Nomades Roete-terugvoer

Klipkraal, die Opstal.
Heidelberg, Gauteng-Suid.
Vrydag 21 Mei -Sondag 23Mei 2021
Murray Louw, Amelia Kuhn, Magda van Es,
Tiaan van Niekerk, Norma Grotius, Erna
Lubbinge, Immanda Louw, Corrie du Preez,
Elsabé Düring, Wilna Moolman, Jan du Preez,
Magda Grobler, Wilma & Dave Hale, Marius
Stander. 15 siele. Dave reel die stap vir ons.
Opstal: S26.78581 E28.23920. ~1580 m bo seevlak.
Draai af by die 'Klipskuur' bordjie vanaf die grondpad.
Sowat 140km vanaf Pretoria. Baie goeie aanwysings
gewees vanaf Anvie, tot by Klipkraal Area.

Baie welkom aan Magda en Tiaan wat die eerste keer saam met ons stap. Hoop dis die eerste van baie stappe saam met Nomades.

Die hoofhuis het 4 slaapkamers, waarvan 2 en-suite is, met die stort ens sommer direk in die kamer. Dan nog 2 aparte badkamers,
Twee sitkamer, waarvan een 'n kaggeltjie het en 'n stoep wat nog twee spaar beddens het. Die
een sitkamer het ook 'n enkelbed in. Die kombuis is baie goed toegerus met twee ys/vrieskaste,
'n groot stoof en ook 'n mikrogolf oond. Die huis het krag en beddegoed word voorsien. Baie
beddens het selfs warm-komberse. Die huis slaap 15 mense. Dan is daar 'n buite-suite met 'n
dubbelbed, badkamer en klein stoepie waar Dave en Wilma tuisgaan en die ander buitegebou
wat drie enkelbeddens het, ook met sy eie badkamer, waar Marius en Murray slaap. Ek het ook
'n elektriese warmkombersie gehad, net jammer dat daar nie plek naby genoeg was om dit in te
prop nie!. Hier dan ook 'n lekker groot stoep waarop ook gebraai sou kon word as dit sou reen.
Vrydagaand saambraai in die ou plaasdam wat redelik beskutting bied teen die koel-aand-windjie. Twee los braaiers. Plek vir 'n kuiervuur en genoeg sitplekke. Norma het ook sommer al die Vrydag oggend vir ons twee heerlike brode gebak, wat ons vannaand geniet.
Baie dankie! So 20:00 se koers na een sakkie kuier-hout, beweeg die meeste mense in, na die warmte van hulle kamers en beddens.
Saterdag oggend besluit die groep om bietjie die gerief van die Opstal te geniet en begin eers
8:24 te stap. Dit was werklik 'n Koue oggend. Baie ryp buite. Ons stap die Panorama roete. Deur
die hekkie langs die huis, langs die mielielande en beeste verby.
Dan is ons by die leertjie oor die heining, verby die dam, by die
Habitat kamp waar Nomades al voorheen geslaap het, en ook
geroei het. Tot by die nuwe styfgespande heining waar ons eers bietjie
soek vir 'n plek om maklik deur te kom en dan oor die koppie, waar ons
ook ons eerste stop en sit geniet in die bos. Ook die mooiste Kiepersol
bome gesien. Die terein is relatief plat met 'n paar klipperige koppies
tussen-in wat dit net intresant maak. Dan deur nog een van vele
openinge in die heining waardeur ons moet klim. Uitsigte op vele
windpompe en vlaktes en beeste. Op by die volgende koppie en dan die
uitsig op die Vaaldam nie ver van ons nie. Hier ook die kruis met al die klippe daaronder.
Af met die koppie, en verby die kraal met die bande
en die groot geverfde pyl. Gaan Links! Nog 'n
lekker stewige hoë staal leer met genoeg
vashouplek bo om maklik oor te klim en dan is ons
by 'Uitkyk'. Sien ook die Lethabo kragstasie naby Viljoensdrif/Vereeniging. Nie
almal kyk hier uit nie. Af met die koppie en dan begin ons terug te draai. Nog 'n
plaasdam met drinkwaterd, waar jy nie mag swem nie, waar die voorste spannetjie
bietjie wag om te kyk dat ons agterste drie darm nog aankom. Die een wat
gewoonlik voor is, stap vandag agter agv 'n spier-besering na 'n val in Natal. Die
een wat gewoonlik agter is, is vandag voor. Verby die alleenstaande Vink-nes-Hotel-boom op die oop gras-vlake. Mooi.

