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>>> BLADSY 2
Heilbron volg Parys
Parys het tans kragprobleme,
maar wat terloops ook in ander
Ngwathe dorpe wink.

25 jaar agter

die stuur

“Om op ’n jeugdige ouderdom van 83 jaar nog die langpad te vat stad
toe met ’n 30 ton vragmotor, is ’n seëning”, sê oom Boet van Zyl, wat
hierdie maand sy 25ste jaar vervoerwerk doen vir Orthochem. Alles het
in 1995 begin toe dinge op die plaas nie meer so lekker uitwerk nie en
hy addisionele inkomste moes kry. Julyan Bruyns, een van die eienaars
van Orthochem, het iemand nodig gehad om hulle produk aan te ry
en vir oom Boet was dit ’n uitkoms. CJ (Boet) van Zyl was ’n vorige
President van die Lions International op Heilbron en Julyan was ’n
lid van die organisasie. Dis dalk hier waar die vriendskap gevorm is.
Die Lions het ook destyds altyd die kroeg bestuur tydens die skou op
Heilbron en almal het dit geken as “Slinger se Plek” Hy ry nou al met sy
sewende vragmotor en het al meer as 2 miljoen vrag-kilo’s afgelê. Boet
en Kalsium Propionaat is al sinoniem. As gekwalifiseerde elektrisiën
het hy in sy jongdae in die vyftigerjare kontrakwerk sover as Zambië
gedoen, maar sy liefde vir boerdery het hom in 1971 na die familieplaas
Palmietfontein, tussen Heilbron en Koppies teruggelok. Sy vrou Trix,
het in 2003 ’n ernstige beroerte gehad en was bedlêend vir sewe jaar,
wat hulle genoodsaak het om dorp toe te trek in 2005. Hy moet vroeg
Julie gaan vir ’n heupvervanging en sal dan vir ’n ruk die ryery moet
los, maar hoop om nog ’n paar kilo’s tot dan te kan aflê.

>>> BLADSY 6
Pakworks gaan vooruit
met die doel om meer effektief te
werk met die energie hulpbronne
tot beskikking.

>>> BLADSY 8
Kom soek jou swing
Honderd-en-twee dae later kan
Heibron Gholfklub se lede weer
hulle terugkeer maak!

2011 sneeukombers
Suid-Afrikaners was gewaarsku om hulself te staal vir bitterkoue
weerstoestande wat met stormsterk winde en reënval gepaard gaan.
Sneeu was ook in sommige dele van die land verwag. Die koue is
hier in Heilbron en volgens die weervoorspelling behoort dit Sondag
te stabiliseer. Talle Heilbronners het die afgelope week gemete grade
van -4˚C, -7˚C en selfs -11˚C aangemeld, afhangend van die ligging.
Kleinveeboere in die Vrystaat moes ook bedag wees oor erge ryp wat kon
val en wat kan lei tot veeverlies in hierdie koue weer. Sommige inwoners
reken die koue wolke wat hang oor die dorp voldoen aan die kenmerke
van sneeuwolke. Die dag en nag temperature wat so naby aan mekaar is
voldoen ook aan die vereistes vir die vorming van ’n sneeuvlokkie. Het
jy geweet, sneeu is ’n swak geleier van hitte, aangesien die sneeuvlokkies
’n groot hoeveelheid lug omsluit; hoewel die lugtemperatuur bokant die
sneeu verskeie grade onder die vriespunt kan wees, hou die lagie sneeu die
grondoppervlak onder die sneeu dikwels bo die vriespunt. Heilbronners
hoop vir ŉ wit sprokiesmooi prentjie net soos die van 2011. Met
opgewondenheid kyk mense terug na die foto’s in die Heilbron Herald, 29
Julie 2011, met die hoop dat dit weer gebeur. “Riemland in sneeukombers
getooi. Dinsdagoggend toe Heilbron-inwoners opstaan was hulle wêreld
omgetower in ’n sprokiesmooi prentjie. Kinders kon nie genoeg in die
sneeu speel nie en oral het sneeumanne ook opgerys. Toe die son egter
uitkom het die sneeulagie sommer gou gesmelt.” Is daar in die komende
dae ’n moontlikheid dat Heilbronners vir die eerste keer in nege jaar weer
sneeumanne kan bou?

2

heilbron volg parys met “beurtkrag”

