
   SAWA Oos-Kaap    

SAWA Wintertoer: 
29 Junie – 7 Julie 2013 

 
Saterdag, 29 Junie 

Baie opgewonde pak ons die woonwa vir die wintertoer van 2013.  Saterdagoggend 

vroeg word daar geroer, die eiers is gekook, die frikadelle is gerol en alles is reg gekry.  

Agtuur ontmoet ons mekaar by Nanaga en die ses woonwaens kry hulle ry-orde en die 

taak vir die wintertoer.  (Elke gesin moet ‘n blikbeker versier en die kinders moet die 

emmertjies versier – verskeie plakkers en ander 

mooigoed is ook in die sakkie gesit.) Die Bothma’s 

neem die saak baie ernstig op en begin met die 

versiering van die beker en emmertjies. 

So begin die toer nadat Jakkie dit ge-open het met 

gebed.  En toe ry ons uiteindelik:  Tjaart en Nelia; 

Piet en Ria;  Frans en Liana;  Kenneth en Lizelle en 

J.C. en Lee-Ann; Willie en Jackie; Johan en Jakkie 

en Lindie en Janko.  Daar word flink op die radio’s 

gesels en die eerste stop is Kookhuis.  Die aalwyne 

langs die pad is in volle blom en Bothma kry ook die aand sy eie aalwyn.   Verby die 

padwerke word daar gevorder tot by Cradock.  Gou kry elkeen sy plek, die gesels gaan 

voort en vroeg-vroeg word vuur gemaak.  Ons 

smul heerlik aan die koek wat Leana gebring het.  

(Janko ook.)  Jakkie hou die aand Boekevat en 

omdat hierdie ‘n besonderse toer is, word daar uit 

die Hallelujaboekies 

gesing.  Piet kry die 

“vastrap-toekenning”, 

Bothma die “rooikaart- 

toekenning” en Tjaart die 

“toer-m…-toekenning”.  

Sowaar sonder ligte gery van Despatch af!  

Daarna braai elkeen sy ietsie en vroeg-vroeg 

word daar in die bed geklim en almal geniet die warmte van die komberse.   



Sondag, 30 Junie 

Cradock is koud toe ons wakker word.  Die 

water in die emmer is gevries en almal bibber.  

Gelukkig is die storte se water baie warm.  Toe 

almal mooi wakker is en alles gehak is, vertrek 

ons Oviston toe.  Ons ry heerlik en by 

Hofmeyer word ‘n pragtige museum en winkel 

besoek.  Dit is heerlik  om tussen al die 

oudhede rond te loop en heerlike tuisgebakte 

pasteitjies word geniet.  Toe vat ons die pad 

Oviston toe.  Dit word nogals warm en toe die 

dam met die baie water nader kom, is dit ‘n 

voorreg om dit te kon beleef.  Tussen die koppies en klippe en rotse en baie plante 

word so  bietjie rond gestap.  Voor jou, langs jou en agter jou is net water en nogmaals 

water.  Die Gariepdam is ‘n gesig om te aanskou.  Daar is sommiges wat so 

opgewonde is dat hulle sommer in die swembad spring en moenie vra hoe die Bothma’s 

toe gebewe het nie.  Die aand hou Jackie vir ons die 

Boekevat en ons sing weer ‘n Hallelujalied.  Die man wat 

sonder sy vrou gaan stap het en die bestuurder sonder 

lisensie kry die “rooikaart-toekenning”.  (Willie en JC is die 

ontvangers daarvan.)         Almal het bygedra en Tjaart het 

vir ons ‘n heerlike pot gekook.  Almal geniet dit en die 

aand is heerlik buite.  Later kruip almal maar onder die 

komberse in. 

 

Maandag, 1 Julie  

Die koue is maar net nie in volle swang nie en ons word gewek met nuwe krag vir die 

nuwe dag.  Die dag is bewolk en ons maak klaar om die pad te vat. Rustig ry ons en 

almal wat kan, gesels oor die radio’s.  Ons ry deur 

Burgersdorp en daar kry die 

Bothma’s se woonwa ‘n 

papwiel.  Gelukkig is daar 

vriendelike mense wat hom 

vinnig help.  Die ander besoek 

solank die museum.  Nogals ‘n 

skoon dorpie.  Teen die poskantoor se muur is daar nog 

van die prente gesit wat van teëls gemaak is.  Toe ry ons 

deur Aliwal Noord. Ons draai af na Ladygrey en kry darem 

ons staanplek.  So langs die begraafplaas!  Die wat nog kans 

sien ry vinnig deur die dorp.  Daar is eintlik nie veel om te sien 



nie. Dit is pensioendag en die rye by die banke staan tot in die pad.  Tjaart en Nelia 

