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“Ons het Maandag 100 mm reën en hael 
binne 15 minute gehad. Sowat 240 skape 
het gevrek van die koue na die frats bui 
wat omstreeks 14:30 uitgesak het. Dit is ̓n 
hartseer gesig, ̓n mens is magteloos.” Dit 
is die woorde van Heyns Theron van die 
plaas Kingston, Edenville. Hulle het die 
aand vuur gemaak in die stoor en selfs met 
haardroërs die wat nog lewe warm gemaak 
om hulle te probeer red. Die hael het op 
plekke sowat 60 cm dik gelê en die stoor 
waar sy wolskeersel van drie weke gelede 
geberg is, het soos ̓n sif gelek weens die 
gewig van die hael en hy sal waarskynlik 

nou niks vir sy wol kry nie. Heyns sê ook 
dat 150 skape wat gevrek het, 
vervangingsooie was. Die dooie skape is nie 
geskik vir menslike gebruik nie en hulle het  
̓n sloot gegrou om die karkasse te begrawe. 
̓n Groot deel van sy weiding het ̓n paar 
maande gelede afgebrand, maar Heyns en sy 
pa Danie wat saam met hom boer, is steeds 
positief en sê: “Die Liewe Vader sal weer 
uitkoms gee.” Op Facebook het die groep 
“Hulp vir ons Boere” gevra dat mense hulp 
en bystand moet gee vir die Theron gesin.
Gaan kyk gerus ook na die video op 
Heilbron Herald se Facebook-blad.
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PRYSUITDELING HOOGTEPUNTE BY HOËRSKOOL HEILBRON
Hoërskool Heilbron het verlede week 

hulle jaarlikse afsluitingsfunksie 
gehou. Ten spyte van die moeilike 

jaar kon die skool spog met leerlinge wat 
baie goed presteer het.

Die skool se topprestasies sluit in:
Primêre Hoofleiers:
Danie Bornman en Chenelle Els.
Primêre Dux-leerling:
Adri Erasmus.
Sekondêre Hoofleiers:
Bart Steijn en Anica Grobler.
Sekondêre Dux-leerling:
Danica Boucher.

Die span hoofleiers van Hoërskool Wilgerivier is verlede week aangekondig om die 2022 
jaar aan te pak. Die volgende leerders het prestasies behaal:
Sekondêr Hoofseun: Cilliers Müller
Onderhoofseun: Tiaan Meyer
Hoofmeisie: Lenè Richter
Onderhoofmeisie: Elmé Muller
Primêr Hoofseun: Zak Steyn
Onderhoofseun: Marnus Graaff
Hoofmeisie: Anienke Claasen
Onderhoofmeisie: Adrie van Tonder

Die VRL vir 2022 van Hoërskool Reitz was reeds aangekon-
dig en moes leerders wag tot die prysuitdelingsfunksie om te 
hoor wie is die hoofleiers vir volgende jaar. Baie geluk aan 
elkeen se prestasies, hiermee die verkose hoofleiers :
Hoofseun: Luan Strauss
Onderhoofseun: Jan-Hendrik Lange
Hoofdogter: Carla Fivaz
Onderhoofdogter: Patience Mokoena

Anica Grobler

Carla Fivaz Patience Mokoena Luan Strauss Jan-Hendrik Lange

Bart Steijn Danica Boucher

Sekondêre leiers vlnr: Tiaan Meyer, Cilliers Müller, Lenè Richter en Elmé Muller.

Primêre leiers vlnr: Anienke Claasen, Adrie van Tonder, Zak Steyn en Marnus Graaff.

Chenelle ElsDanie Bornman Adri Erasmus

Qusanda van Schalkwyk

Melissa van Huysteen

SJ Jacobs

Johane Pretorius

Joan Meiring

Marisa Ferdous

Jane Jv Rensburg

Lerato Ayele

Jaco Botha

JA MALHERBE LEERLINGRAAD

REITZ LEIERS

WILGERIVIER TOEKENNINGS

Baie geluk aan die leerders wat verkies is tot die Leerlingraad van 2022 vir JA Malherbe 
Primêre Skool in Petrys Steyn. Die volgende leerders het hierdie prestasie behaal:
Qusanda van Schalkwyk, Johane Pretorius, Jane Jv Rensburg, Melissa van Huysteen, 
Joan Meiring, Lerato Ayele, SJ Jacobs, Marisa Ferdous en Jaco Botha.



