
PRESIDENTE SAAMTREK (21 – 24 APRIL 2011) 
 
Met groot opgewondenheid trek satellietstreek Bronberg saam by die Presidente te 
Potchefstroom.  Daar is groot afwagting vir die taak wat voorlê want dit is die eerste keer dat 
ons groepie saam byeenkom om nogal kerrie-en-rys te maak.  Streek Kiepersol (gebied 
Jakaranda) het dit altyd gedoen en nou het ons die taak by hulle oorgeneem (met min hande).  
 
Met die leiding deur Pieter en Johanna van Biljon, die mense van streek Kiepersol, is ons 
gewapen en reg vir die takie.   
 
Vrydagmiddag 14:00, het ons bymekaar gekom om die groente te bewerk en is verras deur die 
lede van streek Kiepersol want ons kom help en is ons verras deur die aantal hande wat 
opgedaag het en die takie is sommer gou-gou afgehandel.   
 
Ons is vroeg bed toe want Saterdag moes ons vyfuur aan die gang wees om die groot potte 
aan die kook te kry.  Gelukkig het ons ’n “mens wekker” in die naam van Louis Langenhoven 
wat sal sorg dat almal betyds wakker sal wees.  Natuurlik het die opstaan eerste in my eie wa 
gebeur en het ek gehoor hoe klop hy aan almal se deure met die woorde “opstaan, opstaan!”   
Daar is lekker gespot met Maritha Pienaar wie se woonwa die laaste was, want sy kon later as 
ons almal bietjie ingelê het.  Net jammer dat seker mense by naam, Hennie Snyman, sy kind as 
verskoning gebruik het, want mens kan nie vir Jeandre alleen in die wa los nie, so meneer 
Hennie het nie saam met al die ander opgestaan nie.  
 
Leana Krüger het nog aan die banier geverf wat nie die vorige nag kon klaar nie.  Ons het met 
’n urn, koffie, tee, suiker en so ietsie warmer (Old Brown Sherry) saal toe verkas, gasbottels is 
gekoppel, van die dames het by die woonwaens begin rys kook en Fanie Marx het gesorg dat 
al die bestanddele in die potte kom.  Bets Breedt het rys in die tent begin kook, Johan Breedt 
het vir ons die kasregister gehou en baie het gehelp skep. Sjoe maar ons Bronbergers het hulle 
goed van hulle taak gekwyt.  
 
Connie en Lelanie Krüger het vir die dag deurgekom en die bakkies, dekseltjies en lepels 
saamgebring.  Ons was reg om die kerrie-en-rys te verkoop.   
 
Die kaskar-wedrenne was ons volgende uitdaging en onder leiding van Roelf Strydom het ons 
die spanne bymekaargebring. Maritha Pienaar en Lea Langenhoven het skoene omgeruil, reg 
vir die kaswedrenne.  By die eindpunt het die manne van uitputting oor mekaar geval, maar ons 
het gespog met die derde plek.   Dankie aan almal wat hulle moeg om die veld gedraf het.  Lea 
het maar besluit om in die tent agter te bly om te kyk of sy nog kerrie-en-rys kan verkoop.   
 
Dankie, aan almal se deelname en voorbereidings, maar veral vir die lekker gees wat daar 
heers met die Kermis.  Dit was ‘n spanpoging. 
 
Sondagaand is saam kos gemaak, ’n nagmaaltafel is gedek met die heerlikste kos en almal het 
saam gesmul en gekuier en sommer daar is besluit: Volgende jaar doen satellietstreek 
Bronberg weer die kerrie-en-rys.  Beesstertpotjies is gemaak en Brain het elke potjie getoets en 
Louis geprys vir sy lekker beesstertpotjie.  Al wat regtig saak gemaak het was die lekker saam 
kuier en vriendekring wat hegter gesmee is.  
 
Maandag is van ons lede huis toe maar Roelf en Antionet Strydom, Stephen en Marina 
Grobbelaar en Maritha Pienaar het besluit om eers Woensdag huiswaarts te keer.  
 
Ons wil vir ieder en elk baie dankie sê vir hulle bydrae tot hierdie saamtrek, ook aan almal wat 
skenkings gegee het sodat ons ’n bedrag van R1 400 aan die SAWA kas kon oorbetaal.  
 
(Geskryf deur Lea)  
 
 


