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Besoek ons vir al u skryfbehoefte benodigdhede, digitale 
drukwerk, wye formaat drukwerk, korporatiewe drag, 
geskenke, kantoormeubels, oorpakke, veiligheidsklere 
en -skoene, informele drag en vele meer ...

BESIGHEIDSURE
Maandae tot Donderdae:  07:30 tot 17:00 
Vrydae: 07:30 tot 16:30 |  Saterdae: 08:30 tot 13:00

Elsstraat 44 • Heilbron
Tel:  058 852 3033 

Faks:  058 853 0140
heraldnuus@heilbron.co.za

Redakteur
Die volgende skrywe is ontvang van 

Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil 
gerig aan die redakteur. 

Ai, hoe sê mens dankie aan al die vriende-
like en omgee mense, vir al hulle bydraes, 
harde werk en hulp om so 'n groot sukses 
van Huis Bron-van-Heil se basaar te gemaak 
het. En was al die werkers so vriendelik. 'n 
Mens kon sien dat almal met liefde hulle 
kant gebring het. Ons kan nie een uitsonde-
ring maak nie, alles tot die geringste bydraes 
was puik. Elke bydrae was belangrik tot 
sukses en volgens my mening van puik 
gehalte. 

Baie dankie vir finansiële ondersteuning 
en aan almal wat gesorg het dat die tafels vol 
was om te geniet. 

Dankie ook aan hulle wat gesorg het vir 'n 

Briewe aan:
lekker groot tent, wat tot groot hulp was. 
Dankie aan die personeel van Huis Bron-van-
Heil, wat ook hulle plek volgestaan het, seker 
onder die die leiding van Sophie, wat haar 
plek ook volgestaan het. Ek kan maar net sê 
wat 'n Groot Genade uit die Hand van die 
Here, dat daar nog soveel was om te kon 
koop en geniet. Hom kom al die Eer toe.

Daar was lekker braaivleis, lekker poeding, 
gebak om van te kies en te keur. En was die 
pannekoek ook nie lekker! 

Alles wat aangebied was, was puik. Ons 
waardeer julle almal.

Daar was só baie oop harte en hande wat 
dit met liefde gedoen het.

Nogmaals baie dankie. Ek kan maar net sê 
'n basaar is altyd vir my 'n wonderlike iets!

Oorgedra, van Heléne Howell.

Water is liefde. Water is lewe. En 
daar is 'n tekort. Wêreld Water 
Dag is eers die 22ste Maart, maar 

dit beteken nie dat jy hoef te wag tot dan nie. 
Dit is 'n dag wat gebruik word as herinnering 
aan die belangrikheid van hoe kosbaar hier-
die hulpbron is. Dit is egter van belang om 
nou al waterwys te wees. 

Hier is 'n paar maklike wenke om ons kos-
baarste hulpbron te bespaar.

BEPERK JOU STORTTYD
Ons weet almal dat die stort die plek is 

waar ons ons oudisies oefen en ons oor die 
mees betekenisvolle vrae van die lewe 
nadink. Maar het u geweet dat dit tot 21 000 
liter water per jaar kan spaar deur te stort in 
vyf minute of minder?

Skakel die water af terwyl jy tande borsel 
of skeer.

As jy by die wasbak is, moet jy nie toelaat 
dat die water loop terwyl jy jou tande borsel 
of skeer nie. As jy in die stort is, moet jy die 
water afskakel terwyl u beenhare skeer.

WAS SLEGS BORDE AS DIT NODIG 
IS.

Jy hoef nie 'n bord in die wasbak te sit as 
daar net 'n toebroodjie of 'n paar Oreos 
daarop was nie. As jy die krummels afskud, 
is dit so goed soos nuut. Nog beter - gebruik 
papierborde. Dit is waterbesparing op sy 
beste.

WATER JOU PLANTE MET HER-
WINDE WATER.

As die ys in jou drankie gesmelt het of 
daar nog water in die pot is om pasta te 
maak, kan jy dit gebruik om jou plante nat te 
maak. Jy kan eintlik enige water gebruik wat 
nie giftige chemikalieë bevat nie - dit word 
gryswater genoem.

