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Bruidspaar van die Jaar-wenners aangewys
Republikein se Bruidspaar van die Jaar-kompetisie het Vrydag tydens die Namibië Toerisme Ekspo sy hoogtepunt bereik toe die 12-finalispaartjies ’n verhoog gedeel het.

Die finaliste het tydens die finaal in Republikein se 
 Bruidspaar van die Jaar-kompetisie hul  trou-uitrustings 
aan ekspo-besoekers vertoon.

Die beoordelaars van die Bruidspaar van die Jaar-kompetisie is van 
links Matthias Mühr van Otto Mühr, Mej. Namibië Brumhilda Ochs, 
ontwerpers Don Kotze en Maria Caley, en fotograaf Susan Nel.Kirsty Watermeyer (links voor) was die seremoniemeester.

Die Namibiese sanger Ponti Dikuua het die finaliste 
aan die dans gekry.

Van links is Leonie en Mike du Toit (derde plek) saam met die wenners, Natassja en James Mnyupe, en die naaswenners, Melandi en Allvan 
Farmer.  foto's tanja Bause

Vanjaar was meer 
as N$170 000 se 
pryse op die spel in 

Republikein se Bruidspaar 
van die  Jaar-kompetisie, 
en die 12  finaliste asook 
die top drie paartjies het 
weer met wonderlike 
items huis toe te gaan.

Die bruidspaar van 
die jaar het pryse ter 
waarde van bykans 
N$97 000 ontvang, terwyl 

die waarde van die naas-
wenners se pryse onders-
keidelik N$25 000 en 
N$22 000 is. 

Elke finalis-paartjie 
het ook spesiale items 
van meer as N$2 200 elk 
ontvang.

Die bruiDspaar van 
Die jaar wen: 
• Retoer-vliegtuigkaart-
jies na Kaapstad, drie 

nagte se verblyf in die 
Three Cities Hotel 
in Franschhoek en 
ander bederwe met die 
 komplimente van Trip 
Travel;

• Twee nagte in ’n 
luukse suite by die 
 Swakopmund Hotel en 
Vermaaklikheidsen-
trum;

• Twee nagte in die 
wittebrood-suite by Sun 

Karros/Daan Viljoen;
• Verblyf by West Nest 

Lodge
• ’n Gasstoof en yskas 

van Whirlpool;
•  6 ½  u u r  s e 

 behandeling by The 
 Diplomat Hydro Spa; 

• Geskenkbewyse van 
Otto Mühr (N$3 000), 
N$5 000 van Böck 
 Jewellers en N$2 000 
van Seasons Boutique;

• WMF potte ter 
waarde van N$5 000 
van Wecke & Voigts; 

• Hannon-produkte 
van N$1500; en

• Geskenkpakkies van 
Hartlief en KWV.

Die naaswenners 
ontvang: 
• Verblyf by die 
 Swakopmund Hotel 
en Vermaaklikheid-
sentrum; West Nest 
Lodge; Sun Karros/
Daan Viljoen; 

• Vyf ure se pamper-
lang by The Diplomat 
Hydro Spa;

• ’n Skottelgoedwasser 

van Whirlpool; 
• Geskenkbewyse van 

Otto Mühr (N$650); 
• Hannon-produkte 

van N$1 500; en
• Geskenkpakkies van 

Hartlief en KWV.

Die paartjie in 
Die DerDe plek 
ontvang: 
• Verblyf by die 
 Swakopmund Hotel 
en Vermaaklikheid-
sentrum en West Nest 
Lodge; 

• ’n Wasmasjien van 
Whirlpool; 

• Hannon-produkte 
van N$1 500;

• ’n Geskenkbewys van 
Otto Mühr van N$650; 

• Pamperlang by The 
Diplomat Hydro Spa; en

• Geskenkpakkies van 
Hartlief en KWV.

’n Spesiale woord 
van dank aan KWV 
wat vonkelwyn vir ons 
 finalis-paartjies en 
gaste by Vrydagaand se 
finaal gesorg het.

Die lesers wat elk ’n 
luukse mikrogolfoond 
van Whirlpool ontvang 
het vir hul deel name 
aan ons SMS-  kom-
petisie is Mona Cloete 
en Janie van der West-
huizen.

Groot pryse vir wenners 


