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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIEONS GESELSIEONS GESELSIEONS GESELSIE    
 
8 Desember 2010  
 
Dagsê al die vriende, 
 
Terwyl die jaar sy laaste stuiptrekkings kry, net ‘n kort geselsie terwyl ons die jaar vaarwel 
toeroep. 
 
Lief en Leed: 
Voorspoed aan al ons matrikulante wat met groot afwagting uitsien na die uitslae. Mag jul 
grootste verwagtings oortref word. Laat weet gerus van al die sukses verhale! 
 
Ons moes met groot leedwese afskeid neem van een ons jeugmaats, Gerrie Dreyer.  Ons 
verstaan nie altyd hoekom nie, maar dis nie vir ons om vrae te vra nie. Ons innige simpatie 
dan ook met Ben & Ansie Dreyer en familie met hul groot verlies. Ons kan maar net vir julle 
in gebed opdra aan die Here vir troos en berusting. 
Ben & Ansie het ook laat weet dat hulle almal se oproepe, sms, blomme, simpatisering 
geweldig waardeer het. Baie dankie aan elkeen wat in hul leed gedeel het. 
 
Sterkte aan Ansie wat tans in die hospitaal is met operasie, en Helen wat die 20ste 
geopereer word, asook Leana wat reeds ‘n draai in die hospitaal gemaak het. Mag julle 
herstel spoedig en volkome wees. 
 
Buks Groenewald het ook ‘n baie ernstige ongeluk by die werk gehad. Hy is tans tuis, maar 
mag vir drie maande nie sy been gebruik nie. Ons is baie dankbaar dat hy wel sy been 
behou het, dink ook aan hom in die tyd.  
 
Gedagte vir die dag: 
Om mekaar te waardeer, is nie om mekaar elke dag te sien nie... maar om iewers in 
ons besige dae tyd te maak om aan mekaar te dink, sms, vir mekaar te bid, vir mekaar 
te bemoedig, sodat ons kan onthou dat ons aan mekaar gebind word deur GOD se 
Liefde. 
 
Toekomstige saamtrekke: 
 
Druiwefees te Tempel 7/8 Januarie 2011: 
Die bestuur sal graag hierdie saamtrek ook wil afhandel voor almal met vakansie gaan, 
vandaar die afsnydatum 12 Desember 2010 vir besprekings en betalings. Tariewe is R460 
vir die naweek. Indien iemand ekstra dae wil staan, is die tarief R220 per dag. Indien jy 
reeds vanaf Sondag 2de wil staan, is die tarief R180 per dag.  Laat weet net asseblief voor 
Sondag 12 Desember wanneer jy sal arriveer, sodat die oord voorbereid en die staanplek in 
orde kan wees vir jou aankoms. 
Die feesprogram lyk baie interessant: Vermaak, kompetisies, 22 kosstalletjies, kunstenaars 
(Amor Vittone, Die Broers, Juba Broers, Hans Drommedaris, Jannie du Plessis, Willem 
Botha, Snotkop, Sorina, Campbells, en vele ander.)  
Bespreek so spoedig moontlik asseblief. 
  
Ons doen ook ‘n ernstige beroep op lede om te hou by afsnydatums. Vanaf Januarie 2011 
sal boete van R30 gehef word op laat betalings sonder vooraf reëlings. Hierdie besluit is ook 
reeds op AJV 2009 vasgestel, maar ons het toepassing probeer vermy. Omstandighede 
noodsaak ons egter om dit nou te begin toepas. 
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Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Takkode 334 342 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
Kontak besonderhede: ( Elize) 
Tel : 011 896 4577 
Sel: 082 781 4205 
Faks: 086 565 3318 
e-pos: elize.sawa@gmail.com 
e-pos: elize.p@vodamail.co.za 
 
Groetnis van wa tot wa, 
Shalom 
Elize 
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