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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIE 

 
 
5 Julie 2013  
 
Dagsê al die vriende, 
 
Die winter is halfpad en ons hoop almal gaan skotvry deurkom van verkoues en griep. Pas julleself maar 
op, julle is kosbaar vir ons! 
 
Lief en leed: 
Aan al ons verjaarsdagmaats: Baie geluk aan elkeen wat in Julie verjaar. ‘n Nuwe jaar, nuwe 
ondervindings! Mag julle geseënd wees met goeie gesondheid, vreugde, voorspoed en hope geluk. 
 
Dit gaan deesdae baie beter met Helen, waarvoor ons almal innig dankbaar is. 
 Intussen word daar troues gehou vir ‘n vale, is daar dalk 'n koors in die lug? Baie geluk aan Jackie & Ronel 
Boucher met hul dogter Tashé se troue, Joe & René van der Westhuizen met hul seun Johann se troue, en 
Dawie & Erna Lötz met hul seun Stefan se troue. Mag vreugde en geluk hulle volg tot in die grysheid van 
jare! 
 
 Aan die anderkant van die munt, het ons verneem dat Dries & Johanna Pieterse  albei ‘n draai in die 
hospitaal gemaak het. Intussen het Dries sy vader ook aan die dood afgestaan. Mense, al wat ons kan sê 
is – die son sal weer skyn. Baie sterkte vir julle! 
 
Vir kennisname – een van ons ou lede, Vernon Mosterd, is oorlede. Ons hart gaan uit na Sonja en die 
kinders. (Francois & Estelle -Dra asseblief ons groete aan hulle oor)  
 

Gedagte vir die dag:  
Live is too short for dramas and petty things, laugh insanely, love truly and forgive quickly! 
 
Toekomstige  saamtrekke: 
 
Arendsnes 12/13 Julie 2013: 
Vriende, goeie nuus! Hierdie saamtrek se tarief is weer gegrond op aantal besprekings, en na 
onderhandelings het Dawie die tarief gekry vir laer as oorspronklik. Die tarief vir die naweek is dus slegs 
R550 vir gesin van 4. Die lede wat meer betaal het, moenie bekommer nie, die balans sal in julle krediet 
geplaas word. Vir die wat nog moet betaal, laat waai, Hendrik wag vir julle gelde. Die kampkommandante 
vir die naweek sal Frans & Stefanie Scholtz wees. Indien enige verdere info ontvang, sal ek julle laat weet. 
 
Geheime Kamp 25/26 Oktober 2013: 
Vriende, let asseblief op dat hierdie saamtrek se datum verskuif het omdat die oord ons nie op die 
geskeduleerde naweek kan akkommodeer nie. Hou die pos dop vir verdere leidrade, nuus oor saamtrek, 
ens. Besprekings nou reeds oop om perfekte beplanning te waarborg. Maak vandag nog jou besluit! Tarief 
R580 vir die naweek. 
 
AJV te Malonjeni 8-11 Augustus 2013: 
Die tarief vir hierdie saamtrek is nou R700 (langnaweek) en besprekings kan nou reeds gedoen word.  
Hierdie tarief sluit verversings in by vergadering, pap/sous en slaai  by die gesamentlike braai die 
Saterdagaand. Die tema vir die braai is “BOEREBRAAI”, wees dus gereed om op hartlike boeremanier 
bederf te word die naweek. Voorwaar ‘n winskopie vir ‘n langnaweek, kan ek maar jou naam opsit??? 
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Saamtrek verstreke:  
Vriende, ons as bestuur wil julle hiermee inlig oor die groot sukses wat die Nasionale Wintersaamtrek was. 
Almal wat daar was, het slegs positiewe terugvoering gegee.  
Eerstens was die tarief baaaie billik, dankie aan dagbestuur, en die reëlings was baie goed!  Verder was 
die oord ‘n plesier van begin tot end. Al die geriewe was gratis. Die staanplekke was ruim, die ablusies 
puik. Dagbesoekers – geen probleem! Miskien hou hulle nie van die winter nie, alhoewel die weer ook heel 
aangenaam was. Hierdie oord mag maar weer besoek word! 
 
Algemeen 

1. Mooifontein is nou ook op facebook by Sawa.Mooifontein Gaan kyk gerus, nogal interessant! 
2. Hou die pos dop vir die AJV kennisgewing eersdaags. 

 
 
 

AAN AL MY MEDE MOOIFONTEINERS: Vergun my die geleentheid om vir een en almal baie, baie dankie 
te sê vir die afgelope 11 jaar se vriendelikheid, liefde, ondersteuning wat ek van julle ontvang het. Dit was 
‘n groot plesier om tot julle diens te gewees het, met julle te kon kommmunikeer het, gehelp het. Ek 
waardeer elkeen van julle, en gaan dit beslis mis! Hierdie is my laaste nuusbrief aan julle, en dit gaan 
gepaard met hartseer, maar dis tyd om aan te beweeg. Ek los julle in die bekwame hande van die volgende 
sekretaresse, mag dit net goed gaan met Mooifontein en sy mense. Alle sterkte aan die nuwe bestuur. Julle 
het kosbare mensies in Mooifontein, vertroetel hulle en wees lief vir hulle. Shalom! 

 
Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Takkode 334 342 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
Kontak besonderhede: ( Elize) 
Sel: 082 781 4205 
Faks: 086 565 3318 
e-pos: elize.sawa@gmail.com 
e-pos: elize.p@vodamail.co.za 
 
Groete van wa tot wa. 
Elize 
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