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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIE 

 
29  Maart 2012  
 
Dagsê al die vriende, 
 
Paasfees, Christusfees, watter fees ook al, sorg dat jy deel is van die oorwinningsfees! Daar 
is nog heelwat plekke beskikbaar by die Presidente te Klipdraai vir paasnaweek @ ‘n 
ongelooflike tarief van slegs R610 vir die hele naweek! Komaan ouens, bespreek vandag 
nog jou plek en vier fees saam met vriende! Baie opwindende dinge word beoog! 
 
Lief en Leed: 
Aan al ons verjaarsdagmaats: Baie geluk aan elkeen wat in April verjaar. ‘n Nuwe jaar, nuwe 
ondervindings! Mag julle geseënd wees met goeie gesondheid, vreugde, voorspoed en hope 
geluk. 
 
Helen Dennis het ‘n draai in die hospitaal gemaak met ‘n rugoperasie. Ons bid saam vir 
algehele genesing vir jou Helen! 
 
Ons innige simpatie aan Marthinus Wagner en gesin met die afsterwe van sy moeder. Mag 
julle vertroosting vind by ons hemelse Vader. Sterkte! 
 
Gedagte vir die dag:  
God sê nie altyd hoe Hy vir ons sal sorg nie, maar Hy sê wel dat ons NOOIT sonder Sy 
sorg sal wees nie. Hy sê nie vir ons wanneer Hy ons gebed sal verhoor nie, maar Hy 
sê wel dat Sy tydsberekening perfek is. Daarom sê Hy ook vandag vir jou: “Vertrou My 
in alles, Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” 
 
TOEKOMSTIGE SAAMTREKKE: 
 
26 April – 1 Mei 2012: Manyane asook 4x4 te Drie Provinsies: 
Die saamtrek te  Manyane is reeds volbespreek, met nog mense op die waglys. As jy dus 
om een of ander rede nie meer kan gaan nie, laat my asseblief weet sodat ons die op die 
waglys kan akkommodeer. 
Die koste vir 4X4 saamtrek is R1880, en daar is nog plek beskikbaar. Skakel Magda vir 
bespreking by 082 083 9295 vir hierdie saamtrek. 
 
Sitrusfees te Buffelspoort 25-27 Mei 2012: 
Hierdie bespreking is ook nou oop. Naweek tarief is R480 per woonwa en  sluit 4 kaartjies 
na fees toe in. Laerskool/voorskool kinders se toegang is gratis. Senior saamtrek is vanaf 
23ste teen R135 per nag ekstra. Meld asseblief woonwa tipe wanneer jy bespreek, 
aangesien kampkommandante hierdie info benodig. Afsnydatum vir bespreking en 
betaling is 25 April 2012. 
 
Eastco 21-24 September 2012: 
Vriende, hierdie saamtrek vind dieselfde naweek as die kongres plaas. Aangesien ons in die 
verlede die hele oord bespreek het, en slegs 17 aangedui het dat hulle hierdie saamtrek wil 
bywoon, vra ons dat besprekings nou reeds gedoen word, sodat oortollige staanplekke 
gekanseleer kan word. 
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Kongres 21-23 September 2012: 
Soos julle reeds verneem het, is daar toere gereël na Hartenbos vir die kongres. Lede is 
welkom, en indien enige iemand nog wil gaan, kontak asseblief vir Rudi so gou moontlik. 
 
Manyane Skouspel 5-8 Oktober 2012: 
Vriende, daar is nog kaartjies beskikbaar by Helen (084 586 7695) @ R420 per persoon. Die 
kampering te Manyane se koste is R400 vir Vrydag tot Maandag, en R280 vir Vrydag tot 
Sondag. Indien jy slegs wil saam gaan kamp sonder om die skouspel by te woon, is jy ook 
baie welkom. Onthou net dat hierdie ‘n wegbreek-naweek is, en nie tel vir bywoning, streek 
of algemeen nie. Kontak my of Helen gerus vir verdere informasie. 
 
Algemeen: 

1. Vriende, tydens saamtrekke is sandslaperplaatjies beskikbaar vir die kinders wat in 
tente slaap. Die koste verbonde is R10 per plaatjie, selfde as boeteplaatjies. Doen 
gerus navraag hieroor by bestuur, aangesien ons ook ons kinders wil betrek en 
spesiaal wil laat voel.  
 

2. Gaan maak gerus ‘n draai op Sawa se webwerf en kyk  hoe vorder ons 4x4 manne 
met hulle saamtrekke. Jy kry dalk ook lus vir ‘n kuier saam met hulle! 
 

3. Dit is alweer daardie tyd van die jaar wat bestuur nie genoeg koppe het om 
bymekaar te sit oor die toekennings nie en ons ‘n beroep op julle doen om ons te 
help. Indien jy voel dat sekere lede uitstaande diens ten opsigte van die klub gedoen 
het, laat gerus van jou hoor. Stuur vir my ‘n e-pos met die naam en motivering so gou 
as moontlik, aangesien toekennings middel April ingedien moet word. Ons sal jul 
insette geweldig waardeer.  
 

4. In dieselfde asem moet julle ook begin dink aan nominasies vir bestuur 2012/13. Op 
hierdie stadium is al die huidige bestuurslede weer beskikbaar, behalwe Rudi & 
Magda. Laat julle gedagtes solank gaan, een van die dae sal ons op jou knoppie 
druk.   

  
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,  
Elize 
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