gaan soek  solank die volgende oord en ons ander maak vuur.  Ongelukkig wil Leana 

voel hoe skerp ‘n mes is en sny haar vinger lelik daarmee.  Arme Frans moes toe 

natuurlik alles doen!!!  Fyn druppeltjies val so elke halfuur, maar sit word gesit - so 

onder die sambrele.  Dis seker nie nodig om te sê dat mens jouself hier maar moet 

vermaak nie.  Later word die braaivure gemaak en elkeen 

geniet die voorreg van ‘n vleisie op die kole.  Vir poeding 

word wafels geëet wat deur deur Jackie en Jakkie gebak is.  

Lee-Ann en JC hou vir ons die Boekevat en dit is wonderlik 

dat kinders bereid is om so voor almal te lees en te bid.  Die 

“rooi-kaarte” gaan aan Oom Piet wat sonder sy tandem ry en 

natuurlik Leana wat soveel bloed laat vloei het.  Daar word maar so stadigaan 

woonwaens toe geloop.  En later word alles stil – doodstil. 

 

 

Dinsdag, 2 Julie 

Niemand stel ‘n wekker nie en niemand reël tye nie, maar soggens is almal ‘n sekere 

tyd reg om die dorp te gaan ontdek.  Berge en dale word gery en die natuur wys vir ons 

sy mooiste winter-jassies orals.  Ons sien lamas en hulle 

is te pragtig.  Damme word so van verlangs af gesien en 

die voertuie wys hulle staal in die dongas.  Ladygrey het ‘n 

pragtige kerk.  So 

word daar bietjie 

rond gery en later 

word die woonwaens 

weer gehak en ons 

kry ons “paspoorte” in orde, want ons gaan in die 

Vrystaat slaap.  Aliwal Noord word weer 

aangedoen en so entjie buite die dorp is “The 

nest” en daar draai ons weer die woonwaens se 

staanders af en ons kamp weer verder.  Almal 

maak voertuie vol, want die prys styg alweer, maar ons gaan 

dit ons nie laat afsit nie.  Leana hou vir ons die Boekevat en 

die uwe  kry die “rooikaart” 

, want ek soek my kamera 

orals in die Venture en 

waar is dit toe al die tyd?  

In my baadjie se sak!! 

Lizelle kry die “vastrap-

toekenning” , want sy het almal wakker gegil toe sy 

die muis in haar bed gekry het!  Sommiges gaan 



uiteet en ander kuier maar so rondom die vuur. Janko versier maar sy emmertjie, want 

dis te koud buite.  Dalk is dit die nag van die koue! 

Woensdag, 3 Julie 

‘n Pragtige dag groet ons almal en die voorreg om die wintersoggend te kan beleef, is 

deel van al die genade.  Almal het iets om te doen.  Wasgoed word by die wassery 

ingegee, of self gewas en die nodige aankope word 

gedoen.  Verskeie van die snuistery-winkeltjies word 

besoek en mense se 

talente is absoluut 

onbeperk. Later word 

die museums besoek 

en dit bly maar lekker 

om al die oudhede te 

sien.  Daar word maar 

vroeg vuur gemaak en almal kuier lekker om die hitte. 

Net jammer dat Bothma se pot aan die brand slaan.  

Nelia hou vir ons die Boekevat en “Joseph” of liewer 

“Josephine” kry die “rooi-kaart.”  

Hy of was dit sy, het mos kamma 

die Bothma’s se bakkie gestamp.  

Nogals ewe ‘n telefoonnommer 

en verskoningsbriefie by die 

bakkie gesit.  Toe bring elkeen 

hulle bekertjie en dit word aan die groot bord gehang om 

dankie te sê vir Tjaart en Nelia vir al die moeite wat hulle 

gedoen het om die toer so lekker te maak. Almal geniet 

hulle etes om die vuur en toe word daar maar liewer op 

die warmkomberse gaan lê.  Hogsback gaan glo die regte 

koue vir ons wys. 