’n Vragmotorband word ontwerp en
vervaardig om ’n sekere druk te kan
weerstaan en ’n bepaalde vrag te
kan dra. Word die drukperk oorskry
sal die band eenvoudig bars. Indien
’n groter vrag dus vervoer moet
word as dié waarvoor die band
ontwerp was, moet ’n groter/sterker
band gebruik word.
Dieselfde is waar vir ’n elektriese
substasie, die transformator sal
eenvoudig ontplof as die lading
oorskry word. Die verskaffer,
bv. Eskom, moet substasies sò
ontwerp en bou dat daar voldoende
kapasiteit is vir die behoefte,
wat vooraf bepaal is wanneer die
kragverbruiker ’n aansoek indien.
Die verbruikers, wat munisipaliteite
insluit, moet dan later wanneer
die behoefte vergroot, met die
kragvoorsiener ooreenkom om
die kapasiteit van die substasie te
vergroot om oorlading te verhoed.
Almal weet dat Eskom met tye
nie genoeg krag kan opwek om
op ’n gegewe tydstip in die hele
land se aanvraag te voorsien nie.
Die probleem word dan oorbrug
deur ’n beurtkragskedule waarop
dele van die land se kragtoevoer
op ’n rotasiebasis vir bepaalde tye
afgesny word.
Wat
voorverlede
Donderdag
in Parys gebeur het, is nie so
eenvoudig nie. Parys gebruik op
gegewe tye meer krag as wat die
substasie kan lewer, wat veroorsaak
dat die transformator “ontplof” het.
Eskom is nie daartoe geneë om die
substasie se kapasiteit te verhoog
voordat Ngwathe Munisipaliteit nie
sy uitstaande rekening by Eskom ten
volle vereffen nie, ten spyte van die
bestaande afbetalingsooreenkoms

tussen die twee partye, wat wel
deur die munisipaliteit nagekom
word. Dit is tans prakties nie
haalbaar vir die munisipaliteit
om hierdie enorme bedrag geld te
betaal nie en geen ander instansie
sal dit aan die munisipaliteit leen of
skenk nie. Eskom dreig ook om die
kragtoevoer na die munisipaliteit
in totaal te staak indien die
munisipaliteit weer die substasie se
kapasiteit oorlaai.
Mnr Philip van der Merwe en die
Vryheidsfront Plus waarsku al jare
teen voortdurende ontwikkeling van
nuwe woon- en besigheidspersele
sonder dat die noodsaaklike
opgradering aan grootmaatdiensteinfrastruktuur
gedoen
word.
Weens die oormag van die ANC
in plaaslike regerings het hulle
onsuksesvol hierteen gestry. Die
enigste oplossing wat hulle tans
sien, is dat Eskom deur die regering
gedwing word om meer toegeneë
te wees teenoor munisipaliteite en
hul skuldlaste, soos die regering
Eskom telkens al uitgehelp het. Die
Vryheidsfront Plus se parlementêre
lid op die COGTA (munisipale)
komitee, Michiel Groenewald,
hanteer tans die saak op daardie
vlak, maar weens die pandemie sit
die komitee nie en dit gaan tyd vat
om die saak te bevorder.
Die munisipaliteit moes self self
maatreëls tref om die elektriese
verbruik te beheer, maar dit is
definitief nie maklik nie. Die
aanvraag na krag is gewoonlik
(voor die koue front) gedurende die
dag binne perke, maar probleme
ontstaan tussen ongeveer 17:00
tot 21:00 en van 06:00 tot 08:00
daagliks, maar ook nie deurlopend

NEXT
IN THE LINE
Every minute someone leaves this world behind.
We are all next in “the line” without knowing it.
We never know how many people are before us.
We cannot move to the back of the line.
We cannot step out of the line.
We cannot avoid the line.
So we will wait in line:
Make the time. Make your gifts known.
Make moments count. Make priorities.
Make a nobody feel like a somebody.
Make your voice heard.
Make the small things big.
Make someone smile.
Make the change. Make love.
Make up. Make peace.
Make sure to tell your people
they are loved.
Make sure to have no regrets.
Make sure you are ready.

volgens dieselfde patroon nie. Die
aanvraag word dus deurlopend
gemonitor en sommige verbruikers
afgeskakel wanneer die verbruik
die kapasiteit oorskry. Sou daar
dus bloot “blokke” ingedeel
word wat op “gegewe vaste tye”
afgeskakel word, sou dit gebeur
dat verbruikers moontlik sonder
krag sit terwyl daar eintlik wel krag
beskikbaar is. Noodsaaklike dienste
soos die watersuiweringswerke,
rioolwerke, hospitaal ens. moet
deurentyd krag beskikbaar hê en
hierdie plekke vorm almal deel van
’n netwerk, die gevolg is dat hulle
nie alleen aangeskakel kan bly nie
en sommige dele van Parys min
of glad nie geraak was deur die
“beurtkrag” nie.
Die elektriese departement het dus
probeer om geen toevoer te sny
nie, tensy die substasie op die punt
van oorlading staan. Die aanvraag
wissel egter sodanig dat die instel
van ’n vaste skedule moeilik is. Die
keuse tussen ’n vaste skedule aan
die een kant en die ongeskeduleerde
sny van krag is dus baie moeilik.
Vanaf Vrydag 12 Junie beleef ons
’n erge koue front en die aanvraag
is nou so groot dat beurtkrag self in
nie-piektye toegepas moet word
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en daar net nie meer genoeg krag
is om almal te voorsien nie, selfs
areas wat voorheen oorgesien is.
Dit is onverstaanbaar hoekom die
elektriese departement nog nie ’n
vasgestelde rooster opgestel het
en daarby hou nie, weens dit teen
abnormale aanvraag binne perk
gehou moet word.
Parys het tans kragprobleme,
maar wat terloops ook in ander
Ngwathe dorpe wink. Hierdie pad
lê vir Heilbron ook voor, omdat
meer krag gebruik word as waarop
daar met Eskom ooreengekom is.
Hierdie probleme gaan nie oornag
verdwyn nie en ’n oplossing kan net
op parlementere vlak gevind word.
Phillip van der Merwe bevestig dat
die VF plus met die saak besig is.
Bron: VF Plus Raadslid
Phillip van der Merwe