329 OKTOBER 2021



29 OKTOBER 20214

Fanie en Melanie. Dit klink soos twee 
karakters uit 'n kinderstorie. Maar vir 
vandag noem ons hulle Fanie en 

Melanie. 
Melanie het 'n wilgerlatlyfie gehad. Ek 

weet nog steeds nie hoe sy by ons skool 
uitgekom het nie (onthou jy – ek is mos 
besig om oor my skoolhou ervarings te 
skryf), maar ek dink sy het Wiskunde 
gegee. Melanie was ook 'n goeie atleet. 
Dalk het sy een of ander spannetjie 
afgerig, ek weet nie, maar sy was baie 
bedrewe op haar fiets. 

Melanie kon nie mooi sit nie. Regtig, sy 
kon nie. Sy het darem altyd lang- of 
driekwartbroeke gedra, maar dit het niks 
aan die totale prentjie verander nie. 
Melanie se gunsteling stoel was net 
oorkant die hoofdeur van die 
personeelkamer. Daar het Melanie vir haar 
neergeplak en lelik gesit. Regtig lelik 
gesit. Sy sou dan so half vorentoe leun met 
haar elmboog op haar dun bene, en 

kliphard skreeu-praat. 
Wanneer jy by die personeelkamer 

ingestap het, het Melanie se vreemde 
gesittery jou totaal onkant gevang.

Klaarblyklik het Melanie se man haar af 
en toe aangerand, ek weet nie of dit waar 
was nie. Ons het dit eers later verneem. 
Iedergeval. Daar was regtig min dinge in die 
lewe wat vir Melanie aanvaarbaar was. Sy 
was ontevrede oor min of meer alles: die 
samestelling van die leerders in die skool, 
die skoolgebou, haar klas, haar bordkryt was 
onaanvaarbaar, die pousekoffie was sleg en 
Vrydae se personeeltoebroodjies te droog. In 
retrospek dink ek dat sy net van haar fiets en 
haar kleuterseun gehou het. 

Melanie was ook nie geneë met ons 
skoolrooster nie. Onthou: daardie jare was 
dit 'n baie kleiner skool met kleiner klasse. 
Minder personeel het veroorsaak dat 
personeel meer vakke moes gee. Gelukkig 
was die merkwerk minder. 

Meneer daag een pouse in die 
personeelkamer op en deel die 
werksverdelings vir die volgende jaar uit. 
Melanie sit soos sy gewoonlik soos sy sit en 
skreeu-vra: “Hey, wie by hierdie skool is 
verantwoordelik vir die werksverdeling?”

Daar daal 'n doodse stilte oor ons neer. 
Almal, behalwe Melanie, sien hoe dit nader 
kom. Meneer word stadig, van die nek af 
boontoe, 'n rooi-maroen kleur. Hy begin aan 
sy yl hare vryf. Gewoonlik reageer hy met 
bulderende paragrawe. 

Hy vryf weer. Net een woord. Op 'n slag.
“Ek.”
“Doen dit.”
Ek sien hoe hy die woede beteuel. Maar 

Melanie sien dit nie. Sy lê agtertoe, kou luid 
en sê: “Hoekom het ek so baie periodes?”

Hy vryf weer.
“Want ék. Sê so.”
Ek dink Melanie het geweet dat dit nou 

die tyd is om eerder stil te bly. Daar was 
iedergeval nie kans dat sy kon terugpraat 

nie, want Meneer het net so in sy spore 
omgedraai, kantoor toe gegaan en die deur 
toegemaak. Vir die res van die dag. 

Melanie haal toe mos die 
Spingbokfietsryspan wat in Oostenryk moes 
gaan deelneem. Nie sy of haar man het 
genoeg geld gehad nie, en sy vra toe vir 
donasies. Die skoolhoof (wat darem intussen 
uit sy kantoor gekom het) sien dit as 'n 
geleentheid om lugtyd aan die skool te gee, 
en hy begin met 'n geldinsamelinsveldtog vir 
Melanie. 

Tydens 'n saalbyeenkoms word die geld 
amptelik aan Melanie oorhandig (sy moes 
darem nie sit nie).

Meneer: “Good luck in Australia.”
Melanie: “It is actually Austria.”
Meneer: “Ek hoop vir jou part jy kom by 

die regte land uit.”
Tot my eie spyt kan ek nie eers onthou 

hoe dit met Melanie in Australia of Austria 
gegaan het nie. 

Fanie word ook op 'n goeie dag aangestel. 
Groot man, effense boepie, pas geskei (vrou 
drie) met 'n ongelooflike groot bek. Alles is 
beter, mooier en duurder. As jy 'n hoofpyn 
het, kla Fanie oor sy breingewas. Sy kar is 
opge-zoep, hy rook net Camel en geniet 
Ronald se geselskap. En die klein botteltjies 
wat Ronald in die toilet versteek. Sy klere is 
ongestryk en hy ruik gewoonlik na 'n 
mengsel van goedkoop naskeermiddel en die 
botteltjies in die toilet. 