HERWIN
Deur plastiek en ander huishoudelike afval 

te herwin, bespaar dit eintlik 
water. Waarom? Omdat die 
skep van nuwe produkte 
water benodig en as u 
herwin, hoef onderne-
mings nie van nuuts 
af nuwe materiale 
te skep nie. Merk 
plastiekhouers 
onder plastiek, 
papier, tin en 
organiese afval 
en begin her-
win.

M A A K 
ENIGE LEK-
KASIES REG.

Kry iemand wat 
weet wat hulle doen 
om enige lekkasies in 
jou huis reg te stel. Want 
as lekkende krane konstant 
drup, kan hulle tot 40 000 liter 
per jaar mors.

WATER JOU TUIN AS DIE SON 
ONDER IS.

As jy jou tuin vroeg in die oggend of 
laát aand natmaak, kan die gras en plante 
water opsuig sonder dat dit deur die son 
verdamp word. Dit kan elke keer tot 100 
liter bespaar.

GEBRUIK GRYSWATER OM TOI-
LETTE TE SPOEL.

As jy nie 'n stort het nie of bad meer 
geniet, nadat jy klaar gebad het, vul 'n 
emmer met die badwater en giet dit in die 
toilettenk of bak. As jy stort, kan jy 'n 
emmer gebruik om water te versamel ter-
wyl jy stort. Staan net in die stort en laat 
die water versamel soos u dit gereeld 
doen. Hierdie metode gee jou ook 'n gratis 
armoefening - om emmers water heen en 
weer te dra is eintlik baie oefening.

Water is liefde! Water is lewe!

Wat het eerste gekom, die plant of 
die saad?

Die vroegste fossiele van 
komplekse landplante dateer uit ongeveer 
470 miljoen jaar gelede. Dit lyk soos le-
wermosse - 'n  eenvoudige mos - en word 
voortgebring deur spore vry te laat wat 
weggevoer word as dit reën. Spore bevat 
'n enkele sel, terwyl 'n saad 'n multisel-

Het jy geweet ?...
lulêre, bevrugte embrio bevat wat beskerm 
word teen uitdroging deur 'n taai laag. 

Hierdie ekstra funksies het nog 150 mil-
joen jaar geduur om te ontwikkel, waarna 
die eerste saaddraende plante na vore 
gekom het. Plante het dus ver eerste gekom.

• Daar kan meer as 1000 sade in 'n gra-
naat wees.

WAS SLEGS 'N VOL WAS-
MASJIEN KLERE.

Hierdie een is een-
voudig. Moenie die 

siklus begin as die 
masjien nie vol is 
nie. Dit geld vir 
jou wasmasjien 
en skottelgoed-
wasser.

SIT 'N 
P L A S T I E K -
BOTTEL IN 
JOU TOILET-

TENK

Sit 'n duim of 
twee sand of klip-

pies onder in 'n bottel 
van een liter om dit af te 

weeg. Vul die res van die 
bottel met water en plaas dit 

in u toilettenk, weg van die bedienings-
meganisme. In 'n gemiddelde huis kan die 
bottel elke dag vyf liter of meer water 
bespaar sonder om die doeltreffendheid van 
die toilet te benadeel. As u tenk groot 
genoeg is, kan jy selfs twee bottels insit.

SÊ VIR DIE KINDERS OM NIE MET 
DIE TUINSLANG EN SPROEIERS TE 
SPEEL NIE

Kinders speel graag op 'n warm dag 
onder 'n tuinslang of sprinkelaar. Ongelukkig 
is hierdie speeletjie baie kosbare water en 
dit moet ontmoedig word.

GAAN LEKKASIES IN PYPE, 
KRAANBANDE EN KOPPELINGS NA

Dit is makliker om lekkasies buite die 
huis te ignoreer, aangesien dit nie die vloer 
bemors of snags wakker hou nie. Dit is egter 
net so belangrik soos dié binne die huis.