Huis Silwerjare

’n Ode aan die Gemeenskap van Petrus Steyn
Huis Silwerjare, die kosbaarste huis vir bejaardes, gesetel op die
Noordhang van Elandskop in Petrus Steyn, wil graag sy dank
betuig aan die gemeenskap van Petrus Steyn. Sonder hul volgehoue
ondersteuning sou dit nie moontlik wees om ons tehuis volhoubaar
te bestuur nie. In chronologiese volgorde wil ons die volgende
mense asook instansies bedank. Eerstens al die persone wat beeste,
skape, kontant, asook graangewasse geskenk het en nog gaan skenk
vir die tehuis. Hier kan ons nie anders nie as om ons Hemelse Vader
te bedank vir sy seën ten opsigte van ’n geseënde landboujaar.
Hier kan ons getuig soos in ’n advertensie gesê word “As die Here
ons nie vanjaar help nie sal dit die eerste keer wees”, en dank die
Here daarvoor. Baie dankie aan al die donateurs ten opsigte van
die sink van die boorgate en die opsit van die tenks om die tehuis
selfonderhoudend te maak ten opsigte van water, aangesien die
Nketoana Munisipaliteit dit nie kon regkry nie.
Die laaste maar nie die minste nie, vir al die borge vir grond,
saad, gif, kunsmis, diesel en bewerking vir die sojaprojek. Ook
hier is ons dankbaar vir ’n mooi landboujaar en ’n vol oes.
Hiermee ons dank aan al die donateurs namens die
beheerraad en personeel van Huis Silwerjare,
julle is voorwaar ’n unieke gemeenskap.
Vir meer besonderhede oor ons tehuis skakel gerus met
ons bestuurder by 058 871 3513 of besoek ons
webwerf by www.petrussteynaftreeoord.co.za
Nogmaals dankie!
Beheerraad HSJ

huis- en
tuinbouklub –

wintertyd

Op 10 Junie kom die Huis- en
Tuinboulede weer bymekaar vir ŉ
digitale vergadering aangebied deur
Louise van der Westhuizen en met
sprekers Martie van Jaarsveld en
Dawn Wessels. Louise open met
skriflesing uit Ps 93:4 en gebed.
Martie van Jaarsveld van Fraaihuis
Kwekery tree as eerste spreker op
en vertel meer oor voorbereiding
van die wintertuin. Omdat dit koud
en onplesierig is wil min mense tyd
buite in die tuin spandeer, maar tog
is daar goed wat gedoen moet word
ter voorbereiding vir die lente en
nuwe seisoen. Suurlemoenbome
kan gevoed word met 315 of 815
kunsmis en bykomende blaarvoeding kan gespuit word as ’n
wateroplosbare misstof. Wanneer
jy begin snoei aan wingerdstokke,
perske-, pruim- en appelkoosbome
aan die einde van Junie, spuit hulle
agterna met kalkswael 1 op 10.
Dit is belangrik om nie die vorige
jaar se oorblywende kalkswael te
gebruik nie. Kalkswael moet slegs
op rustende plante wat nie blare
het nie, gespuit word. Dit is ook ’n
goeie tyd om nuwe wingerdstokke
aan te plant en terug te sny tot by die
tweede ogie om lengte groei aan te
moedig. Goeie kruie om in hierdie
tyd aan te plant sluit in: Tiemie vir
keel- en borsinfeksies, pietersielie
vir immuunstelsel en gousblom
vir gebarste vel. Skuif potkruie na
sonnige beskermde gebiede weg
van ryp areas. Rose moet in die
winter net elke twee weke water kry
en dit is ook ’n goeie tyd om nuwe
rose aan te plant. Bladwisselende
bome is nou kaal en vertoon hulle
raamwerk goed sodat die ou, siek
takke verwyder kan word. Deklae
moet oor vrugtebome, roosbome,
kamelias en asaleas gevoeg word.
Kompakte aalwynplante kan ook
geplant word om winterkleur te
bekom. Bushwalkers, Littlejoker,
Peri-peri en Porcupines is goeie
voorbeelde. Indien jy struike het, is

