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Boere te vinnig vir veediewe
D

ie paraatheid van boere en polisie het
Dinsdagoggend gelei tot die arrestasie
van vier persone na 'n poging om
beeste te steel op die plaas Franshoek van mnr
Jannie Bornman. Hy was die oggend oppad
werk toe en het 'n verdagte bakkie wat 'n
groot veewaentjie sleep sien inry by die
naburige plaas. Die persone het beeste gelaai
by die kraal en met die uitkomslag het hy
hulle ingewag by die toegangshek wat gesluit was. Die verdagte voetuig het Bornman
gesien en dadelik omgedraai om terug te gaan
kraal toe waar hulle die beeste wou aflaai. In
die proses van omdraai het die bakkie vasgesit en toe van die beeste afgelaai om die
vrag ligter te maak. Jannie het intussen alarm
gemaak op die plaasgroep en ook die polisie
gebel. Almal het binne minute reageer en met
die polisie se aankoms is die slot geknip om
toegang tot die plaas Welverdiend van Leslie
Hayo te kry. Die insittendes het intussen
probeer wegkom, maar is vasgetrek deur die
SAPD lede. By nadere ondersoek is gevind
dat die beeste inderdaad behoort aan Bornman
en dat veediewe reeds die oorplaatjies verwyder het en die beeste met ander brandmerke
oorgebrand is. Die kole wat hulle in die kraal
gebruik het om die ysters te verhit was nog
warm. Die “nuwe” brandysters is ook weggesteek gekry in die nabygeleë gebou en
oorplaaitjies is opgetel in die kraal waar
beeste gelaai is. Daar is 3 koeie, vier kalwers
en 'n bul teruggevind. Die waarde van die
beeste is ongeveer R150 000.
Vier persone het Donderdag in die hof op
Heilbron verskyn op aanklagte van Veediefstal
- Paki Paulus Molapo (33), Themba Manis
(22), Serame Mohaka (43) en Leslie Hayo
(46). Mnr Mohaka is die veewagter mnr
Hayo.

Video-veiling
Laslappies teerpad
oortref
verwagtinge
D
B

ie Teerpadprojek is weer in volle
vaart. Al is dit 50 skakerings van
grys, is die strate meer rybaar vir
Heilbron inwoners. Nadat daar berig is in
Augustus 2019 dat reeds 8km se strate gevul
was met teer, is daar nou 'n verdere 6km
voltooi. Danie du Plessis, wat die bestuur
neem van hierdie projek, sê dat daar 'n verdere 650 sakkies ter waarde van ongeveer
R42 000 al gebruik is om die gate in die dorp
te kon vul. Dit sluit egter nie die arbeid in nie
en dit kos ongeveer R500 per dag verder om
hierdie projek 'n sukses te maak en soms kos
dit Danie om dit uit sy eie sak te betaal. Met
die regmaak was daar veral gefokus op
Piercestraat,
Sampie
Foremanstraat,
Greenmanstaat, Breëstraat en die Vegkoparea. Daar word dankie gesê vir Jannie
Bornman van Bonus Hardware, hy het 180
sakkies teer geskenk om Breëstraat te help

regmaak. Daar is ongeveer nog R4 000
krediet oor by Bonus. Die Boeretreat het ook
R20 000 geborg om te help om 'n verskil te
maak waarvoor groot waardering getoon
word. Die werkers is tans besig in 5de en
6de straat se area, maar fondse om voort te
gaan raak min. Danie sê dat hy beplan om in
die nabye toekoms herstelwerk te doen in
die Polisiestasie se omgewing, maar kort
hulp vanaf die gemeenskap om dit te maak
werk. Die munisipaliteit het 2300 sakkies
teer aangevra waarop Danie hoop om 'n
1000 sakkies van te kan kry, maar is nie
daarop gewaarborg nie. Om 'n aaneenlopende verskil te maak in ons dorp kan
inwoners donasies gee en inbetalings doen
aan: Heilbron Herald, ABSA – Takkode:
334336, Rek No: 920 380 131 en
"Teerprojek" gebruik as verwysing.

KB Noord het gister met trots
teruggekyk na hulle eerste videoveiling wat by die RAC veilingsentrum op Frankfort gehou is. Mnr Jan
Mostert, afslaer en bestuurder, sê die omset
was sowat R11.7 miljoen en hoogste prys
vir kalwers was R37.50 p/kg. Die gemid-

Beskikbaar by
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.

delde prys vir kalwers was R35.50 p/kg.
Stoor- koeie is verkoop teen gemiddelde
prys van R20.20 p/kg. Die aanbod het alle
verwagtinge oortref en daar sal voortaan
elke Donderdag veiling gehou word as
teenvoeter vir die huidige Bek-en-klouseer
situasie.

Kom loer
gerus!

.
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AfriForum-tak in Heilbron oorhandig
kopieërpapier aan Hoërskool Heilbron
D

ie AfriForum-tak in Heilbron het op
14 Januarie vanjaar 20 bokse
kopieërpapier aan die Hoërskool
Heilbron oorhandig om aangewend te word
vir leerders se werkvelle en notas. Dié skenking is gemaak in reaksie op 'n omsendskrywe van die skool waarin elke huisgesin
versoek word om 'n boks papier skool toe te
stuur om te verseker dat hulle kinders
werkvelle en notas ontvang.
Danie Knoetze, voorsitter van die
AfriForum-tak in Heilbron, voel dat dit
onregverdig is om minder gegoede kinders
op daardie wyse te benadeel. Hy en die takbestuur het onmiddellik besluit om 20 bokse
papier aan die skool te skenk sodat geen
leerder benadeel word nie.

Peter Smith, die skoolhoof, het die papier
met dank ontvang en saamgestem dat die
versoek nie die regte boodskap oorgedra het
nie. Geen leerder sal benadeel word nie.
“Ons besef dat skole swaarkry in die huidige ekonomiese klimaat, maar leerders kan
nie as gevolg daarvan benadeel word nie. Dit
is ook nie regverdig dat alle gesinne, ongeag
die aantal kinders in die skool, dieselfde aantal papier moet gee nie. Ons is bly dat die
skoolhoof ons redenasie ingesien het en ons
glo dat die skool in die toekoms bedag sal
wees op soortgelyke situasies,” sê Alta
Pretorius, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Mooirivier. Die omsendskrywe is intussen reggestel nadat AfriForum
met die skoolhoof vergader het.

