
 

 

Oos-Kaap   

    

                                                      
    

SAWA Saamtrek:    
3 – 6 April 2015 
Nieshoutkloof - PAASNAWEEK 
 
Liewe Sawanante 
  
VOLGENDE SAAMTREK: 
 

 
Ons kamp Paasnaweek van 3 – 6 April 2015 by Nieshoutkloof en die lede wat 
belangstel om te gaan moet asb. vir Richard (084 588 6278) of Liana  
(072 873 3900) kontak teen nie later as Maandag (30/03/2015) nie.  
 
Kostes vir die naweek beloop as volg: R50 per volwassene en R25 per kind 
tot en met 15 jaar, daarna is dit ook R50 per kind. 
 
'n Verpligte kampfooi van R10 is betaalbaar.  
 
Die Persoon en kontak nommer wat julle kan skakel as julle naby is: 
Marius 0823724460 
 
Daar is wel lede wat al die Donderdag middag (02/04/2015) wil uitgaan en sal 
ook moet reël dat daar iemand is om julle te ontvang. 
 
Richard Heyman het ook gevra dat die lede wat wil saamry hom sal kontak. 
Hulle vertrek Vrydag oggend om 07:00am (03/04/2015) vanaf Uitenhage 
oorkant ABSA bank in Caledon straat. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Keurbooms-GEBIEDSKAMP 
 
Die kamp vind plaas vanaf 24-27 April 2015. 
Kostes vir die tydperk beloop as volg: R55 per volwassene en R27.50 per kind 
onder die ouderdom van 12 jaar. Die kostes geld slegs vir die aande van die 
22ste tot 27ste April 2015. Enige lede wat vroeër wil ingaan of langer wil bly 
buite die gereëlde datums sal n koste van R100 per persoon betaal. Meer 
inligting sal nader aan die tyd deurgegee word. 
 
ADDO 
 
Die Addo kamp vind plaas vanaf die 17 - 19 Julie 2015. Die reëlings vir die 
kamp word behartig deur Johan Steynberg (Voorsitter).  
Ons vra dat die lede hom asb. direk kontak so gou as moontlik om te bevestig 
wie die kamp gaan bywoon. Epos: jard@501.co.za - Selfoon: 084 632 9881     

 

WINTERTOER-VAN HIER TOT 7 DAE VERDER 

Ons vertrek Saterdag 4de Julie vanaf Nanaga. Elkeen sal 'n program kry voor 

ons vertrek. 

Nag 4 en 5 tussen pynappellande 

Nag 6 en 7 by die donkie 

Nag 8, 9 en 10 by put sonder water 

'n Jag is gereel vir die manne wat gewere het en dit saamneem op die toer. 

Daar word tussen verblyfplekke 130km gery en die laaste dag 270km. 

Die afsny datum is einde Maart 2015. Daar sal deposito betaal moet word, 

want sekere plekke verkies dit. Parke vra per persoon en per kind. Beraamde 

koste sonder brandstof : R2500. 

Kontak Tjaart by 084 580 5818 of 041 933 3248 

                                                                                 

NOODHULP TYDENS SAAMTREK 

Hierdie is ‘n baie belangrike aangeleentheid.  Ons vra dat mense na vore sal 
kom wat noodhulp het. Sê asb. Vrydagaand by Boekevat of u opgelei is en vir 
ons kan help gedurende die naweek.  Dan weet die lede waar hulle kan gaan 
vir hulp indien daar ‘n krisis oor die naweek is. Ons het ‘n goeie noodhulpsak 
aangekoop vir gebruik.  Dit is by die kampleiers van die naweek beskikbaar. 

WAPAD EN WEBWERF 
 
Stuur asb. u nuus/foto’s vir Ischke Lambrechts vir die Wapad en Webwerf en 
kyk gerus na Facebook vir nuwe inligting. Epos: ischke@yahoo.com 
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Baie van ons lede se kinders het ook mooi presteer en ons vra dat julle dit ook 
asb. sal aanstuur dat ons so vir hulle ook die nodige erkenning kan gee. 

Die Wapad word per e-pos gestuur, maar as u nog ‘n harde boekie wil 
ontvang, moet u dadelik vir Ischke laat weet. Dieselfde geld ook vir die 
jaarprogram van 2015 en julle kan julle bestuurslid laat weet. 

Daar is ook nou n nuwe kalender uit teen R30 elk en kan ook by julle 
bestuurslid of direk van Ischke af bestel en betaal word. 

 

LEDEGELD 

U moet groot asseblief u ledegeld betyds by Hoofkantoor inbetaal.  Kyk 
watter maand u aangesluit het en handel dit dan af. Aansluiting en eerste jaar 
se ledegeld moet kontant betaal word. Debietorders sal eers van jaar twee af 
in werking tree en ons moedig dit graag aan.  Dit vergemaklik die taak baie en 
u het nie weer probleme nie.  Eenmalige aansluitingsfooi van R120 is 
betaalbaar. Ledegeld: Kontant = R325; Senior Burgers: Kontant = R315: 
Debietorders is R10 minder by elke groep. Agterstallige lede sal gekontak 
word om reëlings te tref vir betalings. 

BEDRYFSFONDS 

Die bedryfsfonds vir die nuwe jaar moet nou ook betaal word. Dit is slegs 
R150 per jaar en vir Senior Burgers R120 per jaar en u moet dit  VOOR DIE 
EINDE VAN MEI 2015 by Tessa Bessinger in betaal.    

SAWA KENTEKENS 

Indien u belangstel in ‘n nuwe plakker vir u woonwa, kan u by Karen 
Rautenbach een koop.  Dit is egter baie belangrik dat wanneer u, u woonwa 
verkoop, MOET U DIE SAWA KENTEKEN EN SNOR AFHAAL.   

 

Groete 

BESTUUR VAN SAWA OOS-KAAP 

 