dit ’n goeie tyd om te snoei. Dit is ook
’n goeie tyd om heuningblommetjies
oral te saai, dit hou van die kouer
maande en bedek vinnig vaal kolle.
Dit is belangrik om heinings, mure
en tuinskure na te gaan en te herstel
indien nodig. Indien jy nog iets soek
om te doen is dit ’n ideale tyd om
jou tuingereedskap skoon te maak
en herstel. Plaas borrelplastiek om
die potplante om koue te isoleer
by die wortel. Bestee tyd aan jou
grasperk se vorm en verbeter dit
deur die moeilike vorms reg te stel.
Moenie op grasperk loop nadat dit
geryp het nie omdat die voetspore
die gras beskadig. Beplan lenteen somergroentetuine in Julie en
saai beet, blaarslaai, eiervrug,
ertjies, rissies, roket, spinasie, kool,
pietersielie, radyse, rankbone en
wortels. Aartappelmoere kan ook
voorberei word. Roosbome kan
vanaf middel Julie gesnoei word en
dooie takke moet verwyder word.
Om swaar kleigrond op te breek,
spit dit om met landboukalk. Dit kan
ook bygevoeg word by laventel en
irisse. In die winter hou voëls van
saadknoppe en in die somer is dit
ŉ skoenlapper magneet. Tulpe kan
aangeplant word slegs in koel of
koue grond en moenie die bolle laat
uitdroog nie. Blomtyd is Augustus
tot September.
Laastens gesels Dawn Wessels oor
winterkos. “Honger is die beste
kok en ek het altyd gedink as mens
honger mense kos gee maak dit van
jou ’n goeie kok, maar eintlik is dit
net mooi andersom. As jy self honger
is dan maak dit van jou ’n goeie kok
en kan mens toor met kos”. So skop
Dawn haar praatjie af en sê dat die
winter altyd vra vir iets meer vullend
om te eet, soos stoomwarmgeregte
met geure wat jou inroep vanaf
buite. Dadelik dink ’n mens aan
bredies en sop. Lambsbredie,
beesstertbredie en boontjiebredie
is net ’n paar. Sy vertel meer van
Durban kerrie wat ’n Indiese inslag

het en gekook of gebraai word van
die begin af om saam met die gereg
te ontwikkel. Die Kaapse Kerrie
werk egter anders en word gebruik
vir Maleise geregte en word dit
verkies om die kerrie eers later by
te voeg in die kookproses. ’n Bakkie
kerrie en rys is ’n goeie maaltyd
op ’n winterdag, asook groentesop,
pampoensop, hoendersop, mosselsop en suikermieliesop. Soppe
kan verryk word met droë bone
en lensies en selfs gort. Gort is ’n
heilsame geskenk vanaf die natuur.
“Ek het in Esegiël gelees dat God
vir Esegiël gesê het om heilsame
brode te bak wat hom lank aan die
lewe sal hou. Ek het gesien een van
die bestanddele is gort.” As mens na
gort kyk het dit verskeie voordele
en help dit met bloeddruk, reiniging
van die kolon en ook verbetering
van jou geheue. “Het julle geweet
pampoen is ’n vrug?” vra Dawn
aan die luisteraars. Hierdie vrug
word gebruik in bredies, sop en
selfs nageregte. Pampoensade kan
ook geëet word wanneer jy hulle
skoonvryf. Meng dit met ’n teelepel
sout, twee eetlepels botter en bak
in die oond vir 45min teen 140
grade. Hierdie mengsel is ryk aan
Vitamiene E. Sy sluit af met ŉ paar
wenke:
• Om ligte geregte soos vis of rys
met uie te geur stel sy voor om
eerder preie te gebruik weens dit
’n sagter geur en nie so skerp uie
smaak het nie.
• Wintertyd is biltongtyd, maak ŉ
ontbyttreffer en braai die biltong
liggies in olyfolie en roer geklitste
eier daarin.
• Om bredies op te kikker voor
jy dit bedien, voeg ’n teelepel
suurlemoensap by. Dit maak die
wêreld se verskil.
• Wanneer uieringe gebak word,
is dit beter om ’n halfteelepel droë
suurdeeg by die doopbeslag te voeg.
Laat dit net vir 10 minute rus voor
gebruik word.
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"WEEK TWAALF"