Dan oor vlaktes en deur nog deurklim gate in die heinings wat moeilik raak vir ons beseerde. Maar
'n plan word gemaak en ons gaan moedig aan. Op teen 'n lekker styl koppie, tot waar die paadjie
reguit aangaan na 'Ouma se huisie' en ons nou links draai, verby nog 'n toegegroeide ou kraal, deur
'n groot plaashek, verby Habitat kamp, waar ons weer bietjie asemskep by die plaasdam. Oor die
damwal en terug deur die mielielande soos ons vanoggend ingekom het. 'n Heerlike stap, met
genoeg verskeidenheid en uitsigte. 'n regte Plaasstap met al sy beeste, windpompe, damme en
heinings en mielies. 15:41 is ons agter-groepie terug by die Opstal. Ons het ongeveer 17.5km
gestap, met 'm hoogteverskil van ongeveer 106 meter, darm oor die afstand van die hele stap.
Die aand weer saamgebraai, en 'n mooi vuur gehad nadat Murray
sy geheime korreltjies in die vuur gegooi het. Dave het ook nog
ekstra sakkies hout bestel en vannaand kuier ons so 3 sakkies op,
voordat die groep darm so 'n ½ uur of wat langer as gisteraand die
vuur geniet en dan bed toe keer.
Sondag oggend pas Erna die kamp op en Tiaan & Madge vE stap nie saam nie.
Moet nie leerskoene stap wat 'n paar jaar gelede laas gestap het nie. Loop hul
eers weer in! Ek maak eers my eiers en worsies gaar vir 'n heerlike ontbyt voor
die stap. Ons begin om 8:02 te stap in 'n koel, mistige wêreld. Die Kraal roete.
Vandag begin ons op 'n ander paadjie uit. Bietjie later kom die sonnetjie uit en
ons stap lekker. Verby die kuier-lapa by Thaba Nyane met sy alleen
veld-toilet. Dan oor die Styl en Klipperige koppie en
styl Af. Oor die grondpad, en verby die Groot klip.
Heelwat van die mooi bosse met hul helder oranje
bessies (Fire bush?) gesien. Ook heelwat aalwyne, wat
nou net begin blomkoppe uitstoot. Verby die skietbaan
en al langs die draad op. Op met die koppie en dan weer
bietjie opvang met die res van die groep en ietsie te ete
en drinke geniet en ook ander meer private besigheid is
op die agenda's agter die bosse. Nou vir eers gelykpad
weer al langs 'n heining af. Tot by die grondpad waar
die groep vergader en die groter deel besluit om die
korter, platter kar-pad-kort-pad te loop tot by Habitat en dan kamp toe. Net Dave, Wilma, Immanda,
Murray en Marius stap die vol Kraal roete sirkel, Bo-Oor die koppie. Ons stop bo en geniet 'n vroeë middagete, in die bos onder 'n
kiepersol, so tussen die doringbossies en harde klippe. Heerlik! Verby die 'Blinkblaar' huisie, nog 'n dam by die 'Gesies', Habitat en
dan tot by ons Opstal.

Die groep is rondom 12:40 by die kamp. Ons (2de) groep het ongeveer 12.5km gestap, met 'n hoogte verskil van
130 meter. Die res dalk so 1 tot 1/5km korter. Die kamp en verblyf was baie netjies. Ons het nêrens ernstig
verdwaal nie, en dis oor die algemeen goed gemerk, maar die paadjie self kort maar hier en daar aandag en
oopmaak en die veral die metaal borde is gehawend en geroes. Die roete self en die uitsige baie mooi. Kom gerus.
By die kamp rustig opgepak, laaste koppie tee gemaak, laaste groete gegroet en die pad terug geneem, rigting
Pretoria. Ons het bespreek via 'AnvieVentures'. www.AnvieVentures.co.za Info@AnvieVentures.co.za
044 696 6585, 072 892 2908.
Finansies: Nomades vra R490 per lid en R520 vir 'n nie lid vir die naweek.
Uitgawes : R6270
Besprekings agent (Anvie Ventures) R230 pppn x 2 nagte x 13 mense = R5980
Twee persone betaal direk aan Anvie.
Besprekingsfooi : R50
4 sakke 4kg brikette @29 elk + 2 pakkies aanstekers
@R12 elk (ms) = R140
Hout 3 sakke @ R20 klipkraal (DH) = R60
Inbetalings: R6400
12 x lede R490 pp + 1 Nie-Lid R520 = R6400
2 x Plus fooie@R30 = R60
Projek Surplus : R170.00

Stapgroete

Marius Stander

(2021/06/03, 2021/06/16)

Sien www.Nomades.co.za vir meer klub-inligting.

