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   SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

ONS GESELSIE 

 
5 Julie 2014  
 
Dagsê al die vriende, 
Die einde van die Mooifonteinjaar spoed op ons af, kan nie glo dit is alweer tyd vir AJV nie. Baie dankie vir 
elkeen wat kampkeuses vir 2015 vir ons gestuur het, dit vergemaklik ons taak geweldig.  
Vriende, ons is besig om op ‘n ramp af te stuur met geen nominasies wat inkom vir bestuursposte nie. 
Asseblief, nomineer jouself as jy wil help, bestuur sal beslis sekondeer op aansoekvorm, maar nominasies 
moet ons hê!! Asseblief, groot asseblief, laat van jou hoor! Alle poste is vakant. 
 
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. 
 
Stefanie Scholtz het hierdie week deurgeloop onder die operasie mes, en ons wil haar alle sterkte toewens 
met die herstel. Vat dit maar dag vir dag en met die oë na bo gerig. Ons dink aan jou! 
 
Ons wil ook namens Mooifontein ons innige simpatie met Adri du Plooy getuig met die afsterwe van haar 
ouers, Peet & Estie. Dit was vir ons ‘n geweldige groot hartseer, hoeveel te meer nie vir haar nie. Ounooi, 
sterkte aan jou en ons glo dat jou ouers vir jou wyse voetspore nagelaat het. Mag mooi herinneringe jou 
vertroos in die dae wat voorlê.(Sal een van die Spatare asseblief vir haar ons boodskap oordra)? 
 
Gedagte vir die dag:  
You can’t direct the wind, but you can adjust your sails! 
 
Toekomstige saamtrekke: 

 
Dubé 25/26 Julie 2014: 
Vriende, ek het nie my varkies verloor nie, maar met slegs 3 besprekings vir Onverwags, het ons dit 
goedgedink om aan te sluit by Rietfonteinstreek wat by Dubé saamtrek. Die koste vir die naweek is R470 
en afsluitingsdatum vir hierdie saamtrek is 11 Julie 2014. Program sal aangestuur word vir 
belangstellendes sodra gefinaliseer.  
 
Soetdoring 23-27 September 2014: 

Nog ‘n onbekende oord vir ons, maar teen ‘n tarief van R200 per nag, plus administrasiefooi, klink dit na ‘n 
winskoop so voor Kersfees. Verdere inligting staan oor tot latere nuusbriewe. Let wel dat dit ‘n gewone 
naweek is, maar gerek kan word tot ‘n baie laaang naweek, vandaar die tarief aangegee as R200 per nag. 
 
AJV 29-30 Augustus 2014 

Vriende, hier is groot dinge aan die kook vir die geleentheid. Hou gerus die pos van Helen dop. Julle weet 
as sy eers aan die beplan is, beplan sy groot. Onthou maar die uitstekende Kersboom funksie!! 
 
Intussen kan ek darem die volgende met julle solank deel: 
Die AJV word beplan by Koppisol @ R500 vir die naweek. Vriende, ons het ‘n baie billike tarief beding en 
die Waenhuis saal ook verniet gekry vir gebruik. Die oord is onlangs opgegradeer en ek verstaan dit is nou 
sommer puik. Die tarief sluit aandfunksie bydrae ook in, dus voorwaar ‘n winskopie vir almal.  
 
Die tema: Ons dink terug aan die 50/60’s! Dus: gaan haal daai trommel van die solder af en soek ouma en 
oupa se fênsie klere en daai lekker dans skoene en kom hou jolyt saam met ons! Die res hou ons vir ‘n 
verrassing!! Afsluitingsdatum einde Julie, maar pasop, die tyd loop vinnig uit! Bespreek vandag nog en 
weet verseker jou tafel is bespreek!! 
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Algemeen 
 

1. Op aanvraag sal terugvoering oor saamtrekke op ‘n verlengde nuusbrief elke maand op 
webwerf/facebook verskyn. Gaan maak gerus ‘n draai op die web. 

 
2. Asseblief, asseblief, Helen wag vir insette vir die Mooifonteiner. Kontak haar met jou interessante 

artikels, wenke, grappies, fotos, kampresepte, kampspeletjies, enige iets. Sy wag om van jou te hoor! 
 

3. Streek Rietvallei  nooi almal uit na hul pret en plesier dag, met potjiekos-kompetisie op Saterdag 20 
September 2014 te Zwartkops Lapa, Centurion. Die deelname aan die kompetisie se koste is R150 per 
pot en afsnydatum vir besprekings is 30 Augustus 2014. Kontakpersoon is  Sonja de Jongh by 082 568 
3190/012 358 4305. 

 
4. Mooifontein se besluite register is opgedateer en beskikbaar op die webwerf. Maak gerus daar ‘n draai 

en vergewis jou van al die moet en moenies van die streek. 
 

5. Soos julle verneem het, bied Tempel vakansie oord spesiale pakkette aan vir kampeerders. Die bestuur 
beplan groot uitbreidings op die oord, onder andere ‘n onderdak swembad en kiosk waar die eertydse 
teëlvertoonlokaal was. Kom ons ondersteun hulle in hierdie projek, aangesien hulle nog altyd 
Mooifontein tegemoed gekom het op alle terreine en ons altyd eerste gestel het. Ook wat staanplekke 
betref, altyd die beste!! 

 
   

Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
Kontak besonderhede: ( Elize) 

Sel: 082 781 4205 
e-pos: elize.sawa@gmail.com 
e-pos: elize.p@vodamail.co.za 
 
Groete van wa tot wa. 
Shalom 
Elize 
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