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SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
STREEK MOOIFONTEIN 

 

                ONS GESELSIE 
 

27 Oktober 2016 
Hallo al die Mooifonteiners 
 
Weet julle dat dat daar minder as twee maande voor Kersfees is? Waar op aarde is die jaar heen! 
 

Gedagte vir die maand: 

 

TYD is gratis, maar dit is prysloos 
Jy kan dit nie besit nie, maar jy kan dit gebruik 
Jy kan dit nie hou nie, maar jy kan dit spandeer 
As jy dit verloor het kan jy dit nooit weer terugkry nie 

 

LIEF: 

 Gideon & Ria kuier in Botswana. 
 Kyra Ross is die Eerste Prinses in ‘n model kompetisie. 
 Poppie herstel goed na ‘n skouer operasie. 
 Dit gaan goed met Francois Kruger. 
 
 

Die leed..... 

Helen het ‘n voet operasie ondergaan en sal nog vier weke in gips wees. 
 

Verjaarsdae   

 
Louis Langenhoven 31-Oct-16 
Poppie van Deventer 2-Nov-16 
Gary Scott 8-Nov-16 
Gesina Scott 18-Nov-16 

 

Toekomstige saamtrekke: 

 
Bloekompoort: 18-20 November 2016 
 

GPS Koordinate: 

S26° 45.078 
E28° 6.1789 
 

Hierdie is ons laaste kamp vir 2016 en dan ook die afsluiting. Doen moeite om jul kinders en kleinkinders 
saam te bring – ons beplan om hulle lekker te bederf.Tradisioneel word daar Saterdag ‘n Kerboom gehou 
en ouers / ouma / oupa bring ‘n geskenkie van ongeveer R200 vir die kinders saam. Draai die geskenkies 
toe en merk deeglik vooraf. Kersvader sal die geskenkies uitdeel. 
 
Koste is R400/naweek vir 2 persone, addisionele persone R70/nag en 
R20/nag vir kinders tussen 7 & 16 jaar oud. Onder sewe jaar is gratis. 
Die tarief sluit die admin fooi in. Daar is ook ‘n ontbyt Sondagoggend 
beskikbaar teen R30/persoon wat julle kontant by die oord kan betaal. 
Afsnydatum 4 November 2016. 
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Daar sal weer ‘n Springkasteel wees, bederfpakkies vir die kinders en speletjies sal gereël word. ‘n Bedrag 
van R30/kind vir nie-lede se kinders word gehef om die koste van die funksie te dek. 
 
Saterdagaand sal ‘n gesamentlike bring & braai gehou word.  
 
Dit is baie belangrik om jul besprekings so gou as moontlik deur te gee vir Helen aangesien daar baie 
beplanning en aankope gedoen moet word vir die naweek. Maak ook seker julle gee vir ons die kinders se 
name en ouderdomme. 
 
Bloekompoort Karavaan Park het ‘n lekker plaas atmosfeer in ‘n stil en veilige omgewing. Die oord is op die 
R54, 16km van Drie Riviere af, 70km van Johannesburg en 46km van Heidelberg af. Daar is meer as 200 
kragpunte en ‘n 50kva kragopwekker is beskikbaar vir noodgevalle. Daar is ook ‘n swembad en baba 
swembad, so onthou die sonbrandmiddels & handdoeke. 
 
Kranskop Druiwfees: 6-8 Jan 2017 

Soos tydens die AJV bespreek is, het ons navraag gedoen by drie oorde om pryse 
te vergelyk vir die Druiwefees. Die naweek tarief val in die hoog-seisoen tydperk wat 
al die oorde maar duur maak.  
 
Die naweek tariewe is soos volg:  (Admin fooi ingesluit) 

Klein Paradys Gasteplaas      R1,050 vir 4 persone 
Weesgerus        R990 vir 4 persone 
Modimolle Holiday Resort (voorheen Tempel)   R750 vir 4 persone 
 
Daar is dus besluit dat Modimolle Holiday Resort (Tempel) steeds bespreek sal word. Die afsnydatum is 
reeds vroeg in Desember agv die fees seisoen en die skoolvakasie. 
 
Tarief: R750 vir die naweek vir vier persone, daarna R75/p/p/n 
Afsnydatum: 9 Desember 2016  

 
Blommetoer 25 Aug – 9 September 2017 

Besprekings is gemaak, maar as iemand nog belangstel kan julle Hoepfner Wiese kontak op 
hwiese24@gmail.com of 082 381 4247 om te hoor of daar nog ‘n plekkie beskikbaar is. 

 
 
Bank besonderhede: 
Absa Boksburg 
Rekeningnommer 023 015 6719 
 
 
Kontak besonderhede: ( Helen)   
Sel:     081 755 6554 
e-pos: helendennis111@gmail.com 
 

 
 

Groete van huis tot huis 
Mooifontein Bestuur 
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