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Putjiespel skop
vroeg af PolisieDie jaarlikse putjiespel skop
vanjaar vroeg af met die eerste
rondtes wat reeds in Maart afgehandel word. Die bestuur het dit
goed gedink dat daar vanjaar
weer 'n dubbel putjiespel moet
wees en pare kan reeds inskryf
vir die kompetisie.
Ledegelde is betaalbaar voor
einde Februarie en lede word
versoek om dit stiptelik na te
kom. Lede wie se gelde nie teen
einde Februarie betaal is nie gaan
geblok word op die sisteem, dit
geld ook vir sosiale lede.
Daar was geen formele spel
verlede Saterdag nie as gevolg
van die Vegkop Rally, vandag
speel daar 'n groep van
Commodity Trading en môre sal
daar gewone spel wees.
Die klubkampioenskappe is
die 23ste Maart en Kopanang

brokkies

borg 'n betterball kompetisie op
die 16 de Maart.
Star Slaghuis is vanjaar die
amptelike borg van die klubkampioenskappe.

• Heilbron polisie versoek dat alle inwoners hul waardevolle items en eiendomme
moet afneem en afskrifte daarvan hou.
Maak seker die item- of reeksnommer word
ook by die afskrifte aangebring. Dit vergemaklik die polisie se werk geweldig baie
om die gesteelde items wat gevind is weer
aan die regte eienaar terug te besorg. Daar is
reeds waardevolle items teruggevind
waarvan die eienaars ontbekend is.
• Huisinbrake neem steeds toe. Daar is
reeds 'n paar verdagtes gevang en in hegtenis
geneem, maar die inbraak syfers bly
onveranderd. Baie van hierdie inbrake vind
in Phiritona plaas. Wees versigtig en neem
die nodige stappe om huise en waardevolle
items beter te beveilig.

Load shedding schedule
STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

Erkenning: www.loadshedding.eskom.co.za

16

23

MAANDAE TOT DONDERDAE
07:30 tot 17:00
VRYDAE - 07:30 tot 16:30
SATERDAE - 08:30 tot 13:00

Kontak ons gerus vir flinke en
vriendelike diens.
Elsstraat 44 • Heilbron • 9650
Tel: 058 852 3033

