
Nomades Roeteterugvoer

Sungazer – Sandy Shoe's
25 April tot 2 Mei 2021.
Rofweg tussen Fouriesburg,
Rosendal en Paul
Roux. Sondag tot
Sondag. 
7 Nagte.
Slenter of Rugsak :
Gastehuis-Gastehuis.
Charmaine Foord, Erna Lubbinge,  Murray Louw, Elsabé During, Wilna Moolman, Marius Stander, Phrina Oosthuizen, Immanda
Louw, Anna-Marie Lotter en Wilma Hale is  die 10 brawe stappers wat uiteindelik die stap begin,  nadat dit ook agv. Covid
uitgestel is vanaf April 2020. Almal het lank hierna uitgesien en die dag het aangebreek. 

25 April 2021 - Sondag 
Ons motor vertrek Saterdag oggend 6:30 vanaf Doornkloof, Centurion.  Ry via N3, Warden, R714, Bethlehem, N5 tot by Paul
Roux en Pink Tricycle waar ons ons motors parkeer en hulle vir die res van die week sal slaap. Renee kom gesels met die groep
so na 11:00 en gee ons 'paspoorte', wat elke dag se roetes en baie detail inligting bevat, 'n buisserp, 'n Sungazer aanwerk logo
en ander inligting asook 'n baie nuttige nood-hulp-botteltjie met o.a. Naald en gare om die blase te behandel.
Daarna bedien Carolise van Pink Tricycle aan ons 'n heerlike Sondagmiddag-ete.  Rys, Pampoen, Groenboontjies,  Beesstert,
Hoender, sous en 'n wortelslaai. Net 'n 'Ligte' middagete volgens Renee !. Die begin baie lekker eet op die' toer.  
Ons word gery met 'n mini-bussie na die Uitzicht wilds plaas via Bethlehem, seker maklik 'n uur en 'n half se ry. 
Kiki (Ciara) wat die gastehuis nog net 5 weke lank bestuur, ontvang ons vriendelik daar en gaan wys ons ons kamers in die 'Zebra'

selfsorg huis.  In sommige kamers slaap net 2, ander slaap 3 van ons groep. Vier Kamers, met 'n kombuis, ablusie geriewe en 'n
lekker groot kuier-eetkamer tafel asook 'n kaggel wat ons toe nie gebruik nie. Ons kuier die res van die middag Langs die
swembad en geniet die uitsigte op die Maluti's en die berge daar ver voor ons.
Die Wit Elande en ander wild word bekyk in die veld daar onder ons met die
Maluti bergreeks in die verte.  Aandete is heerlike Blouwildebees en Borsstuk
'Brisket'pastei,  mengelslaai  met avokado,  Pampoen,  en  Melktert  vir  poeding.
Daar word gou skottelgoed gewas sodat ons weer eetgerei vir ontbyt het. Daar
word ook sommer gou bepaal wat is elkeen se voorkeur in die kombuis,  groente
skil, roer, uie skil (of nie), braai, skottelgoed was, afdroog ens.
Die mooiste sonsondergang oor die berge neem ons in die aand in waarna die
donkerte en stilte oor ons neersak. Murray is erg ontsteld omdat hy nie op die
dak mag klim om die mooie sonsondergang Nog' beter af te neem nie. Dit raak stil in
die huis en almal dink oor die lang pad wat ons die volgende dag gaan aanpak. 

26 April – Maandag. Stapdag 1 : Amptelike stap kilometers : 20 km.
Kiki los vir ons Wors, Eiers, Spek, Brood, Konfeite, Kaas, Yogart, Waatlemoenskywe, en
lemoen vir  ontbyt.  Ons werk gou saam as 'n span en  berei  alles voor  en  geniet  'n
heerlike ontbyt.
Laaste goedjies in die kratte inpak en uitdra en dan so 8:00 se koers vat ons die pad op
ons eerste stapdag nadag die groepfoto geneem is. Oor die treinspoor by Uitzicht se
afdraai, af met die grondpad, verby mooi ou sandsteen geboue met geroeste dakke wat
eens op 'n tyd netjies versorg was. Regs by die T-aansluiting op die S506 en in  die rigting van die Witteberge. Beeste groet ons
lang die pad. Ons stop by die Kranspoort plaashuis van die Hackette's langs die pad, vra toestemming en kamp daar uit om ons
self-ingepakte middagete op hul grasperk in hulle koelte te geniet. Nou is die berge en kranse net duskant die rivier hier regs
van  ons.  Volgende  stop  is  die  Welgelegen  plaas  in  die  skadu  van  die  mooi  berge  en  sandsteen  kranse  hier  naby  ons.
Kersieboomboord oorkant ons. Verby die laastes van die kosmosse langs die pad en die 'pad-perske' bome.
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Ons  draai  af  by  die
Emdem  gasteplaas
bordjie en stap onder
die  boom-laning  en
verby  die  skape  tot
by  die  'Melkstal'
waar ons bly.  Anzelle
Long  is  ons
vriendelike  gasvrou
op  die  (nou)
skaapplaas.  Met  haar
leuse,  soos  op  haar

