
D ie KANSA-tee in samewerking met Bushy, word 
vanjaar in Stellenbosch aangebied, en is soos 
gewoonlik ’n vrolike en swierige affêre waar ons lekker 

saamkuier.
Vir die tweede jaar dek die gasvroue volgens ’n gegewe tema 

’n tafel vir tien mense (kompleet met teestelle, blomme, 
versierings en eetgoed) en verkoop dan die kaartjies aan hul 

gaste. So samel almal geld vir KANSA in én kuier lekker saam.
Iris Bester gaan ook die dag met ons kom gesels en Jak de Priester 

sorg vir die vermaak. 
Iris Bester was haar hele loopbaan in diens van die SAUK en was aanbieder, regisseur en 

vervaardiger van ’n verskeidenheid radio- en televisieprogramme. Sy het verskeie toekennings 
ontvang, onder meer vir haar aanbieding van die aktualiteitsprogram Spektrum op RSG  en vir die 
regie en aanbieding van dokumentêre programme vir RSG.

Sy is afgetree en sy en haar man, Christo, woon in Kaapstad. Sy is steeds betrokke by die 
aanbieding van Spektrum vanaf die US Woordfees.   

Jak de Priester het onlangs sy agtste oorspronklike, Afrikaanse album, Ek reis na gister, 
uitgereik. Sewentien splinternuwe liedjies uit die pen van die man met treffers soos “Sally 
Williams Nougat”, “Binnelanders”, “Groen Mamba”, “Roer jou voete” en “Die liefde los ’n spoor”. 

Dertien jaar, agt albums, ’n digbundel, ’n koffietafel-woordkunsboek en verskeie 
verhoogproduksies later gaan Jak se loopbaan van krag tot krag. 
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lesersdag

Waar en
Wanneer

 
DaTUM 

Saterdag 12 September 2015
TYD 

09:00 vir 09:30
PLeK 

Stellenbosch-stadsaal
KOSTe  

 R200 per persoon wat deur 
’n gasvrou uitgenooi word, of 

’n tafel vir ander gaste dek
TeMa 
VARS!

•
Vir besprekings en inligting 

oor die verantwoordelikhede 
van ’n gasvrou, bel Henley 
Botha by 021 689 5347 of  

082 573 6941
hbotha@cansa.org.za

Ons nooi die Kapenaars uit om weer saam 
met ons te kom aansit by die jaarlikse 
Kaapse KANSA-tee en so geld vir ’n goeie 
doel in te samel

Kansa en die Kaap 

PrEt
En PrySE! 

Bring ’n ekstra geldjie vir  
die lootjies wat jy daar moet 

koop om vir die verskeie 
geskenke in aanmerking  

te kom. 
 

van links: 
iris Bester 
en jak de 
priester.