gemik nie.
'n Sekere skool in Gauteng was ’ 'n paar
jaar gelede in die nuus oor rassisme.
Ek het die verslae daarvan onder oë
gehad, en die uiteinde daarvan was dat
'n sekere groep leerders (wie die skool
gaan verkla het), nie heeltemal eerlik
daaroor was nie. Maar daardie verslag
is nooit aan die media gegee nie. Die
skool het ook verkies om die saak daar
te laat en dit nie aan die pers bekend te
maak nie.
Ek was 'n kort tyd aan hierdie skool
verbonde.
Ek weet nie meer nie. Dalk kan jy my Maar in die oë van sekere lede van die
help.
publiek was die skool steeds verkeerd.
Toe ek desjare in die Oos-Vrystaat
Hierdie reeks insidente het die skool
skoolgehou het, het bitter min van die genoop om hulle gedragskode te
Sesotho-leerders Afrikaans geneem.
hersien. Dit is tot op parlementsvlak
Want dit was beskryf as die “taal
bekyk voordat dit goedgekeur is, ek
van die onderdrukker”. Ek het dit
dink omtrent 2 jaar nadat die insidente
heeltemal verstaan, en ek het dit my
plaasgevind het. Daar was, wat my
besigheid gemaak om hulle te wys dat betref, geen ander rassevoorvalle by
ek en my kollegas nie onderdrukkers hierdie skool nie.
of rassiste was nie. En nog steeds nie Tot twee weke gelede.
is nie.
Mnr. Floyd is in Amerika doodgeskiet
Ek het kinders speels aan die wang
en die hele wêreld was op hulle
geknyp, hulle uitgeskel, hulle
agterpote. Sommige het die moord
vasgehou wanneer hulle hartseer
veroordeel en begin met die #BLM
was, hulle ’n drukkie gegee wanneer (Black Lives Matter)-veldtog. Baie
hulle hartseer was. Ek het met hulle
mense in Suid-Afrika het saamgestaan
ligsinnige grappies gemaak en oor die en dit ook veroordeel. Daar was
diep dinge van die lewe gepeins. Ek
opstande en brande en propaganda en
het nie omgegee van watter kleur of
briewe en programme daaroor. Weke
ras hulle was nie. 'n Kind was ’n kind nadat Collins Khoza in Suid-Afrika aan
was 'n kind. Ongeag.
polisiebrutaliteit gesterf het, het iemand
Ek het probeer om alle kinders
ewe skielik besluit om dit te ondersoek.
dieselfde te behandel. Indien dit
Wat al lankal gedoen moes wees.
nie gebeur het nie, vra ek nou al
Daar is parallelle getrek oor rassisme
om verskoning, maar dit was nie
in Suid-Afrika teenoor rassisme in die
doelbewus nie.
VSA. Kan die dood van mnr. Floyd
Baie keer het ek in die klas iets gesê
enigsins vergelyk word met rassisme in
soos: “Wie het nou weer jou hok
Suid-Afrika? Ja, ja, ja, juig baie mense,
geskud?” wanneer iemand lawaai of
en ’n paar politici klim ook toe sommer
uit hulle beurt gepraat het. Of iets
op hierdie wa toe dit verbykom.
soos: “Klim terug in jou kas in.”
Ek luister na mnr. Corné Mulder, tans
Wat sekerlik nie pedagogies korrek
'n politieke kommentator, toe hy aan 'n
is nie, maar die kinders het dit mooi
radioprogram deelneem. Die omroeper
verstaan. Nooit is dit op iemand
wou weet of ons die situasie in SA met

UIT DIE PEN

dié in die VSA kan vergelyk.
Ja, sê hy dadelik, maar nie op die
manier waarop ons dink nie. In die
VSA is die swart bevolking in die
minderheid. In SA is die wit bevolking
in die minderheid. En daarmee gaan ek
volstaan.
Ek kan glad nie meer hierdie ding
van rassisme verstaan nie. Ek het ’n
skitterende baas wat toevallig swart
is. Verder is daar 'n baie bekwame
ontvangsdame in ons kantoor wat
toevallig swart is. Dit verander nie aan
hulle werksverrigting nie. Maar orals
moet kleur ingebring word.
Ek. Kan. Nie. Meer. Nie. Na afloop van
mnr. Floyd se debakel, word 'n nuwe
Twitterrekening geskep waar die skool
(van wie ek netnou vertel het – die ene
wat van rassisme beskuldig is) se naam
aan gekoppel word. Ewe skielik vertel
leerders van die ongekende rassisme
wat by die skool aan die gang is.
Een van hulle noem dat hulle
onderwyseres (dis nou ek) twee jaar
gelede gesê het hulle hulle moet
terugklim in die hok in. Regtig, wonder
ek, hoe kan jy dink dat dit rassisme
was? Ek het dan my swieties met hulle
gedeel!
Hulle vertel hoedat juffrou dit en
meneer dat by hulle sou verbyloop
en sê dat hulle iets aan hulle uniform
moes regtrek. Opperste rassiste, word
hulle genoem. O, ja, en ’n ander
onderwyseres het gesê dat hulle maar
na 'n ander skool toe moet gaan in 'n
ander omgewing indien hulle nie van
hulle huidige skool se dissipline hou
nie. Rassiste van die eerste water, reken
hulle.
Die regende party (let wel: nie die
regering nie) kondig af dat daar
grootskaalse bewusmaking aangaande
rassisme gedoen gaan word deur elke
Vrydag swart klere aan te trek. Maar
toe Afriforum (as ek reg onthou)
daardie keer Swart Maandag gehou het,
was hulle gebrandmerk as rassiste.

Daar word meestal wit boere
vermoor, maar wanneer iemand iets
daaroor sê of die buiteland daarvan
bewus wil maak, is dit rassisme.
Die egste rassisme ooit, beweer
sommiges.
Ek geniet die reeks “Fynskrif” op
kykNET. Dinsdagaand word daar
gesê dat een van hulle karakters van
kleur nie van wit mense hou nie.
Indien dit van wit karakters gesê is,
sou dit definitief reperkussies met
rassistiese ondertone gehad het.
In die Suid-Afrikaanse reeks, “Still
Breathing” wat so maand of wat
gelede ten einde geloop het, noem
een van die swart karakters dat ’n
wit karakter gebruik maak van racial
slurs.
Ek lees dieselfde opmerking op die
Twitterrekening: twee (wit) leerders
sing saam met 'n Amerikaanse
kunstenaar. Die N-woord is deel van
die kunstenaar, wat toevallig swart
is, se lied. Die twee wit leerders sing
heerlik saam. Maar op Twitter word
hulle as rassiste uitgekryt, want hulle
sing die lied saam met die kunstenaar.
Hoekom is die kunstenaar nie ook
van rassisme beskuldig nie?
Ek kan nie meer nie. Ek is te bang
om te praat of om iets te sê of om my
opinie te lig.
Want dalk, net dalk, word ek van
rassisme beskuldig, en dit heeltemal
onwetend.
Dalk moet iemand net 'n handleiding
skryf oor wanneer wat as rassisme
gesien kan word. Maar dan moet
dit na beide kante toe wees. Want
ek is net so moeg daarvoor om as
'n onopgevoede, bevoordeelde,
rasbehepte persoon aangesien te
word. Ek wil iemand wees wat
iemand is omdat ek iemand kan wees.
Ek is nie 'n rassis nie.
Ek sal ook nie een wees nie.
Moet my dus nie as een sien of as een
behandel nie.
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EIENDOMME

