KOOKWATER WINTERTOER

Uitenhage
Die Kookwater Wintertoer het vanaf 8 tot 16 Julie 2017 plaasgevind.
Miskien sien ons hierdie jaar die sneeu… Dit is die rede waarvoor ons
elke jaar weer gedurende die winter die weeklange toer aanpak. Tog,
al sien ons nie die sneeu nie, is die wonderlike voorreg om so met die
woonwaens te kan ry, net een groot gebeurtenis in elke toerganger se
lewe. Dit is iets wat elke Sawanant een keer (of baie kere) moet
aanpak.
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Op Saterdag, 8 Julie, begin Jakkie dus die toer met Psalm 10 en weet
dat ons in goeie hande sal wees. Daar is 15 opgewonde toergangers
wat gereed is om die onbekende in te ry. Heerlik word daar langs die
pad gesels oor die radios en spoedig stop ons by Joubertina. Tafels
vol van die heerlike padkos word voorgesit en nadat die magies gevul
is, word daar verder gery - eintlik gesleep. Gelukkig is daar genoeg
helpers en Johan Fourie se bakkie se band word vinnig reg gemaak
nadat dit ‘n papwiel gekry het. By Oudtshoorn word die voertuie se
magies gevul en die laaste stukkie pad naamlik die sementpad word
aangedurf. En so bereik ons die eerste staanplek naamlik Karoowater.
Wat ‘n aangename oase met die springbokkies wat so tussen die
woonwaens deur loop. Sommiges geniet die warm water en ander
kuier net rustig of besoek die wilde voëls en diertjies in die hokkie.
Ischke sluit die aand af met Boekevat en ‘n kamp sonder ‘n vuur is nie
‘n kamp nie. Al is dit eintlik te warm vir winter, kuier almal maar so om
die vure. En toe gaan ons slaap.

Karoowater, Calitzdorp

Sondag breek aan en die grade daal van 28 tot 18 oor nag. Natuurlik
moet die papwiel eers reggemaak word. Frans en Liana is die keer die
ongelukkiges. Deur Calitzdorp en toe ry ons in lekker reëntjies verder.
Die aarde het dit so nodig en niemand kla nie. By Ronnies Sex Shop
word vinnig gestop vir….. ‘n warm koppie koffie en toe is Barrydale aan
die beurt met ‘n heerlike ontbyt. En waar is die volgende stop? By
Baden in die winter. Miskien ‘n verrassing vir party en ander is by hulle
Kersfeeskamp. Winter is hier en ons braai lekker saam onder die afdak.
Gelukkige trekkings word gedoen en daar word sommer net lekker
gekuier, gesels en geskinner. Diegene wat vir die eerste keer saamtoer
word hartlik welkom geheet met die horinkie. Selfs die kinders word
bederf deur Nelia se handewerk. (Baie dankie) Dankie tog vir elke
warm kombers waarin ons later kon gaan inkruip.
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Maak wyn warm? Traag word daar tussen die warm komberse
uitgeklim en die nuwe dag word aangepak. Na Boekevat vat ons die
koers wynplase toe. Dis hier proe en daar koop en hier smul en daar
loer en gou-gou is die dag verby. Jammer Maandag, jy het so vinnig
verbygegaan tussen die wingerde. Dis nog steeds koud en die vure
probeer hulle bes om ons warm te kry, want wyn maak nie genoeg
warm nie! So kom nog ‘n heerlike dag tot sy einde en is deel van die
foto-album van die wintertoer van 2107.

