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Oos-Kaap 
 
 

Steytlerville Noorspoor April 14 
Wanneer jy hierdie vlae sien, weet jy, jy is naby 
Steytlerville. Dit is een van die groot kenmerke van 
hierdie skoon en kultuur-bewuste dorpie.  
Sawanante het egter die dorp oorgeneem 
gedurende Paasnaweek en wat ‘n fees was dit nie. 

Sommige se naweek begin al Donderdagmid-
dag en die ander kom Vrydag aan. Gou-gou 
het die 12 woonwaens elkeen hulle staanplek-
kie, en die oordbestuurder kon nie glo dat 12 
woonwaens so gemaklik hier inkom nie. Dit is 
‘n heerlike sonskyndag en nie ‘n wolk in sig 
nie. Die swembad word geniet en verder word daar lekker gekuier onder die groot ou bloekom-
bome. Marie Weitz hou die aand vir ons die Boekevat en die inbetaling word vinnig afgehandel.  

Die kierie-brigade is deel van die ouetehuis die naweek. 
Saterdagoggend hou Jackie en Willie Conradie die 
Boekevat en daarna 
word die omgewing 
besoek. Die dorpie se 
winkels word vinnig 
deurgekyk en toe 
word daar by die bek-
ende Lizzy’s Kaia 
aangedoen. Heerlike 
roosterkoeke met 
wors, kaas, tamatie 
en konfyt word geniet. 

Die tee word nog in regte fyn teekoppies bedien en ander 
geniet ‘n glasie sap. Dit was nou omtrent ‘n belewenis so 
in die swart woonbuurt. Verder word daar net gerus en 
gekuier.   

          Vervolg/............ 
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.........../Vervolg 
 
Die aand is daar ‘n troue in die saal, maar 
die Sawanante het sommer hulle eie fees 
rondom die vure geniet. 
 
Die Sawanante gee natuurlik baie raad en 
ondersteuning terwyl die kokke die skape 
spit vir die troue. Sommige besoek die 
twee hotelle op die dorp en lang stories 
word daar gesels. Gelukkig bring ‘n skaap 
hulle veilig by hulle woonwaens terug !!! 
 

Sondagmôre geniet sommige die ontbyt in die hoofhuis. Vars vrugte, yoghurt, pap en natuurlik 
die eier en worsies asook spek en tamatiesmoor word 
bedien. Die ete word afgesluit met koffie of tee. Dit was 
omtrent ‘n heerlike fees. Daarna hou Jakkie die 
Boekevat oor die opstanding gebeure. Die paashaas be-
soek die kinders en almal geniet ‘n paaseier. Die jong 
klomp pak die piekniekmandjies en gaan braai ‘n worsie 
by die boma. 

Die res maak 
vuur en geniet 
die afval so 
stoom in die 
potjie.   
 
Intussen word daar ook in die veld rondgery en heel-
wat bokke word gesien. Die geriewe is net ver uit-
mekaar, maar daar is nie eenkeer ‘n opeenhoping ge-
wees nie.   

 

Die mense het regtig uit hulle pad gegaan om die 
besoek vir ons so lekker moontlik te maak. Die 
kinders geniet die buitelewe en speel saans tot 
laat nog  buite.  Dis nou ‘n regte plaas ondervind-
ing.  As die bakkie se wiel draai, dan spring die 
kinders om saam te ry. 

Oral in die pragtige tuin is daar hoekies en sitplek-
kies waar die stilte en natuurprag geniet kan word. 
Die tuine is pragtig met die lekker swembad 
daarby. Die vrugtebome lyk so gesond al lyk die 
aarde maar dor en droog. 
 
 
 
          Vervolg/.......... 
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...../Vervolg 
 
In die dorp is daar ‘n buitelug museum waar ou 
plaasimplemente uitgestal word. Kan nie glo dat dit so 
lank al heel daar kon staan nie. Alles lyk skoon en son-
der papiere wat orals lê.   
 

 

 

Hierdie familiewapens is net so deel van 
Steytlerville.  Dit is die omtrent die hele dorp 
deur en is iets besonders van elke familie wat 
deel van die dorp se geskiedenis is. 
 

 

 

Hier kan mens net so ‘n paar van die woonwaens 
sien by die groot plaashuis. Dit was voorwaar weer ‘n 
heerlike Paasnaweek in die binneland. Ons hoop 
hierdie tradisie gaan steeds voort in die toekoms. 
 

Sondag word verder rustig deurgebring. Die 
aand word die nuwe bakkie ingewy met bal-
lonne en ‘n geskenk. Baie dankie aan elkeen 
wat dit so besonders gemaak het. Dit was om-
trent ‘n verrassing.  (Ja, die Venture het na 20 
jaar  besluit klaar is klaar.)   

 
 
 
 
Maandagoggend begin almal maar stadigaan op-
pak.  Richard en Poppie hou die Boekevat en 
daarna vertrek elkeen soos hulle klaar gepak is.  So 
is nog ‘n paasnaweek in die binneland deurgebring 
en een van die kleiner dorpies is so bietjie deur-
gekyk  
 
 
 
 
    Vervolg/......... 
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............/Vervolg 
 

Hoe baie kere word daar maar net deur die dorpies gejaag 
na die volgende bestemming toe nie.  Soms moet ‘n mens 
egter vir ‘n wyle stilstaan en so bietjie die geskiedenis 
oplees en 
beleef soos 
Dok Craven 
se hok… een 
van die rugby 
legendes van 
ons land. 
 

Wanneer jy deur die dorp is, en op pad Willow-
more toe is, staan die twee motors.  Dit is “karoo 
rose”.  Wonder hoe ver en hoe baie het hulle hierdie sementpad Willomore toe gery. Hier het 
hulle egter hulle laaste rusplek gekry. Hier is nog ‘n wa wat sy laaste rusplek in die tuin op 

Noorspoort gekry het.  Dit is vol 
blomme geplant en gee beslis 
atmosfeer aan die plek.  So is 
daar talle ou goed uitgestal wat 
atmosfeer gee aan die plaas 
Noorspoort. Julle kan gerus 
daar ‘n draai gaan maak. 

 
Baie dankie aan Richard en sy 
span vir die heerlike naweek.  
Dankie aan almal wat deel was 
van die naweek en vir al die lag 
en saam kuier.  Dit gee mens 

weer krag vir jou taak tot die volgende kamp.  
 

 
 
 Paasnaweek in die binneland was nog altyd iets besonders. 
 

             

            JOHAN EN JAKKIEJOHAN EN JAKKIEJOHAN EN JAKKIEJOHAN EN JAKKIE 


