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km buite Pretoria is betaalbaar 
deur die wenbaba se ouers).

Die naaswenner van die Baba 
van die Jaar-kompetisie ontvang 
’n R2 500-kontantprys geborg 
deur Beeld, ’n R1 000-geskenkpak 
van Bennetts, ’n R500-geskenkbe-
wys van 4aKid en ’n Sealy-enkel-
bed van R5 000.

Die baba in die derde plek ont-
vang ’n kontantprys van R1 000 
geborg deur Beeld, ’n R1 000-ge-
skenkpak van Bennetts, ’n R500-
geskenkbewys van 4aKid en ’n 
Sealy-enkelbed van R4 000.

Elke maandwenner kry ’n 

R1 000-geskenkpak van Bennetts, 
’n R500-geskenkbewys van 4aKid, 
’n gasverskyning van Ollie die 
singende nar by die baba se ver-
jaardagpartytjie van R1 600 en 
een maand se swemlesse van 
R1 000 by die Kiddies Aqua 
Swimming Academy in sy self-
reddingsprogram vir waterveilig-
heid.

Kyk op Beeld se Facebook-blad 
vir die volledige bepalings, voor-
waardes en meer inligting oor 
die kompetisie en die borge.

Jy kan kies vir watter maand 
jy jou baba wil inskryf – solank 

die baba nog nie sy of haar eer-
ste verjaardag gevier het voor of 
op die sluitingsdatum vir die be-
trokke maand waarvoor julle in-
skryf nie. Elke baba mag net een 
keer ingeskryf word. Babas wat 
nie in die maand waarvoor hul 
ingeskryf het gepubliseer is nie 
en teen die volgende maand se 
sluitingsdatum nog jonger as 12 
maande oud is, se inskrywing 
kom outomaties weer in aanmer-
king. Beeld behou die reg om ’n 
inskrywing weer te publiseer in 
’n ander groep, mits die baba nog 
nie 12 maande oud is nie.

Skryf jou kleinding  
vandag nog in 
1. Verstrek die volgende in ’n Word-do-
kument:
a) Die baba se noemnaam (nie by-
naam of volle name nie);
b) Die baba se geboortedatum;
c) Die geslag van die baba;
d) Die baba se ouers se naam en van;
e) Indien die baba se ouers se vanne 
verskil, verskaf asseblief die baba se 
van;
f) Woonadres;
g) Ouers se e-posadresse; en

h) Ouers se selfoonnommers.
2. Antwoord die volgende vrae in die-
selfde Word-dokument: 
a) In watter hospitaal en hoe laat is 
die baba gebore?
b) Hoe het julle op jul kleinding se 
naam besluit?
c) Vertel iets interessants of spesiaals 
van die baba se geboorte of geboor-
tedag.
d) Die hoeveelste kind is die baba in 
die gesin?
e) Wat is jul droom vir jul baba?
3. Heg ’n duidelike kleur- of swart- en-

wit gesigfoto van die baba as ’n apar-
te dokument aan in die e-posinskry-
wing. Die foto moet in jpg-formaat en 
1 MB of groter wees. 

In die geval van ’n tweeling (of 
meer babas) moet steeds slegs een 
foto gestuur word waarop al die ba-
bas verskyn.
4. E-pos die inskrywing na 
babas@beeld.com. Tik die naam en 
van van die baba, asook die blok 
waarvoor julle inskryf, in die onder-
werplyn. 
Voorbeeld: Piet Pompies Junie.

Benjamin Moodie van Boksburg is 
op 13 November 2020 gebore.

Johan Oberholzer van Germiston is 
op 25 Februarie 2021 gebore. 

Liam Basson van Brakpan is op 20 
Februarie 2021 gebore. 

Luwan Pretorius van Pretoria is op 
14 Junie 2021 gebore.  

Lumé Hattingh van Alberton is op 
24 Desember 2020 gebore.

