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Uiteindelik breek die groot geleentheid weereens aan.  Vir sommiges is dit die hoeveelste wintertoer en vir ander is dit die
eerste een.  Maak nie saak nie, as jou woonwa dié tyd van die jaar gehak word, beteken dit net een ding:  koue soek en
warm drankies geniet.
 
Saterdag:
Ons ontmoet mekaar by Uitenhage en Nelia open die toer.  Die groep van Port Elizabeth sluit by ons aan by Jeffreysbaai
waar Mario vir hulle die toer open en toe begin ons ry.  By Joubertina word die gekookte eiers en toebroodjies en warm
koffie uitgehaal en ontbyt word geniet.  Spoedig ry ons voort en ons druk maar deur Oudtshoorn toe, want daar moet nog
gebiedsvergadering gehou word.  Daar word net so vinnig op De Rust bene gerek en toe is die padwerke al wat ons nog
ophou voor Oudtshoorn ingery word met so ‘n fyn reëntjie kort – kort.  Almal kry hulle staan en na die vergadering word
daar lekker gekuier en die vure probeer die koue so bietjie verdryf.  Vroeg kruip almal maar in en so paar druppels daal
neer op die woonwaens se dakke.
 
Sondag:
Sommiges geniet maar ‘n rustige dag, terwyl ander die dorp besoek of ander vermaak word geniet.  Duppie en Emse sluit
aan en toe is al 14 woonwaens op hulle plekke en almal kuier lekker saam. Andre se ouers (Sawanante van Klein Karoo)
hak hulle woonwa ook by ons af.  Thinus van Klein Karoo kom maak groot vure en later word die steaks van volstruise
gebraai en chips word gebak en ons geniet dit saam met slaai.  Moenie dink sy beroemde (berugte) horinkie is by die huis
vergeet nie.  Die nuwe toerders word behoorlik ingelyf.  Deon hou vir ons die Boekevat en toe smul ons lekker.  Die vure
word later geblus en almal kruip maar tussen die warm komberse in.
 
Maandag:
Na ‘n koelerige nag, roer ons maar vroeg, want vandag word daar bietjie geloop, geproe, geëet, gekruip en gekyk.  Die
Kango grotte is eerste op die lys.  Terwyl sommiges die lang roete aanpak, pak ander die korter roete aan en ander vlug
sommer al by die ingang.  Daarna is dit Wilgewandel waar die kamele wys hoeveel gewig hulle kan dra.  Die waterval word
besoek en toe is dit Karusa toe vir wyn en heerlike pizzas.   Ons gaan kyk net gou of die woonwaens nog staan en toe
gaan speel ons rolbal.  Almal lag en geniet die aksies omtrent.  Terug by die woonwaens brand die vure spoedig en daarna
daal daar ‘n rustigheid neer nadat Patrys vir ons die Boekevat gehou het.
 
Dinsdag:
Ons roer vinnig, want vanoggend word ons leë magies gevul by Kobus se gat.  En word dit nou behoorlik gevul met die
heerlikste vetkoek.  Natuurlik is die res van die ontbyt net so smaaklik.  Daarna ry party winkels toe, ander volstruise toe en
natuurlik neem die Smitswinkel se baie oudhede mens na ‘n ander wêreld toe.  Terug by die kamp maak Tjaart sy
beroemde pot en nadat Ischke vir ons Boekevat gehou het, word Elanie se verjaarsdag afgesluit met koek en tert.  Dit voel
of die koue nader sluip!
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Woensdag:
Dis tyd om op te pak.  Die uwe open die dag met gebed en ons pak die pad aan.  Dit gaan maar stadig met al die stop en
ry padwerke.  Ons stop gelukkig by ‘n padstal waar vinnig koffie geniet word.  Uiteindelik is ons oor die berg en is so
dankbaar dat ons dit nie met ossewaens aan gepak het nie.  By George pak ons af.  Die weer is so bietjie anders, maar
gou het almal ‘n staanplek.  ‘n Rustige middag word geniet en die aand brand die vure hoog by die lapa.  Ons braai lekker
saam nadat die kinders ‘n Bybelstorie gehoor het.  Benna en Marie is 49 jaar getroud vandag.  Toe roep die warm
komberse ons.
 
Donderdag:
Ons skop die dag af op ‘n gesonde wyse deur die aarbeiplaas te besoek.  Daar word vars vrugte gepluk, lekker gesmul en
die kinders geniet al die aktiwiteite wat aangebied word.  Daarna word ons ver in die verlede in geneem deur ons besoek
aan die treinmuseum.  Dan dink ons die tegnologie van vandag is goed!!!!  Dit is wonderlik om te sien hoe mooi en stewig
alles toe gemaak was.   Sommiges klim op die waens wat hulle Groot Brak toe en terug neem.  Die natuurskoon word
bewonder en die piekniek word geniet.  Later sluit Liana vir ons die dag af en nog ‘n paar bome word tot as verbrand.  Met
‘n swaar gemoed gaan almal woonwaens toe.  Nog net een dag is oor! 
 
Vrydag:
Die laaste gelde van die toerbegroting word geblaas en elkeen doen maar sy eie ding.  Winkels word besoek, bakkies word
volgemaak en almal geniet die laaste dag van die toer op verskillende maniere.  En toe word die tentpenne uitgetrek en die
tentpale val.  André hou die Boekevat.  Tjaart en Nelia asook Steve en Ischke word bedank vir al die reëlings deur
koevertjies aan hulle te oorhandig. En toe begin die laaste sports:  “ten pin bowling,” waar die pro’s en die beginners
mekaar die stryd aansê.  Groot gelag en snaakse liggaamshoudings is deel van die aand se stryd.  En toe moet ons vir die
laaste aand in ons woonwaens se bedjies vir 2019 se toer gaan slaap.  
 
Saterdag:
So breek die laaste rit aan.  Die uwe open die pad met gebed en daarna vertrek ons.  By Sedgefield word die beroemde
mark besoek en dan is daarna net genoeg tyd oor om vinnig ‘n draai te loop by Stormsrivier.  Huis hier kom ons!  Hoe
gelukkig kan ‘n mens wees - na al die kilometers kom ons almal veilig tuis.
Baie dankie aan ons toerleiers vir al die reëlings en moeite wat julle gedoen het.  Groot dankie aan al die borge, dit word
opreg waardeer.  Die pryse is ‘n aangename verrassing en elke gesin word beloon met ietsie.  Dankie aan die toergangers
vir die lekker gees en die kinders wat lekker saam gespeel het.  Ons is dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir al die
genade wat ons gedurende die week uit Sy sterk hande ontvang het. 
 
Tot volgende jaar - as die genade aan ons uitgedeel word.
 
Jakkie
 


