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Willows - Kerskamp 

 
 
 
Liewe Sawanante 
  

VOLGENDE SAAMTREK: 

 
Willows 
 
Ons kamp die naweek van 04 tot 06 Desember 2015 by Willows.  
Dit is ons Kerskamp, asook die laaste kamp vir die jaar. 
Dit is ‘n Senior Burger kamp, so lede is welkom om vroër uit te gaan. 
Willows het bevestig dat ons al van Woensdag (02/12/2015) kan inkom. 
 
Die kostes is R125 per karavaan per nag. 
Dit sluit 4 mense per staanplek in.  
'n Verpligte kampfooi van R10 is betaalbaar.  
 
Kontak asb. jou bestuurslid dat ons die nodige getalle het om met die oord te 
reel. Indien ‘n lid bevestig dat hy/sy kom en nie opdaag nie, sal hy/sy 
nogsteeds die oord-kostes moet dra, slegs as ons minder lede is as wat 
bespreek is en die oord dit so vereis.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 

SPESIALE VERSOEKE AAN LEDE VIR KERSKAMP 2015 
 

 Bring asb almal lekker ou komberse saam sodat ons Saterdagmiddag 
sommer lekker piekniek onder die groot tent saam met al die “maatjies” 
kan hou wat kom saam spoeg en plak aan ons aktiwiteit. Mamma’s, 
Pappa’s, Ouma’s, Oupa’s, Ooms en Tannies – almal welkom! Die klein 
maatjies sal beslis ‘n hand of 2 nodig hê.  

 Net vir die mors slag met die gom vra ek ‘n paar tafels wat ons met 
koerantpapier sal toeplak om die ergste mors te voorkom.   

 Elkeen bring sommer lekker chippies, koekies, sweeties, koeldrank of 
waarvoor julle ook al lus is na die piekniek toe.  

 Saterdagaand gaan ons kersliedjies sing en wag vir die groot 
verrassing onder die groot tent. Bring asb sommer weer die ou 
komberse saam vir die wat nog lus het om bietjie verder piekniek te hou 
en bietjie lekker naby aan mekaar te sit tydens hierdie verrigtinge.  

 Aangesien dit onder die tent gaan wees, vra ons dat u asb kersliggies 
sal saambring sodat ons die tent mooi kan opmaak vir hierdie 
geleentheid. Enige iets is welkom – sorg net asb dat dit behoorlik 
gemerk is. Ons gaan eerder nie die kans waag met kerse in die buitelug 
nie.   

 Ouers mag vir hulle kinders (of wie ook al) ‘n kersgeskenkie koop en dit 
toegedraai en duidelik gemerk by Zelda se karavaan afgee. Ons vra dat 
dit slegs een per kind sal wees om te voorkom dat sekere kinders meer 
as ander kry. Hulle hartjies is mos maar klein. Dit sal dan deur 
Kersvader uitgedeel word tydens Saterdagaand se verrigtinge. Merk 
asb duidelik met naam en van – ou Kersvader se oë is nie meer so 
lekker nie!  

 Indien u moontlik cd’s met mooi saamsing kersliedjies op het vra ons 
baie mooi dat u dit asb sal saambring vir hierdie geleentheid. Of vir die 
musikante onder ons – asb bring daardie kitare of ander instrumente 
en kom “bless” ons met julle talente asb!   

 Sondag na afloop van die kerk gaan ons lekker saam koffie drink en ‘n 
lekker soet of soutigheidjie geniet. Ons vra dat elke vrou asb ‘n lekker 
bordjie soet of sout sal saambring hiervoor. Almal moet ook asb hulle 
bekers, klein bordjies en teelepel of koekvurkie onthou.   

 
Ons sien baie uit na ‘n spesiale Kerskamp!  
 
  
Vriendelike groete, 
 
Zelda Swanepoel 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
SUMMERWOOD    
 
Die Summerwood kamp vind plaas vanaf die (4)8 - 10 Januarie 2016. Dit sal 
weereens n kamp wees vol pret om die nuwe jaar mee af te skop. Kostes is 
R130 per woonwa per nag. 
 
Daar sal die Saterdag “Fun & Games” wees. Later die middag sal daar 
boerewors roll te koop wees gevolg deur n modeparade waar lede iets moet 
aantrek wat begin met die voorletter van jou naam. Meer inligting sal nader 
aan die tyd deurgegee word. 
 
Baie van die lede sal nog weg wees met vakansie tot en met die begin van 
Januarie. Ons vra asb dat lede wat oorweeg om te gaan vir ons ook so gou 
moontlik n aanduiding kan gee dat ons die voorlopige getalle kan deurgee.  
 

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 
 
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 in Nationaal se bankrekening  
inbetaal.  Kyk watter maand u aangesluit het en handel dit dan af. Aansluiting 
en eerste jaar se ledegeld moet kontant betaal word. Kontak asb. die 
betrokke kampleiers in die verband. 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: 

mailto:ischke@yahoo.com


 

 

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 is nou ook betaalbaar. Dit is slegs R150 
per jaar en vir Senior Burgers R120 per jaar.  Dit sal waardeer word indien u 
dit binne die drie maande na u aansluitingsmaand kan inbetaal in Oos Kaap 
se rekening of by die kampleiers.  Alle bedryfsfonds vir 2016 moet asseblief 
teen die AJV Augustus 2016 betaal wees. Ons wil graag ’n heerlike 40 jaar 
verjaarsdag hou, so ons moet weet hoeveel geld ons het om te spandeer.    

SAWA KENTEKENS 

Indien u belangstel in ‘n nuwe kenteken 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.   

Vir die lede wat Desember op vakansie gaan; Hoop julle het ‘n wonderlike 
Kersfees. Veilig ry en veilig sleep vir die wat hulle eie huisie saamvat.Ons 
hoop om julle weer vroeg in die nuwe jaar te sien. 

Groete 

Steve Lambrechts 

Cell: 072 746 0625  Epos: info@advancedcooling.co.za 

BESTUUR VAN SAWA OOS-KAAP 

 


