AFRIKAANS

16 – 29 Januarie 2019

Connie die ondier
se obsessie met
Emily die
“pop”

KYK OOK BINNE

SUIDOOSTER

16 Januarie 2019

RSA R34.00 (BTW Ingesluit)
N$36.50 (Namibië)

BINNELANDERS

PLUS

’n Bybel vir ons tyd
Geniet die Nuwe Testament nou in ’n
pragtig geïllustreerde tydskrifformaat

Beskikbaar
by uitgesoekte
handelaars

slegs R149

Bybel
DIE

NUWE TESTAMENT

Enig in sy soort in Suid-Afrika en iets wat jy
vir altyd kan bewaar. Dié glansryke tydskrif
bevat treffende foto’s wat sorg vir ’n visuele
fees en die gewydheid van die Woord
komplementeer.
Plaas nou jou bestelling
Tel: 087 740 1077 | Sms: Bybel na 32361 | Epos: subs@media24.com

Begin hier lees
21

WEES GEWAARSKU, ONS ONTHUL ALLES!
HELSEM BELSEM! BOTHA
SE AFPERSING RAAK GEVAARLIK

GETROUD MET RUGBY
AFRIKAANS

16 – 29 Januarie 2019

7DE LAAN
Connie die ondier
se obsessie met
Emily die
“pop”

15

Van Lucia

KYK OOK BINNE

• Dubbel die pret met
ons ekstra blokraaie!
• Al die nuwe
Afrikaanse programme
• Arendsvlei: Ronel
word mishandel

16

3 MAANDE SE
SEPIE-SKOKKE

SUIDOOSTER Mymoena maak video’s, Chris soek
hulp by Ian en Mrs. J se moeilike aanpassing

16 Januarie 2019

RSA R34.00 (BTW Ingesluit)
N$36.50 (Namibië)

BINNELANDERS

Xxxxx Xxxxxxx

Annelize se DNS-ontdekking
PLUS Franz is terug en dit
beteken probleme vir Elana

18
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Die kwartaallikse voorskou
is al jare lank ’n instelling.
Dit gee lesers ’n lokloertjie
na wat kom en die kans
om hul kykroosters te
beplan. Nie al die sepies
verfilm ver genoeg vooruit
om vir ons drie maande se
inligting te gee nie, maar
die meeste probeer. En
nie een sepie het in al die
jare nog geweier om hul
samewerking te gee nie.
Tot met dié uitgawe. 7de
Laan het vasgeskop en wil
niks weggee nie – hoe vaag
ook al. En blykbaar kan die
skrywers en vervaardigers
nie glo ons het dit al voorheen geplaas nie. Ek moet
erken ek is stomgeslaan.
Elke sepie beskerm sy storielyne en wil nie te veel te
vinnig weggee nie omdat
hulle bang is dit beïnvloed
kykertalle. Dis te verstane,
maar ek glo ons handhaaf
die fyn balans om eerder
kykers te lok om in te skakel as om alles voor die tyd
te verklap. Dis jammer 7de
Laan sien dit nie so nie.

Die publikasie is lid van die Uitgewersnavorsingsraad. Al ons lesernavorsing is in ooreenstemming met die beste praktyke. Ons steekproef- en
navorsingsuitslae word deur wêreldwye kundiges geouditeer om adverteerders te verseker hulle bied ’n korrekte verteenwoordiging van ons lesers.
TVPLUS-KOMPETISIEREËLS: 1. Hierdie reëls geld vir alle kompetisies wat in dié uitgawe van tvplus verskyn. 2. Die pryse sal toegeken word aan
korrekte inskrywings wat lukraak gekies is nadat elke kompetisie gesluit het. 3. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal
daaroor gevoer word nie. 4. Die pryse is nie vir kontant verruilbaar nie. 5. Jy kan soveel keer inskryf as wat jy wil. 6. Indien moontlik, verskaf ’n
straatadres en nie ’n posadres nie. 7. Moenie van geregistreerde pos gebruik maak nie; dié pos sal nie gehaal word nie. 8. Personeel van Media24
(Bpk.) en hul onmiddellike familie, die prysborge en hul advertensie-agentskappe mag nie inskryf nie. 9. Pryse moet teen 16 Januarie 2020 opgeëis word. 10. Tvplus sal wenners telefonies in kennis stel. 11. Die SMS-nommer is 35982. Alle SMS’e kos R1,50 elk en gratis SMS’e geld nie.
12. Die posadres is: Posbus 333, Aucklandpark 2006. 13. Alle kompetisies van tvplus word gepubliseer namens die kliënt as ’n diens aan die
lesers. Die kliënt is verantwoordelik om die pryse in Suid-Afrika af te lewer. 14. Deelnemers en wenners van alle kompetisies vrywaar tvplus,
Media24 (Bpk.), die kliënt en hul agentskappe van enige aanspreeklikheid, aanspraak of verlies wat uit hul deelname of die wen van pryse kan
spruit. 15. Laat agt tot tien weke toe vir die aflewering van pryse.

Op soek na tvplus? SMS die woorde TVPLUS SOLD OUT na 35982 en ons sal terugbel. SMS’e kos R1,50 elk.

Stuur jou kommentaar na tvplus/
Jy vra, Posbus 784161, Sandton 2146,
of e-pos dit na tvplus@media24.com
of SMS dit na 35982 met die woorde
TVPLUS YOUASK en jou naam.
R1,50/SMS.

