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SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 
 

ONS GESELSIE 
 
 
 

27 Mei 2017 

Hallo al die Mooifonteiners 
 

Gedagte vir die maand 

Elke ding het sy vaste tyd; elke ding in hierdie wêreld het sy tyd.  Prediker 3:1  

Wanneer slegte dinge met ons gebeur, sê ons graag: “Dit sal ook verbygaan.” Verandering is altyd 
ŉ moontlikheid. Soos ŉ geldstuk met twee kante, kan die lewe ook skielik sy anderkant wys. 
Seisoene kom en gaan. Goeie seisoene vol seëninge duur nie vir altyd nie; minder goeie tye ook 
nie. 

Ons weet egter uit die Woord van God dat Dawid verskriklike tye beleef het − van talle oorloë en 
onenigheid in die familie tot waar sy eie seun probeer het om hom te vermoor. Job het ŉ 
voorspoedige lewe gelei, maar word onthou as die man wat alles verloor het. Tog was hy ŉ 
regverdige man. Moet dus nie aanneem dat jy slegter of sondiger is as ander wanneer jy verlies ly 
of deur moeilike tye gaan nie. 

Onthou, dinge gebeur.  Ons lees in Genesis 8:22: "Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en 
oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie." 

Daar sal seisoene wees tot die wederkoms en dalk daarna ook. Moet dus nie te veel waarde heg 
aan negatiewe dinge wat gebeur nie. 

 

 

Lief 
➢ Dit gaan beter met Helen 
➢ Gaan ook beter met Hennie en Rene se moeders. 

 
 

 Leed 
➢ Francois Kruger gaan op 1 Junie weer vir ‘n knie-operasie.  
➢ Jen Edwardes se broer is oorlede. 

 
.  

Verjaarsdae   
 

Hannetjie  van Zyl 2-Jun-17 

Jan de Jong 10-Jun-17 

Gert Graaff 14-Jun-17 

Janel Ross 21-Jun-17 
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4. SAAMTREKKE 
 
4.1.1 Saamtrekke reeds verstreke: 

Tswikalo Lodge: 11 lede + 2 besoekers. 
Dit was ‘n gesellige kamp en heerlike weer. Dankie aan ons Kampkommandante wat ons 
bederf het met heerlike eetgoed, Bingo en saam kuier wat die koue (water) sommer gou 
verdryf het. 
 

4.1.2 Toekomstige saamtrekke: 
Warmbad Saamtrek: 15-18 Junie 2017 
Koste R1100 
Daar is nog ‘n staanplek of 2 beskikbaar, maar bespreek asseblief dadelik as jy nog wil 
gaan.  
 
Hartbeespoort Oord: 21-23 Julie 2017  
Tarief R430/naweek + R50 Adminfooi. Totaal verskuldig R480.   
Afsnydatum 24 Junie 2017 
 
AJV – Algemene Jaarvergadering 18-20 Aug 17 
Die Algemene Jaarvergadering word gehou 18-20 Augustus 2017. Oord besonderhede sal 
so gou moontlik deurgestuur word. 
 
Terwyl ons oor die AJV praat wil ons julle net herinner aan Toekenning Nominasies.  Al word 
die Puntestelsel tans gebruik om kwalifisering vir Toekennings te motiveer, is daar steeds 
geleentheid om spesiale prestasies en hardewerk te beloon. Al daardie goeie en baie werk 
wat agter die skerms gebeur kwalifiseer vir ‘n toekenning. Meer informasie rakende 
toekennings sal in ‘n aparte skrywe uitgestuur word. 
Ons moet ook reeds begin beplan aan die nuwe jaar se program, so as julle weet van ‘n 
lekker, bekostigbare of naby kamp, laat weet ook dat ons solank kan begin ondesoek instel. 
Begin ook asseblief dink aan nominasies vir die bestuursposte. Daar is altyd hulp nodig, en 
nuwe insette is belangrik om dinge glad te loop soos julle wil hê dit moet wees. Kom lewer 
jou inset! 

 
 KONGRES 2017: 13-15 Oktober 2017 
 
Die SAWA 2017 kongres vind hierdie jaar plaas te Ou Skip, Melkbosstrand. Daar word 
verskeie toere gereël, waarvan ‘n treintoer ook oorweeg word. Aangeheg is die 
besonderhede ivm die koste van die treintoer. 
 
Wie het lus om as afgevaardigde vir Mooifontein Kaap toe te gaan? Die koste van die Kongres 
is net R350/naweek. Dis spotgoedkoop, maar ‘n hele paar km van die huis af. ☺ Die vervoer 
is uitgesluit en vir jou eie sak.  
 
Dit is nog onduidelik of die tarief krag verbruik insluit.  
‘n Toer (Oos-Kaap om) van 22 Sep – 25 Okt sal deur Nico Spaumer gelei word. 
‘n Tweede toer van 7 – 21 Oktober (Wes-Kus om) sal deur Dániel van Deventer gelei word 
‘n Derde blitstoer, sou dit nodig wees, sal deur Francois Groenewald gelei word.  
 
Onthou dat enige lid ‘n afgevaardigde vir jou streek kan wees, so as die bestuurslede nie die 
kongres kan bywoon nie, kan enige lid in goeie stand aangewys word om die streek daar 
verteenwoordig.. Hier is jou geleentheid om nie net die vergadering deel waar SAWA sake 
bespreek word by te woon nie, maar ook die uithang Gala geleentheid die aand waar 
uitsonderlike prestasies erken word. 



 3 

 
 
Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
Kontak besonderhede: ( Helen)   
Sel:     081 755 6554 
e-pos: helendennis111@gmail.com 
 
 
Nou ja, dit is darem nou vir jou ‘n mond vol informasie! 
Mooifontein Bestuur 

mailto:helendennis111@gmail.com

