
Na 'n goeie reënseisoen in die Oos-Vrystaat het die kosmosse mooi 
geblom. Die foto is geneem tussen Heilbron en Frankfort op die plaas 

van Annette en Petrus Steyn.  

3

Woensdagoggend, 22 April 2020 
merk die werkernemers by Dr. Baan 

se praktyk dat van die hakies 
waarmee die buiteligte vasgemaak is, 

los hang en dat van die ligte by die 
parkeerarea weg is. Die polisie en 
betrokke sekuriteit het die perseel 

besoek en vingerafdrukke en 
voetspore gekry. Dit is nie die eerste 

keer wat hierdie ligte verdwyn nie en 
dit was moontlik dieselfde persoon 

wat herhaaldelik die donker na vore 
bring. Die volgende dag het  

Dr. Marge Baan, Heilbron se 
tandarts, dit nie daar gelaat nie en 

André en Dirk Muller se hulp 
ingeroep na aanleiding van al die 

goeie stories van die diewe wat hulle 
vantevore laat les opsê het. Vrydag 

was hulle aktief in die omgewing van 
Breëstraat en het ook 'n ogie gegooi 

oor die praktyk. Nadat Marge vir 
André gevra het om tot haar redding 

te kom, het hy met sekerheid aan 
haar gesê dat die oortreder vasgekeer 

sal word. 'n Sensorlig het Vrydag 
vinnig aan en-afgegaan en Dirk het 
met 'n opgewonde stem gesê dat hy 
nou hier is. Soos André beloof het, 

het die twee met die hulp van Kosie 
Ferreira, die dief op heterdaad betrap 

waar hy besig was om die laaste lig 
af te steel. Hy wou om die gebou 

hardloop en ontsnap, maar André was 
hom een voor en het hom by die 

ander uitgang platgetrek. Die lig is 
teruggevind en die man is 

gearresteer. Klaarblyklik is die einste 
dief drie maande gelede vrygelaat en 

keer nou terug na sy ou gewoontes. 
Hiermee toon Dr. Baan en die res van 

die praktyk groot waardering vir 
hierdie helde van die dorp.
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Op die foto vl: 
Kosie Ferrera, André Muller en  
Dirk Muller

Tiane, Claudine en Paul Steyn