Fanie kom gou agter watter vrou op die 
personeel nie getroud is nie. En hy probeer 
sy geluk by iedereen. Fanie het nie baie lank 
uitgehou nie, ek wonder of hy twee maande 
lank daar was: die botteltjies het hom 
gepootjie. 

Jakkie kom daar aan, ek kan nie onthou of 
hy in Fanie se plek aangestel is nie. Jakkie 
is besadig en klaarblyklik het hy en Meneer 
mekaar geken. Jakkie se lof word besing tot 
aan die einde van die wêreld en terug. Hy 
was 'n onderwyser iewers, en toe 'n 

UIT DIE PEN

departementshoof op 'n ander plek en 
beland toe op een of ander manier by ons 
skool. 

Later het ons uitgevind dat Jakkie by die 
vorige skool afgedank is en dat ons 
Meneer hom uit die goedheid van sy hart 
'n werk aangebied het. 

Jakkie en Meneer was klaarblyklik 
goeie vriende, want die twee het weekliks 
saamgekuier. Een mooi dag, gedurende 'n 
personeelvergadering, deel Meneer 'n kort 
opsomming uit wat Die Vyfpuntplan 
genoem word. 

Die Vyfpuntplan was Jakkie se maaksel, 
hoor ons.

1. Alle leerders staan in 'n ry  
 voordat hulle die klas ingaan.

2. Die onderwyser ontmoet die  
 leerders in hulle ry.

3. Die leerders stap die klas binne.
4. Die onderwyser groet hulle.
5. Die klas begin. 
Regtig? Is dit al waarmee Jakkie 

vorendag kon kom? Hierdie is nie Die 
Vryfpuntplan nie! Hier is, soos die 
Weermag sou sê: Ops Normal. Dis is hoe 
dit moet wees. Maar Jakkie het sy Fifteen 
Minutes of Fame (soos Andy Warhol dit 
genoem het), gehad. Jakkie was net langer 
as vyftien minute by die skool voordat hy 
ook die hasepad gekies het. 

Dit is nou nadat ons agtergekom het dat 
hy, gelukkige getroude gesinsman, vir die 
ongetroude vroulike kollegas ongehoorde 
sms'se gestuur het. 

Goed, nou is Melanie, Fanie en Jakkie 
van die kaarte af, maar hou hierdie spasie 
dop: daar kom nog baie kreature. 

Ek dink nou daaraan: hierdie is nie 
unieke karakters nie. By elke skool, elke 
werkplek, is daar Melanies, Fanies, 
Jakkies en Menere wat jou jare daarna laat 
terugkyk op jou lewe en jou dankbaar 
maak vir die lesse wat die lewe jou dèùr 
hulle kon leer.

WEEK DRIE-EN-VEERTIG VAN 2021

Dié ma, vrou en dogter se lewe is in 'n 
oogwink verander op 9 Oktober 2021 
toe 'n uitstappie saam familie in 'n 

nagmerrie verander het, waar sy ernstig 
beseer is in 'n fratsongeluk tydens 'n Zipline 
avontuur en die gebruik van haar bene 
verloor het. 

Nie net is sy 'n ma wat haar kinders, 
huwelik en familie eerste stel bo haar eie 
uitdagings en behoeftes nie, maar altyd tyd 
maak om na haar ouers om te sien ongeag 
haar eie struikelblokke en 
verantwoordelikhede.

'n Raakvat vrou in haar gemeenskap, wat 
sterk staan in haar Goddelike geloof en 
elkeen wat oor haar pad kom emosioneel en 
geestelik aanraak met 'n oop hart en hand. Of 
dit nou is om te help met 'n voedingskema of 
dood eenvoudig die groente in haar tuin te 
skenk vir die gesin wat 'n behoefte het aan 'n 
volgende maaltyd. Selfs in hierdie 
uitdagende fase waarin sy haar bevind nog 
steeds bekommerd is dat haar werksaamhede 
nou agterweë bly.

Ons het julle hulp nodig om my niggie 

SKOENE VIR MARILISE
weer die geleetenheid te kan bied om haar 
skoene aan te trek en diep spore te kan trap 
in almal se lewens en harte. Saam kan ons 
vir haar die pad gelyk maak om haar passie 
uit te leef om haar gemeenskap te dien.

