het en nog gaan skenk 
vir die tehuis. Hier kan ons nie anders nie as om ons Hemelse Vader 

te bedank vir sy seën ten opsigte van ’n geseënde landboujaar.  
Hier kan ons getuig soos in ’n advertensie gesê word “As die Here 
ons nie vanjaar help nie sal dit die eerste keer wees”, en dank die 
Here daarvoor. Baie dankie aan al die donateurs ten opsigte van 

die sink van die boorgate en die opsit van die tenks om die tehuis 
selfonderhoudend te maak ten opsigte van water, aangesien die  

Nketoana Munisipaliteit dit nie kon regkry nie.
Die laaste maar nie die minste nie, vir al die borge vir grond,  

saad, gif, kunsmis, diesel en bewerking vir die sojaprojek. Ook  
hier is ons dankbaar vir ’n mooi landboujaar en ’n vol oes.

Hiermee ons dank aan al die donateurs namens die  
beheerraad en personeel van Huis Silwerjare,  

julle is voorwaar ’n unieke gemeenskap.
Vir meer besonderhede oor ons tehuis skakel gerus met  

ons bestuurder by 058 871 3513 of besoek ons  
webwerf by www.petrussteynaftreeoord.co.za

Nogmaals dankie!
Beheerraad HSJ


