29 April – Donderdag. Stapdag 4. Amptelike stap kilometers : 13km.
Vir ontbyt sit Riette, Lydia, ons mini-kelnerin en Paul
vir ons roereiers, spek, klein worsies, gebraaide
groente, brood, kaas, Konfyte en muffins voor.
Heerlik! Tee en Koffie word geniet. Dankies gesê,
gegroet en die laaste krat toegegespe, gereed vir
André om later te kom haal. Ons het ooreengekom om
vanoggend die 1ste uur in stilte te stap nadat ons die
plaas verlaat het. Vir party was dit makliker as ander.
Eindelik was dit goeie ervaring. Baie tyd om te dink. Of net
te 'wees'. Die Stilte-uur word afgesluit deur die voorste spannetjie wat Nog vinniger gestap
het vandag, omdat hul nie kon praat nie, deur die Stilte, en toe met klippies op die pad 'Stilte'
uit te pak. Ons stap by verby sinkdakhuises met helder geverfde deure en bergtonele rondom
ons. Nog beeste, kosmosse en grasvlakte langs die pad. Oop lang paaie en nog stilte.

Tot by Moolmanshoek natuur reservaat se inang. Deur die hek en skerp links die laaste sowat 900m tot by die Langesnek terein
,
waar Isabel ons ontvang en verwelkom met Yskoffie met kondensmelk en ons kamers vir ons wys.
Sy en haar man Nikolaas bestuur ook die Langesnek jeug en
kamp terein en die Waterkloof / Sphinks / 4-pieke / Echo
oorhang staproetes. Die stappers-basis-kamp hiervoor is ook
nou alles op die Langesnek terein. Die dames slaap in 4 ensuite kamers aan die een kant van die twee groot
groepkamers en ek en Murray het elkeen ons eie kamer met 2
enkel bedjies in aan die anderkant van die' groepskamers.
Met die badkamer net oorkant ons kamers.

Ons ontspan. Lê op die gras rond langs die ou oorspronklike fontein wat oopgemaak en netjies gemaak is. Ander speel met die
hond en ander geniet die gerieflike bedjies in ons kamers. Sit langs die klein swembadjie met voete in die Yskoue water.
Ander gaan kyk hoe lyk die Eco oorhang so 1.3km weg van die kamp.
Vir aandete is daar plaasbrood wat die dogter en haar vriendin gebak het, hoender,
pampoentert, mengelslaai, kerrie-perske slaai en vir poeding, gebakte sjokolade
poeding, koeksisters en soet poeding. Bedien buffet styl en ons sit in die ronde
eetkamer met sy knus kaggel en kerse oral teen die mure en op die tafel. Spoggereg!.
Die Pa en kind kampeerders wat ook vroeer die middag aangekom het en later die aand
in die renerige weer nog moet opstap na die oorhangkrans om daar te slaap sit buite
en eet by die piekniekbankies. Na ete nog bietjie kuier en dan is elkeen na sy kamer.
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30 April – Vrydag. Stapdag 5. Amptelike stap kilometers : 18.2km.
Ons reel dat ons ontbyt eet om 7:00. Meusly, weetbix, en ander kits pappe. Plaasbrood en 'n verskeidenheid Konfyte, yougart,
gebraaide spek blokkies, roer-eiers, vars gebakte plaatkoekies word bedien. Nee, ons is gelukkig nie by die leer op die
regterkanse foto op of af nie. Langesnek gebruik dit as mense daar ab(af)seil, moet hulle Op-klim voordag hulle kan Af. Dit bly
mooi kranse en berge en natuur. Mens voel maar net klein. 'n Spikkeltjie in die groot opset.
Dit het byna die hele nag gereen en die grondpaaie is blykbaar nat en modderig. 'n Paar reelings word getref sodat André die

groep oplaai, waar die grondpad by die teerpad R70 (Fickburg-Rosendal
pad) aansluit, aangesien die' pad gevaarlik sou kon wees met voertuie wat
uitswaai vir slaggate, veral as dit met die reenwater gevul sou wees.
Die pad is nat, en stap dan aan die kant en dan daardiekant om net uit die modder stukke te bly. Party plekke erger as op ander.
Ons stap verby Mosamane gasteplaas se hek wat ook gebruik word as Sungazer verblyf. So drie km voor die in-T in die teerpad,
is die grondpad wat onlangs geskraap is, nou na die reen 'n modderpad. André se tydsberekening is perfek en hy kry ons net
daar, toe hy terugkom vanaf Langesnek waar hy ons kratte en bagasie opgetel het.