Ondersteun asseblief ons BackaBuddy, 
elke R5 is 'n R5 nader aan ons einddoel. Al 
die geld wat ingesamel word sal vir die 
volgende aangewend word:

1) Veranderinge aan hulle huis om dit vir 
Marilise meer toegankliker te maak.

2) Mediese kostes wat nie deur die medies 
gedek word nie.

3) Reiskoste vir haar gesin wat van 
Heilbron af moet kom om vir haar te kom 
kuier in Alberton Hospitaal.

Enige bydrae sal waardeer word, al is dit 
net om ons boodskap op alle moontlike 
platforms te versprei. Dankie vir elkeen se 
omgeehart en bydrae, mag julle 'n geseënde 
dag beleef.

Deur: Lizemirie Cronje
Short URL: https://www.backabuddy.co.

za/marlise-steyn-2021

• S Meades

Die Huppel Trippel-Klub se lede 
het Dinsdag heerlik saamgesing 
met Anél Grobbelaar wat ons 

begelei het. Die liedjies het gewissel van 
Christelike liedjies tot Saai die waatlemoen 
(kompleet met bewegings) en Ek soek 
na my Dina. Die goedvoel- hormone 
het behoorlik gevloei! 'n Paar lede kon 
weliswaar nie daar wees nie; maar dit 
was heerlik om 'n paar nuwe gesigte te 

verwelkom. Op 9 November beplan ons 
'n lekker Vasvra met 'n kompetisie tussen 
twee spanne. Almal is gereed om hulle 
algemene kennis af te stof; en om 'n paar 
nuwe kennisse saam te bring. Ons pas die 
spreekwoord net so 'n bietjie aan: Hoe 
meer koppe, hoe meer kennis. Die jaar, en 
daarmee saam die Huppel Trippel Klub, is 
in die pylvak. 
Ons begin al dink aan Candles by 
Candlelight soos in die verlede. Die klem 
lê steeds by lekker saamkuier.

HUPPEL TRIPPEL-KLUB 
KUIER GESELLIG SAAM
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Die bekroonde Afrikaanse sanger Theuns Jordaan se liedjie “Net voor die storm kom” is seker gepas as opskrif vir die foto. Die toneel is Maandag afgeneem deur TJ Janse van Rensburg 
met sy selfoon op die plaas Blyvooruitzicht in die Hoogte omgewing. Presidentskoppie is regs op die foto. Goeie neerslae het voorgekom wat gewissel het van 20mm tot 100mm.

NET VOOR DIE STORM KOM
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As jy met die R82 pad van Sasolburg 
na Koppies se kant toe ry bevind jy 
jou in Case Wêreld en ook die tuiste 

van Cairo Group. Die rooi trekkers loop diep 
in die manne se are en die volbloed Case IH 
handelaar het die sewende generasie van sy 
vlagskip konvensionele trekker, die nuwe 
Magnum™ AFS Connect™ 400, onlangs aan 
boere in Koppies ten toon gestel tydens die 
Cairo Group-boeredag op die plaas van Jaap 
van der Westhuizen, 'n trotse Case 
IH-handelaar en boer.

Dit kom drie dekades nadat die eerste 
Magnum-trekker aan boere onthul is, met 
meer as 150 000 Magnum-trekkers wat 
sedertdien op plase regoor die wêreld begin 
werk het.

Belangrike opgraderings aan die 
Magnum™ AFS Connect™-trekkers is 
binne-in die kajuit en in die trekker self, wat 
die bestuurder en eienaar help om 
boerderybedrywighede beter te bestuur met 
nuwe vlakke van presisie, gemak en 
konnektiwiteit.

Die nuwe reeks is ontwerp na gelang van 
wêreldwye kliënteterugvoer en die resultaat 
is 'n reeks wat die behoeftes van boere erken. 
Hoewel dit voldoen aan die vereistes van die 
innoverende, vooruitdenkende boere wat die 
potensiaal van nuwe presisie-tegnologie 
benut, werk dit op 'n gemaklike manier vir 
diegene wat minder tegnologies ingestel is.

Die binnekant van die kajuit is hersien, 
met behoud van bekende Case IH-konsepte, 
soos pilaarinligtingskerms en sy 
armleuningkontroles, en die verbeterde 
uitvoering van hierdie bedieningselemente 
lig intuïtiewe werking na 'n hoër vlak.

Alexey Savinov, Case IH se 
Produkbemarkingsbestuurder vir die 
Magnum™-reeks in Asië, die Midde-Ooste 
en Afrika, sê “intuïtiewe werking en gemak 
van die bestuurder was 'n noodsaaklikheid 
vir die ontwerp van die nuwe trekkerreeks”.

