
                                                                                                             

 
Saterdag 
Baie opgewonde ontmoet 15 gesinne mekaar by Nanaga padstal vir die jaarlikse wintertoer.  Die gees 
is hoog, want vir sommiges is dit die eerste toer en vir ander al een van vele.  Daar is egter een ding 
in gemeen.  Niemand weet waar ons heen gaan nie.  Net nommer 1 wat alles gereël het.  Nelia neem 
die Boekevat waar, die nommers word uitgedeel en toe begin die radios praat.  Die pad word sommer 
vinnig kort gemaak met almal se lekker gesels.  By Port Alfred word daar ontbyt genuttig en nog steeds 
weet ons nie links of regs nie.  Daar word deur Port Alfred gery en toe draai ons links.   

Boekevat by Nanaga Ontbyt op die ou manier gedoen 
met lekker padkos 

Daar is vroeg reeds 
geshop. Zellie se 

onderlaag was op.
By Bathurst se woonwapark word ingedraai en skielik is die hele dorp vol.  Met meet en pas kry elkeen 
hulle staanplekkie en toe word die dorp besoek.  Die oudste kroeg is nie verniet op Bathurst nie!!!!  
Daar word lekker in die winterson gekuier en Leana hou vir ons die Boekevat.   

Boertjie en sy lang 
vriend Deon 

Die gat se mense 

Die aand word die Pig and Whistle deur SAWA ingegeem.  Almal word welkom geheet deur Picasso en 
sy vrou.  Sommiges het heel gepas uitrustings aan van verskillende nasies.  Die uwe stel almal bekend 
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met hulle gate en daar word lekker saamgesing.  Later keer almal maar terug na hulle eie woonwaens 
toe.

Die oudste kroeg in die land Picasso Die Briels – Trein na Pretoria 

Die militêre skot, Daisy die koei 
en die arabier 

Dr Chris Barnard Al die kulture karaoke lekker saam 

   
Sondag 
Rustig word almal wakker.  Daar is drie storte tussen amper 40 mense – en niemand sukkel nie!  
Sommiges gaan verken die Grahamstad Nasionale kunstefees, ander besoek die verskeie plaasmarkte 
in die omgewing.  Die groot pynappel word besoek en ander besienswaardighede in die omgewing.  
Elkeen geniet die dinge in die omte.  Ischke hou vir ons die Boekevat en daarna brand die vure hoog.  
Daar word heerlik gekuier, gesmul en later geslaap. Nog ‘n aand van genade word afgesluit.  

Die groot Pynappel. Die kinders het almal vir SPONGEBOB gesoek! 



Hierdie was die inlywing van die lede wat hul eerste wintertoer gedoen het. 
Wil darem net se voor julle die welsyn op ons sit dat die swanger dame en die 
kindetjies water gedrink het en nie witblits soos die ander lede nie. Leana en 

Sandra was nou al op ‘n paar wintertoere en hulle het gevoel dat hulle die 
demonstrasie moes doen. 

Maandag 
Ons word wakker met die reëndruppels wat val op die woonwaens se dakke.  Verskeie take word verrrig 
en nadat die uwe die Boekevat gehou het, vertrek ons.  Ons ry deur Grahamstad en sien die stalletjies 
en al die plakate van die kunstefees.  Na baie slaggate in die pad, kom ons op Bedford aan.  Daar word 
lekker geëet by die restaurant en die houtwerkfabriek word besoek.  Nadat almal goed bene gerek het, 
word daar verder gery.   

Deur Kookhuis en toe naby Somerset Oos word links gedraai.  En toe kom die grondpad… Ons 
bestemming is die Kaija.  Hier word die donkie nog gestook vir warm water en die woonwaens gaan 
staan in die kring.  Ons eet so ‘n pannekoek om net die ergste honger te stil.  Kenneth vertel vir ons 
meer van die gevare van dwelms en wys verskeie soorte.  

Lee-ann hou vir ons die Boekevat en toe kook die maalvleispot.  Die manne bak roosterkoeke en spoedig 
word daar heerlik gesmul.  Gelukkige nommer trekkings vind plaas en hulle wen pryse.  Daar word ook 
ander trofeë uitgedeel en die kinders is nie bietjie trots daarop nie.  Ons sanger, Steve, kry ook een 
asook Zeldri vir baie praat.  Almal kuier nog lekker saam om die vure en later raak dit stil.  Baie stil.  
Ons is immers tussen niks en nêrens. 



Die karaoke kinders Oom Piet - Gelukkige 
trekking wenner 

Nootvas- Steve Lambrechts 

Wurm – Johan Rautenbach 
(Alalalala met die gelowe!) 

Mees entoesiastiese toerlid 
en baie praat - Zeldri 

Strydom 

De Wet Fourie – Gelukkige trekking 
wenner 

Dinsdag 
Almal word rustig wakker en geniet die stilte.  Daar word in die omgewing rondgery en sommiges 
geniet die hengel in die rivier.  Snaaks, maar niemand is haastig nie.  Die dorp word besoek en later 
brand die vure lekker hoog.  Sandra hou die Boekevat en verskeie trofees word weer uitgedeel. ‘n 
Snaakse bergwind waai en almal kuier tog te lekker om die vure.  Tot laat word daar lekker gesels en 
gekuier en gespee en selfs gewerk.  De Wet is die handy man en maak die stukkende radios reg. Tog 
moet die aand maar afgesluit word en almal kruip terug in hulle woonwaens. 