handoeke en oral geskryf, 'Daar is altyd hoop... '. Treffend as jy in die gebou
inkom in die eetkamer is die glasblad op houtpalette, keurig gedek, met die

kandelaar wat onder die sinkdak, bo die tafel hang.
Bene word gestrek en gerek. Waffel-mengsel word
aangemaak en gebak deur Murray. Die resep sê ons
kan piesang of shokolade bygooi,  maar ek besluit
toe sommer jellietots sal ook werk. Dit werk toe
nogal.  Klere word gewas en opgehang.  Daar word
gestort onder die unieke stortkoppe wat net van
koperpyp  gemaak  is.  Die  eerste  blase  word  ook
behandel. En dan sommer net rustige geraak. Die
mooi vol maan wat oor die randjie opkom sorg vir
vele mooi foto's.

Vir aandete, gebakte Hoender en Aartappel, Wortels met bruinsuiker, Skorsies, Boontjies, Sampioene en twee soorte ryse. Die
aand word die Peppers, uie en tamaties opgesny sodat dit gereed is vir ontbyt se sheba. Tee, koffie, Suiker ens word by elke
oornagplek voorsien.

ML:”Skape, Beeste en Donkies wat saggies deur die runnik en blêr” maak die nag nog meer spesiaal hier op die plaas.

27 April – Dinsdag. Stapdag 2.  Amptelike stap kilometers : 22km.
Die uie/peppers en tamatie sheba word gekook, die eiers word ont-dop en geklits ge-roer en die worsies word op 'n elektriese
braaier gebraai. Saam met 'n Roosterbroodjie en stroop, 'n heerlike ontbyt.

Anzelle kom maak 'n draai en ons groet. Ons pak die laaste goetjies, maak die kratte toe en vat die pad vir ons 2de stapdag.
Ons stap o.a. verby Fouriesia, Loskop en vele ander plase. Die Sungazertjies geverf op pale of ingekerf in sandsteenblokke se
koppies dui aan wanneer ons moet afdraai. Stop by die stroompie en rus bietjie hier. Mielielande en wilgerbome langs die pad.
Stap deur tot by die groot stoor en neem middag-ete hier. Ons sien allerhande figure in die sandsteenrante hier naby ons.
Klippe op die dakke hou van die plaaslike huisies se dakke in plek. Later oor die spoor en dan oor die leertjie waar ons nou die
eerste keer van die stap nie op 'n plaaspad stap nie. Nou al langs die mielieland af, deur nog plaas area's en bosse, oor nog 'n
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rooi leertjie, deur die groot hek, waar ons  dan regs draai en by ons aand se bestemming aankom.

Malutizicht gasteplaas. Evelyn wys ons, ons kamers. Ons groep kry na bietjie gesels, die gebruik van beide die ou plaashuis en die
engelse styl, dubbelverdieping kothuis. 'n Hele paar van ons kry enkel kamers. Almal En-suite. Ons geniet vlaskywe, muffins en
koeldrank en sappe in die yskas as verwelkomings gebaar. Net in die kothuis bly die geheimsinige kamer 3 gesluit op die boonste
vloer. En dan die 2de vloer van die plaashuis, met gordyne (het dit dalk beweeg?) sonder trappe of toegang daartoe, hier bo-

kant  ons  kamers...  ...  Wie  weet.
Niemand weet wat skuil daarin nie. 

Ons ontmoet ook later die middag die eienaar, Dennis. 
Die middag geniet 'n klompie van ons die verwarmde onderdak swembad waar ons heerlik ontspan en saam kuier. Ander laat klere
was en die 'kroeg' toonbank lyk soos die wasgoeddraad op wasdag. 'ouma' Petra van die Valuta plaas het die kos voorberei en
gelos  by  Malutizicht  gasteplaas.  Intresant  hier  is  die  gang  wat  die
plaashuis/onderdakswembad  en  kothuis  met  mekaar  verbind.  Die  plaaslike  pou  en
werkers se hond verwelkom ons ook. Kuier en sommer net rustig wees in die snoesige
sitkamers  met  hul  sagte  banke.  Vir  Aand-ete  is  daar
voorbereide  Aartappelslaai  en  Beetslaai,  Mengelsslaai
wat ons self net opsny (tamaties / peppers / komkommer
/ olywe en blaarslaai), Biefstuk en Hoender sosaties wat
Erna vir ons braai buite, asook die Worsies wat ons hou
vir ontbyt of as padkos die volgende dag. Daar is ook 'n
Groot potbrood wat ons so oor aandete en ontbyt deel. 
Vir poeding is daar heerlike Roly Poly poeding met vla en 
vir tussendeur bros meusly stafies en beskuit.