Manne ontbyt bring mans
nader aan die Vader
• Liezl Beukes

S

aterdag 18 Januarie het 103 manne
van Heilbron en omliggende dorpe by
die spog "venue " Donsveertjie, net
buite Heilbron van Albert en Collett Els
bymekaar gekom vir 'n manne-ontbyt.
Na ses weke se milde reën was dit die
gepaste wyse om 2020 vars te begin met 'n
honger en 'n dors na die Lewende Water en
om die jaar 'n jaar te maak wat ons nader aan
die Vader wil leef en manne van God se
Woord te wees.
Vroegdag is die mans met 'n heerlike
boeretroos, skons en beskuit begroet en vinnig is die saal gevul met dankbare harte.
Die dreigende wolke het ons bos-droom
vir die keer gestuit, maar gou gou was alle
stoele in die saal en niks kon die teenwoordigheid van die Here stuit nie.
Mike Mouton van Heilbron verwelkom
almal en lei ons vreugdevol in aanbidding.
Soos "O Heer my God" uit 103 mans
borskaste bulder kom vul 'n rustige wete die
vertrek dat, deur die hele skepping klink dit
saam dat Hy is ons God en Hy is groot en
ons sal juig.
Quinton Warne van Drie Riviere het sy
getuienis gelewer van hoe vinnig jy in 'n
oomblik nie meer hier kan wees nie, maar

die Here het hom 'n tweede kans gegee en
hom sy trotse arrogante hart kom wys.
Hy het die mooiste storie vertel van as jy
op 'n wildsplaas ry en jy het nou al 'n geruime tyd gery en jy het nog geen leeus
gesien nie, is jou opinie dat daar nie leeus is
nie en jy kan jou voertuig verlaat en 'n entjie
stap.
Maar wat is jou opinie werd as jy 'n ent
van jou voertuig af is en voor jou staan die
leeuwyfies en agter jou brul die mannetjie?
Hy het die mans motiveer om hulle opinie
vir 'n oomblik eenkant te sit, God te vra om
Sy opinie van hulle vir hulle te wys.
Rene Welgemoed van Drie Riviere het
die boodskap van erns en hoop gebring en
gedeel oor die blinde man in Markus 10 wat
geweet het dat hy blind was, maar hy het
Jesus herken en erken en geweet dat dit sy
enigste hoop is om weer te kan sien. Ons
moet versigtig wees dat ons dink dat ons
kan sien en seker maak dat ons Jesus nodig
het om te sien.
Die dag is afgesluit met 'n allemintige
ontbyt en met harte wat aangeraak is deur
dieselfde getroue God wat elke druppel reën
voorsien, ons tweede kanse gee en steeds
blindes laat sien, gaan 103 mans uitmekaar
en ons almal is dit eens:
Hierdie gaan 'n jaarlikse instelling wees.

Op die foto vl: Danie Knoetze, voorsitter van die AfriForum-tak in Heilbron en Peter Smith skoolhoof van Hoërskool
Heilbron.

Op die foto bo van die manne tydens die manne-ontbyt.

Gevaarlike stowwe in jou seep
• H Smit

K

ommersiële seep is meeste van die
tyd nie regtig seep nie. In die winkels sien mens gereeld woorde
soos "beauty bar", "cleansing bar" of "bath
bar" en selde kom dit voor wat daar egter
staan "soap". Om jou seep uit te ken van
die ander liggaamsreinigers sou beteken
dat dit natriumhidroksied bevat of natriumkalium in vloeibare seep, asook vette
of olies wat deur die proses, verseping,
moet gaan. Al wat oorbly tydens die chemiese proses is 'n goeie seep en 'n bietjie
gliserien wat goed is vir die vel se bevogtiging. Die FDA het dus besluit jou seep
mag nie seep genoem word indien dit nie
aan hierdie kriteria voldoen nie.
Hier is agt algemene gifstowwe wat in
sommige seep produkte gevind kan word:
TRICLOSAN:
Hierdie produk is eintlik 'n plaagdoder
wat sommige seepvervaardigers by hulle
produkte voeg sodat die seep antibakteries
is. Triclosan is nie net sleg vir die omgewing nie, maar dit is ook een van die gifstowwe om te blameer vir die onlangse
opvlam van bakterieë. Dit beteken dat dit
hormone beïnvloed, veral die vroulike hormoon estrogeen. Hierdie stof is ook een
van die oorsake vir borskanker en onge-

balanseerde hormone.
SODIUM LAUREL SULFATE (SLS):
SLS is een van die ergste chemiese middels in “seep”. Dit is nie net kankerverwekkend nie, maar kan ook maklik in jou vel
opgeneem word. Dit kan velirritasie en
gemoedsversteurings veroorsaak. Dit bevorder ook die opberging van gifstowwe in
jou selle en soos Triclosan, is dit 'n hormoonontwrigter.
FORMALDEHYDE:
Formaldehied en ander chemikalieë wat
formaldehied kan vrystel (soos diazolidinyl
ureum) kom baie voor in kommersiële seep.
In die eerste plek weet almal dat formaldehied die chemikalie is wat gebruik word om
dooie liggame te bewaar, nie waar nie?
Formaldehied kan die immuunstelsel
verswak en kan bydra tot chroniese moegheid, hoofpyn, asemhalingsprobleme, en
selfs kardiovaskulêre probleme soos onreëlmatige hartklop.
DIOXANE:
Hierdie chemikalie moet vermy word
omdat dit baie giftig is vir die niere, lewer
en die brein. Dit is 'n bekende karsinogeen.
DIETHANOLAMINE (DEA):
Dit is vreeslik kankerwekkende chemikalieë wat veral die lewer en niere beïnvloed.
Daarbenewens kan ongebore babas tweedehands geraak word, omdat hierdie chemika-

lie ontwrigtings veroorsaak in hoeveel
cholien 'n swanger vrou kan opneem, en dit
is 'n noodsaaklike voedingstof vir die brein
van die fetus om behoorlik te ontwikkel.
PARABENE:
Dit is preserveermiddels wat gereeld by
produkte gevoeg word, insluitend seep. Meer
etikette sê eintlik as parabens nie in die
produk is nie - waarvan ons kan aflei dat dit
redelik sleg is. Parabene is hormoonontwrigters, veral van estrogeen, en dit kan 'n
oorsaak van borskanker wees. Dit word ook
aanvaar dat dit bydra tot kwessies in die
senuweestelsel.
PEG-6:
Nog 'n gevaarlike chemiese middel wat
verband hou met borskanker as gevolg van
die uitwerking daarvan op hormone.
GEURMIDDELS:
Geurmiddels kan omtrent alles wees en
kan duisende verskillende chemikalieë insluit - waarvan die gevolge onbekend is. As
jy die woord 'geurmiddel' op 'n etiket van
bestanddele sien, bly liewer net weg
Tot die gevolgtrekking is die seep in die
winkels slegs konkoksies van gevaarlike
chemikalieë wat so goedkoop as moontlik
gemaak word vir die grootste wins. Meeste
van die tyd word die gliserien ook gestroop
en gebruik vir ander goed. Ons moet almal
deeglik navorsing doen om seker te wees dat

dit wat ons aan ons gesin opdis en die
produkte wat ons in ons huise gebruik,
werklik goed vir ons is.
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Bekendstelling van Heilbron Dienssentrum
• S Meades