“Die vooruitgang van die 
bestuurdersomgewing sluit 'n nuwe draaibare 
sitplek, verbeterde lugversorging, 
verwarming- en ventilasiestelsels en nuwe 
motor-styl kontroles in,” het Savinov gesê.

Volgens Jaap van der Westhuizen was daar 
'n hele paar hoogtepunte wat uitgestaan het 
by dié geleentheid. Die uitstalling van die 
nuwe Case IH toerusting by die ontvangsarea 
het omtrent boere se koppe laat draai.

Boere het die geleentheid gehad om na 
kenners te luister, onder andere hoëvlak 
verteenwoordigers van Case IH Suider-
Afrika, tydens 'n voorlegging en was verbaas 

CAIRO GROUP SE BLOED IS ROOI

om te hoor hoe gevorderd die CASE 
IH-tegnologie geword het.

 “Die nuwe AFS Connect-trekkers kan 
nou binne 'n presisie-marge van minder as 
2,5 cm werk, wat beter is as alle 
mededingers,” sê Esmond Coen, hoof van 
Case IH Ag Solutions. Die op- en aflaai 
van data deur AFS Connect word nou ook 
as die vinnigste op die mark geag en die 
aantal funksies en opsies is verstommend. 
Volgens Coen sluit die funskies alles in 
waaraan 'n boer kan dink; van die 
aanduiding van die masjien se ligging, die 
werkstatus en wat dit benodig (soos 
brandstof of onderhoud). Data van die 
bewerkte oppervlakte, of variërende 
toedieningshoeveelhede word ook in reële 
tyd aangeteken en oorgedra en die boer kan 
selfs kyk hoe sy winsvooruitsigte lyk 
terwyl die trekkers deur die lande beweeg.

Volgens Arno du Plessis, Hoof van 

Taktiese Bemarking vir Case IH Suider-
Afrika, kan die nuwe Magnum™ AFS 
Connect™ gesien word as 'n “volledige 
oplossing” vir die boer.

Na die voorlegging het die Magnum™ 
AFS Connect™ 400 sy vermoëns op die 
land gedemonstreer. Boere was veral 
beïndruk met die trekker se verrigting en 
krag in die veld. Op 'n snikhete Vrystaat-dag 
was die luukse, lugversorgde kajuit beslis 'n 
toevlugsoord en boere het nie gehuiwer om 
die trekker te toetsbestuur nie.

Muller van der Westhuizen, 'n produsent 
in die Parys-distrik wat tans met mielies, 
sonneblomme en sojabone boer, meen dié 
trekker se gemaklike en luukse kajuit laat 
hom kop-en-skouers teenoor vorige modelle 
uitstaan.

Vir Jaap van der Westhuizen as handelaar 
is dit 'n groot voorreg om nou direk 
besigheid met CNH Industrial te kan 

doen.  Hy was verheug oor die positiewe 
terugvoer en belangstelling na die 
geleentheid. “Ek is eerlikwaar opgewonde 
vir die toekoms, ten spyte van enige 
moontlike uitdagings. As boer is ek trots om 
te kan sê ek is 'n volbloed CASE 
IH-ondersteuner”.

In sy woorde is “'n Goeie boer se beste 
jaar altyd die een wat op pad is!” 

Jaap van der Westhuizen van Cairo group praat passievol 
oor Case IH se nuwe tegnologie en produkte.

Arno du Plessis, Case IH se Hoof van Taktiese Bemarking 
aan die woord.
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Kerskoerant
17 Desember 2021

MAANDAE - DONDERDAE 
07:30 -17:00

VRYDAE: 07:30 - 16:30

SATERDAE: 08:30 - 13:00

Elsstraat 44, Heilbron
Tel: 058 852 3033

Gemeenskapslede van Heilbron is 
keelvol vir die poskantoor se swak 
diens. “Ons staan in lang rye om ons 

R350-Sassa toelaag te ontvang, en elke keer 
is daar verskonings.” Verskeie lede is van 
mening dat hulle alreeds vir 3 maande nie 
hulle gelde ontvang nie en vind dit 
onaanvaarbaar. Met besoek aan Heilbron 
poskantoor was daar glo nie geld nie en het 
een van die werknemers Heilbron Herald 

SWAK SASSA BETALINGS
gevra om nie betrokke te raak nie. Geen 
verdere kommentaar kon verkry word oor 
die probleem nie. Tussen beurtkrag, aflyn 
sisteme en geen kontant om betalings te 
doen nie, sal verskeie lede eers weer oor 
twee weke by die ry kan inval.

