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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIEONS GESELSIEONS GESELSIEONS GESELSIE    
 
 
9 November 2009  
 
Dagsê aan al die Mooifonteiners, 
 
Die tyd stap aan en die einde van nog ‘n jaar is in sig! Gelukkig is daar darem nog een 
saamtrek oor vir vriende om vir oulaas saam te kuier rondom die kampvure.  
 
Lief en Leed:   
Eers die goeie nuus: Lizelle Breedt se operasie was ‘n groot sukses en toetse wys geen 
teken van kanker nie. Ons is saam met julle verheug en glo dat genesing volkome gaan 
wees.  
Aan al ons matrikulante: Ons bid vir julle en glo dat elkeen beloon sal word vir sy harde 
werk! Sterkte! A successful man is one who can lay a firm foundati on with the bricks 
that others throw at him! 
 
Wat die leed betref, die volgende: Rudi Britz se ma was in die hospitaal met trombose en 
sukkel met die gesondheid. Rudi self is in die bed met griep. Whitie White se ma het 
beroerte gehad. Ouma Ina het oogoperasie gehad, asook ligte beroerte. Tannie Bets 
Joubert sukkel nog met nierstene wat maar ‘n pynlike storie is. Willie Kühn het knie operasie 
ondergaan. Aan almal wil ons sterkte toewens en hoop op spoedige herstel. 
Ons innige simpatie met Piet & Ria Liebenberg,  wie se skoonseun aan ‘n hartaanval 
beswyk het, asook Wessel Maritz wie se vader oorlede is. Ons dink ook aan julle in ons 
gebede. 
Die gebied se penningmeester, Hennie Retief, is ook Vrydag aan ‘n hartaanval oorlede. Ons 
meegevoel ook aan Rina en die familie. 
 
Gedagte vir die dag:  
We may face situations beyond our reserves, but nev er beyond God’s resources! 
 
TOEKOMSTIGE SAAMTREKKE:  
 
Kersboomsaamtrek te Klein Paradys 27/28 November 20 09: 
Kostes vir die naweek is R370 per woonwa met vier persone. Ekstra persone se koste is 
R70 per nag tot maksimum van 6 persone. Ekstra voertuig se koste is R15 per nag. Vriende, 
hierdie is die oord se reëls en ons vra asseblief samewerking in hierdie verband. Geen 
troeteldiere word toegelaat nie. Lede wat ‘n dag of twee vroeër saam met die seniors wil 
gaan kamp, moet in ag neem dat die oord slegs oop sal wees vir meer as tien  woonwaens. 
Die koste verbonde aan ekstra nagte is R175 per nag. Op hierdie stadium is daar slegs 3 
staanplekke bespreek vanaf Donderdag. Enige belangstellendes kontak gerus ons senior 
verteenwoordiger, tannie Bets Joubert, by 012 333 6205 vir ekstra nagte.  
Vrydagaand sal daar weer Nachos op die spyskaart we es teen R15 per bord. Vooraf 
bestellings sal waardeer word. 
 
Kersboom  
Bring gerus die kleinkinders, maatjies saam. Hulle is baie welkom, die onkoste vir nie-Sawa 
kinders is R25 per kind. Laat weet asseblief name, ouderdomme vir ons voor 13 November. 
Vir al ons nuwe lede, die volgende rondom die kersboom: 
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Die  ouers/grootouers koop self die geskenk van plus/minus R100. Draai dit toe in 
geskenkpapier en skryf die kind se naam en van baie duidelik daarop.  Saterdagoggend kan 
die geskenke by my woonwa gelaat word vir die kersvader om op te laai.  
Die res word deur die klub voorsien. 
 
Druiwefees te Weesgerus 8/9 Januarie 2010:  
Hierdie besprekings kan nou reeds gedoen word aangesien afsnydatum reeds 30 November 
2009 is. Die kostes vir die saamtrek word bepaal deur die aantal besprekings, daarom vra 
ons nou reeds besprekings asseblief. Indien meer as 15 staanplekke, is tarief  R440 per vier 
persone vir die naweek. Ekstra persone is R30 per nag per persoon, tot maksimum van 6 
persone. Ekstra voertuie is R20 per voertuig per nag. Indien jy vroëer wil gaan, is ekstra 
koste R210 per nag.  
 
 
Algemeen:  

1. Die notule van die A.J.V. is beskikbaar op die webwerf. Kyk gerus daarna en 
vergewis jou van al die besluite wat geneem was. 

 
2. Die Mooifonteiner soek ‘n nuwe ma/pa! Indien enige iemand bereid is om ons met 

hierdie taak te help, kontak vir Rudi asseblief by 083 309 9664. So ook die 
opdatering van die webwerf. Enige iemand wat bereidwillig is om hierdie taak vir ons 
te doen? 
 

3. Op die onlangse gebiedsvergadering is ons  herinner aan die sleepkompetisie wat 
weer aanstaande jaar gaan plaasvind.  Enige iemand wat belangstel, kan gerus vir 
Rudi skakel vir verdere informasie. 

  
4. Ons is nog steeds op soek na kampkommandante vir 2010.  Asseblief ouens, ons 

maak staat op julle hulp. 
 
Bank besonderhede:  
Absa Boksburg 
Takkode 334 342 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
Kontak besonderhede:  ( Elize) 
Tel : 011 896 4577 
Sel: 082 781 4205 
Faks: 086 651 5374 
e-pos: elizepretorius@metroweb.co.za 
 
Groetnis van wa tot wa, 
Shalom 
Elize 
 
 
 
 
 
 
 
 