H

eilbron Dienssentrum bestaan al vir
30 jaar. Deur die jare het die aktiwiteite wat aangebied is, verander
soos wat die behoeftes verander het.
Tans is die DOEL van die DIENSSENTRUM
die volgende:
u Om 'n fasiliteit daar te stel waar lede van
die gemeenskap op 'n interkerklike basis
teen geringe betaling kan sosialiseer en
nuwe mense kan ontmoet.
u Om intellektueel-stimulerende programme aan te bied oor onderwerpe waarin
die lede belangstel; en waarby hulle kan
baat.
u Om programme aan te bied wat inligting
verskaf oor onderwerpe wat hulle lewens
kan verryk; en waarby hulle dus kan leer.
u Om fisiese programme aan te bied
waaraan die lede kan deelneem - sou hulle
belangstel. Hierdie programme sluit sport
in soos jukskei, kettieskiet, binnenshuise
rolbal en stap. Daar is ook talle bordspeletjies waaraan hulle kan deelneem.
u Die styl van aanbieding word gereeld
afgewissel. Soms word 'n spreker genooi
om oor 'n onderwerp te kom gesels waaroor hy/sy 'n kenner is. Ander kere word
demonstrasies aangebied of vasvra’s gehou
waaraan die lede aktief deelneem. Of
anders gesels ons sommer oor onderwerpe
waarby almal 'n belang het; of waarvan
almal iets weet.
Wie is kandidate om lede van die dienssentrum te wees?
u Enkellopende persone, mans of vroue, of
egpare, wat andersins sou vereensaam het.
u Seniors wat graag betrokke wil wees, en
wat uitdagings en stimulasie geniet.
u Gemeenskapslede wat graag 'n

Op 21 Januarie 2020 het die Dienssentrum weer hul deure geopen vir die nuwe kwartaal. Op die foto: Magdaleen v Rensburg, Gerda Theron, Sharky en Alberta
Kühn, Maggie Steyn, Rita Hoffman, Sue v/d Westhuizen, Lettie Scheepers, Ansie Pieters, Blondie Struwig, Annatjie v Aardt, Ivy Fourie, Rita Groenewald, Nellie
Bierman, Willie v Tonder, Magda Bierman, Bettie en Gideon Swart, Bets Nortier, Ina Louw, Sylvia Meades en Bertha Hancke. Magda Bierman en Bertha Hancke is
nuwe lede. 'n Paar van die ander lede kon nie die dag bywoon nie.

opbouende bydrae tot die gemeenskap wil
lewer.
u Dienssentrum-lidmaatskap is nie gekoppel aan ouderdom nie. Daarom is enigeen
welkom solank jy aanvaar dat ons aanbiedings op 'n Christelike grondslag gebaseer
is.
u Ons is as kinders van die Here by mekaar
betrokke; en wil Sy naam verheerlik deur
ons saamwees.
Wat van die geldsake?
Ons lidmaatskapfooi beloop slegs R300 p/p

per jaar. Dit sluit in 40 programme op 'n
Maandag-, 40 op 'n Dinsdag- en 40 op 'n
Woensdagoggend met ligte versnaperings.
Ons ledegelde is egter nie genoeg om ons
deure oop te hou nie. Daarom is ons, as 'n
nie-winsgewende instansie, afhanklik van
donasies, skenkings en fondsinsamelings.
Ons het elke kwartaal minstens een fondsinsameling; wat ons probeer om soveel pret
as moontlik te maak. Elke lid neem vrywillig deel aan iets waarvoor hy/sy kans sien.
Dit spreek dus vanself dat, as meer lede by
die DIENSSENTRUM aansluit, dit vir ons

Argentine visits
Oj’s Meat Market

moontlik sal wees om minder fondsinsamelings te hou.
Nuwe aktiwiteite
u Ons beplan om voortaan een uitstappie/
kwartaal te reël. Deelname is vrywillig.
u Ons nuwe Maandag-program is tweeledig. Dit is 'n eko-program; en behels
herwinning en waarde-toevoeging.
u Die lede gaan ook voortaan hulle talente en vaardighede gebruik tot voordeel
van ander. Op hierdie manier kom hulle
nie net DIENSSENTRUM toe om te ontvang nie; maar ook om 'n bydrae te lewer.

Beligting

Koos Fereira en sy span is besig om die sentrale besigheidsarea van die dorp se straatligte
te vervang met LED ligte. 150 ligte is voorsien en daar word gefokus op dele rondom Els-,
Plein- en Breëstraat tot voorraad op is.

On the photo above Professor Santiago Schalamuk and Francois Salth from OJ's Meat Market.

S

antiago Schalamuk is a professor in Agriculture
in Plant Physiology in Argentinia with a big
love for biltong. He was sent to South Africa as
an exchange student in 1993, just after finishing
school. In the last 27 years he continuously visited
the family he was homed with in South Africa and
became like a son to them. He didn't just dedicate his
PhD to his parents in Argentinia but also to his South
African parents. He is well travelled and also visited
China with his South African dad. Santiago has two
passions in life. One is music. He plays the guitar and
many other instruments by ear. It is to believe that

