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Saterdag open Nelia vir ons die toer met Ps. 140 en daarna vertrek ‘n klomp opgewonde     Sawanante 

om die jaar die sneeu te gaan soek -  iewers.  Almal raai maar waarheen, maar  niemand wil ook te veel 
uitlap nie.  By die eerste stop by Joubertina word die padkos uitgepak.  Daar is ‘n herwinningsprojek van 
‘n boom wat die siel van die appelboom uitstal.  Daarna word daar verder in die berge in gery.  By 

Uniondale word weer bene gerek en van die winkeltjies word besoek.  Die 1500 motortjies van ‘n 
privaatversamelaar word besigtig asook ander oulike plekkies.  En toe word die laaste deel aangepak na 

De Rust toe.  Hierdie dorp is bekend vir sy winkeltjies met baie stofopgaardertjies.  Die lieflike dag word 
afgesluit met Boekevat en die toer word amptelik geopen met die           
windpompsjerrie.  Heerlik word daar rondom die vure    gekuier. 
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Sondag  

Willem open die dag met Boekevat en daarna word die koue Meiringspoort deurgery.  Die    waterval word 
besoek en die pragtige berge word bewonder.  Skielik word daar deur         Wakkerstroom gery – eintlik 
sonder dat ons dit agter gekom het.  En toe pak ons af by Prins Albert.  ‘n Pragtige skoon dorp.  Almal 

kuier heerlik onder Willie se lapa terwyl Tjaart vir ons die groot pot aan die kook kry.  Jakkie sluit die aand 
af met ‘n boodskap van tyd en daarna word daar heerlik geëet en die jongklomp speel ‘n speletjie waar 

daar sommer lekker gelag word. 
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Maandag 

‘n Lieflike dag breek weereens aan en die olyffabriek word besoek en daarna die Kaasfabriek.  Om te dink 
40 liter maak omtrent een kaas.  Daar word heerlik geproe.  Daarna word die klomp winkeltjies met     
oudhede en nuwighede besoek.  Dit is wonderlik om te sien wat elkeen met sy/haar talent uitrig.  Die mid-

dag word daar gesien hoe ‘n groot ou bloekomboom val.  Later hou Willie en Jackie vir ons die Boekevat 
en omdat dit hulle 18de huweliksherdenking is, word daar oor die liefde gepraat en nadat almal heerlik 

geëet het, word die poeding opgeskep.  ‘n Pragtige aand word afgesluit en nou is ons voltallig met ons 15 
gesinne. 

 
 

 
 
 

 
 

Dinsdag 
Ons ry hel toe!.  Heeldag en draai op draai.  Skielik staan die klipspringers in die pad.  Ook ander bokke en 
bobbejane word gesien.  Ons smul aan tuisgebakte brood en vyekonfyt onder in die hel.  Natuurlik wou 

ons vuur maak en ietsie braai, maar R40 per kop is darem te duur en soos blits is alles weer opgepak en 
die lang pad terug word aangedurf.  Dis stof en draaie en stof en draaie en pragtige berge en          
natuurskoon. Uiteindelik sien ons weer ons woonwaens na ‘n lang dag op die pad.  Hel toe?  Nee miskien 

moet ons maar die ander pad kies… Deon hou vir ons die Boekevat en daar word soos gewoonlik vuur  
gemaak.  Almal sit en oordink die dag en daar word maar vroeg in die bed geklim.  Weereens ‘n pragtige 
dag met reuse wonders van ons Skepper wat ons kon beleef. 
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Woensdag 
Almal roer stadig en kry hulself in rat.  Die kleinste wynmakery,     
Soetkaroo, word besoek en daar word geproe aan die wyne.  Ook an-

der plekke word besoek. Die middag word die deeg verander in 
roosterkoeke en die groot pot word gekook met heerlike maalvleis.  Ischke hou die Boekevat.  Ons eet 
vroeg, want… sjoe die spookroete word die aand aangepak.  Wat ‘n wonderlike aand was dit nie met al die 

stories oor die spoke in Prins Albert nie.  Ons stap sommer van die een spookhuis na die ander een toe.  
Die toergids weet net hoe om almal se aandag te behou.  Terug by die woonwaens word die vure       
aangesteek en almal sit lekker rustig en gesels. 
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Donderdag 

Die laaste dag op Prins Albert breek aan met ‘n besoek aan die Karoo Nasionale Park by Beaufort-Wes.  
Daar word lank gery, maar nie so baie gesien nie.  Tog bly dit ‘n voorreg om die natuur in die winter te 
aanskou.  Ou Sylvester, die leeumannetjie, het nie verniet weggeloop nie, want daar was nie so baie diere 

om hom geselskap te hou nie.  Die aand hou Liana vir ons Boekevat en toe brand die vure hoog.  Dit was 
vir ons ‘n voorreg om ons Gebiedsvoorsitter,   Willem Nel, se verjaarsdag te kon vier op die dag ook nog.  

Daar word         afgebreek en opgepak, want die toer gaan voort… 
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Vrydag 

Dis oppak tyd en ons vertrek verder.  By Klaarstroom word bietjie vertoef en op de Rust word vinnig 
gestop.  In George kry Martin se woonwa bietjie seer toe ‘n wiel uitval, maar vinnig word alles herstel en 
ons vat die pad see toe.  By Buffelsbaai is dit maar koud en met rukke nat, maar die see en die branders 

en die uitsig maak op vir al die ongerief.  Ons het by Buffelskop karavaanpark gestaan. Christelle hou 
Boekevat en almal gaan maar vroeg inkruip toe die druppels begin val. 
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Saterdag 

Almal geniet die dag by die see en die omgewing. Daar word rondgery en tussen in hou die gebied      
sommer sy vergadering. Boekevat is die aand deur die kinders behartig. Die toerplaatjies word uitgedeel 
en almal braai lekker saam. Zeldri het ook lekker patatsop gemaak.  

 
 

 

Sondag 

Dis huis toe gaan tyd.  Groot dank aan Tjaart en Nelia vir weereens ‘n 
wonderlike ontdekking van plekke en vir al die moeite wat julle gedoen 

het.  Ons Hemelse Vader het vir ons weer ou plekke met nuwe oë laat 
sien.  Ons is dankbaar vir die wonderlike geleentheid wat ons geniet het. 

 

 
 

 
 

 
Toergangers 2016 
Tjaart & Nelia Snyman  Louis & Annamarie Swanepoel  Willem & Alet Nel  

Steve & Ischké Lambrechts Johan & Sandra Fourie   Martin & Christelle Deyzel 
Frans & Liana Labuschagne Johan & Karen Rautenbach  Jacques & Zeldri Strydom 

Duppie & Emse du Plessis Johan & Jakkie Barnardo  Benna & Marie Weitz 
Deon & Tersia le Roux  Willie & Jackie Conradie   Hennie & Shireen Conradie  
 

Groete, Jakkie Barnardo 
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