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SUDOKU
Each grid is made up of nine columns by nine rows. This grid is then divided into 
groups of nine boxes giving a total of nine blocks. Each of these nine blocks must 
have the numbers 1 to 9 placed in them, but here is the catch - no row and no col-
umn can have any number repeated so your job is to place the numbers in the boxes 
without repetition in the rows and columns.   
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Om die ouderdom van 100 te bereik is 
'n groot voorreg, om nog gesond en 
bewus te wees van alles rondom jou 

is 'n groter voorreg. 'n Inwoner van Huis 
Bron-van-Heil, Tannie Rhoda Heyns, het 
Maandag 25 Maart 2019 haar 100ste ver-
jaarsdag met oorgawe gevier. Met lekker 
eet- en drinkgoed is daar heerlik saam- 
gekuier op die groot dag. “Dit was so lekker 
om bederf te word op my verjaarsdag”, sê 
sy met 'n groot glimlag. Heyns se seun het 
al die pad van Zimbabwe af gekom om die 
spesiale dag saam sy moeder te kan vier. 
Tannie Rhoda is in 1919 gebore en het groot 

Sommer twee verjaarsdae so op mekaar 
is gedurende die week by Huis Bron-
van-Heil gevier. Tannie Soekie van 

Graan het 99 jaar oud geword op Dinsdag, 
26 Maart 2019. Sy is 'n spesiale inwoner en 
die langste woonagtig in Huis Bron-van-
Heil - 22 jaar. Tannie Soekie is in Vrede 
gebore. Sy het daar grootgeword en as 'n 
boervrou gewerk. Sy het verhuis na Heilbron 
waar sy al meer as 30 jaar woon. Sy was 
werksaam by die destydse Handelshuis en 

daarna by Edgars. Daar het Tannie Soekie 
gewerk totdat sy afgetree het. Sy is geseënd 
met twee kinders, 'n seun en 'n dogter, 5 
kleinkinders, 8 agterkleinkinders en wonder-
baarlik 7 agter-agterkleinkinders. Op die foto 
is Geraldine van Graan, Tannie Soekie van 
Graan en haar seun, Hennie van Graan. Hulle 
is afkomstig van Mosselbaai. Die inwoners 
van Huis Bron-van-Heil is 'n tweede dag 
bederf met lekker eetgoed om die verjaars-
dae mee te vier.

Soekie word 99 jaar

Op die foto vl: Geraldine van Graan, Tannie Soekie van Graan en haar seun, Hennie van 
Graan. 

geword in Zimbabwe, waar sy 70 jaar 
gewoon het. Haar man was destyds 'n boer 
in Zimbabwe, maar is in 1996 oorlede. Sy 
het in 'n besigheid se kantoor vir 10 jaar 
gewerk. Op die ouderdom van 70 het sy 
daar afgetree en verhuis na Heilbron waar 
sy nou 30 jaar lank woon. Sy is ook al 10 
jaar woonagtig te Huis Bron-van-Heil. 
Tannie Rhoda het twee seuns uit haar 
huwelik, 5 kleinkinders en 10 agterklein-
kinders. Sy meen sy is nog heeltemal 
gesond, behalwe vir al die pyne en skete 
wat met die ouderdom gepaard gaan.

100 Jaar mylpaal 
bereik