VAN DER MERWE &
VENNOTE EIENDOMME
Vir die beste
transaksies en diens

Koerant sirkuleer in Heilbron, Petrus Steyn, Frankfort
en Reitz asook op webwerf.

Andries
Muller

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.

KENNISGEWINGS
KENNISGEWING VAN
TER INSAELEGGING

In die boedel van wyle PHILLIPUS
CORNELIUS DE VRYE, Identiteitsnommer 501111 5073 084, wie getroud
was binne gemeenskap van goedere
met JUDITH IZABELLA DE VRYE,
Identiteitsnommer 540119 0085 089, in
lewe ‘n nyweraar van Helderwater,
Heilbron, Vrystaat Provinsie.
BOEDELNOMMER: 5180/2017
Hiermee word kennis gegee dat die
Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in bogemelde boedel by
die kantoor van die Meester van die
Hooggeregshof in Bloemfontein en by
die kantoor van die Landdros te
Heilbron vir ‘n tydperk van 21 dae
vanaf datum van publikasie hiervan ter
insae sal lê.
PHILLIP VAN DER MERWE &
VENNOTE ING.
PROKUREUR VIR EKSEKUTEUR
ELSSTRAAT 47, POSBUS 58
HEILBRON, 9650
VERW: PPvdM/ne

TE KOOP/
GEVRA

KAPOK
HOENDERS
Op soek na
Kapokkies om
te koop.

Kontak Carien
Tel: 058 85 23033
of 082 928 6864

Sperdatum vir artikels en
advertensies vir die
Heilbron Herald is
Woensdae om 10:00.

TE HUUR
HEILBRON
ROLBAL-KLUBHUIS
Geskik vir ongeveer 70 mense.
Sluit in volledige eetgerei, stoof
en 2 oonde, gelisensieerde
kroeg beskikbaar.
Hannalie Claassen
079 040 0531

DIE RUS INGEGAAN
† Njebo Samuel Khalipa is oorlede in
die ouderdom van 65 op 15 Junie 2020.
Sy begrafnis vind plaas op 20 Junie op
die plaas se begraafplaas. Hy laat na sy
geliefdes, familie en vriende.
† Tersia Phillips (foto regs) is in die
oggendure van 17 Junie 2020 oorlede.
Sy laat na haar kinders en kleinkinders.
Nog geen begrafnisreëlings is getref
nie.

072 447 7446
Vrystraat 23,
Heilbron

G

Ou Heilbron
Betonwerke se gebou

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

SUNDAY 21 JUNE 2020

MILLING • KEYWAYS
ALGEMENE DRAAIWERK
MEGANIESE
HERSTELWERK

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.

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

Vir sny-, hark- en baalwerk.
Kontak Evert Kleynhans
072 018 3685

R
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PAKWORKS GAAN VOORUIT
S

onpanele raak al hoe meer
gewild as alternatiewe
kragbron na gelang van
elektrisiteitstariewe wat aanhou
styg en finansiële druk op talle
inwoners en Suid-Afrikaners plaas.
Nie net in huishoudings nie, maar
ook Pakworks is tans besig om
1508 sonpanele op die fabriek se
dak te installeer. Met ongeveer
1800m², is die doel om meer
effektief te werk met die energie
hulpbronne tot beskikking en
minder afhanklik te wees van
Eskom. Wildsbokke word op die
perseel aangehou en dit dui ook op
hulle natuurbewustheid en omgee
vir die omgewing. Die kontraktuele
ooreenkomste het ongeveer ’n jaar
geneem om tot op die punt van
installasie te kom in Maart 2020, en
was beplan om middel April
afgehandel te wees. Die installasie
gaan gewoonlik vinnig en kan
binne ’n maand afgehandel wees,
gegewe die sonpanele is reeds
ingevoer, maar weens fase 5 van
die inperkingsperiode kon die
kontrakteurs eers Junie 2020 die
projek hervat nadat al die nodige
permitte verkry is. Die stelsel sal
op 3 Julie 2020 in werking wees,
maar dit maak hulle nie heeltemal
onafhanklik van Eskom nie. Weens

die batterye se koste en lewensduur, kan dit ook
nog nie geregverdig word met die huidige
kragtariewe nie, maar dit kan in die toekoms
moontlik verander. Bedags sal die fabriek
grootliks onafhanklik wees, maar met nagskof sal
Eskomkrag steeds gebruik word. Namate die
fabriek gaan uitbrei is daar dan ook weer die
geleentheid om nog sonpanele aan te koop.
Energiedoeltreffende elemente begin nou
momentum te kry.

