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SPORT

Local is lekker!
• Tom Watson
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Koop plaaslik - Koop in Heilbron.
Ja, dan was daar ook die Pretoriusgesin
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Laat my terugdink aan oom Louw van
koeikamp!
Rensburg (Coena se oorlede pa), onder
Seker een van die “veranderings” die
die naam van Naudé en Kie, wat in die
afgelope jare wat myns insiens nog moet
sestigerjare met sy vloot mikrobussies
werk, is die melkbedryf wat geheel en al
plaasboere en hul werkers op hul plase
radikaal verander het tot so 'n mate dat
bedien het met kruideniersware. Daardie
daar glad nie meer op plase in die
dae het die huisvrou net die telefoon
omgewing gemelk word nie! Kan nie
opgetel (dalk nog die slingersoort) en vir
dink dat varsmelk nou bedreig word deur
die “nommer asb” dame gevra om haar
langlewemelk nie.
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lede gehad wat Saterdae en selfs
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Woensdae meegeding het, want die
Het die wêreld te klein geword!
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Of is ons besig om weer terug te keer na
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net vir die laatslapers wat geld moes trek
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K RONAKENNIS
HULPLYN 080 002 9999
WHATSAPP 060 012 3456

Toon u sekere simptome?
Skakel die hulplyn EERS, daar sal u die nodige inligting verkry!

Moenie direk na die kliniek of hospitaal gaan voor u nie
deur die hulplyn daarheen verwys is nie!

Sperdatum vir advertensies en bydraes vir die
Heilbron Herald is WOENSDAE om 10:00

