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In die Anglo Boere-oorlog van 1898-1902 toe Engeland verwoesting gesaai het met 
sy “Scorched Earth” beleid (taktiek) waar dorpe afgebrand, plaasopstalle afgebrand en 
vee doodgesteek is, se wreedhede sal nooit alles op die lappe kom nie. Die uitwerking 
op die boere, en die kinders en vrouens wat in konsentrasiekampe aangehou 
is onder onmenslike omstandighede, se reperkussies sal nooit werklik bepaal 
kan word nie. Daar sal gedurige opflikkerings na vore kom wat die huidige 
inwoners van Suid-Afrika terugvoer na daardie tye – wat was en die gevolge 
tot vandag toe gevoel word. Ds. Braam van Zyl van die NG Moederkerk en 
nig Quarta Pretorius het 'n insident onder my aandag gebring wat die vlam 
weer aangeblaas het. 'n Inwoner van Swellendam het 'n skrywe gestuur van 
'n aantekening in die NG Kerk Swellendam se 150ste herdenkblad, waar 
'n klein paragraaf aangehaal word rakende 31 weeskinders van Heilbron 
se konsentrasiekamp, wat Swellendam toe gestuur is vanaf Heilbron. Die 
boek is uitgegee in 1948.  Daar word aangehaal dat op 23 Januarie 1903 'n 
aandoenlike toneel hom afgespeel het. Daardie dag het 31 oorlogswesies uit 
Heilbron op die stasie aangekom en is deur 'n groot skare van die NG Kerk 

Swellendam gemeente ontmoet… Na die ontmoeting is almal na die saal en is 
hulle onthaal en het hulle daarna saam met die families wat voortaan ook “hulle 
familie” sou wees, vertrek. Dit laat ons so dink aan die Duitse weeskinders wat na 
die Tweede Wêreldoorlog in Suid-Afrika ingeneem is. Ons het die afgelope weke 
probeer om meer oor die kinders te wete te kom deur middel van die Langebaan 
Bulletin – die plaaslike koerant  – maar was sonder enige sukses. Die saak is nog 
nie van die mat gevee nie en dalk is daar nageslagte wat sal reageer. Inwoners kan 
gerus gaan kyk na die kindermonument in die begraafplaas wat ter herdenking 
opgerig is. Plaas 'n veldblommetjie of 'n blommetjie van u keuse by die monument 
ter nagedagtenis. Time Gentleman. Tom Watson

Gig Technologies voorsien nou al vir 9 jaar in al die tegniese behoeftes 
van Heilbronners. Na onlangse opgradering is hulle trots om bekend te 
maak dat hulle splinternuwe Wi-Fi toring in Heilbron opgerig is. Hierdie 
toring stel hulle in staat om met die nuutste "Air Fibre" tegnologie, die 
beste draadlose internet aan die dorp te verskaf. Die toring is opgerig by 
die Epol gebou in Machtstraat en staan 30m hoog. Adriaan Smit en die 
Gig span het self die toring, wat deur LMV Engineers goedgekeur is, 
gebou en opgerig. Hierdie projek was reeds die afgelope 5 maande in 
beplanning en is gedurende laas week na harde werk afgehandel. Kontak 
hulle gerus by 072 840 4495 / 074 279 6993 vir enige internet navrae, 
asook rekenaarprodukte, herstelwerk, en CCTV installasies. 

Gig Technologies have been supporting Heilbron residents with 
technological needs for the past nine years. They are proud to now 
announce, after recent upgrades, the completion of their brand-new Wi-Fi 
tower in Heilbron. This tower enables them to provide the best Wireless 
Internet in town utilising the latest Air Fibre technology. The tower was 
erected at the Epol building in Macht Street and stand 30m high. Adriaan 
Smit and the Gig team built the tower, which was approved by LMV 
Engineers, themselves. This project was planned over 5 months ago and 
was completed during last week. Feel free to contact them on 072 840 
4495/074 279 6993 for any internet queries or computer products, repairs, 
and CCTV installations.
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School of Rugby het 'n peiling 
op Facebook bekendgestel waar 
skole teen mekaar kan kompeteer 
net soos in ŉ rugbywedstryd. Die 
handhawing van sosiale afstand 
forseer 'n nuwe digitale normaal 
op die samelewing af, wat maak 
dat mense kreatief begin dink om 
steeds met mekaar interaksie te hê. 

'n Totaal van 128 skole vat mekaar 
kop-aan-kop aan in hierdie virtuele 
skolerugby kampioenskappe om 
hulle plekke in die kompetisie te 
verseker. Hoërskool Lydenburg sê 
die Hoërskool Heilbron die stryd aan 
in die eerste ronde van die BDCE 
Campus. Die skool met die meeste 
stemme teen Saterdag, 25 Julie 2020 

sal na die tweede rondte van die 
BDCE Campus Cup deurdring. Tans 
is dit week 2 van die kompetisie en 
Heilbron se eerste digitale stryd 
is tans aktief. Volgens die gelyste 
wedstryde neem omliggende skole 
ook hieraan deel: Vereeniging 
Gimnasium, HTS Sasolburg, 
Wilgerivier, Reitz, Bethlehem 
Voortrekker en verskeie ander. Die 
wenner van die BDCE Campus Cup 
wen R15 000 in kontant en 'n USN 
hamper ter waarde van R8 000. Die 

skool in die tweede plek ontvang 
ook 'n kontantprys van R10 000. 
Die kleiner skole staan ook 'n kans 
en die sogenaamde tweede vlak 
skool wen R5 000 wat die verste 
in die kompetisie vorder. Gaan loer 
gerus op www.schoolofrugby.co.za 
waaroor die kompetisie gaan. Deel 
die meningsopname op School of 
Rugby se Facebook-blad so veel as 
moontlik om al jou vriende en oud-
leerlinge van die skool te kry om vir 
die skool wat jy ondersteun, te stem.

skole rugby gaan voort