28 April – Woensdag. Stapdag 3. Amptelike stap kilometers : 14km.
Vir  ontbyt  klits  en  roer  ons  die  eiers,  braai  die  spek,  haal  die  gaargebraaie  worsies  van

gisteraand  uit,  en
geniet  ontbyt  saam
met  kaas,  konfeite en
probeer nog 'n duik
maak  in  Petra  se
heerlike   potbrood.
Kratte  en  sakke
gepak.  Middag-ete
broodjies,  worsies
en/of  muffins  word
ingepak.  Op  Pad.  'n

Kort entjie soos ons gekom het, oor die Spoor. Verby nog ou mooi sandsteen geboue met bruin geroeste dakke. Stap nou 'n klein
stukkie op die teerpad (R26, Fouriesburg-Ficksburg pad) en dan opdraai, in die rigting van Valuta gasteplaas (waar ons nie slaap
nie).  Toe  ons  daar  verby  kom,  word  ons  ingenooi  vir  tee  by  Valuta  deur  Petro  se  kleindogter  en  André  wat  ook  ons
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bagasie/kratte vir 'n groot deel van die stap vervoer. Karin bedien vir ons tee/koffie op die 'Plaashuis' se stoep en wys ons ook
die netjiese huis met al die oudhede ens en 'ouma' se slaapkamer met die luukse lê-bad >>> in. 
Dan ons eerste ernstige opdraande om bo-op die
berg te kom. Stop by die uitkykpunt en verwonder
ons aan waar ons vandaan kom daaar onder. So os
die bordjie sê : “Life's is a Climb, but the view is
Great”.  'n  Laslappie  van  landerye,  berge,
sandsteen  formasies  en  grasvlaktes.  Daar  ver,
daar  onder.  Oral  by  ons  en  in  in  die  verte  net
sandsteen.   Nou  'n  lang  stuk  Gelykpad  >>>.  Die
bene  ontspan  bietjie.
Stop  by  die  volgende
boom  >>>  (waarvan  daar
baie  min  is)  langs  die
pad.  Verby  'Earthrise
Mountain  lodge'  se
bordjie  wat  'n
alternatiewe  oornagplek
vir ons sou kon wees by die kruispad. 
Verby die volstruis mannetjie wat vir ons kom pronk teen die
heining en sy harem 'n entjie verder in die kamp in. Boom tot
boom stap ons. Bome is skaars hier-rond.
Ons stap tot by 'Nebo Mountain Lodge', sowat 1.8km verder soos die bordjie dit aandui. Sommige stap so lekker, hulle loop
sommer verby die afdraai, maar draai darm later om.  Die beeste en eende groet ons eerste langs die inlooppad. 

Die 'joga' strek en rek sessie op die grasperk voor die afdak word gedoen.  Ander toets die beddens uit. Ons slaap in 'n aantal
eenhede  wat  almal  en-suite  is  en  ons  slaap  2  per  eenheid.  Kombinasies  van  dubbel  en
stapelbeddens in die kamers. Riette en  haar  dogter  Lylia  (hulp-kelnertjie)  is  ons

gasvroue.
Elke  plaas
het  sy  hond
en  Jessie,
die  kollie  is
hier. Mal oor
bal  en  stok
vang.  Eende,  kalkoen,  hase,  hoenders  en

'Explorer' die plaaslike hoender wat dink die hele plaas, binne en buite is syne is van die ander 'inwoners' op die plaas. Aandete
geniet ons om 18:30 nadat ons eers saamkuier in die warm sitkamer in die hoofhuis. Riette het ook buite stoele en 'n bomavuur
voorberei,  maar  dit  is  maar  ietwat  koel  en  ons  kuier  binne.  'n  Individule  hoenderpastei  met  sous.  'n
Beet/Framboos en Litchi ring, Mengelslaai, Heerlike pampoen-poffertjies, wat ons amper nie gehad het nie en vir
poeding, pad-perskes met vla.

// Deel twee volg. //
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