Donderdag, 4 Julie 

Die dag begin maar bewolk en koud en dit lyk maar nat.  Almal maak gereed en toe 

verlaat ons Aliwal Noord vir die koue Hogsback.  Ons vat die 

pad en ry rustig tot by Queenstown waar die bekende Wimpy 

ontbyt goed afgaan.  Eintlik het ons maar heel dag gery en 

later het ons die bewolkte Hogsback ingery.  Dit lyk of dit al 

lekker hier gereën het.  Die natuurskoon is pragtig en die mis 

hang so op die berge.  Almal kry hulle staanplek en spoedig 

brand die vuur hoog in die lapa.  Ons was in 2010 ook hier 

en die getuie is nog teen die muur in die lapa.  Gelukkig het 

ons die gebruik van die plek en almal kuier lekker daar saam.  Jakkie hou die Boekevat 



en daarna word daar verder gekuier.  Die wat so bietjie 

moeg is, gaan maar vroeg inkruip. Dit is nogals lekker om 

so bietjie vroeg te gaan lê en te lees terwyl daar na die 

koue wind geluister word.  Sommiges kuier nog lekker in 

die lapa terwyl die vuur gestook word. 

Vrydag, 5 Julie 

Hogsback.  Koud.  Wind.  Koud.  Ja, ons is besig met die wintertoer!  En wie verras 

ons?  Spikkels, Charmaine en Ruan asook Japie en Corné.  En wie se woonwa het ‘n 

papwiel?  Gelukkig ry ons deesdae met 2 spaarwiele. Nadat almal so ietsie geniet het, 

begin die lang paaie tussen die bome en winterblare en al die koue.  

Verskeie plekke en ook ‘n 

waterval word besoek.  Dit is 

soos om in Hansie en Grietjie 

se woud te loop.  Natuurlik is 

dit koud, maar alles word tog 

geniet - ook die pragtige kerkie.  Verskeie 

pottebakkers se 

plekke word besoek 

en die “laybrinth” 

word geloop.  Dit is 

nogals 1.4km wat jy stap sonder dat jy dit agterkom.  Die 

middag kom ons terug by die woonwaens en natuurlik 

word daar goed vuur gemaak.  Leana hou vir ons die 

Boekevat.  Japie 

kry die toerplaatjie 

en Spikkels 

kry die 

rooikaart 

omdat hy nie 

vir ons laat 

weet het hy 

kom nie – ook 

die toerm…-

plaatjie omdat 

hulle nie 

besluit of hulle 

gaan kom nie.  Bothma kry die swart toer-plaatjie om op te maak vir al die rooikaarte.  

Daar word rustig om die vuur gekuier en later raak dit stil soos almal maar tussen die 

komberse inkruip. 

 



 

Saterdag, 6 Julie 

‘n Pragtige wintersoggend breek aan en ons stap die dorpie 

deur.  Verskeie van die ateljeetjies word 

besoek en ons geniet ontbyt by een van 

hulle.  Kieries en van die varkies word 

gekoop en die winkel word besoek.  

Sommiges stap in “feetjieland” en 

herleef die kinderjare.  Daarna gaan ons 

maar kamp toe en begin vuur maak.  Sommiges kook 

potjies en ander braai ‘n 

vleisie.  Tjaart en Nelia hou 

vir ons Boekevat en ons sluit 

ons Hallelujaliedjies ook af.  

Johan en ek word bederf met 

‘n geskenk wat ons van die 

groep ontvang.  (Baie dankie 

daarvoor, ons waardeer dit 

opreg.)  Wanneer Janko 

klaar gebad het,  beweeg ons maar bed toe en die 

Kings het ook verloor!  

Party kuier nog om die 

vuur.  So sluit ons die 

laaste aand van die toer 

af.  Wat ‘n voorreg!!!  

 

 

 

 



Sondag, 7 Julie 

En toe sluit Janko die toer op ‘n hoë noot af.  Hy huil 

die nag vreeslik en pla baie, maar dit is gelukkig die 

laaste aand.  Die oggend begin pragtig en ons moet 

maar oppak.  Dit is so ‘n lieflike dag, maar die huis 

roep.  Spikkels verjaar en daar word gesing.  Jakkie 

doen ‘n gebed en 

Janko gee sy vredes-

lekkertjies vir almal. 

Toe is almal in hulle 

plek en ons vertrek.   

Die pad word korter en 

op Grahamstad word vir oulaas petrol in gegooi, die innerlike word versterk en die 

laaste stop is Nanaga.  Daar gaan almal uit mekaar en ‘n wonderlike tyd word afgesluit.  

Ons het so baie dankies vir die week.  Ons Hemelse Vader het ons so 1500km veilig 

laat reis, almal het saam gelag en ook mekaar se bekommernisse gedeel.  Baie dankie 

aan ieder en elk vir liefde en samewerking. 

JAKKIE 

 

 


