
Presidente 2013 - Klipdraai 
Kan rustig en besig in dieselfde sin gebruik word?   

Ja, en veral by die 2013 Presidente.  Dit was ‘n naweek van Geesbou en Spanbou! 

Vrydagoggend is die Presidente-saamtrek offisiëel deur Nico Spaumer, 
Sawa President, geopen.  Hy het genoem dat die ekonomiese toestand, 
en veral die verhoogde brandstof pryse, ‘n uitdaging is vir Sawa en ook 
op streekvlak.  Hy het versoek dat seniorburgers in ag geneem word in 
streke se beplanning. 

Die Presidente-saamtrek word al vir etlike jare aangebied en hy het veral 
die Dagbestuur bedank vir die bedinging van die naweek se goeie tarief 
vir Sawa lede. 

Die Presidente-gangers is uitgenooi om dit 
‘n onvergeetlike naweek te maak en die 
groter Sawa te ervaar. 

Ds Johan Pyper van die ►► 
Bybelgenootskap het die naweek se 
eredienste en boekevat hanteer en 
sy tema vir die naweek was “Sodat 
ons ‘n lewe van volheid kan hê”.  
Die Bybelgenootskap is tans besig 
met ‘n grondteks vertaling van die 
Bybel in Afrikaans. 

◄◄ Kevin en Mareke Mackenzi 
van Goudstad was die gelukkige 
lede wat hul naweek koste terug 

gewen het 

◄◄ Paasfees was pragtig 
uitgebeeld deur  die 
verskillende rangskikkings wat 
ons elke oggend verwelkom het 

 

 

◄◄Vrydag was ons verras 
deur ‘n uitstalling van ‘Classic Cars’ 
wat heelwat belangstelling gelok het 



◄◄ Berta van Overvaal was die wenner van die Sawa-het-Talent 
kompetisie 

 

Johann Fouchee ►► 
van Goudrif ontvang die 
trofee vir die streek wat die 
hoogste % bywoning 
gehad het. 

 

◄◄ Die dagbestuurdames 
het paaseiers weggesteek  
in die tent en elke kind 
wat een kon vind het ‘n 
lekkergoedpakkie gekry 

Clive Bruce was die 
gas-kunstenaar 
Saterdagaand. 

Neels Kriel en 
Valmarie het 
ons vooraf 
vermaak ▼ 

Die Kampkommandante vir die     
naweek was streek Vaalrivier. 
Hierdie span het seker gemaak dat  
ons vriendelik ontvang is en die 

 naweek goed afgeloop het. ▼ 

 

 

 

 

Die Dagbestuur-span  
wat ook ‘n besige naweek gehad het 
om te sorg dat al die aministrasie 
rondom die Presidente vlot verloop en 
afgehandel word. ▼ 

 

 

En so het die son oor Klipdraai en die 2013 
Presidente gesak. 
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