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sport
Honderd en twee dae later 

kan Heilbron Gholfklub se 
lede weer hulle terugkeer 

maak om gholf te speel. Covid-19 
het die wêreld op sy knieë gehad en 
gholfers landswyd kon van verlede 
Saterdag af weer aan hulle geliefde 
sport deelneem. Heilbron se baan 
was van Dinsdag af weer oop, maar 
die weer was net te onguur om te 
kon speel, net GP Rossouw was 

braaf genoeg. Volgens die President, dié is nie Mnr 
Ramaphosa nie, maar Gerrie Muller, is al die vereistes 
in plek om die klub veilig te hou teen Covid-19. Die 
groot geskerts onder lede is om eers hulle “swaai” te 
gaan soek. Môre se gholf gaan om 11:00 in aanvang 
neem en inskrywings is vanaf 10:30. Daar word ook 
gespeel vir die April HBA maandbeker en spel formaat 
is slagspel - ’n moeilike een na die 100 dae 
gholfdroogte. 

Daar sal ook vleispryse op die spel wees vir die wat 
gaan speel.

KOM SOEK JOU SWING

Ruben, die kroegman op Heilbron wat die meeste gemis is, toets 
die Baankaptein Eben Stander se temperatuur as deel van die 
voorsorgsmaatreëls wat voortaan by alle klubs sal geld.

• Tom Watson

Mej. Judy Campbell, agterkleindogter van een 
van Heilbron se baanbrekers en ook oud-
burgemeester, mnr J. G. Luyt, het die foto van 

Heilbron gestuur wat dateer uit 1885. Judy woon in 
Australië en haar broer in Kaapstad. Op die foto word 
met ’n pyltjie aangedui waar die huidige kleuterskool is 
wat destyds Luyt se woning was. Die geboue in die 
voorgrond is moeilik om te identifiseer, maar dit wil 
voorkom asof daar ’n haarkapper-uithangbord met die 
word “barber” is. Die ou Commercial Hotel se traliewerk 
wil  ook die omgewing verraai. 

STRAATTONEEL VAN HEILBRON IN 1885

Luyt se huis links agter.

HEILBRON SE OUDSTE 
OORLEWENDE DUX-
LEERLING
Die Herald 

het in sy 
soeke na 

oud-leerlinge van 
die Hoërskool 
gaan kyk wie die 
oudste oorlewende 
Dux-leerling is. 
Op dié stadium 
wil dit voorkom 
asof dit die 
90-jarige Effie 
Galatis is wat in 
Griekeland woon. 
Sy was in 1951 die Dux-leerling. 
Haar ouers was oom Kosie 
Galatis-hulle wat eienaars was 
van die Heilbron Kafee, wat 
oorkant die NG Moederkerk 
handel gedryf het. Effie 
ondersteun nog gereeld behoeftige 
organisasies op Heilbron, maar 
besoek nie meer Heilbron nie.

Effie Galatis