Januarie-babas: Stem nou
Karla Janse van Vuuren

Vandag verskyn die skattige fi-
naliste in die Januarie-groep in 
Beeld se Baba van die Jaar-kom-
petisie. Stemme vir dié groep 
sluit op 24 November om 12:00. 
Die stemproses verskyn op die 
stemstrokie onder op hierdie 
blad. Die volgende spertyd vir in-
skrywings is 19 November. Die 
kompetisie duur tot 28 Maart 
2022 en daar sal elke maand ’n 
groep oulike gesiggies wees 
waaruit lesers hul gunsteling 
kan kies.

Die wenbaba, die baba in die 
tweede plek en die baba in die 
derde plek wen vier maande se 
swemlesse van R4 000 in die Kid-
dies Aqua Swimming Academy 
se selfreddingsprogram vir wa-
terveiligheid (wat ’n swempak en 
-pet insluit). 

Ná voltooiing van die program 
ontvang dié drie babas ook agt 
maande se gratis swemlesse in 
die leer-om-te-swem-program van 
R6 000. Indien die wenners nie in 
staat is om die prys by een
van hul takke te gebruik nie, 
ontvang hy/sy ’n koopbewys 
van die Kiddies Aqua Swim-
ming Academy se keuse van 
R3 000.

Die ander pryse waarmee die 
wenbaba gaan wegkruip (of weg-
stap), is ’n kontantprys van 
R5 000 geborg deur Beeld, ’n 
R1 000-geskenkpak van Bennetts, 
’n R500-geskenkbewys van 4aKid, 
’n Sealy-enkelbed van R6 000 én 
vyf nagte se verblyf in ’n self-
sorgeenheid met ’n see-uitsig en 
slaapplek vir vyf mense by die 
TO Strand Beach Resort in Port 
Edward in KwaZulu-Natal van 
R4 700.

Die wenner ontvang ook ’n 
gasverskyning deur Ollie die 
singende nar van R5 000 by sy/
haar dagsorgsentrum of kleuter-
skool met 20 partytjiepakkies in-
gesluit (besprekings moet gedoen 
word volgens Ollie die singende 
nar se beskikbaarheid. R5 per 

Mianke v Heerden van Lydenburg 
is op 30 November 2020 gebore.

Richard Bowles van Middelburg is 
op 12 Januarie 2021 gebore. 

Tyler Rex Bac van Randburg is op 
28 November 2020 gebore.

Zanru Terblanche van George is op 
25 Februarie 2021 gebore.  
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NET GOEIE NUUS - MAAK JOU WINSKOOP ‘N WERKLIKHEID

*R1,50 per SMS • B’s en V’s geld

Jy betaal nie vooraf om jou produk op Bargain Bulletin te bemark nie...

Jy betaal net as en wanneer jou produk of diens verkoop.

Kontak ons gerus om meer uit te vind.

BEMARK JOU PRODUK VANDAG NOG

Luukse droomleefstyl in Hermanus. Geleë in die hart van die
walviskykhoofstad, omring deur berge en strande.

Hierdie veilige leefstylontwikkeling van 40 hektaar is gebou rondom die
Curro Privaatskool, en sluit ’n aftree-oord met ’n hoësorgeenheid en

’n inkopiesentrum in. ’n Nuwe lewe vir jonk en oud.

*SMS M9 en jou naam na 48 404

Vir volledige inligting gaan na: www.bargainbulletin.co.za

Vanaf net R998 000 (geen hereregte)

DE ZANDT LIFESTYLE
ESTATE - HERMANUSM9

Kontak ons gerus self as jy ‘n winskopie op Bargain Bulletin se unieke
platform wil bemark. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting.

“Hallo, ek is Charlize. Kyk watter afslag
en winskopies het ek raakgeloop.”

CSN-GEWIGSVERLIESPROGRAM
M20

Verloor soveel as 15% van jou huidige liggaamsmassa in net 30 dae!
Die veiligheid en effektiwiteit van CSN se drastiese vetverlies-

program is wetenskaplik bewys in ‘n kliniese studie.
Geen oefening en geen hongerpyne!

Slegs R2599
Gratis CSN-botoksroom ter waarde van R499

*SMS M20 en jou naam na 48 404


