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Linette Retief

ie ontwikkelaar Craft Ho-
mes se onlangse beleg-
ging van R18 miljoen in
sy Heron Banks-gholf

landgoed het bygedra tot die kon-
struksie van 'n bykomende oor-
hoofse kraglyn wat 'n bykomende
88 kV elektrisiteit sal verskaf.

Dié ekstra krag sal nie net aan
die vraag van die finale fase van
Heron Banks voldoen nie, maar
sal ook sorg vir broodnodige toe-
voer aan die groter Vaal-gemeen-
skap.

Die konstruksie van die krag-
lyn, wat in Junie 'n aanvang ge-
neem het, demonstreer die
vertroue van die plaaslike muni-
sipale raad en die privaat ont-
wikkelaar in dié spoglandgoed.

Tydens 'n byeenkoms wat op
die landgoed plaasgevind het, het
die raad, die ontwikkelaar en die
aandeelhouers hul toewyding aan
die projek uitgespreek.

"Die kraglyn sal die gewildheid
van die landgoed nog verder ver-
hoog," het Annatjie Andrew, die
landgoedbestuurder, by die ge-
leentheid gesê.

"Hoewel daar ander landgoede-
re in die area is, bly Heron
Banks met sy oorvloed van voël-
lewe, 'n skouspelagtige gholfbaan
en rustige leefstyl, in 'n klas van
sy eie.

"Die bykomende kragtoevoer
sal beslis ook verkope aanwak-
ker."

Die bekoring van die landgoed
het die laaste paar jaar gegroei,
met die gholfbaan wat elke na-
week toenemende getalle gholf.
spelers lok.
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Heron Banks is 'n idilliese en veilige hawe, omring deur voël- en dierelewe en ongerepte natuurskoon.

Nógkrag vir Hero
Afgesienvan gholf is
die leefstyl by Heron
Banks ideaal vir ko-
pers wat wil wegbreek
van die besigestads-
lewe.

Die baan, wat deur Danie
Obermeyer ontwerp is, bied
asemrowende uitsigte vanaf elk
van die 18 putjies wat naatloos
tussen ongerepte vleilande en die
Vaalrivier loop.

Heron Bank is ook die voor-
keurvenue vir gereelde gebeure
soos die Vaal Toyota Day en die
Junior Vrystaatse Ope.

Die internasionale kollig het
onlangs op die landgoed geval toe

die Suid-Afrikaanse Miljoendol-
lar-duifwedvlug daar plaasgevind
het - 'n geleentheid wat byge-
woon is deur beleggers van oor
die wêreld heen.

Afgesien van gholf is die leef
styl by Heron Banks ideaal vir
kopers wat wil wegbreek van die
besige stadslewe.

Die landgoed is besonder veilig
en omring deur 'n oorvloed van
natuurlike dierelewe.

Banks
Met die nuwe kraglyn in aan-

bou en vooruitsigte wat by die
dag verbeter, bied Craft Homes
aan voornemende kopers opsies
te kus en te keur. Nuwe eienaars
kan byvoorbeeld kies tussen 'n
voltitel-erf met 'n boupakket of 'n
meenthuis.

Dit alles en meer is faktore wat
Heron Banks as 'n baken van lig
aan die oewers van die Vaalri-
vier nog helderder laat skyn.


