
 
 

    Presidente 2017 – Klipdraai 

Dinsdag 11 April 2017 ariveer ons te Klipdraai vir die jaarlikse SAWA president saamtrek. Ons kamp eers saam die 

seniorburgers tot Donderdag wanneer die res kom kamp 

Donderdag 13 April 2017 begin Klidraai van vroeg weer lekker vol word soos die waens inkom. Streek Goudrif 

spring behoorlik rond om almal op hul afgemerkte plekke te maak staan. Teen Vrydag was daar n volle 215 waens 

in die oord. Dis soomtrent 40 waens minder as laas jaar 

Donderdag aan tree Peet en sy span Luiperds aan ek word daar ernstig hamburger patties gebraai en kon die 

Sawanante begin hamburgers bou. Moet sê die Luiperds het hul weer oortref en was die hamburgers uit die 

boonste rakke gewees. Dis net jammer hul kon toe nie al 300 hamburgers uitverkoop nie. Maar die wat jul 

ondersteun het praat net met lof daarvan. 

Vrydag oggend na die amptelike opening en kerk diens van die Presidente sit streek Oosvaal vir ons heerlike koffie, 

tee en koek voor. Eintlik na daai bordjie koek kon jy nie nog iets geëet het nie. Dit was regtig heerlik. Die res van 

Vrydag was maar kuier kuier en lui lui gespandeer. 

Saterdag oggend vroeg was daar reeds n geskarrel in die tent soos die stalletjies uitgepak word vir die kermis en dit 

gons soos die Sawanate oor en weer kuier ook. Gebied Oos Transvaal het die jaar die Kerrie en rys behartig en 

omrede streek Luiperds reeds hul kant gedoen het het hul nie n stalletjie beman nie, maar het hulle kom hand 

bysit by die Kerrie en rys. Rina, Elaine, Annalene en Elsie het reeds vroeg begin om rys gaar te maak. Lance, 

Francois en Bennie was ook reeds vrog by die tent besig om 30kg maalvleis gaar te maak vir die kerrie en rys en 

bunny chows. Die geure was watertand lekker gewees. Daar was n pot normale Kerrie en dan n pot brand bout 

Kerrie. Om 8:30 het die kermis en verkope begin. Dit was behoorlik n miernes in die tent en al die stalletjie het baie 

goedgedoen. Oosvaal het koffie en tee verkoop, Suid-Oos het prego rolls verkoop. Dan was daar nog ander 

heerlike eetgoed en drinkgoed ook en baie snuiterhede te koop. Om 11:00 kon ons Gebied Oos Transvaal se 

stalletjie toe maak want toe elke kriesel Kerrie en rys uitverkoop. Niemand kon kla oor die porsies wat Francois en 

Bennie  ingeskep het nie. Dit was waarde vir geld wat jy gekry het.  

Hier wil ek vir Peet en sy span baie dankie sê vir jul hulp met die aankoop en voorbereiding en die verkope van die 

kerrie en rys. Ek sien reeds weer uit na volgende jaar dat ons dit weer saam koan doen. DAnkie ook aan Retha, 

Kobus en Annetjie bester van Oosvaal wat ook baie gehelp het met die voorbereiding en verkope ook. Jul is almal 

staatmakers. 

Saterdag middag kon almal lekker rus en ontspan na die bedrywige oggend. Sondag was almal maar net rustig en 

het lekker rond gekuier na die oggend se erediens.  

Maandag oggend na afsluiting is daar begin om kamp op te slaan en is die pad huis toe gevat weer. Ons sien beslis 

weer uit na Presidente 2018 en hoop om meer waens uit Gebied oos Transvaal daar te he. 

Weereens wil ek baie dankie aan elkeen sê vir jul bydrea maak nie saak hoe groot of klein nie. Dit word opreg 

waaedeer. Ek is trots om lid van Gebied Oos Transvaal te wees. Jul is alam staatmakers. 
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