19 JUNIE 2020
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DRUG ABUSE

• Heilbron Clinic

DRUG PROBLEMS
Drug abuse includes the use of
dagga, cocaine, heroin, or other
"street drugs" and the abuse of
legal prescription drugs. Some
people turn to drugs as a way to
get a "high" or to deal with stress
or emotional problems.
Tranquillisers,
sedatives,
painkillers, and amphetamines
are misused most often,
sometimes unintentionally.
Drug dependence (addiction)
occurs when a person develop a
physical or psychological need
for a drug. A person may not be
aware that he or she has become
dependent on a drug until he or
she tries to suddenly stop taking
it. Withdrawing from the drug
van
cause
uncomfortable
symptoms such as muscle aches,
diarrhoea, or depression. The
usual treatment for drug
dependence is to reduce the dose
of the drug gradually until it can
be stopped completely.
SIGNS OF DRUG USE:
• Chronic red eyes, sore throat,
dry cough, and fatigue (in the
absence of allergies).
• Major changes in sleeping or
eating habits.
• Moodiness, hostility, or
abusive behaviour.
• Work or school problems,
absenteeism.
• Loss of interest in favorite
activities.

• Social withdrawal or changes in friends.
• Stealing, lying and poor family relationships.

PREVENTION
• Look for signs of mental stress. Try to understand
and resolve sources of depression, anxiety, or
loneliness. Don't use alcohol or drugs to deal with
these problems.
• Educate your children about the effects of drugs.
Children are less likely to use other drugs if their
parents teach them early (during the elementary
school years) about their effects.
• Don't use drugs if you are pregnant or trying to
become pregnant. Either can seriously harm your
baby.
• Ask your pharmacist or doctor if any of your
current medications could potentially lead to
overuse or dependence. Be especially cautious of
painkillers, tranquillisers, sedatives and sleeping
pills. Follow the instructions carefully, and do not
exceed the recommended dose.
Do not suddenly stop taking any medication
without your doctor's supervision.
• Avoid alcohol when you are taking medications.
Alcohol can react with many drugs and cause
serious complications.
• Do not share drugs.
• Complete course of antibiotic
IF YOU ARE CONCERNED ABOUT
ANOTHER PERSON'S DRUG USE:
• Never ignore the problem. Discuss it as a
medical problem.
• Build up the person's self-esteem and reaffirm
his or her value as a person. Help the person see that
he or she can be successful without drugs. Let the
person know you will support his or her efforts to
change.
• Ask if the person will accept help. Don't give up
if you get a negative response, keep asking
periodically. If the person eventually agrees, act that
very day to arrange for help.

BRIEWE VAN ONS LESERS
Die volgende skrywe is ontvang
van Heléne Howell van Huis
Bron-van-Heil gerig aan die
Redakteur.
Al sou dit gebeur
Ek lees eenkeer in 'n dagboek
wat 'n dr gesê het van kindertjies
wat baie siek in 'n hospitaal gelê
het. Die outjie wat baie liefde en
aandag van die ouers ontvang
het, het baie gouer herstel, as die
outjie wat nie die nodige aandag
en liefde gekry het nie. Hulle voel
verwerp en kwyn baie maklik
weg. In Jesaja 49:15 verseker
Hy ons: "Al sou 'n vrou haar eie
baba vergeet, en haar nie ontferm
oor die kind wat sy in die wêreld
gebring het nie, selfs al sou dit

gebeur, sal Ek jou nie vergeet nie." Dit geld seker
ook vir eensame bejaardes en uitgestote tieners wat
ook verwerp voel. God se liefde verwerp nie en gooi
nie weg nie. Hy's die Ontfermer en Sy liefde kan nie
skeiding bring nie. Romeine 8:35: "Wie kan ons van
die Liefde van Christus skei."
Jesaja 54:70 "Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar My Liefde vir jou sal nooit verdwyn" Hy
bly steeds die getroue Here wat vashou, vertroos,
hoor en verhoor en deurdra. Hy kan nie ontrou wees
nie. "Al sou 'n vrou haar baba vergeet of soms weggooi, Ek sal jou nooit vergeet nie.
Bron: Uit 'n dagboekie, ingestuur deur Heléne
Howell.
'n Predikant het met 'n diens oor die radio gesê: Al
sou jy jou afsonder, 'n muur om jou bou: dan kom
die Here nog in om te sien wat jy doen, en om jou te
seën, en jou op te hef.
Dit ontvang jare gelede van my oorlede sussie Anna.