Almal bo die ouderdom van 12 jaar 
kan die Covid-19-inenting kry. 
Vir mense van Heilbron is die 

Tokollo Hospitaal gedurende die week 
oop vanaf 08:00 tot 16:00. Die digitale 
inentingssertifikaat vir Covid-19 kan slegs 
verkry word deur diegene wat volledig 
ingeënt is. Gaan na https://vaccine.
certificate.health.gov.za/ om vandag joune 
af te laai.

Die jongste inligting deurgegee van 
Fezile Dabi Distrikgesondheidsdienste 
dateer tot op 27 Oktober 2021 en dui aan 
Ngwathe het 5 495 bevestigde Covid-19 
gevalle waarvan Heilbron op 1 333 staan 

COVID-19 IN HEILBRON

en is daar 3 positiewe gevalle bygevoeg 
sedert 14 Oktober 2021. Die hele Fezile 
Dabi distrik het 24 555 bevestigde gevalle 
aangekondig. Daar word beraam dat reeds 
43.40% van die Vrystaat se populasie ten 
volle ingeënt is.
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Elsstraat 44 • Heilbron
Tel: 058 852 3033

MAANDAE -  DONDERDAE: 
07:30 -17:00

VRYDAE: 07:30 - 16:30

SATERDAE: 08:30 - 13:00

"Tydens 'n munisipale verkiesing, anders 
as by 'n nasionale verkiesing waar kiesers 
slegs vir 'n party stem en die party sy 
kandidate intern aanwys, kan kiesers met 'n 
munisipale verkiesing ook stem vir 'n 
spesifieke kandidaat om sy/haar wyk in die 
stadsraad te verteenwoordig" sê raadslid 
Phillip van der Merwe, 
burgemeesterskandidaat van die VF Plus in 
die komende verkiesing.

Volgens hom is daar tans nog kiesers wat 
nog bietjie onseker is oor hoe presies die 
stemproses gedurende 'n  munisipale 
verkiesing verloop. Raadslid van der Merwe 
verduidelik die proses as volg - Kiesers stem 
eerstens vir 'n kandidaat om die wyk waarin 
die kieser woon in die raad te 
verteenwoordig. Die stembrief wat vir 
hierdie doel gebruik word is wit en grys van 
kleur en bevat benewens die partye se logos 
ook die name van die kandidate wat elke 
deelnemende party in die verkiesing 
verteenwoordig. Die kandidaat wat die 
meeste stemme op hom verenig uit hoofde 
van hierdie stembriewe wen en word dan die 
wyksraadslid vir die wyk.

Kiesers kry egter 'n tweede stembrief 
waarop net die relevante partye se logos 
verskyn.Om dit verder te onderskei is die 
stembrief geel van kleur. Dit word gebruik 
om te stem vir die kandidate wat hul partye 

“Anders as by 'n nasionale verkiesing waar 'n kieser op enige plek 
sy nasionale stembrief kan bekom en sy stem kan uitbring, kan 
kiesers met 'n munisipale verkiesing slegs stem in die wyk waar hy 
of sy geregistreer is” sê  Phillip van der Merwe, VF Plus raadslid en 
die party se burgemeesterskandidaat vir die komende verkiesing. 
Om te kan stem moet 'n kieser se naam en adres dus op die 
Onafhanklike Verkiesingskommissie se kieserslys verskyn en hy/sy 
mag slegs stem in die wyk waarbinne sy/haar adres, soos dit op die 
kieserslys verskyn, geleë is.
Persone wie nie op stemdag, 1 November 2021, in die gebied waar 
hulle geregistreer is aanwesig gaan wees nie, kon vroeër aansoek 
gedoen het om op een van die twee spesiale stemdae, 30 en 31 
Oktober 2021, te stem. Die tyd waarbinne sulke aansoeke gedoen 
kon word het egter reeds verstryk. 'n Persoon wie dus nie op 
stemdag fisies in sy wyk sal wees nie en ook nie betyds aansoek 
gedoen het om 'n spesiale stem uit te bring nie, sal eenvoudig 
ongelukkig nie kan stem nie.  
Kiesers wie onseker is of hulle en waar hulle geregistreer is, kan hul 
identiteitsnommer sms na 34139 en sal 'n sms terugontvang wat 
aandui of hulle geregistreer is en waar hulle stempunt is. Kiesers 
moet kennis neem dat hulle NIE by 'n politieke party kan registreer 
nie – slegs by die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Politieke 
partye het wel databasisse waarop hulle kiesers “registreer”, maar 
sodanige “registrasie” bring nie stemreg mee nie. 
“Kiesers word dus aangeraai om teleurstelling te voorkom en betyds 
hul status by die Onafhanklike Verkiesingskommissie na te gaan 
deur bostaande sms diens te gebruik”, sê raadslid Van der Merwe.