Daar is genoeg plek agter op die bakkie vir ons bagasie en ons. Hy laai ons sommer hier op. By die Teerpad, besluit vyf persone
hulle sal tog die laaste sowat 10 km stap na Rosendal. Die teerpad se skouer is breed genoeg dat ons nie werklik gevoel het dit

was gevaarlik so op die teer nie. Ons het ook 'n heerlike boom met piekniekbankies gevind langs die' pad en benut. Die ander ry
bakkie en gaan doen die 'Rosendal-Dorp-self-stap-toer'.Ons reel ook tentatief dat ons die middag 16h00 na 'n oorhangkrans so
10km buite Rosendal op die grense van Dora en Louis se plase is, gaan kyk. Agv koue en wispeltierige reën in Rosendal word dit
toe ongelukkig gekanseleer die Vrydagmiddag. In Rosendal, by 'Sonneblomhoekie' koop ek vir my 'n vrugtesappie by die
vriendelike tannie in die 'shoprider'. Ons kom aan in Rosendal, by House Bautiful waar Tante Dora, die bekwane en vriendelike
bestuurder van die' gastehuis ons ontvang met tuisgebakte Sjokoladekoek, Tuna roulade en sout-muffins en dan die persoonlike
voetbadjies wat ons geniet terwyl die koek en tee aan ons bedien word. 'n Verwelkomings Obs word is ook beskikbaar in die
kombuis. 'n Paar van ons slaap in die en-suite kamers buite en ander in die hoof-huis. Alles baie mooi en netjies. Handoek, welkom
kaartjie en sjokoladetjie op elke bed. Spesiaal. Die middag gaan stap 'n klompie van ons deur die dorp. Ek, Murray en Immanda
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hak vas by Kaboedel se oop winkeltjie, sonder mens in sig, waar Dewald Martins se glasblaas bakke ens en ook ander weefwerk
en handwerk verkoop word. As jy jou keuse gemaak het, word jy sommer in hy en sy vrou se mosaiek huis- ingenooi waar die
EFT/betaling afgehandel word, en as jy dalk gelukkig is, gaan wys hy sy glas-studio en oond vir jou. Agv die reentjie, gaan laai hy
ons sommer gou af met sy voertuig by House-Beautiful. Vrystaatse gasvryheid op sy beste.

Aandete is by Benjamin's restaurant met sy twee donkies Basjan en Oscor en 'buite toilet', waar Frik de Jager ons gasheer is
waarheen ons die paar blokke loop op die bree grondpaaie van die dorpie. Na aanleiding van al sy oorseese reise en ervarings

daar, word elk-een van die 3 disse voorafgegaan
met 'n vertelling van Flagstaff wat sy sop-storie
is en Marokko wat die hoender dis inspireer.
Varsgebakte kruie gegeurde brood en botter gaan die die ete vooraf.. Voorgereg 'n
ryk en sterk Brokoli, bloukkaas, plaasroom, kerrie, suurlemoen en ander speserye sop. Hoofdis is 'n hoender wat lank in tamatiepuree, Komyn, koriander, ster-anys ens gemarineer is en oondgebak is, saam met bruinrys en groenbone met heuning en
gebraaide rooipepetjies vir 'n heerlike bros element. Poeding is 'n ¼ wafel-skyfie met roomys, sous, 'n mint blaartjie en 'n
aarbei wat in twee gesny is. Baie keurig voorgesit en heerlik gewees.
Nog gekuier on die warm eetkamer/winkel van Frik en dan terug na
'House-Beautiful' en ons warm bedjies vir die aand. Een persoon
ietwat ollik, maar darm die volgende oggend goed genoeg gevoel om die
dag deur te stap.
1 Mei – Saterdag. Stapdag 6. Amptelike stap kilometers : 27km.
Vir ontbyt het Dora vir ons
Eiers gekook, twee elk en met
liefde afgedop, saamgepak
met
mini-worsies,
kerstamaties en argurkies. Dan
saam in die bruin-papiersakkie was 'n kaas-en-tamatie toebroodjie, yougart,
vrutesappie, sjokolade en 3 vrugte as 'n 'inpak ontbyt'.
Ons gaan by die agterste
hek van die erf uit en mis so die 'amptelike' sungazer
padpredikantjie, wat die 'regte' pad sou aandui, en so stap ons
spannetjie Om die grote Rosendal, tot ons eindelik, na so 2-3km
later, weer op die regte teerpad is, wat ook maar baie gou ophou
en grondpad word. Net soos Renee se aanwysings in haar
'paspoort' boekie sê. Nou is ons op die S162. Die lang-pad tot by
die N5 lê voor ons. Niks fout met die merkers nie. Ons het net nie
gefokus nie. Die grondpad is nog plek-plek lekker nat en modderig.
Maar ons is nie bang nie. Ons laaste stapdag! Dankbare voete,
maar die kop, wil ons nog bly, nog ervaar, nog stilte ervaar, nog Vrystaatse gasvryheid geniet, of wil ons terug na Pretoria met sy
teerpaaie en elkeen vir homself en groot winkels en......
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Murray is baie opgewonde toe ons verby die plaas 'Pietersdal' se bordjie loop, vermoedlik 'n kennis? Nie seker nie.... Oor 'n