music is his comfort zone. The other passion, perhaps
the most important is eating biltong! With his visit in
town he had to fill up is biltong stach every other day
and decided to buy himself a biltong cupboard and
the needed spice to make his own. He claims it is
where he ate the most delicious biltong ever. OJ’s
Meat Market then offered to teach him how to make
his own. With the help of Francois he learned a new
trait and is very excited to ease his withdrawal symptoms for biltong since the visit every 2-3 years is too
long for him.
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ORRELSTORIES
Nie sommer enige orrel nie. 'n
Kerkorrel. Dis darem besonders.
Wanneer Martin Mans daardie
klank ooptrek en die vloer vibreer,
dan weet ek dis sulke tyd.
EK HET KLAVIERLESSE
VANAF GRAAD 1 TOT IN
MATRIEK GEHAD. Juffrou
Steyn het sulke geelblonde hare
gehad, dit het aan die onderkant
opgewip. Sy het altyd pienk of
rooi naels gehad. Haar Parker
pen- en potloodstel het op haar
lessenaartjie gelê. Soms het sy
ritmies saamgetik (wanneer
iets reggedoen is) met die potlood in haar een hand.
So is ek van juffrou Steyn
na mev. De Vries, tannie Elsa
en in die hoërskool by mev. Eloff. My
sussie was natuurlik die beter pianis, sy het ook op die
ouderdom van 10 jaar en ses maande begin kerkorrel
speel.
Ek het probeer, maar kon dit nie so goed soos sy
regkry nie. Nadat sy dood is, het ek dit begin doen
omdat dit lekker was. Ek het papiere om klavier te kan
speel, maar geen papier vir 'n kerkorrel nie. Dis net
bloot lekker.
Die klein Vrystaatse dorpie wat my tuiste vir amper
20 jaar was, het 'n ongelooflike kerkorrel. Dis is
steeds die lekkerste lekker om voor daardie ene in te
skuif.
Die ander dag staan ek en iemand wat by GrootFM
werk en gesels oor orrelfloppies. Totdat ek hom vertel
van myne.
TWEE STORIES SAL MY ALTYD BYBLY.
Sara het saam met my skoolgehou in die klein
dorpie. Sy raak verloof en begin om haar troue te
beplan. 'n Maand of wat voor haar troue loop sy my
een oggend in die badkamer (van alle plekke!) raak.
Die gesprek klink toe as volg:
Sara: “Ek het nou al vir Marie gevra en vir Elise,
maar niemand wil vir my orrel speel op my troudag
nie. Sal jy vir my kom orrel speel?”
Ek: “Jy doen dit verkeerd. Vra vir my: ‘Ek wil so
graag hê dat jy die orrel op my troudag moet speel.
Sal jy asseblief?”
Sara: “Ja, sal jy?”
Ek: “Dis reg, Sara,ek sal.”
Sy gee vir my die trouplek se telefoonnommer sodat
ek vooraf kan gaan oefen. Sy sou op 23 Desember om
16:00 trou.
Ek maak 'n afspraak met die trouplek. Die 16e
Desember om 10:00.
Later bel die eienaar my terug en vra of ons die
datum kan skuif. Eers word dit die 17e. En toe die
18e, totdat ons later ooreenkom: die oggend van 23
Desember.
Met my aankoms by die trouplek (ek hou niks van
die woord venue nie), vertel die eienaar dat die orrel
toe eintlik 'n kleiner elektroniese orrel is, en dat dit op
pad is vanaf die dorp. Dit sal nou-nou hier wees.
Ek wag en wag. Die eienaar verduidelik dat haar
man 'n kontrakteur is vir Eskom (ek sou dit nie hardop
gesê het nie) en dat hy vrèèslik besig was, maar hy is

op pad.
Ek wag en wag. Dis al
amper 13:00, maar daar is
geen teken van die klein
orreltjie nie. Die tyd stap
aan, en weereens verduidelik sy my hoe hard hy nou
eintlik vir Eskom werk, en
hy is op pad.
Ek wag en wag. Dis al
knap na 15:00, en die gaste
begin al opdaag. Later is die
bruidegom ook al gereed en
die mense stap in die kapel in.
Maar daar is geen teken van
die orreltjie nie.
Die sweet tap die ooms in
hulle stywe boordjies af.
Ek wag en wag. Ek sien later
'n klein stoffie doer op die horison uitslaan. Volgens die eienaar is dit
nou die orrel wat in aantog is. Ek het al lankal daarmee vrede gemaak dat ek nie genoegsame geleentheid
sou hê om te oefen nie.
DIE STOFFIE IS TOE NIE DIE ORRELTJIE
NIE, MAAR DIE BRUID. Sy lyk pragtig in 'n bol
chiffon. Sy wou weet hoekom ek buite staan? Um, ons
wag net vir jou. Ek weet ek sal hierdie wit leuen
vergewe wees.
Omdat die bruidsmotor 'n paar minute te vroeg was,
het hulle weer 'n draai gaan ry. Uiteindelik kom 'n
rammelkasbakkie met die pad aan. Met 'n orreltjie
agterop. Die bakkie kom windmakerig aan en toe die
bakkie wil draai, val die orreltjie af. Die bestuurder en
passasier spring uit, raap die orreltjie op, sit dit weer
op die bakkie. En daar trek die bakkie, terug dorp toe.
Ek skud my kop in ongeloof terwyl die DJ sy groot
luidsprekers op die gras uitdra sodat daar darem 'n
effense musiekie is wanneer Sara die kapel binnekom.
Ek kyk na die programmetjie in my hand en sien so
ewe dat my naam daar pryk as die orreliste. Seker die
enigste orreliste sonder 'n orrel.
Op 'n ander geleentheid speel ek 'n baie ou elektroniese orreltjie. Dit is 'n baie vreemde troue, want aan
die een kant sit die bruid se familie met hulle t-hemde
en plakkies en aan die ander kant is die familie met die
driestukpakke.
ONS HET ALLES INGEOEFEN: wanneer die
bruid in die deur verskyn moet ek die troumars begin
speel. Ek hou haar deur die venster dop en toe sy in
die deur staan, knik ek en die dominee vir mekaar en
ek val weg met die troumars.
Ta-da-da-daaaaaaaaaaa. En my gedoriewaar, ek hou
aan speel maar die noot haak vas. Ek sit die orrel vinnig aan en af, en die dominee glimlag vir die twee
groepe mense wat ongemaklik rondkyk.
Ek speel weer.
Ta-da-da-daaaaaaaaaa. En die orrel haak weer vas.
Ek begin kliphard giggel. Uit pure skok sê ek vir die
dominee: “Ek het niks gedoen nie!”
Die dominee kyk oor die gemeente en sê: “Dis
heeltemal waar, broers en susters, sy het niks gedoen
nie.”
En ja, my naam was weer op 'n program. Die
orreliste sonder 'n orrel.

GEMEENSKAPSNUUS
Op en Wakker
Dienssentrum
vir Bejaardes Reitz

Program vir week
Maandag
09:00 Kooroefening
Dinsdag
09:00 Bloeddrukke
Woensdag
09:00 Dorp toe
10:00 Voetsorg
Donderdag
10:00 Sosiale program
Vrydag
09:00 Bybelstudie
Kontakpersoon
Petro Pretorius
082 325 1322

Heilbron

RIEMLAND MUSEUM
TYE

Dienssentrum

VRYDAE 09:00 - 13:00

Breëstraat 57, Heilbron
• Tel: 072 220 7272

Vir enige navrae kontak
Quarta Pretorius 082 821 2410 of
Magdaleen van Rensburg
076 646 8576

Bestuurder: S. Meades

PROGRAM
MAANDAE:

08:45 - Gimtrim

DINSDAE:

09:30 - Bloeddrukke
word geneem.
10:00 - Ledeprogram
(Elke week iets anders)

WOENSDAE:

10:00 - Speletjies,
Jukskei, ensovoorts.
(Elke week iets anders).

DONDERDAE:

17:00 Kooroefening

Geen byeenkomste
tydens skoolvakansies

Biblioteek Tye
Piercestraat 66 • Heilbron

Heilbron Biblioteek is VYF DAE per week
vir die publiek oop en die tye is as volg:

MAANDAE TOT VRYDAE
09:00 - 16:30
BIBLIOTEEK IS GESLUIT OP
SATERDAE, SONDAE &
OPENBARE VAKANSIEDAE.