Martin Deyzel het 
die vrouens se 

storte gemop en 
die drein bietjie 
oopgemaak wat 
toegeverf was! 

Almal wat gekaraoke het 

Woensdag 
Nadat almal lekker geswem het in die storte, word die woonwaens gehak.  (Die dames se storte se 
water loop nie uit nie, maar loop in die gang af!!!)  Tania hou vir ons die Boekevat en toe vat ons die 
pad.  Ons draai links en ry deur Somerset Oos.  Die beroemde Bruintjieshoogte word aangedurf en 
later word daar gestop in Pearston.  Die arme dorpie het omtrent niks meer oor nie en almal rek maar 
net bene.  Ons vertrek en sien eintlik niks voor ons nie, want dit is mos net een lang eentonige pad tot 
by die afdraai na Graaff-Reinet.  Gelukkig draai ons links by Adendorp in en Jesa woonwapark is ons 
tuiste vir die volgende drie dae.  Hierdie oord word baie beslis aanbeveel.  Die woonwaens kry omtrent 
elkeen ‘n afdak en die geriewe is van die beste wat ons al gebruik het.  Die dorp word besoek en later 
kom groet ou Sawanante, Pieter en Flossie, ons.  Die Deyzels hou vir ons die Boekevat en toe brand 



die vure hoog.  Weereens is dit nie so koud nie en almal sit heerlik en kuier om die vure.  Wat ‘n voorreg 
is dit nie om so saam te kan toer met ons woonwaens nie. 

Donderdag 
Sommer vroeg vroeg kraai die hane ons wakker.  Wat ‘n lekker gevoel om te hoor hoe die plaas wakker 
word.  Die jagters is baie opgewonde, want vandag gaan die koedoes op die streep val.  Nadat hulle 
vertrek het, begin die ander kampers stadig roer.  Die dorp word ingevaar en ander  
besienswaardighede word besoek.  Selfs van die roetes word gery.  Dit is wonderlik om te sien hoe 
skoon die dorp is.  Lee-ann verjaar en sy vier dit sommer die hele dag.  Die kinders hou lekker partytjie 
en later word daar sommer net gesit en gesels.  Die uwe hou die Boekevat en daar word heerlik om 
die vure gekuier.  Toe kruip die jagters stadig nader.  Geen koedoe het geval nie!  Daar word baie 
stories uitgeruil oor die dag se gebeure in die veld.  Vir sommiges was dit ‘n groot ervaring.  Die manne 
(en dames) is maar moeg en almal sit rustig om die vuur tot die aand se koue elkeen na sy bedjie toe 
jaag. 

Vrydag 
Almal roer maar stadig en toe word die pad gevat Nieu Bethesda toe.  Verskeie van die 
besienswaardighede word besoek.  Die uilhuis van Helen Maartins is natuurlik die hoogtepunt.  Daar 
word lekker rondgeloop in die grondstrate en selfs die taxi word gery.  Dit is die donkiekar.  Sommiges 
eet en ander proe en ander loop rond.  Daar word selfs gestop by die padstal.  By Graaff- Reinet word 
die Vallei van Verlatenheid en die wildpark besoek.  Die tyd is eintlik te min vir al die dinge wat mens 
hier kan doen.  By die kamp word die groot pot op die vuur gesit en Tjaart en Nelia maak vir ons ‘n 
heerlike pot.  Hulle word bedank vir die wonderlike toer.  Die laaste geskenke word uitgedeel en Karen 
hou vir ons die Boekevat.  Selfs die heel kleintjies sing vir ons ‘n liedjie en Lienke doen ‘n gebedjie.  Ag 
te pragtig.  Almal kuier heerlik saam om die groot vure en vir oulaas word daar lekker saam gelag en 
gesels.



Helen Martins ‘Owl House’   Kerk op Nieu-Bethesda   Toer deur die dorp op die donkiekar 
 

 
Vallei van verlatenheid 

   
Geskenk van toerlede af Bord met dankie sê briefies vir oom 

Tjaart en tannie Nelia van die toerlede 
af 

Saterdag 
Kan nie glo, maar die laaste dag het aangebreek.  Almal begin maar die laaste goedjies oppak, die 
woonwaens word gehak en daar trek die konfooi terug huis toe.  By Jansenville word die padstal druk 
besoek en almal geniet die heerlike tuisgemaakte versnapperings.  En toe word die laaste deel 
aangepak.  By die verskillende afdraai paaie word die woonwaens al hoe minder tot die laaste een voor 
die huis stop. 



Wat is die grootste genade van ‘n toer?  Om so vêr, so veilig te reis en dit baie te geniet en dan kom 
mens by die huis en alles is net soos mens dit agtergelaat het.  Die troeteldiere is baie bly om die 
familie te sien en ‘n mens se aardse besittings het niks oorgekom nie.  Hoe sê mens dankie vir dit alles?  
Dit is net die genade van ‘n Liefdevolle Vader wat mens so vashou.  Dankie Vader. 
Baie dankie aan Tjaart en Nelia vir al die reëlings en moeite.  Dankie aan al die borge en elkeen wat 
iets geskenk het.  Dankie aan die toergangers vir julle liefde en geselskap en spesiaal vir die kinders vir 
julle spontane deelname.  Tot volgende jaar… 

Groete  JJakkie Barnardo 
 
 


