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Het jy geweet ?...
Is daar werklik 'n rede om my foon na 

'flight mode' oor te skakel op 'n vlieg-
tuig?

Kommer dat elektroniese emissies van 
skootrekenaars, e-lesers en telefone, vlieg-
tuigstelsels kan beïnvloed, lei daartoe dat 
passasiers tydens opstyg en land gevra 
word om sulke toestelle in 'n vlugmodus, 
met laer elektroniese emissie, te plaas. 

As netwerktorings te ver is om 'n goeie 
sein te ontvang, moet telefone of tablette 
die sein versterk sodat dit beter met  torings 
kan kommunikeer. 

Hierdie kommunikasie kan met sensors 
en stelsels van 'n vliegtuig inmeng en 
moontlik probleme met sensitiewe            
navigasietoerusting veroorsaak.

In afgelope jare is hierdie beperkings 
effens verlig, maar geld steeds vir  telefone. 

Dit is omdat die lugvaartbedryf van men-
ing is dat radio-emissies vanaf telefone 
steeds die potensiaal het om in te meng 
met sekere stelsels en dat hulle vermoe-
delik die koptelefoon, wat deur vlieëniers 
gebruik word, kan beïnvloed.

Briewe aan: Redakteur
Die volgende skrywe is ontvang van 

Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil 
gerig aan die Redakteur. 

Toe ek eendag, lank gelede, op 
een van die boomstompe, hier 
onderkant agter die bome, gaan 

sit het om 'n bietjie te ontspan, gewaar 
ek 'n ou klein blommetjie met 'n vrolike 
gesiggie tussen droë gras en grond. 'n 
Mens kon dit skaars raaksien. Dit het my 
laat dink. Nietig, maar deur die Skepper 
daar geplaas. Dit kan nie in rangskikkings 

gebruik word om bewonder te word 
nie. Dit kan geen applous ontvang 
nie, maar dit floreer daar in moeilike 
omstandighede. Ek kan amper sê 
maar die gesiggie straal om sy Skepper 
gelukkig te maak. Met 'n spesifieke doel 
is dit dáár, ons sal nie weet hoekom dit 
dáár moet wees nie. Kan ons sê niks is 
te nietig en onbelangrik vir die Skepper 
nie. Die Koning in sy paleis is nie vir 
Hom belangriker as die straatveër 
nie. Wonderlik, Hy sien almal raak! 
Ons as mense kyk tog so graag na die 
uiterlike, maar Hy kyk na die binnekant. 
Daar is die presteerders, vol applous 
en bewondering, die name verskyn 
in die koerante en op die voorblaaie 
van tydskrifte! Wonderlik! Geen fout 
daarmee, maar wat van diegene wat nie 
presteerders is nie? 

Geen applous, nes die klein blommetjie 
in droë gras, maar die gesiggie straal en 
dit lyk gelukkig. Wie sien dit raak? 
Omtrent niemand nie, maar is dáár 
geplaas deur Sy Skepper. 'n Sielkundige 
het eendag gesê: “Die presteerders, ook 
op skool, word opgehemel. Hul name is 
in die koerant of teen die mure van die 
klaskamer. Wat van die nie-presteerders 
wat ook hard probeer, maar eerlank 
dink hy of sy is nie goed genoeg nie en 
kan nie presteer soos ander nie. Die 
gevolg? 'n Swak selfbeeld. Pa en ma, 
wees versigtig met die hantering 
daarvan!” Sien maar die nie-presteerders 
ook raak, hulle is ook vir die Skepper 
belangrik, al is hulle soos die klein 
blommetjie wat skaars raakgesien word, 
met geen applous.

Ingestuur deur Heléne Howell.

Tannie Jessie se Graad R-klassie het by die Dienssentrum gaan kuier. Die kinders het stroopsoet gesit en aandagtig geluister na die storie van die lelike eendjie. Hulle het 
later 'n gediggie aan die ooms en tannies voorgedra en kon teruggaan klas toe met 'n eetdingetjie en 'n serpie vir die winter. Klein en groot het die kuier vreeslik geniet. 
Volgende week gaan die Dienssentrum by Huis Bron-van-Heil 'n vasvrae vir die inwoners aanbied.

Kleuters kuier by Dienssentrum

Hierdie pragtige historiese gebou is 
geleë op die hoek van Ringer- en 
Voortrekkerstraat in Heilbron. 

Volgens die argiewe is Erf 354 (Akte no 
57491) in 1900 deur Jacobus Groenewald 
gekoop. Die huis, wat die eindom van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk ook was, 
het al verskeie eienaars gehad en is in 1959 
verkoop toe die kerkraad van Heilbron Suid 
besluit het om die nuwe pastorie te bou in 
Piercestraat. Die laaste predikant wat daar 
gewoon het was ds. Du Randt. Dis tóé dat die 
huis die naam van “Ou Pastorie” gekry het. In 
1922 is die voorstoep aangebou en die     
paadjie wat na die klein hekkie loop, soos wat 
dit tot vandag toe nog is. Louise Snyman 
skuif nou haar rekenmeesterskantore hier-
heen en is vir die afgelope maand al besig om 
die huis ten volle te restoureer. Die             
afrondingsrame binne word afgeskuur en tot 
hulle volle glorie herstel. Drie van die oor-
spronklike kaggels is steeds in die huis en is 
geleë in die sitkamer, eetkamer en                        
studeerkamer, wat nou natuurlik vir kantoor- 
doeleindes gebruik gaan word. Die span is 
vreeslik opgewonde om hierdie stukkie   
geskiedenis van Heilbron op te knap en voort 
te gaan met besigheid. Hulle sien uit daarna 
om die gemeenskap se vrouens by die dames-
dag die 13de Maart te verwelkom, 'n 
inligtingsdag vir vroue rakende finansiële 
raad en dokumentasie wat in plek moet wees 
vóór die afsterwe van 'n eggenoot.

Hierdie is maar net die begin van groot 
dinge by Ringerstaat 68.

Nuwe intrekkers by die
Ou Pastorie

Die pragtige historiese gebou bekend as die "Ou Pastorie". 

Raak deel van ons lekker-lees 
gemeenskapskoerant en stuur vir ons jou 

foto's van mylpale wat bereik is, asook 
ander aktiwiteite. Ons plaas dit graag. 

Vir enige nuus wat jy graag met die lesers 
wil deel, skakel Silma 083 363 6553 of 

kantoorure by 058 852 3033. 


