
Presidente 2013 – Klipdraai 
Kermis 

 

Streek Roodekruin het gesorg dat 
daar heerlike hamburgers was vir 
Donderdagaandete.  Die vrolike 
en vriendelike ontvangs het dit 
soveel lekkerder gemaak 

◄ ▼ 

 

Soos elke jaar 
het Oosvaal 
gesorg vir ‘n 
verversing na 
Vrydag na die 
erediens! ▼ 

 

Hierdie 
jaar het 
almal 
lekker om 
tafels 
gekuier by 
die kermis 
▼ 



Jacques Nagel (IV’s Aircons) en Cindy  
(Sunseeker Alberton) het ook die dag by die      
 kermis geniet  ▼ 

 

◄Party mense 
het gesorg vir 
opwinding en vir 
ander was die 
opwinding net te 
veel! ▼ 

 

 

 

 

En baie het net lekker gekuier ▲▼ 

Daar was ook bietjie ‘op-ge-dress’ vir die 
geleentheid ▼ 

 

 

 



◄ Kemption Park 
het weer gesorg vir 
heerlike ontbyt-
burgers ▼ 

En dan was daar Pap 
en Kaiings deur 
Suidoos en Olifante 
▼ 

 

 

 

 

 

◄ By Kosmos se pannekoek stalletjie is daar 
altyd helpende hande wat weet hoe om daai 
pannekoek te flip! ▼ 

 

◄ En daar is gereeld by  
Oosvaal aangeklop vir ‘n 
lafenissie ► 

 



◄ By Rudi se Drinkgat was 
dit lekker – Rietfontein was 
verantwoordelik vir die 
koeldrank en ander 
‘verversings’ ► 

 

Die Senior Burgers se 
allerlei tafel ▼ 

 

Dagbestuur was 
ook besig gehou 

met verkope ▼ 

 

Overvaal se ‘n 
‘Wash & Wax’ 
stalletjie ► 

 

◄ Die Bosveldspan met hul Skurwe 
Jaantjies ▼  

 

 

 

 

 



◄ Die draai aartappels van Riemland 
was weer ‘n wenner 

Goudrif het gesorg dat daar vir die hele naweek genoeg 
poeding was! ▼ ► 

Die outjie het duidelik nie 
poeding gehad die 
naweek nie  ;-) ▼ 

Van tyd tot tyd was die ry by die draai-roomys stalletjie nogal lank! ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◄ Suikerbosrand se lekkernye het dit 
moeilik gemaak om ‘n keuse te maak 
tussen al die mooi versierde 
lekkergoed ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

◄  ‘n Eerste by 
die Presidente 
was die wynproe 
wat baie 
belangstelling 
gelok het. 

Mooifontein se 
snuffeltafel ► 

 
 

Elandsrand se Kerrie en rys was uit die boonste  
rakke en ook vinnig uitverkoop 

 
Wesrand se klein koekies en 
beskuit was gewild.  Hier was dit ook lekker! ▼ 

 

 

 

 

 

Fotos deur Jacques en  
Diana Fourie 


