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Van uitstel kom afstel?

V

an uitstel kom afstel, maar is dit regtig
die geval indien jy jou troudatum
moet skuif weens COVID-19? Die
nasionale tydperk van afsondering het op 26
Maart 2020 begin in die poging om die
epidemiese kurwe af te plat in die bekamping
van die koronavirus. Daar is geen sekerheid of
die inperkingstydperk op 16 April gaan eindig
en of President Cyril Ramphosa dit gaan
verleng nie. Hierdie krisis beïnvloed
beplanning van vele bruidsbare wat van plan
was om einde April of Mei te trou. Dit is
moeilik om bloot op 'n nuwe troudatum te
besluit
weens
'n
ingewikkelde
beplanningsproses en om op 'n spesifieke én
beskikbare datum te besluit. Verskeie mense
gee raad rondom die saak en dink 'n
sitkamertroue is 'n oplossing, maar dit is nie
die droomtroue wat meeste bruide in gedagte
het nie. Vriende en familie gee hulle opinies
om die inperkingstyd deur te wag en te kyk
wat gebeur, dit is te verstane dat dit moeilik is
om in die onbekende toekoms te beplan en
elke verskaffer voel dieselfde. Sodoende stel
bruide hulle troues onbepaald uit en die
oorspronklike opwinding kwyn bietjie vir
bietjie. Tog moet bruidspare verstaan dat die
hele ding wat 'n troue maak is... trou! Dit wat
saakmaak in die huwelik is liefde. Datums,
troulokale en die hoeveelheid gaste is slegs 'n
bysaak. Die korona-krisis beïnvloed die trouindustrie, soos alle ander besighede.
Kenners in die Heilbron-omgewing is gevra
om hulle menings te deel en volgens Wade
Berry, kenner in die hotel- en
gasvryheidsindustrie sê: “Geen maatskappy in
die trou- en gasvryheidsindustrie gaan nie
swaar kry nie. Ons moet bly bid en glo dat die
industrie sterk sal staan.” 'n Bekende
naeltegnikus in Heilbron verduidelik ook dat
hierdie buite haar beheer is en dit belangrik is
om positief te bly. Chandré Myburgh sê dat sy

haar eie inkomste bepaal deur 'n diens te lewer
en as 'n klein eenmansaak het sy gelukkig die
nodige spaargeld beskikbaar vir gevalle soos
die inperkingstyd. As besigheidsbelang is dit
belangrik om geen skuld te hê nie en goedere
kontant te koop sodat debietaftrekkings beperk
kan word. Met behulp van die Here se genade
is sy waar sy vandag is “en ek weet dat my en
soveel ander eenmansakies dit sal maak, want
Hy kyk na ons en Hy sorg vir ons.” Sy gebruik
egter hierdie 21 dae om haarself in haar
loopbaan te ontwikkel en fokus op nuwe
geleenthede wat kliënte na die besigheid sal
lok. Daar is geen sprake van moedeloos word
en opgee nie. Verskeie ander klein besighede
is ook in die diepkant gegooi en haarkapsters
by Salon Zinadri moes deposito's terugbetaal
aan kliënte waar troues nie meer kan plaasvind
nie. “Sodra ons weer mag werk sal ons almal
so gou as moontlik probeer help en ons bruide
se datums inpas soos dit ook die troulokale
pas” vertel Driekie Flemming, eienaar van
Salon Zinadri. 'n Professionele fotograaf van
die omgewing, Marlize Loots, verduidelik dat
as fotograaf mens minstens 2 naweke bespreek
moet hê om gelyk te breek en die lockdown
veroorsaak dat 3 naweke verbygaan wat
niemand iets mag doen nie. Elkeen gaan hard
moet werk om weer bo uit te kom.
Bruide kry die geleentheid om met beplanning
voort te gaan en in kontak te bly met
verskaffers. Die fyner besonderhede kan nou
soos 'n tydlyn uitgelê word vir jou troudag en
besluitneming vir watter foto’s deur die
fotograaf geneem kan word en watter
gunsteling liedjies op jou speellys is vir die
platejoggie. Maak 'n lys van vrae vir betrokke
verskaffers om meer duidelikheid te kry oor
die dinge waaroor jy wonder. Meeste
verskaffers verkies dit om so gou as moontlik
te herskeduleer indien nodig en datums met
hulle te bevestig.

