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Indien u enige nuus vir die  koerant het, skakel of 
stuur e-pos vir Jolandri by 079 846 1075 of 

058 852 3033 E-pos:  heraldnuus@heilbron.co.za

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 co-
lumn can have any number repeated so your job is to place the numbers in the 
boxes without repetition in the rows and columns.   

Redakteur
Die volgende skrywe is ont-

vang van Heléne Howell gerig 
aan die redakteur. 

Skoonheidsmiddels
'n Christenvrou is eendag 

gevra wat sy gebruik om haar 
hele wese so pragtig, en aantrek-
lik te maak. Sy het geantwoord: 
"Vir  my lippe, gebruik ek die 
Waarheid"

Vir my stem, vriendelikheid.
Vir my oë gebruik ek barmhar-

tigheid
Vir my hande, liefdadigheid
Vir my postuur, opregtheid.
Vir my hart gebruik ek liefde.
Vir enigeen wat nie van my 

hou nie. Gebruik ek gebed.

Briewe aan:

(Geneem uit Heilbron se kerk-
blaadjie)

Wat is die lewe? As jy kan 
vergewe sonder om 'n woord te 
sê. As jy liefde in iemand se oë 
sien, sonder om te vra. As jy kan 
glimlag sonder 'n rede. As jy kan 
gee, sonder om terug te verwag. 
As jy luister na die Stem van 
God sonder om te twyfel. Kan 
weet, daar's 'n Hand wat jou 
vashou as jy gly. Sy liefde wat 
jou optel as jy val. Arms van 
Hom wat jou stut, as jy struikel. 
Met Hom by jou, dis die Lewe!

Ingestuur deur Heléne

Dienssentrum lede leer meer 
van "karakter-koekies" 

Professor Google praat van koekies met glans versiering, maar by Heilbron Dienssentrum praat hulle sommer van karakter-koekies. Yolande 
Rossouw het vir die lede kom demonstreer hoe om "ice biscuits" te maak. Die lede het dit baie interessant gevind. Op die foto is van die karakter-
koekies en Yolande Rossouw. 

Misdaad statistiek 
in Suid-Afrika
In die afgelope drie finansiële jare 

(vanaf 2015/16) is meer mense met 
messe en skerp voorwerpe in Suid-

Afrika vermoor as met vuurwapens. Bowen-
dien het die polisie geen rekord oor hoeveel 
van die betrokke vuurwapens wettig of on-
wettig was nie. Dít blyk uit die antwoord 
van die minister van polisie, Bheki Cele, op 
'n amptelike parlementêre vraag van die VF 
Plus oor die aangeleentheid. Op die vraag oor 
hoeveel mense in die drie finansiële jare met 
vuurwapens, en hoeveel met messe en skerp 
voorwerpe vermoor is, het die minister geant-
woord dat 20 907 mense met messe en skerp 
voorwerpe vermoor is, teenoor die 17 914 
deur vuurwapens. In die ooreenstemmende 
tydperk is 58 025 moorde in Suid-Afrika 
gepleeg. Die minister kon nie antwoord op 
die vraag oor hoeveel van die vuurwapens 
wat by dié misdade betrokke was wettige 
vuurwapens en hoeveel onwettige vuurwa-
pens was nie. Volgens hom kan die misdaad-
administratiewe stelsel nie onderskei tussen 
wettige en onwettige vuurwapens nie. Die 
verskoning dat die misdaad-administratiewe 
stelsel nie kan onderskei tussen wettige en 
onwettige wapens nie is swak en onaan-
vaarbaar. Die huidige minister en vorige 
ministers van polisie het deurentyd wettige 
vuurwapen-eienaars daarvan beskuldig dat 
hulle die oorsaak is van geweldsmisdaad 
en dat die meeste moorde met vuurwapens 
gepleeg word. Nou erken die minister dit is 
onwaar en hy is die wettige vuurwapen-eie-
naars van Suid-Afrika 'n verskoning verskul-
dig. Bheki Cele se onlangse uitspraak by die                                                  
vernietiging van vuurwapens by Arcelor-
Mittal in Vereeniging dat dit beter sal wees 

as private burgers eendag geen wapens het 
nie en slegs die polisie en soldate toegang 
tot vuurwapens het, is ondeurdag aangesien 
hy sy uitlating grond op die mite dat meeste 
moorde gepleeg word met vuurwapens. Die 
minister erken dat onwettige vuurwapens 'n 
groot probleem is, maar onwettige wapens 
neem toe as gevolg van onwettige wapen-
handel, diefstal by polisiekantore en ander 
staatsinstellings. Die minister moet die syfer 
verskaf oor hoeveel vuurwapens by staatsin-
stellings, en hoeveel in private besit gesteel 
en geroof is. Hy moet ook sê hoeveel onwet-
tige wapens daar is deur wapensmokkelary. 
Die jongste misdaadsyfers is 'n bewys dat die 
polisie misdaad, en veral geweldsmisdaad, 
nie onder beheer het nie en dus faal in sy 
grondwetlike plig om die mense en hulle be-
sittings in Suid-Afrika te beskerm. Indien die 
staat jou nie kan beskerm nie, het jy die vol-
ste reg om jou en jou gesin met al die moont-
like middels te beskerm, insluitend die besit 
van 'n vuurwapen ter selfverdediging. Dit is 
ook 'n gemeenregtelike reg wat elkeen het. 
Die ontwapening van die burgery sal misda-
digers bevoordeel en misdaad bevorder wat 
dramaties sal toeneem. Die industrie en veral 
die wildbedryf in Suid-Afrika wat meer as 
R10 miljard bydra tot die ekonomie, sal ver-
nietig word. Die Vryheidsfront Plus sal alles 
in sy vermoë doen om teen die moontlike 
ontwapening van die publiek terug te slaan 
deur die reg van die gebruik van vuurwapens 
te verdedig en te verseker. 

Kontaknommers: 083 627 4397 / 065 801 
7216.

Bron: Dr. Pieter Groenewald - 
VF Plus-leier

Die besit van vuurwapens

Els Street 44 Heilbron
Tel: 058 8523 033

E-Mail: heraldoffice@ heilbron.co.za

'n Vasvrae tussen die lede van Heilbron Dienssentrum is altyd baie gewild en hope pret. Hierdie week het Span-A 
gewen met elkeen 'n sjokolade as prys. Span-B moes elkeen met 'n toffie tevrede wees. Volgende week se onder-
werp op die program is GENADEDOOD. Dit beloof om baie insiggewend te wees.

Hope pret by Heilbron 
Dienssentrum


