
Mooifontein:  Presidente Saamtrek – Paasnaweek 2010 
 
Die jaarlikse Presidente saamtrek het hierdie jaar weer by Potchefstroom dam (of is dit nou 
Modderdam?) plaasgevind.  Mooifontein was hierdie jaar verteenwoordig deur ’n stuk of 14 
woonwaens wat, gegewe al die ander aktiwiteite wat gewoonlik oor die Paasnaweek plaasvind, 
seker nie te versmaai was nie.  Dis tog jammer dat met hierdie landswye saamtrek ons nie meer 
Mooifonteiners kan kry nie, maar mens respekteer ook elke persoon se voorkeure. 
 
Ons self was gelukkig om hierdie jaar weer van die Maandag af te kon kamp saam met die Senior 
Burgers (ja, dis nooit te vroeg om te begin oefen vir aftrede nie!), en hoe lekker was dit nie om die 
eerste paar dae rustig te kon uitspan nie!  Heerlike sonskyn weer vir die eerste dag of twee, maar toe 
sak die reen uit!  Aarde maar kan daai plek reen!  Eers was dit net nat, maar nie lank nie, toe trap 
ons die modder dwarsdeur die grassies dat die volgende stop die Koöperasie was vir 
waterleistewels.  
 
Teen die Donderdag toe die res van Mooifontein moes inkom, was die aarde nou mooi deurdrenk, 
en het die 4x4 manne moes bontstaan om die arke, ek bedoel woonwaens, deur die vlakwaters te 
kry tot by die vasmeer plekke.  Vra maar vir ouens soos Saai en Eric hoe glibberig so ’n klei vlakte 
kan word.  Ten spyte van heel kundige bestuurders, was dit steeds nodig om ’n paar heel 
interessante sleep pogings aan te wend.  Ek sal maar nie alles uitlap nie, maar ’n Toyota moes met 
mening geskuif word voordat ’n Land Rover dalk opdaag en die petalje gade slaan (nie dat ’n paar 
Rovers nie ook maar moes spook nie!) 
 
Die boekevat geleenthede, en veral die erediens Vrydag en Sondag is knap deur die span plaaslike 
leraars hanteer, en ek glo elkeen wat dit bygewoon het het weereens ’n reeks besonderse 
boodskappe oor die gebeure rondom Paasfees en die opstanding van ons Heer en Verlosser ontvang. 
 
Saterdag was natuurlik die dag van groot pret, en het Mooifontein weereens die koeldrank stalletjie 
hanteer.  Die weer het ook mooi saamgespeel, en dit was ’n heerlike dag vir die aktiwiteite.  Baie 
dankie aan elkeen wat gehelp het met die gekuier rondom die verkope – ek kan julle verseker dat 
die gelag en geskerts rondom die kermis beslis die moeite werd is.  Ten spyte van die klein 
winsgrens wat op die koeldrank verkope moontlik is, het Mooifontein tog daarin geslaag om net oor 
’n duisend rand tot die SAWA kas by te dra. 
 
En toe die middag die kaskar wedrenne - kyk ouens, as julle nog nooit sports gesien het nie, moet 
julle dié storie kom gade slaan. Mooifontein het twee spanne ingeskryf gehad, en wat ons nie met 
fiksheid (of totale onfiksheid in sekere gevalle) kon vermag nie, het ons dubbel en dwars met 
entoesiasme opgemaak.  Nogal verbasend goed gevaar ook!  Sal maar nie sê hoe versigtig party van 
ons “ouer” manne na die tyd en veral die volgende oggend moes loop nie, maar dit was Pret met ’n 
Hoofletter P. Dankie aan Magda wat weer vir die spanne en ondersteuners hempies voorberei het. 
 
Maandagoggend het almal maar bra versigtig in die tent saamgekom vir die afsluiting, want buite 
het die son geskyn en die tente en seile drooggebak, maar ook met ’n dreigement van komende reën 
wat die opslanery kon kortwiek.  Na al die dankies en laaste afkondigings en nogmaals dankies, is 
begin met die groot opslaan en wegpak.  Ons was besonder gelukkig (of was dit goeie beplanning) 
want skaars het ons gehaak en so tien tree gesleep, of die reën het weer uitgesak.  Gelukkig was 
meeste Mooifonteiners toe reeds oppad, behalwe vir party ouens wat net buite die oord effe 
teespoed opgetel het.  Op tipiese SAWA wyse is almal darem weer vinnig geholpe.  Baie dankie vir 
almal wat ons lede in hulle teespoed bygestaan het – sien gerus die briewe op die SAWA webwerf 
(www.sawa.org.za). 
 

http://www.sawa.org.za/


Behalwe vir die paar probleme met die oord waaroor dagbestuur wel deeglik ingelig is en wat reeds 
ernstig aandag geniet, was dit ’n baie aangename saamtrek, en wil ek tog almal aanmoedig om ’n 
slag te kom kyk waaroor die Presidente saamtrek gaan.  Volgende jaar het ons benewens die 
koeldrank stalletjie nou ook die worsbroodjies vir die Vrydag, en indien Dagbestuur die nodige 
toestemming kan kry, ook dalk weer ’n bierstalletjie. 
 
Ons sien uit om die gereelde kampers, maar dalk ook ’n klompie nuwe Presidenters daar te sien. 
(Waar dit ookal mag wees!) 
 
Groetnis van wa tot wa 
Hennie en Renė la Grange 
 
 
 