KERKNUUS
NG MOEDERGEMEENTE

Sondag: 09:30 Erediens
Kleuterkerk / Deurkollekte: Bybelmedia
Kategese / Gemeentetee Blok 2 / Gemeentevrouevergadering
NG SUID
Sondag: 09:30 Kinderdiens
Sin Kol: Fonds vir Bearbeiding van Gevangenis
Kategese
GEREFORMEERDE KERK
Sondae: 09:30 Erediens
Diensbeurte: Wyk 7 en 1 / Katkisasie: Les 1
Kollekte: Sending Heilbron
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK
H/v Stoffelnel- en Nicolstrate
Sondag: 10:30 Erediens / Kategese 10:00
Kontak Ds L.M. Prinsloo 083 943 4561
AGS, PLEINSTRAAT 72
Sondag: 10:00 Erediens
Woensdag Biduur: 18:30, Vrydag: 19:00 - Jeug
Kontak: Past. L.B. Deysel. Tel: 058 853 1016
CHRISTUS GEMEENTE
(H/v Right- en Gilbertstraat) - Sondag: 09:30 Erediens
AP-KERK
Tweedestraat, Vegkop-uitbreiding
Sondag: 10:00 Erediens (Heilbron)
VBO Les 1
Algemene Sustersvergadering
METHODIST CHURCH
Sunday: Worship service 09:30 each Sunday.
Almal welkom / All welcome.
Contact Pastor Chris Schutte 082 319 7820 or 071 410 6238.
GEREFORMEERDE KERK PHIRITONA
Sondag 10:00 Erediens - Kontak M.P. Malindi 078 054 2862
EBENHAESER BAPTISTE GEMEENTE
Eredienste op Heilbron elke 2de en 4de Sondag van die
maand in die Methodiste Kerk op Heilbron om 12:00.
EVANGELIES GEREFORMEERDE KERK
FRANKFORT (MARKSTRAAT 20)
Sondag: 10:00 Erediens / 18:00 Aanddiens
Woensdag Biduur: 18:00
Navrae: Ds Pieter van Wyk Tel: 083 594 3078 of 058 813 2424
AGS PETRUS STEYN
Sondag: 10:30 Erediens
Pastoor Nico Theron Sel: 082 880 6477
Woensdag Biduur: 18:00
PENTECOSTAL CENTRE
(Assemblies of God, Sandersville)
Sondag: 10:00 Heiligmakingsdiens - 17:00 Evangeliediens
Maandag: 18:30 Jeug / Dinsdag: 18:00 Gemeentebiduur
Woensdag: Huissel / Donderdag: 18:00 Sustersbidaand
Vrydag: 18:00 Jeugaand / Saterdag: 15:00 Worship Team oefen.
Enige gebedsversoeke skakel 058 852 2190
Navrae: Pastoor B. Bentosha 058 852 2190
AGS KERK SANDERSVILLE
Sondag: 10:00 Oggenddiens. Maandag: 06:00 Huissel,
Woensdag Biduur: 06:00. Kontak: P. van Staden
CANAAN APOSTOLIC FAITH MISSION SANDERSVILLE
Sondag: Heiligmaking om 10:30
Dinsdag: 17:00 Jeugdienste & Oefeninge
Woensdag: 17:00 Gemeentediens & Biduur
Vir meer inligting kontak Pastoor Joey Pienaar 082 673 2321 of
Evangelis Frans Lottering 078 402 2000.
AFRIKAANSE BAPTISTE KERK FRANKFORT
Sondagskool 09:00 / Oggenddiens: 10:00
Dinsdag: 10:00 Biduur / Donderdag: 10:00 Bybelstudie
Navrae: JC Smith 063 247 4774
DIE MESSIAANSE GELOOF/MESSIANIC BELIEF
Sien ons webblaaie: www.isr.messianic.org en
www.GNmagazine.org/booklets / Sabbatbyeenkomste vir
huisgemeentes en selgroepe. Navrae: Bel/SMS 079 833 3283
(He who believes shall obey, for by his obedience
he proves that he believes).
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GEKLASSIFISEERD

Smalls

Die Heilbron Herald word uitgegee en
gedruk deur die eienaars
Heilbron Herald (Edms) Bpk,
Elsstraat 44, Posbus 166, Heilbron
Tel: (058) 852 3033/4/5 • Faks: (058) 853 0140
www.heilbronherald.co.za
E-POS ADRESSE

• Abrie Watson abrie@heilbron.co.za
• John Watson john@heilbron.co.za
• Winkel heraldwinkel@heilbron.co.za
• Celéste herald@heilbron.co.za
(Kommersiële drukwerk & koerantbydraes ens.)
• Carien heraldgraphics1@heilbron.co.za
(Kommersiële drukwerk & koerantbydraes ens.)
• Delareyz finance@heilbron.co.za
(Rekenings, state ens.)
• Christelle heraldoffice@heilbron.co.za
(Bestellings ens.)
• Jeanne heraldgraphics2@heilbron.co.za
(Wyeformaat drukwerk, plakkers ens.)
• Elsabé heraldgraphics2@heilbron.co.za
(Wyeformaat drukwerk, plakkers ens.)
• Silma heraldnuus@heilbron.co.za
(Koerant, advertensies)

JANUARIE

JAARBEPLANNER 2020

31 Jan. Fynproewersgilde

FEBRUARIE

1
Febr.
Hoërskool
Heilbron - Gholfdag
8 Febr. Grasren - Vegkop
Boerevereniging
13- 16 Febr. Reitz
Bieliemieliefees
28 Febr. Rolbalklub Deurnag

MAART

7 Mrt. NG Moedergemeente
Basaar
14 Mrt. Vroueringskonferensie
- NG Suidgemeente

WEERVOORSPELLING
Vr 24 Jan.

17 / 25

81% kans vir reën

So 26 Jan.

17 / 28

55% kans vir donderbuie

Sa 25 Jan.

Ma 27 Jan.
Di 28 Jan.

Wo 29 Jan.
Do 30 Jan.
Vr 31 Jan.
Sa 1 Febr.

So 2 Febr.

Ma 3 Febr.

16 / 25
14 / 27
14 / 29
15 / 29
16 / 28
16 / 28
16 / 29
17 / 29
17 / 30

75% kans vir reë

58% kans vir donderbuie

31 Jul. BoereTreat

15-17 April
Hoërskool Heilbron
Revue

AUGUSTUS

MEI

8 Mei NG Moedergemeente
Visete
12 tot 15 Mei Nampo

JUNIE

1 Aug. BoereTreat

SEPTEMBER

29 Sept. Blyweesfees NG Suidgemeente

6 Jun. AP Kerk
Basaar

STUUR ASB. VIR ONS
DATUMS VIR 2020

DIENSTE

TE KOOP

BAAL /
SNY & BAAL

Vir die maak van voer,
vanaf sny tot baal.
1.2m bale (tou/net).
Velde of wenakkers.
Petrus Steyn,
Heilbron en Lindley.