riviertjie. Nog 'n steil Opdraande vir oulaas. Ons kry Ernst met sy bakkie langs die pad wat ons bagasie op
Rosendal gaan haal het. Hy bied weer vir ons water aan om ons bottels mee op te vul en verneem of almal nog
wel en reg is om die laaste klomp km klaar te stap. Ons is, so glo ons. Darm net
27 km vir vandag! Verby plase met name soos Corunna, Kroonhoek en
vele ander. 'n Paar perde ruiters groet ons ook langs die pad. Die pad
is lank, en word op 'n stadium net bevestig en 'ingevryf' met 'n
bordjie “Rosendal : 21km”. Dan heelwat later is ons inderdaad by die
N5. Ons gaan regs af in die veld, langs die pad, onder deur die
nationale pad met 'n tonnel en dan verby 'n dammetjie, oor nog rooi
leerjies en deur plaashekke en dan die laaste kilometer of wat deur
die dorpie van Paul Roux se grondstrate, verby 'Paul Roux 777
Supermark' en 'Bokkie se plek' tot by Dunlin gastehuis, wat net langs
die Pink Tricycle is, waar ons reis verlede Sondag begin het... 115km later. 7 dae later. Kamers
gevind en verfris. Dagsakkie uit ons motors gaan haal wat ook hier geslaap vir die week en almal lyk
weer soos nie-stappers. Renee ontmoet ons en gesels bietjie met
ons oor ons ervaringe. Deel ookk ons sertifikate aan ons uit. Ons
het amptelik die “Sungazer – Sandy's Shoes” voltooi!
Aand ete @ 18:00 – Wilderys, Gebraaide kool, Aartappels, Tunatert, Lamsvleis, Kaas-en-groente gevulde skorsies, Malva poeding en
vla vir poeding . Carolise op haar beste!.
2 Mei – Sondag. Klaar gestap. Nou net eet, laaste kuiertjies, groet
en huistoe ry. Vir ontbyt maak Carolise en haar span vir ons roereiers, spek, mini-worsies, roosterbrood, Konfyte en koffie. Laaste groepsfoto geneem met kameras op 'n 'geleende' vulisdrom,
wat ons darm teruggee het. Laaste inpak, laaste groet, laaste rondkyk, laastes...van die toer.
Wat 'n week, wat 'n stap, wat 'n
kuier,
stofpaaie
tot
modder,
langpaaie,
vriendelike
mense.
Dinktyd. Kyktyd. Eettyd. Net 'n
heerlike tyd gewees.
Nie die tradisionele stap nie. Nie 'n
werlike camino nie. Nie net 'n
gastehuis vakansie nie. Dit was 'n
kombinasie van vele lekkertes
gewees.
Kom Gerus en ervaar dit self.
Ons bespreek direk by Renee Wolfaardt van Sungazer Pilgrimage. www.SungazerPilgrimage.co.za
Sungazerjourney@Gmail.com
082 304 7006 www.facebook.com/SunGazerPilgrimage
Beknopte Finansies:
Nomades het gevra R6070 vir lede wat hul bagasie laat
vervoer. R5770 vir die twee rugsakstappers. Renee vra R5720
per persoon vir die stap en R3450 vir die groep se bagasie
vervoer. 3 mense het gekanseleer en na sekere kanselasie
aftrekkings is hulle gelde grotendeels terugbetaal.

Stapgroete, Marius Stander
MariusStanderPTA@gmail.com

Sien ook

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

W.2021/05/14.
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