Ronnies Sex Shop, R62

Baden

Platform 62
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Brandewyn het nie brieke nie…. Sommiges gaan kyk Dinsdag of dit so
is, anders gaan kyk of die voëls nog al hulle vere het by Robertson en
ook ander besienswaardighede word besoek. Ver langs kan mens die
sneeu op die berge se toppies sien. Ja, wat ‘n voorreg om soveel van
die dinge te kan beleef. Gelukkig nooi Willie en Jackie ons vir hulle
huweliks herdenking die aand. Heerlike lasagne potte en roosterkoek
word voorgesit en nadat Annemarie vir ons Boekevat gehou het, word
daar lekker gesmul. Koud, ja koud, maar die vure brand hoog en die
warm komberse vou ons toe in hulle warm arms. Hoeveel genade
ontvang ons nie elke dag nie?
Woensdagoggend groet ons Baden se sterreprag nadat Jakkie die
Boekevat gehou het. Spoedig is almal op spoed en op Swellendam
word die voertuie se magies gevul. By die padstal word vinnig gestop.
Die groot stop is egter by Riversdal. Wat ‘n belewenis. Daar is so baie
om te sien, dat mens eintlik nie weet waar om te kyk nie. Die magies
word gevul en die geldsakkies word leeg gemaak en toe pak ons die
laaste skof aan vir die dag. Orals word daar aan die paaie gewerk – dit
is sulke goeie nuus. Ons stop ten einde laaste by Stilbaai. Almal kry
hulle plekkie en toe word daar gekuier, geloop en gery. Later brand
die vure – gelukkig is dit nie so koud nie. En toe word daar maar
komberse toe gekruip. Lekker.

Baden
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Robertson

Birds Paradise, Robertson

Swellendam

Stilbaai
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Gedurende die nag val daar so ‘n paar druppels. Dit is maar koud
toe ons roer. Ons gaan kyk hoe die palings gevoer word. Dit is
nogals ‘n tydsame proses om hulle onder die klippe te laat uitkom.
Die oulike voorbeeld van ou skoolgoed is ‘n treffer. Toe gaan proe
ons Kaselhof se kase. Sommiges is smaaklik en ander is nie so
smaaklik nie. Daarna besoek ons die ginbrouery en ruik aan al die
bossies en snaakse goed wat hulle gebruik. (Dankie tog alle
drinkgoed is nie so sleg nie.) Vir middagete word verskillende
eetplekke opgesoek. Dis lekker om so rond te ry en al die pragtige
plekke te besoek. Nadat Patrys vir ons die Boekevat gehou het, is dit
tyd vir nasionale tyd…. Dis nou om rondom ‘n lekker vuur te kan sit
en kuier. En toe word ons vaak.
Nou ja, dan moet mens seker maar oppak vir die laaste aand se
toerslapie. Kan nie glo ons week het met so ‘n spoed gehardloop
nie. Ischke open die oggend met ‘n dagstukkie en toe vertrek ons.
By George word daar so bietjie vertoef en gekoop en geëet en toe
durf ons die laaste stukkie pad aan na Sedgefield. ‘n Pragtige groen
oord begroet ons. Sommiges gaan besigtig die dorp met sy
pragtige winkeltjies. Net bitter hartseer om al die brandskade te
sien. Die ry motors wat uitgebrand het, staan sommer so by mekaar.
Ai, mens se hart is seer as jy so na die swart gebrande dele rondom
jou kyk. Snaaks, die weer is ook nie so koud nie. Die vure brand
hoog en almal gesels vir oulaas lekker saam. Maar, dan moet ons
maar vir oulaas in ons woonwaens gaan slaap vir die wintertoer van
2017.
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En die dag van die laaste breek ook aan. Nadat
Sandra vir ons krag gegee het met haar
boodskap, word die stalletjies (duisende,
honderde, tiene en ene) besoek. Sjoe, daar is
nou net mooi van alles en nog wat. Dis hier proe
en daar kyk en hier koop en daar bewonder. En
toe hak ons…
Ai, dis net genade om so te kan ry en so te kan
kyk en so te kan ontdek. Groot dankie aan ons
Hemelse Vader vir al die genade wat ons elkeen
ontvang het. Dankie aan elke toerganger wat
dit so lekker gemaak het en vir die lekker lag en
gesels. Dankie aan die toerleiers vir die vooraf
reëlings en al die moeites. En dankie aan ons
Vader wat ons elkeen beskerm en bewaar het
op die pad.

Bo, Regs: Gin proe by Inverroche
Onder: Kasselshoop se kaas proe

Kasselshoop, Stilbaai
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Lake Pleasant
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Ek groet tot volgende jaar…
Jakkie

Inverroche, Stilbaai

