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'n Paar weke gelede het ek 'n brief 
geplaas in verband met die toestand 
van Jacobstraat en die herstel wat 
ek noodgedwonge moes doen, 
maar baie ander inwoners moes 
ook dieselfde doen om strate te 
herstel en rybaar te maak. Die vraag 
wat ek vra: Wat gebeur met die 
belastinggeld wat betaal word?
Belasting word verhoog sonder 
dat dienste verbeter, die prys van 
elektrisiteit word verhoog, maar die 
munisipaliteite skuld miljoene aan 
Eskom?
Hierdie week se berig in die 
Heilbron Herald het weereens 
verskeie probleme uitgewys met 
betrekking tot die toestand van die 
stortingsterrein en verkeersreëls wat 
verontsaam word omdat hier nie 'n 
verkeersbeampte is nie.
Die mooi verkeerstrepe wat 'n 

paar jaar gelede in Kerkstraat 
aangebring is, bestaan nie meer 
nie en ons U-draai almal, want die 
sperstrepe wat daar was, bestaan 
nie meer nie en hier is geen 
verkeersbeamptes wat die wet kan 
toepas nie.
So nou en dan sien jy darem 'n 
verkeersvoertuig as hulle iets te ete 
koop by die supermarkte.
Die berig wat handel oor die seun 
van Reitz wat doodgery is, het 
my weer laat wonder omtrent die 
minagting van die verkeersreëls 
in ons dorp. Die ingang vanaf 
Edenville/Kroonstad is 'n lekker 
resiesbaan en ek vra: – Gaan ons 
wag vir 'n ernstige ongeluk of tot 
iemand doodgery word, voordat 
iets hieraan gedoen word? 
So kan 'n ellelange lys saamgestel 
word van swak of geen 

dienslewering.
'n Paar maande gelede het twee 
verkeersdames 'n spoedlokval 
beman by die ingang vanaf Petrus 
Steyn en ek het gevra of dit 
moontlik is om dit ook in Kerkstraat 
te doen. Hulle antwoord was nee, 
want daar is nie 'n 60 kilometer 
waarskuwingsbord nie. Ek het 
aangebied om dan een te koop en 
dit volgens die korrekte voorskrif te 
op te rig, maar volgens hulle is die 
nie toelaatbaar nie, dus jaag mense 
steeds die dorp binne as hulle oor 
die treinspoor kom.
Volgens Afriforum gaan dit baie 
geld kos om die stortingterrein te 
rehabiliteer en wie gaan dit daarna 
instandhou? 
Die brandweergebou staan in 
onbruik en is besig om tot niet 
te gaan, verbasend dat deure en 

vensters nog nie weggedra is nie.
Die droom van 'n eie brandweerwa 
vir die dorp sal seker maar net 
'n droom bly, so ook die herstel 
van die brandweerbakkie. Wat 
is die scenario? Inwoners en 
burgerregte groep rehabiliteer 
die stortingsterrien, herstel die 
slaggate op eie onkoste sodat ons 
belastinggeld gebruik kan word 
om vir die amptenare net groter en 
luuksser voertuie te koop.
Ek sien nou die ander dag 
'n dame met 'n Mercedes 
Benz, baie duidelik gemerk 
“Disaster Management”.  “Met 
'n Mercedes!”, vra ek? Die 
definisie van instandhouding en 
volhoubaarheid word duidelik nie 
mooi verstaan nie.

Gerald Rademeyer

TOESTAND VAN DORP SE INFRASTRUKTUUR

Die skoolhoof van Laerskool Hartswater is vroeër die week 
oorlede. Wynand Kritzinger was die eertydse adjunkhoof 

van Hoërskool Heilbron en as jong onderwyser was hy 
departementshoof by Vegkop Primêr. Met die amalgamasie 
van Vegkop Primêr en Hoërskool Willem Pretorius in 1977,  

het hy as skoolhoof waargeneem by die  
nuut-gestigde Hoërskool Heilbron. Hy word beskryf as 

hardwerkend, entosiasties, ywerig, 
’n dinamiese leier met ’n lewendige persoonlikheid. 

Huldeblyke het ingestroom op sosiale media en leerlinge vir 
wie hy klas gegee het, het hom selfs as ’n legende beskryf. 

Hoërskool Heilbron eer sy nagedagtenis op hulle Facebook-
blad. “Wynand was bekend daarvoor dat hy ná sport oefening, 

heel gemaklik, kaalvoet by Spar kon indraf vir sy daaglikse 
inkopies – dit was juis wat hom so geliefd gemaak het in 

die gemeenskap. Al is die Kritzingers vir baie jare reeds nie 
meer inwoners van Heilbron nie, het hulle ons skool altyd 

bemark en ondersteun. Só daag Wynand en sy vrou Marinda, 
onverwags op tydens ons 1ste rugbyspan se finaal in die Beeld 
trofee. Wynand, ons harte is stukkend dat Hoërskool Heilbron 

en jou gemeenskap op Hartswater ’n groot onderwysman en 
vriend verloor het.” Wynand het diep spore in die Heilbron-

gemeenskap getrap. Dit is ’n groot verlies vir Laerskool 
Hartswater en die Hartswater-gemeenskap. Leerlinge, ouers, 

vriende en kollegas is almal diep geraak deur die heengaan 
van Wynand Kritzinger. 

ons groet 
’n groot
gees

Hy laat sy vrou Marinda en hul twee kinders, Mynard en Carma, na.

FOTOKOMPETISIE-WENNER
Die jagseisoen sluit af en 

met die inperkings-
maatreëls, is hierdie sport 

se tydperk aansienlik verkort. 
Daar was darem steeds 10 
inskrywings vir die Jagters- 
fotokompetisie. Man, vrou en 
kind het met hulle foto’s gespog. 
Met die meeste facebook-
reaksies (183) gaan die prys aan 
Natalie Ferreira. Sy kry die 
geleentheid om Amrod-klere ter 
waarde van R750 by Heilbron 
Herald te bestel. Dit sluit in 

handelsmerke soos Slazenger, US 
Basic, Elevate en Gary Player. 
Kort op haar hakke was Jané 
Jansen van Rensburg met 133 
reaksies en in derde plek Chané 
du Plessis met 69 reaksies. Baie 
geluk aan elkeen wat deelgeneem 
het en die geleentheid gehad het 
om hulle liefde vir die gekose 
sport uit te leef.

Op die foto: 
Jagtersfotokompetisie-wenner 
2020 – Natalie Ferreira.

“My jagtog het begin as 'n 

onbeplande ervaring, oorspronklik 
sou my verloofde en sy broer-hulle 
gaan jag en ek sou net saamgegaan 
het op die jagtog, maar onverwags 
het my verloofde my verras om 
my eerste bok te skiet met sy 
30-06 kaliber. Ek sou eers 'n 
rooibokram skiet maar hulle was 
te skelm tussen die bosse en die 
senuwees het hoog geloop, toe 
besluit ek om 'n gewone Blesbok 
te skiet maar toe kry ek die 
geleentheid om 'n wit Blesbokram 
te skiet. Dit was baie senutergend 
maar nadat ek my eerste bok 
geskiet het was dit 'n ongelooflike 
lekker ervaring.”