Veels
geluk!
Die Claasen-makietie het plaasgevind op
14 Maart 2020 by Francolin Creek tussen
Heilbron en Frankfort. Joanita Steenkamp is
in die eg verbind met Neels Claasen, seun
van Peet en Louise Claasen. Hy is 'n
Heilbronner en ook oud-leerling van
Eendracht Volkskool, Heilbron. Joanita is die
dogter van Pieter en Anita Steenkamp van
Drie Riviere en het haar skoolloopbaan by
Vereeniging Hoërskool voltooi. Die paartjie
vestig hulself in Heilbron waar Neels
voortgaan met sy boerdery en steeds
werksaam is by Kopanang, terwyl Joanita as
Homeopaat beoog om haar eie praktyk hier
in Heilbron te open.
Op 14 Maart 2020 is Suné Human
in die huwelik bevestig met Christian Els.
Suné is die enigste dogter van Piet en
Marleen Human van Riebeeckstad. Haar
eggenoot, Christian Els, is die oudste seun
van Edmund en Riana Els, albei oorspronklik
van Heilbron. Hulle trou by Lavender Hill in
Bethlehem en kies hierdie venue as gevolg
van die tradisionele Oos-Vrystaat gevoel.
Beide woon en werk in Heilbron. Suné
bly aan as onderwyseres by Sandersville
Gekombineerde Skool en Christian as
voorman by Benjamin Boerdery

Kreatief, besig en veilig tydens Lockdown
Heilbron se strate is verlate en terwyl sommige besighede wat
noodsaaklike dienste lewer in Heilbron nog oop is, is ander tuis
vasgevang. Meeste mense kry nou tyd vir allerhande huishoudelike
takies en spandeer meer tyd met hul familie en kinders. Ander het die
geleentheid gekry om weer ou stokperdjies te beoefen en het weer
begin hekel en brei. Indien jou gunsteling aktiwiteite uit visvang,
bergklim en draf bestaan sou jy 'n ander plan moes maak. Heilbron is
oor die algemeen 'n rustige dorpie, tussen die gereelde dreuning van
grassnyers hoor mens heeltyd die voëls wat sing. Is dit omdat die
natuur die geleentheid kry om te herstel of bloot net omdat mens nog
nooit opgelet het nie? Moederaarde trek voordeel uit die uitbreking
van die koronavirus deur aktiwiteite in verkeie lande en stede wat tot
stilstand gekom het. Danksy die gebrek aan toerisme het visse, swane
en dolfyne teruggekeer na Venesië se kanale.

Hierdie niggies het besluit om kontak te hou gedurende die Haroon Ali Rao tydens familietyd en TV kyk met lekkergoed en tee.
grendeltydperk en het heerlik pret gehad deur boodskappe vir mekaar
uit te spel met die gebruik van ligaamsposisies.

Verskeie dele in die wêreld het ook soortgelyke
verandering in die natuur getoon. Ná die
konstante dryf in ons daaglikse leefwyse
huistoe kry jy nou die geleentheid om rustig te
raak. Heilbronners is gevra om hulle aktiwiteite
om die tyd te verdryf met 'n foto te deel en
bordspeletjies, familietyd en laag-lê-lui-wees
het uitgekom. Heilbron Herald nooi elke
inwoner uit om ons te wys en te vertel wat
hulle doen om die tyd vinniger te laat verby
gaan. Stuur jou "lockdown lowdowns" na
heraldnuus@heilbron.co.za en onthou om jou
naam en kontakbesonderhede in te sluit.

Pierre Erasmus besig met verskeie herstel- en
tuinwerk.

