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Oos-Kaap 
 
 

Wintertoer verslag Julie 2014 
SATERDAGOGGEND sluit Nelia en Tjaart vir ons die toer oop met gebed en ‘n gedeelte uit die 
Bybel. Dis koud en die windjie sny deur ons, maar wintertoer hier kom 10 baie opgewonde 
gesinne. Daar word heerlik oor die radio’s gesels, padkos word by Steytlerville geniet. Oppad 
Willowmore toe word die sementpad gemaklik gery. Vinnig kry elkeen hulle staanplek en die 
dorp word besoek. Daar is heelwat antieke winkels, die wonderboom buitekant die dorp.die   
Willows gastehuis met sy ryk geskiedenis en pragtige antieke stukke word geniet. Later word 
daar pannekoek gebak en almal braai lekker saam in die lapa. Sommige gaan kyk die rugby by 
die hotel en daar word die arme kinders vroeg-vroeg aan die lewe in die kroeg bekend gestel! 
 

SONDAG word ons wakker met -6 grade! Ben en Marie verras ons en sluit by ons aan. Almal 
begin maar so stadig ontwaak. ‘n Heerlike ontbyt word geniet by die lekker kaggel in Willem 
Moore se eetplek. De Rust is ons volgende stop en hier word die paar negosie winkeltjies      
besoek. By Kleinplasie kry elkeen sy plekkie en daar word sommer net rustig gekuier. Die 
eende en kalkoene word gegroet en toe brand die vure lekker hoog. Karl-Heinz en Sonette van 
Klein Karoo besoek ons. Tjaart moet die hoed dra omdat hy kinders na die kroeg toe vat 

MAANDAG is toe nie so koud nie, ‘n Klompie besoek die Snuffelmark, ander gaan gou dorp toe 
terwyl die res begin pak. Die langpad word aangedurf na die geheim toe: “Die Bosvarkie” Wat ‘n 
belewenis tussen niks en nêrens. Die springbokkies staan hier by ons in die kampie. Te pragtig. 
Willie slaan sy “lapa” op en almal kry hulle staanplekkie. Tjaart bring ‘n bakkie vrag hout en die 
vure laat die potte prut. Ons vier mos Spikkels se verjaarsdag. Die plaatjies - wat deur Johan 
gemaak is - word uitgedeel en Tjaart en Nelia kry ‘n horlosie om dankie te sê vir al die reëlings 
met die toer. Almal moet hulle kappies of hoede gaan opsit van lank gelede. Dit laat mens nogal 
ver terug dink. Party vertel staaltjies van hulle ouers of grootouers. Sommige is  nogal snaaks 
en almal is in ‘n goeie gees! En daar behoorlik gesmul aan die geurige potjies en dit word      
afgesluit met wafels en roomys. 
           Vervolg/............. 
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DINSDAG word ons wakker met -7.4 grade. Dit word egter ‘n pragtige dag en almal vertrek om 
te gaan wyn proe. Eerste is dit die Calitzdorp wynkelder. Ons word so bietjie meer vertel van die 
verhaal van wyn. En -natuurlik word daar geproe.   Ons gaan geniet middagete by Zamani       
restaurant en Duppie moet maar later kelner speel, want ons is baie en die hande is te min. 
Hulle verloor met die suurlemoentert, want hy sny hopeloos te groot stukke af – kry natuurlik die 
aand sommer die hoed daarvoor. Toe gaan ons na die TTT kelder toe. Daar word weer geproe 
en nadat so ‘n paar bottels in die voertuie gelaai is, ry ons na die Calitzdorp “Fresh en Dried 
fruit” toe. Tuis val arme Ilani en moes inderhaas Oudtshoorn toe gaan sodat die dokter kan help. 
Almal kuier saam onder Willie se Lapa. Duppie moet die hoed dra en oom Piet is die gelukkige 
trekking van die dag.  