Koerant sirkuleer in Heilbron,
Petrus Steyn, Frankfort en Reitz.

Menings en opinies wat
uitgespreek word in briewe
en rubrieke, is dié van die
individue en weerspieël nie
noodwendig die siening
van die redaksie nie.

EIENDOMME

JULIE

APRIL

Kontak Jaco Meiring
082 851 6158
Piet Meiring
082 571 4191
peerlandhandel@
gmail.com

TE HUUR
HEILBRON
ROLBAL-KLUBHUIS

VIR DIE BESTE TRANSAKSIES
EN DIENS

Elsstr. 47 HEILBRON
Tel: 058 852 2041
Petro Meintjes - 083 308 9159

ROLSTOEL-PROJEK

Kom help ons om "bread tags” in te samel, vir elke 350 kg
word 5 rolstoele geskenk aan behoeftiges. Daar is 'n
houer in Herald Office National winkel.
As almal saamwerk word dié 350kg gou-gou ingesamel.

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
kantoorure by
058 852 3033.

AANKOOP VAN
SPEENKALWERS
Aankoop van alle speenkalwers.
Kontak Jannie Bornman
072 287 4111 • Heilbron

Geskik vir ongeveer 70 mense. Sluit in
volledige eetgerei, stoof en 2 oonde,
gelisensieerde kroeg beskikbaar.
Bespreek by Hannalie Claassen
079 040 0531

VAN DER MERWE &
VENNOTE EIENDOMME

G

Warm

Sonnig, warm

38% kans vir donderbuie
75% kans vir donderbuie
50% kans vir donderbuie
43% kans vir reën
Warm

TE HUUR
VOERTUIG TE KOOP

1995 Wit E280 Merc te koop. Voertuig is
in 'n uitstekende toestand.
Kontak Jannie 071 440 1831 vir verdere navrae

OFFICE NATIONAL
SPECIAL

R2 590 incl. VAT

Valid from
2 December 2019
to
31 January 2020

Econo Stationery Cabinet
1800 x 900 x 450 - 4 Shelves

Ondervind u probleme om
duidelik te hoor?

HEAR4LIFE, 'n gehoorpraktyk

van Pretoria, besoek Heilbron weer op

7 FEBRUARIE 2020.

Slegs per afspraak. Ingekontrakteer
met mediese fondse. Kontak die
praktyk gerus vir verdere besonderhede.

063 959 3028 / 012 565 6283 opsie 6
TERUGVOER VAN DREYER MARX

Ek wil hierdeur net my bedanking toon aan Marna en haar personeel van
die Hear4Life gehoorpraktyk in Pretoria. Ek is gehoorgestremd en het
verlede jaar gehoor dat hulle Heilbron toe kom en het ‘n afspraak gemaak.
Die vriendelike behulpsame oudioloog het ‘n gehoortoets gedoen. Ek het
nuwe gehoorstukke nodig gehad. Met hulle opvolgbesoek het ek twee
nuwe gehoorstukke van hulle ontvang wat my gehoor baie verbeter het. Ek
kan Marna met vrymoedigheid aanbeveel vir enige persoon wat sukkel om
te hoor. Dreyer Marx

AANDAG Indien u enige REGS-ADVERTENSIE of ANDER ADVERTENSIE per epos of faks stuur, maak asseblief
seker dat u 'n ONTVANGS-ERKENNING kry om enige probleme vroegtydig uit die weg te ruim.
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Top 5 presteerders van Hoërskool Heilbron

TOP VYF 4DE KWARTAAL 2019 - LAERSKOOL: Graad 4 - Gerit du Plooy, Ernest Scheepers, Matthew
Konior, Lee-Ann Viviers en Jannie Els. Graad 5 - Chenelle Els, Noeline Gavin, Denelri Mocke, Rikus
Bronkhorst en Lizelle Swanepoel. Graad 6 -Adri Erasmus, Franco Roos, Juan Jansen van Rensburg, Cariska
Jansen van Rensburg en Dihan Janse van Rensburg. Graad 7 - Andrè Viviers, Johann Pretorius, Carlie
Rochat, Kyala Bosman en Taylor Fereira.

TOP VYF 4DE KWARTAAL 2019 - HOËRSKOOL: Graad 8 - Michaela Grobler 88.22%, Luzè Barnard 82.56%, Anelle
Volschenk 78.44%, Joanike Els 78.33% en Madaleen de Beer 77%. Graad 9 - Wessel Steyn 87.89%, Stean Lategan
75.56%, Nelius Meiring 73.89%, Beanke Nagel 73.67% en Kristen Muller 72.78%. Graad 10 - Anica Grobler 84.11%,
Jané Janse van Rensburg 82.56%, Alden Peach 78.78%, Janke Pretorius 78.33% en Mbali Malindi 78.11%. Graad 11
- Danica Boucher 83.43%, Petra du Plessis 78.71%, Danielle van Wyk 76.43%, Jeannè van Wyk 75.86% en Wilandrè
Pretorius 75.57%. Graad 12 - Kyla de Lange 79.57%, Izany de Wit 72.86% en Elana Dippenaar 72.43%.

"Brommers" is nou amptelik Bronnies

VERLORE
SLEUTELS
Hoërskool Heilbron se Graad 8's, beter bekend as Brommers, word amptelik in die hoërskool verwelkom nadat hulle ingesout is en ook die jaarlikse Groentjiekonsert uitgevoer het. Hierdie tradisie kom al lank. Optredes het die gehoor vermaak en 'n glimlag op elke bywoners se gesig geplaas. Dansies van kersvaders, Eskom se ligte is uit en
Mielie Senekal was net 'n paar om van te noem. Aan die einde van die aand het almal 'n sertikaat ontvang, 'n dansie saam die Matriekkomitee opgevoer en afgesluit met die
skoollied.