WEERVOORSPELLING
Vr 19 Junie

0 / 14

Sonnig

So 21 Junie

0 / 16

Sonnig

Sa 20 Junie

0 / 16

Ma 22 Junie 1 / 18
Di 23 Junie

2 / 18

Do 25 Junie

4 / 20

Sa 27 Junie

4 / 20

Wo 24 Junie 3 / 19
Vr 26 Junie

So 28 Junie

5 / 20
4 / 19

Ma 29 Junie 4 / 21

Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig
Sonnig

44% kans vir ligte reën
Sonnig

KOMPETISIE TYD
BY HERALD

A

angesien die jagseisoen nou in volle vaart
mag wees, het jy kans om te spog met daardie jagfoto wat al geneem is gedurende die
jagseisoen. Die jagters staan ’n kans om Amrod
klere ter waarde van R750 by Heilbron Herald te
wen.
Om in te skryf, volg die volgende eenvoudige
stappe en hierdie prys is joune. Stuur jou jagfoto
via Facebook-messenger na die Heilbron Herald
Facebook blad waarna ons dit op die blad sal laai
sodat soveel as moontlik “likes” gewerf kan word.
Stuur vir ons ’n beskrywing oor die jagtog, bok en
ervaring saam met die foto en jagter se naam en
van. Motiveer solank vriende en familie om jou
foto te ondersteun. Foto-inskrywings sowel as
“likes” sluit 26 Augustus om 08:00 en geen meer
foto’s of likes word na hierdie datum en tyd meer
aanvaar nie. Die wenner sal in die koerant aangekondig word op 28 Augustus 2020.
Vir enige navra skakel Silma by 058 852 3033.
Sterkte aan al die deelnemers!
Bepalings en voorwaardes:
Die deelnemer moet Heilbron Herald se
Facebook-blad volg om in te skryf.
Heilbron Herald sal die kompetisie beoordeel, uit
die inskrywings wat ontvang is teen 14 Augustus.
Heilbron Herald besluit ten opsigte van diegene
wat deelneem en die keuse van die wenner is finaal.
Geen korrespondensie met betrekking tot die kompetisie sal aangegaan word nie.
Slegs die foto’s op die Heilbron Herald Facebookblad se “likes” sal in ag geneem word vir die kompetisie.
Enige Facebook reaksie tel vir die kompetisie,
dit wil sê: “ Like, Love, Care, Haha, Wow, Sad en
Angry” gebruik kan word en getel sal word as ‘n
“like”.
Slegs jagters wat geskiet het in 2020 mag vir die
kompetisie deelneem.
Die wenner is self verantwoordelik om reëling te
kom tref by Heilbron Herald.

sport
KOM SOEK JOU SWING
8

H

onderd en twee dae later
kan Heilbron Gholfklub se
lede weer hulle terugkeer
maak om gholf te speel. Covid-19
het die wêreld op sy knieë gehad en
gholfers landswyd kon van verlede
Saterdag af weer aan hulle geliefde
sport deelneem. Heilbron se baan
was van Dinsdag af weer oop, maar
die weer was net te onguur om te
kon speel, net GP Rossouw was

19 JUNIE 2020

braaf genoeg. Volgens die President, dié is nie Mnr
Ramaphosa nie, maar Gerrie Muller, is al die vereistes
in plek om die klub veilig te hou teen Covid-19. Die
groot geskerts onder lede is om eers hulle “swaai” te
gaan soek. Môre se gholf gaan om 11:00 in aanvang
neem en inskrywings is vanaf 10:30. Daar word ook
gespeel vir die April HBA maandbeker en spel formaat
is slagspel - ’n moeilike een na die 100 dae
gholfdroogte.
Daar sal ook vleispryse op die spel wees vir die wat
gaan speel.

STRAATTONEEL VAN HEILBRON IN 1885
Ruben, die kroegman op Heilbron wat die meeste gemis is, toets
die Baankaptein Eben Stander se temperatuur as deel van die
voorsorgsmaatreëls wat voortaan by alle klubs sal geld.

• Tom Watson

HEILBRON SE OUDSTE M
OORLEWENDE DUXLEERLING
Luyt se huis links agter.

D

ie Herald
het in sy
soeke na
oud-leerlinge van
die Hoërskool
gaan kyk wie die
oudste oorlewende
Dux-leerling is.
Op dié stadium
wil dit voorkom
asof dit die
90-jarige Effie
Galatis is wat in Effie Galatis
Griekeland woon.
Sy was in 1951 die Dux-leerling.
Haar ouers was oom Kosie
Galatis-hulle wat eienaars was
van die Heilbron Kafee, wat
oorkant die NG Moederkerk
handel gedryf het. Effie
ondersteun nog gereeld behoeftige
organisasies op Heilbron, maar
besoek nie meer Heilbron nie.

ej. Judy Campbell, agterkleindogter van een
van Heilbron se baanbrekers en ook oudburgemeester, mnr J. G. Luyt, het die foto van
Heilbron gestuur wat dateer uit 1885. Judy woon in
Australië en haar broer in Kaapstad. Op die foto word
met ’n pyltjie aangedui waar die huidige kleuterskool is
wat destyds Luyt se woning was. Die geboue in die
voorgrond is moeilik om te identifiseer, maar dit wil
voorkom asof daar ’n haarkapper-uithangbord met die
word “barber” is. Die ou Commercial Hotel se traliewerk
wil ook die omgewing verraai.