MUNISIPALE VERKIESING: HOE WERK STEMBRIEWE
as proporsionele kandidate sal verteenwoordig. Raadslid van der 
Merwe verduidelik dat 'n munisipale raad deels (50%) saamgestel 
word uit wyksraadslede en deels (50%) uit proporsioneel verkose 
raadslede. Die berekening om te bepaal hoeveel proporsionele 
kandidate 'n spesifieke party verkies gekry het, geskied deur al die 
stemme wat die party op beide die wyk stembriewe en proporsionele 
stembriewe bymekaar te tel. So word dan bepaal welke persentasie 
van die totale uitgebragte stemme 'n bepaalde party verkry het. 'n 
Party wat dan byvoorbeeld 40% van die totale stemme (op beide 
stembriewe saamgetel)  verkry het kry ook 40% van die beskikbare 
setels vir proporsionele raadslede. Soos met nasionale verkiesings 
wys partye intern hul proporsionele raadslede in volgorde van 
voorkeur aan. Kiesers moet dus in gedagte hou dat ’n persoon sy eie 
stem, wanneer dit by proporsionele raadslede kom,  eintlik 
neutraliseer indien die persoon op die eerste stembrief vir een party 
en op die tweede vir 'n ander party sou stem. 

Kiesers kry egter ook 'n derde stembrief. Die een is groen van 
kleur en hierdie stem bepaal 'n deelnemende party se 
verteenwoordiging in die Distriksraad.  Raadslede vir die 
Distriksraad word slegs op proporsionele basis verkies. Die 
stembriewe bevat gevolglik weereens nie enige kandidate se name 
nie, maar slegs die logos van die deelnemende partye. Soos met die 
tweede stembrief vir die munisipale raadslede hierbo, verkry 'n party 
setels in die Distriksraad ooreenkomstig die persentasie wat die 
totale aantal stemme op hom verenig verteenwoordig, teenoor die 
totale stemme uitgebring. Weereens wys partye intern hul kandidate 
in voorkeurvolgorde aan.  

"Ek vertrou hierdie uiteensetting help om meer duidelikheid te 
bring waar kiesers nog getwyfel het oor die stemproses" sluit 
raadslid van der Merwe af. 

MUNISIPALE VERKIESING: WAAR STEM EK ?

VERKIESING: DA WIL NGWATHE MILJOENE BESPAAR
Vonke mag hier spat reeds kort na 

aanstaande Maandag se munisipale 
verkiesing. DA-kandidate wat 

verkies word vir Ngwathe se nuwe stadsraad 
gaan onmiddellik poog om die munisipale 
bestuurstelsel te verander. Hulle sê 'n 
verandering sal miljoene rande bespaar.  

Dit werk so: Ngwathe het sedert 2017 'n 
Uitvoerende Burgemeester wat aan die hoof 
staan van 'n sogenaamde 
Burgemeesterskomitee. Al agt komiteelede 
daarin dien voltyds. Voor 2017 was daar 
egter 'n uitvoerende komitee, almal deeltyds, 
onder 'n nie-uitvoerende burgemeester. “Die 
vorige stelsel met sy deeltydse lede was baie 
goedkoper, en die komitee was 'n veelparty-
komitees,” sê DA-raadslid Arnold 
Schoonwinkel.

Net na die vorige verkiesing het die ANC-
meerderheid die ou stelsel uitgestem, ten 
spyte van sterk protes deur die DA.     
Ngwathe het daarna die Provinsie gevra om 
die huidige, en baie duurder, stelsel goed te 
keur. Die Provinsie (destyds onder Premier 
Ace Magashule) het goedkeuring verleen, en 
Ngwathe het die nuwe duurder stelsel 
gedurende 2017 ingevoer. Sedertdien dien 
raadslede voltyds op die 
burgemeesterskomitee, en opposisiepartye is 
ook nie meer daarop verteenwoordig nie.    

Die burgemeester, speaker, en senior amptenare verdien almal ook 
heelwat meer. "Dis 'n duur stelsel wat miljoene rand kos, sonder 
enige voordeel vir dienslewering," sê Schoonwinkel.  Die DA wou 
dit destyds probeer laat omkeer, maar regsopinie aan hulle was om 
te wag tot 'n nuwe raad verkies word. "Dit gebeur natuurlik hierdie 
Maandag," sê Schoonwinkel.

