
 

 

 

Kom deel in die pret en plesier by ons basaar op  

VRYDAG 24 MEI 2019 

3 weke  

 

AANDAG! Alle kinders (groot en klein) -  

Bring jou pa en ma, oupa en ouma, oom en tannie, nefies en niggies,  

maatjies in jou klas - hier is groot pret wat wag! 

Spookhuis 
Bring jou kampstoel, familie en vriende en kom eet en kuier saam  

terwyl die kinders baljaar! 

Tombola 

paintball 

Etekaartjies te koop! 

Potjiekos @ R45 elk: 

Kerrie Afval 

Kerrie skaap 

Hoender  

 

 

 

Wat is nou die maklikste ding om te 

maak?  En dit nogal vir ‘n belangrike 

saak!  ‘n Regte basaar-poeding gewis!  Moet 

asseblief nie die geleentheid mis!  Elke bydrae hoe 

gering word waardeer wat u bring.  ‘n Jellie of      

boksie vla.  Dis nie al wat ons vra: 

Kom koop en ondersteun want vanjaar gaan die 

poedingtafel kreun!  

Kontak Rina van Wyk 082 874 8515 of 

Annelie du Toit 082 440 7989  

FOUT OP ETEKAARTJIE  

BESTELLYS: 

Die hoenderpot is vaal, nie 

kerrie soos op die bestellyste 

aangedui nie.   

Jammer hieroor!   



AANDAG AL DIE KOKKE EN BAKKERS IN ONS MIDDE…!!!! 

 

WIL JY GRAAG JOU TALENTE OP ONS BASAAR TEN TOON STEL? 

MAAK ASB VIR ONS ‘N KOEK/TERT/CUPCAKES…… 

ENIGE GELDELIKE BYDRAES VIR AANKOPE OOK WELKOM! 

 

KONTAK: MERLE SMIT 

TEL: 083 258 2573 

E MAIL: Merle.Adam@westerncape.gov.za     

Brood & Beskuit 

Die brood & beskuit tafel benodig 

dringend hulp asseblief!   

Skenk asseblief ‘n baksel beskuit of ‘n 

heerlike tuisgebakte brood vir die 

basaartafel! 

Kontant donasies is ook welkom! 

Kontak asb vir Grieta van Rhyn as jy ‘n 

bydrae kan maak 

082 451 2231 

A party without cake….  Is just a meeting!!!! 

- Julia Child 

Lekkers! 
Ons benodig 

asseblief kontant 
donasies en hulp 

met verkope! Kom 
ons maak die lekker 
tafel extra spesiaal 
vir ons kinders die 

jaar! 

Kontak Marieta 

082 773 7539 



 

Huis & Tuin... 
Aandag alle tuiniers & plant liefhebbers 

U het ons verlede jaar so geseën !! 

Maak asb. weer bydrae vir die basaar – maak 

’n    steggie aan die groei of plant ‘n plantjie 

uit in oulike ‘n houer en skenk vir die basaar.  

Veral waterwys plante word verwelkom.       

Indien jy kruie aan die groei het teen basaar 

tyd sal dit baie welkom wees. 

Kontak asb vir Hendrienne  - 0824364946  of 

Annelette - 0824174845 

as jy vir ons                 

HUIS & TUIN         

basaartafel ‘n plantjie 

gaan bydra. 

Plante moet teen        

20 Mei afgegee word. 

SERPE 

Is jou kas vol serpe en jy wil plek maak vir 

nuwes – skenk dit asb vir ons basaar-

tafel!!!!! Gee asb af by die kerkkantoor. 

Kom koop dan weer nuwes by die basaar 

om die leë plekkie te vul. 

Items moet asb teen 15-17 Mei 
ingehandig word. 

Kontak Hendrienne 0824364946  
of                                    

Annelette 0824174845 

Is jy lief vir 
brei /hekel / 
naaldwerk/
houtwerk?   
Of is jy 

“crafter”?  

Maak dan asb net 
vir ons 1 item vir 

die basaar. Jy kan 
steeds by ‘n ander 

tafel betrokke 
wees en vir ons  ‘n 
item maak.  Indien 
jy graag wil iets 
wil maak, maar      

onseker is wat kan 
jy ons kontak vir 

idees. Ons sit 
koppe bymekaar 

oor wat sal kopers 
lok. 

NB. Laat weet ons 
ASB vooraf  as jy 
vir ons item gaan 
maak dit help met 

ons beplanning.   


