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Met die einde van die Oujaar en die 

begin van ‘n nuwe so begin ’n nuwe 

seisoen vir Wesrand. 

Vinnig – vining word daar planne 

gemaak om geld in die kas te kry om 

van die Presidente 2019 ’n 

onvergeetlike saamtrek te maak. 

Met elke kamp word daar kos 

verkoop en Maartmaand hou ons ’n 

dans en voor ons, ons oë uitvee, het 

ons genoeg om ’n begin te maak. Die 

Wesranders het hulle hande diep in 

hulle eie sekke gesteek en die 

skenkings het in gestroom. BAIE BAIE 

dankie aan elkeen wat wat sy deel 

bygedra het dit word opreg 

waardeer. 

So breek die Paasnaweek aan en die 

“ groottrek” na Klipdraai begin. Alles 

van die hindernisbaan tot die 

springmielie masjien, lekkers en nog 

vele meer word gelaai. 

Almal sien uit na Saterdag maar in 

die ware gees van SAWA verloor 

niemand uit die oog waaroor 

Paasfees werklik gaan nie. 

Vrydag laatmiddag word daar 

gespook om die hindernisbaan staan 

te maak sodat dinge kan begin 

gebeur sodra die groot jol Saterdag 

begin. 

Vinnig begin die jongspan ons 

stalletjie besoek en een vir een 

verskyn daar gesiggies al te mooi 

geverf deur Johan Kotze, Helena en 

haar span spuit hare in die mooiste 

kleure, Louis beman die “paint ball” 

skyfskiet en Miems en Franci laat 

cupcakes versier Chris en Jaco maak 

seker dat dinge reg loop by die 

hindernisbaan. Dit het nie lank 

geneem voor die grootmense ook 

hulle kinder skoene aangetrek het en 

in die pret kom deel het nie én was 

dit nie prét nie! 

’n Nuwe begin 



                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAT DIE PRET 

BEGIN! 
Alles is gereed vir die  dag se 

groot pret en plesier en gou – 

gou het die Wesranders hulle 

hande vol om almal te help. 

Gesiggies word geverf en 

cupcakes word versier. Vir die 

ouens wat van ‘n uitdaging hou 

is die hindernisbaan aan, tot 

groot vermaak van almal wat 

toekyk. Die manne én dames 

van alle ouderdomme het tou 

gestaan om hulle hand te waag 

aan die skyfskiet en dit nogal 

met ‘n Paint ball geweer. 

In ons stalletjie verkoop die 

Wesranders lekkergoed wat die 

monde laat water. 

Die pret is so aansteeklik, voor 

ons ons oë kon uitvee toe val die 

grootmense ook in en deel in die 

pret. Eers word die paint ball 

besoek maar later verskyn daar 

grootmense met bont koppe en 

geverfde gesigte. 

Die hoogtepunt van die hele dag 

was seker die  twee groepe 

dames wat mekaar uitgedaag 

het vir die hindernisbaan.  



 

 

.... en so kom alles tot ‘n einde. 

Na ‘n baie lekker maar besige dag kuier 
almal rustig om die vure en hou 
nabetragting.  

SO LYK DIT BY KLIPDRAAI AS DIE REËN KOM. 

Die tent Maandag. 

Johan van Wyk was besig om 

die ligte af te haal toe die 

tent meegegee het. Gelukkig 

het niemand seergekry nie. 