As hy herkies word wil hy stry vir 'n onmiddellike terugkeer na 
die vorige stelsel. Ander DA-kandidate, soos Marié la Cock en Saal 
de Jager, sal dit geesdriftig steun indien hulle verkies word. "Die 
huidige stelsel is onnodig duur, en dit sluit opposisielede totaal uit 
van die belangrike besluite wat op uitvoerende vlak geneem word," 
sê Saal de Jager, 'n sakeman van Parys.

Die DA se Vrystaatse segspersoon oor plaaslike regering, Me 
Leona Kleynhans LPW, sê die DA ondersteun elke poging om 
munisipale kostes te besnoei en dienslewering te verbeter. Die 
voorgestelde verandering mag Ngwathe soveel as R5 miljoen per 
jaar bespaar. DA-koukusvoorsitter Carina Serfontein verwag die 
stryd hieroor "sal moeilik wees" maar in belang van alle 
inwoners. "Die Burgemeesterskomitee, almal ANC-lede, sal 
natuurlik veg vir hul hoë salarisse, en sal kan staatmaak op die steun 
van Ngwathe se werknemers, en sekerlik ook dié se vakunies."

Indien u enige nuus vir die 

Heilbron Herald het kontak 

Silma Petzer.
Tel: 058 852 3033.

Dinsdagaand is daar weer balle gerol 
tydens die besigheidsliga, op en af, 
14 spanne met 56 spelers. Met al 

die advies wat heen en weer gegee word, 
klink dit soms of daar 156 spelers op die 
baan is. Vat gras!! Jy is te sterk, gooi sagter! 
So word elke kop onder groot gelag en 
oorverdowende gejuig voltooi, veral as 'n 
bal per geluk of is dit dalk per ongeluk, naby 
die wit bal eindig. Dit is nou die spanne met 
name soos Troepe, Trawante en Safaris. Is dit 
toevallig dat dit die spanne is wat bestaan uit 
die “swakker” geslag??

Dan is daar die spanne wat ernstig is en 
die konsentrasie loop hoog. By hierdie 
spanne is die advies en aanwysings baie 
presies. Dis nou die manne wat die klein wit 
balletjies op die golfbaan rondjaag, maar 
hier is ook 'n nuuswaardige span en hulle 
impakspeler is 'n omie wat weet hoe om te 
rol en as hy so oor sy bokbaardjie vryf dan 
weet die spanlede nou moet hulle 
konsentreer. Saam met die manne wat die 
“steaks” kan sny is daar tans 4 spanne wat 

SÒ ROL ONS!

mekaar in die semifinaal sal aanvat: 
Gholfklub, Ematla, What’s News en OJ’s 
Meat Market. Dit voorspel ŉ geveg tot die 
bittere einde, maar hierdie geveg sal eers 
geveg kan word wanneer daar weer genoeg 
krag is om die ligte aan te skakel.

So van rol gepraat stuur JC vir my  ŉ 
“video clip” daar van Lekkerbreek af om te 
wys hoe Dolly se alter ego, Helena, die aand, 
na die dag se spel, sommer self ook op die 
baan gaan rol. Ek het belowe om nie uit te 
praat nie, maar dis lekker op Lekkerbreek! 
Nuutste inligting is dat hulle 5 van hul 8 
wedstryde gewen het, wat uitstekend is vir 
twee nuwe rolbalspelers.
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Sport

Dubbels bring die tier in jou uit, vra 
maar vir Tiger Woods. Verlede 
Saterdag het die dubbel-putjiespel 

dit ook reggekry dat die spelers uitstekende 
tellings aangeteken het. Die eerste vier 
pryswenners het almal vier houe en beter as 
hulle voorgee aangeteken wat ongekend is. 
Abrie Watson en Edward Muller wen Jackie 
Leonard en Wiam Rautenbach 2&1. Pieter 

DUBBELS LAAT JOU GOED SPEEL

Wenners van verlede week se kompetisie soos volg: Willem Loots (40), Arnold Saaiman (41), Abrie Watson (41) en  Jackie Leonard (41).

van Staden en Arnold Saaiman se brieke 
was los, hulle wen Willem Loots en Ruan 
Mienie 5&4.

More se RSA Seed and Grain-dag gaan 'n 
grote wees en spelers word gevra om reeds 
vanaf 09:00 daar te wees. Daar wag 'n hele 
klomp verrassings vir die deelnemers. Die 
setperke is op kompetisie standaard en 
goeie reëns het bygedra tot ideale toestande.
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