
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 column can have any number re-
peated so your job is to place the numbers in the boxes without repetition 
in the rows and columns.   
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As kontaklense in die 
toilet afgespoel word, 
kan dit bydra tot die 

groeiende probleem van mik-
roplastiese besoedeling in die 
wêreld se oseane, sê navorsers 
van die Arizona State Univer-
sity. Hulle skat dat tot 10 ton 

plastiese lense - jaarliks   in die 
VS in afvalwater beland. 

Sodra dit in die water is, 
breek die lense op om mikro-
plastiek te vorm wat deur 
seediere ingeneem kan word 
en 'n negatiewe impak op die 
seelewe het.

Het jy geweet ?...

75 Jaar van Groot Genade
Ds Hendrik van Rensburg sal die 
diens waarneem die 16de 
Februarie 2020.  
Ds Hendrik is van die Tzaneen 
gemeente en seun uit die 
gemeente Frankfort. 
Na die erediens sal verversings 
beskikbaar wees. Vir meer 
besonderhede kontak ds Pieter 
van Wyk by Sel: 083 594 3078 of 
E-Pos: pietervanwyk2007@
yahoo.com. 

EG Kerk 
Frankfort

HEILBRON HERALD, VRYDAG 16 MAART 2001 - IS ERNSTIG OOR MISDAAD
Reitz Polisiediens het op 1 Maart 2001 'n operasie vir gesteelde voertuie, vuurwapens en dwelmverwante mis-
drywe gehou. Vir die operasie is die Polisiehelikopter van Johannesburg gebruik, wat bewegings en verdagte 
omstandighede uit die lug waargeneem het. Vyf persone is gearresteer tydens die operasie in verband met dwelm-
verwante misdrywe. Op die foto verskyn Insp. Steyn van Johannesburg Lugvleuel, asook die vlieënier Supt. Marais, 
Die Stasiekommissaris Kapt. Aucamp en Ser. Liebenberg.

Nege verdagtes sal hul eerste 
verskyning in die hof maak nadat 
hulle deur die polisie in hegtenis 

geneem is by 'n skool in Phiritona, Heilbron. 
Op Vrydag, 7 Februarie 2020 het die 

skoolhoof omstreeks 07:30 met die polisie 
kontak gemaak, nadat hy gewaarsku is oor 
'n groep van ongeveer 20 seuns wat 
gevaarlike wapens by hulle dra. Na bewering 
het die groep na die skool gekom om met 
ander seuns by die skool te veg en amok te 
maak. Die skoolhoof het Heilbron-stasie-
bevelvoerder in kennis gestel van die 
situasie en die polisie het vinnig na die skool 
gehaas. Toe hulle polisievoertuie sien, het 
die groep in verskillende rigtings gevlug, 
maar polisiebeamptes het daarin geslaag om 
nege mans tussen die ouderdom van 17 en 
22 te vang en in hegtenis te neem en tuis-
gemaakte messe en pangas te konfiskeer. 
Hierdie nege mans sal binnekort in die 
Heilbron-landdroshof verskyn vir die besit 
van gevaarlike wapens.

Vuurwapens 
by skool
Nege verdagtes in 
hegtenis geneem

ROLSTOEL-PROJEK
Kom help ons om "bread tags” in te samel, 

vir elke 350 kg word 5 rolstoele geskenk aan 
behoeftiges. Daar is 'n houer in Herald Office 

National winkel. As almal saamwerk word 
dié 350kg gou-gou ingesamel. 

Terugblik