WOENSDAG is die begin net so koud., alles is kliphard ge-ys. Maar dit is weereens n lieflike 
dag en Calitzdorp se strate word ingevaar Ons besoek die kerksaal waar daar kwiltwerk         
uitgestal word van Jesus se lewe. Wat ‘n wonderlike voorreg om sulke handewerk te kon      
aanskou. Daar word lekker by De Krans geproe en toe geniet ons middagete daar. Calitzdorp 
Spa word vinnig besoek asook Uhuru. Nogal ‘n oulike plek waar die sebras en springbokke 
sommer naby aan ons wy. Ons sit rondom die vuur – almal met hulle voorouers se kappies/
hoede op en toe sing ons lekker kampvuur liedjies. Gemmerkoekies word uitgedeel en as mens 
na die gesigte kyk, het baie dit geniet. Ons skryf teen die muur sodat almal kan sien wie die 
Bosvarkie besoek het in 2014!  Die uwe kry die hoed omdat die kelner se fooitjies net uit 20 
sente bestaan het. Die groep oorhandig ‘n bord aan die eienaars om dankie te sê. Daarna     
geniet ons heerlike roosterkoek, slaaie en braaivleis. Die aand is met poeding afgesluit. 

DONDERDAG is die ruite vol ys toe ons opstaan. Die voertuie word warm gemaak, en ons    
vertrek na die “Gat in die berg”. ons stop by Smits Winkel en geniet die heerlike vetkoeke en 
roosterkoeke. Die hoenders en poue loop sommer so tussen ons rond. Ons ry deur die        
Robinsons pas en bewonder die pragtige berge en valleie. In Mosselbaai by die Punt         
woonwapark hak ons af. Sommige besoek van die winkels en ander kuier net lekker saam.   
Willie se lapa word opgeslaan en almal kuier rondom die vuur. Tannie Ria hou die Boekevat en 
lewer haar getuienis vir ons. Laat mens nogal dink. Benna kry die hoed, want hy braai nooit, 
maar sou die vlerkies braai by die Bosvarkie. Natuurlik het hy dit net so aangegee vir Duppie om 
te braai. Sommige gaan by die visplek uiteet en ander geniet ietsie op die vuur.  
 
          .........../Vervolg 



 3 

Redakteur Jan Hugo Sel no 083 990 1106 E-pos janhugo55@gmail.com 

............./Vervolg 
 
VRYDAG is dit maar bewolk en elkeen slaan sy eie koers in. Daar is lieflike oudhede winkels en 
natuurlik ‘n groot “mall”. Dit is lekker om net rond te loop en alles te geniet by Mosselbaai. Die 
aand is dit weer potjiekos tyd. Die brood rys vreeslik oor met die warm kombers. Tjaart maak die 
pot en almal help met die voor-berei-ding. Willie en Jackie is 16 jaar getroud. Hulle kry ‘n trofee 
daarvoor. Tjaart kry die LL trofee en Nelia die trofee vir jare se uithou met Tjaart.  

SATERDAG begin die dag bewolk, maar die woonwaens word gehak en ons laaste               
bestemming – plek in die bos – word aangedurf. Ons sien die hardlopers by die Oesterfees in 
Knysna en is maar te bly dat ons met ons voertuie ry. Ons bestemming is Harkerville en wat ‘n 
pragtige plek in die bos. Ons het ook net betyds elkeen ‘n staanplek gekry, toe val die reën met 
mening. Sommige ry rond en ander besoek die fees. Ander rus sommer net en luister na die 
wonderlike reën. Toe die wolke wegtrek, word daar omtrent vuur gemaak en later braai ons   
lekker in die lieflike weer. Almal kuier maar net lekker saam vir oulaas. Kan nie glo die week het 
so vinnig aan-ge-stap nie.  

SONDAGOGGEND is die gras papsopnat, maar die dag lyk pragtig. Ons begin oppak, want die 
wonder toer kom tot ‘n einde. Die uwe sluit die toer af met Genesis toe God alles geskape het 
en alles was goed, maar God het die mens geseën. So was ons ook geseën die afgelope week.  
Ons vat die pad en die woonwaens begin elkeen sy koers inslaan soos die huise nader kom. ‘n 
Groot dankie aan ons Hemelse Vader vir al die genade die afgelope week. Dankie aan Tjaart en 
Nelia vir al die reëlings, besprekings en geheimhouding. Dankie aan elkeen wat die toer      
meegemaak het en gesorg het vir ‘n wonderlike gees: Tjaart en Nelia; Piet en Ria; Cecile; Ben 
en Marie; Duppie en Emse; Johan en Sandra; Frans en Leana; Steve, Ischke, Stefani en Ilani;   
Willie en Jackie; Spikkels, Charmaine en Ruaan; Johan en Jakkie. 
 
 
 
          JOHAN EN JAKKIE 