Indien u sleutels verloor het in die
omgewing van Ringerstraat en
Eendrachtstraat.
Skakel Alida by 062 735 0519

Voortrekker Waterkaskenades
D
ie
Heilbron
Vo o r t r e k k e r
Kommando het
waterkaskenades gehou
op 20 Januarie 2020 by
die Voortrekkerterein
om die nuwe jaar mee af
te skop. Hulle het ook 'n
waatlemoengeveg op
hierdie dag gehad. Alle
Graad R tot 12 leerders
het dit vreeslik geniet
om nat en vuil te kon
word.
Indien jy meer wil
weet oor die Voortrekkers of die kommando se verrigtinge skakel
Dawid Rossouw, die
Heilbron Kommando
Voorsitter by 082 977
9661.
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Wat is velkanker?
n Heilbron Kliniek

• Velkanker is 'n siekte van die liggaam se
velselle en is gewoonlik die gevolg van velsel beskadiging.
• Dit begin in die onderste laag van die
epidermis (die buitenste laag van die vel).
Waarskuwingstekens van velkanker ABCD
• Asimmeties - 'n merk met een helte
anders as die ander helte (dus nie simmetries
nie). Gewone moesies is rond en simmetries.
• Buitelynafwykings - gekartelde/swak
omlynde kante. Gewone moesies is glad en
het gelykmatige rante.
• Chromatiek - kleurvariasies, taankleurig,
swart, bruin, rooi, wit, blou. Gewone moesies is gewoonlik 'n enkelskakering van
bruin of swart.
• D - 'n Deursnit van groter as 6mm.
Tipes velkanker:
Basaalselkarsinoom (BSK):
• Dit is die mees algemene vorm van velkanker
• BSK begin in die boonste lae van die vel,
wat gereeld aan sonlig blootgestel word, dit
wil sê die bokant van die kop of die kopvel.
Plaveiselkarsinoom (PK)
• Dit is die tweede mees algemene velkanker.
• PK is geneesbaar in 95% van gevalle, as
dit vroeg genoeg opgespoor word.
• Dit kom meestal voor in mense met ligte
velle, middeljarige en ou mense wat oor 'n
langtermyn blootstelling aan die son gehad
het.
Maligne (kwaadaardige) Melanoom
(MM):
• MM is tans verantwoordelik vir ongeveer
1% van alle kankersterftes.
• Suid-Afrika het een van die hoogste
voorkomste van MM in die wêreld.
• MM kan alle etniese en rassegroepe beïnvloed.
Hoe om velkanter te voorkom:
• Vermy sonlig tussen 10:00 en 15:00. Bly
in die koelte of sover as moontlik onder 'n
sambreel.
• Dra beskermende klere: wyerandhoede
en U-beskermende klere/swemklere.
• Dra sonbrille met 'n UV-beskerming van
UV400.
• Wend altyd sonskerm gereeld aan
afhangend van jou veltipe (SBF 20-50).
• Vermy sonbeddens en sonlampe.
Kansa se siening oor sonbeddens
• Sonbeddens straal UVA en UVB uit, wat
beide skade kan veroorsaak in die DNA van
die velselle.
• Sonbeddens lewer gekonsentreerde
UVA-bestraling na onbeskermde vel en
behoort vermy te word.

• Dit verouder vel vinniger, en dit verhoog ook jou risiko om velkanker te ontwikkel.
• Kansa het onlangs 'n petisie geloods om
die gebruik van sonbeddens deur die jeug
onder die ouderdom van 18 te verbied.
Hoe om velkanker so vroeg moontlik
op te spoor.
Merk die merk:
• Ondersoek jou vel gereeld elke maand.
• Volg die ABCD-reëls.
• Vra 'n familielid of vriend om jou rug te
ondersoek, sowel as die bokant van jou kop.
• Raadpleeg onmiddellik 'n dokter of dermatoloog as jy enige waarskuwingstekens
opmerk.
FotoFinder:
• Dit is die nuutste opsporingstegnologie
vir velkanker.
• Dit is beskikbaar by die meeste Kansasorgsentrums en mobiele gesondheidseenhede landwyd.
Wat is SBF?
• Die "Sonbeskermingsfaktor" (SBF) wat
op die botteltjie sonskerm staan, is 'n aanduiding van hoe goed dit jou vel teen UVBstrale beskerm.
• Dit is die verhouding van hoe lank jy in
die son kan bly voordat sonbrand plaasvind,
in teenstelling met wanneer jy geen sonskerm aanhet nie.
Hoe werk SBF?
• As dit vyf minute neem vir 'n onbeskermde vel om rooi te begin raak, sal die
gebruik van 'n SBF20-sonskerm die rooi
verkleuring met 20 maal vertraag (dit wil sê
'n gemiddeld van een en 'n half tot twee uur.

Afrikaanse standaarde, moet sonskerms
vanaf 1 April 2013 ook aan die Europese
Colipa-standaarde voldoen om die nuwe
seël te kan vertoon.

MALIGANT

BENIGN

A

Kansa UV-slimarmbande
• Monitor die UV-bestraling waaraan jy
en jou gesin dwarsdeur die jaar blootgestel
word deur 'n Kansa UV-slimarmband te
dra.
• Dit word donkerder van kleur as
UV-bestraling sterker word.
• Elke skakering van kleur gee aanbevelings oor beskeming wat jy kan volg om
sonbrand te vermy.

B

C

Watter UV-klere en hoede moet ek
dra?
Die UV-beskermingsfaktor (UBF) is 'n
skaal wat opgestel is om die mate van
beskerming wat klere teen UV-strale bied,
te bepaal. UBF is direk vergelykbaar met
die sonbeskermingsfaktor (SBF) vir sonskerms - klerasie met 'n UBF van 30 sal
die vel 30 maal meer beskerm teen
UV-strale as onbeskermde vel. Tensy
anders vermeld, is die UBF-bepaling geldig vir droë en nuwe klere.

D

E

Watter sonskerm en SBF behoort jy te
gebruik?
• Gebruik 'n sonskerm met 'n SBF 20 tot
50.
• Verkieslik 'n SBF 30 tot 50 vir ligte tot
baie ligte velle.
• Wend elke twee tot drie ure mildelik
aan.
• Gebruik 'n sonskerm wat die Kansa Seël
van Erkenning dra en aan die nasionale en
Europese Colipa-standaarde voldoen.
• Sonskerm het gewoonlik 'n vervaldatum van twee jaar, maar moet eerder nie
gebruik word na een jaar vanaf die datum
waarop dit vir die eerste keer oopgemaak is
nie.
Wat is die Kansa Seël van Erkenning?
• Die Kansa seël van Erkenning verskyn
op alle goedgekeurde sonskermprodukte.
• Dit is jou waarborg dat die vervaardigers van hierdie UV-beskermde produkte
aan die streng stel kriteria voldoen het soos
deur Kansa bepaal.
• Bo en behalwe die huidige Suid-

'n Verdienstelike Nuwejaarsvoorneme
Skenk bloed in Heilbron

N

uwejaarsvoornemens behels dikwels
die opgee van iets. Hierdie jaar vra
die Suid-Afrikaanse Nasionale
Bloeddiens nie dat jy iets opgee nie, maar
eerder dat jy iets gee - bloed. Bloedskenkings
red lewens. Dit is 'n maklike voorneme om
te maak en by te hou.
Die behoefte aan bloed raak ons elkeen.
Agt uit tien mense sal bloed of bloedprodukte op 'n stadium in hul lewe benodig. Met
een bloedskenking kan jy soveel as drie
lewens red. 'n Eenheid bloed word in 3 komponente geskei: rooibloedselle (om die
bloedvolume te vervang van 'n persoon wat
baie bloed verloor het, bv. tydens 'n motorongeluk of kindergeboorte), plasma (vir
mense wat aan 'n bloedsiekte, bv. hemofilie
ly of wat ernstige brandwonde opgedoen
het) en plaatjies word gegee aan kankerpasiënte, wie se plaatjies deur chemoterapie
vernietig is.
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens (SANBS) nooi die gemeenskap van
Heilbron om bloed te skenk op Dinsdag 28
Januarie by die NG Suid Kerksaal, Heilbron

vanaf 14:00 – 19:30. Die doelwit vir die dag
is om 90 eenhede bloed in te samel.
Bloedvooraad is huidiglik baie laag. Help
ons asseblief om 'n bloedtekort te voorkom
om bloedskenking te ondersteun.
Daar moet elke dag 3000 eenhede bloed
ingesamel word om aan hospitale in SuidAfrika te verskaf. Die behoefte aan bloed is
deurlopend - daar vind elke 35 sekondes 'n
bloedoortapping in Suid-Afrika plaas.
Daar is baie mense wat nog nooit bloed
geskenk het nie, of lank terug geskenk het,
en ons vra dat hulle gereelde bloedskenking
deel van hul lewens maak.
Om 'n bloedskenker te word moet jy:
• Tussen die ouderdom van 16-75 wees,
meer as 50kg weeg, iets voor jou skenking
eet, 'n veilige seksuele leefstyl lei en gesond
wees op die dag van skenking.
SANBS moedig elke Suid-Afrikaner aan
om by die gereelde groep bloedskenkers aan
te sluit wat die lewens van hul medemense
op hierdie manier red.

Briewe aan:

Redakteur

Die volgende skrywe is ontvang van
Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil
gerig aan die redakteur.
Moet nooit 'n kans laat verbygaan om 'n
bemoedigende woord vir iemand te sê nie.
Bewys groter liefde aan mense as wat hul
verdien. Henry Drummend het gesê:
Wanneer jy terugkyk op jou eie lewe, sal jy
ontdek dat die kere toe jy regtig het, daardie
kere was, wat jy dinge in 'n gees van liefde
gedoen het. Doen alles met liefde want liefde
maak oop; liefde vra; liefde reik uit, en liefde
skep. As jy liefgehê wil word, wees self
liefdevol. Maak 'n punt daarvan om iemand
lief te hê wat dit nie verdien nie. Moeilik nê,
maar dis die Here se opdrag bo alles moet
julle mekaar lief hê. Jesus het gesê: hierdeur
sal die mense sien en weet, dat julle sy dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
Joh. 13:35
Kerkvader Augistine: "Hoe lyk liefde?

Dit het hande om ander te help; voete
wat gou by armes, en mense in nood uitkom; oë om hartseer en nood raak te sien;
ore om die sugte en pyn van mense te
hoor. Binne oomblikke kan liefde die
wêreld verander, en ook mense se lewens.
Bron: Lewende Lote
Al jou gespook en gespartel sal jou nie
verander - ook nie frustrasie of bekommernis nie. As die doek onder die kunstenaar se kwas gespartel het sou die
skildery nooit klaar kom nie. Die doek is
stil, heeltemal oorgegee aan die kunstenaar se wysheid en kreatiwiteit. Dit is
presies hoe ons met God moet wees wanneer Hy met ons lewe besig is. - Joyce
Meyer - Geneem uit Lewende Lote Petrus
Steyn kerk blaadjie.
Ingestuur deur Heléne Howell.
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Sportverslag

Ligaspan kry lelik pak
H

eilbron se ligaspan het vanjaar se liga nie goed
afgeskop nie. Hulle het verlede Saterdag met 'n
telling van 15/3 verloor teen die span van
Frankfort. Alhoewel Frankfort die tuisvoordeel geniet
het, kon die Heilbronners nie hond of haar afmaak nie.
Plaaslik het Arnold Saaiman die kompetisie gewen met
24 punte en Steve Maloka was tweede met 22 punte. RJ
Muller het ook weer sy swaai gevind, hy was derde met
20 punte.
Hoërskool Heilbron bied hulle jaarlikse borgdag aan
op 1 Februarie. Vir die wat nog nie ingeskryf het nie,
daar is nog plekke beskikbaar. Skakel gerus vir Surene
Strydom by 082 854 6469.

Die volgende ligawedstryd is op 8 Februarie te
Harrismith, en dit blyk of daar heelwat veranderings in
die span sal wees.
Die Sundowners van Vaal Driehoek kom op 22
Februarie hier speel. Die baan speel seker die moeilikste in jare, na al die welkome reën en die digte gras. Die
setperk-snymasjien het ongelukkig gebreek, maar
behoort teen Saterdag reg te wees, aangesien die setperke huidiglik baie lank is. Wat môre se spel betref,
inskrywings is 11:45 vir afslaan 12:15.
Die Joker-pot is nie verlede Saterdag gewen nie en
staan tans op R3300. Wees Vrydagaand daar, daar sal
ook kos wees vir dié wat honger is!

Heilbron krieketklub begin
T35 liga teen Vanderbijlpark Valsrivier
H
kompetisies
• Pieter Baan

eilbron het loot gewen en eerste gekolf met 'n
teling van 153/6. Ongelukkig het die wedstryd
uitgereën en is die punte gedeel.

Die volgende liga wedstryd is teen New Vaal by
Hoërskool Heilbron se veld om 13:00.
Kom ondersteun gerus die span.

Eerskomende naweek

A

lhoewel die 2020 rolbalseisoen reeds gedurende
September
begin het, is die
2020 kompetisies
nou eers besig om
momentum te kry.
N o o r d - Vr y s t a a t
mans- en damespare is gedurende
die naweek van 11
Januarie gespeel,
alhoewel Heilbronspelers nie as wenners of naaswenners geëindig het
nie, het hulle hul- Kitty Naude
self goed van hul
taak gekwyt.
Hierdie naweek word Valsrivier se mans- en dameskompetisies hier by Heilbronklub
aangebied en die bestuur wil
regtig 'n beroep doen op oudspelers en belangstellendes om
te kom kyk hoe spelers van verskillende klubs teen mekaar
meeding.
As die ouderdomme van
Heilbron rolbalklub se lede

ontleed word dan is dit omtrent
'n “mengelmoes kardoes” van
jonk, 15 jaar, middeljarig en lede wat
bietjie verder as
middeljarig gestap
het, asook ons senior lede, daarom is
dit vir die klub 'n
groot voorreg om te
kan sê dat een van
sy erelede, tannie
Kitty Naude onlangs haar honderste verjaardag gevier het!
Die beplanning
vir die deurnagkompetisie wat op 28
Februarie aangebied word is
besig om momentum te kry.
Die goeie reën van die
afgelope weke het ook meegehelp om die baan in 'n uitstekende toestand te kry en
sosiale spel op Woensdae en
Saterdae word baie goed ondersteun met soveel as 22 lede wat
kom speel.

