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Julie Maand Roete terugvoer.
7 Stappers het die Suikerboschfontein roete sowat 20 km Suid-Oos van Carolina meegemaak.
Ongeveer 250Km vanaf Pretoria. Wilna, Christo, Marius, Hans en Gerrie, Phrina en Anna-Marie.
Ons het almal die eerste aand by 'Oom Japie' se huis geslaap. Geen elektrisiteit nie, lekker!, maar
daar was heelwat klein ekstra luukshede wat die plekkie vir my spesiaal gemaak het, net daardie
bietjie ekstra moeite van die einaar was sigbaar. Daar was toiletpapier, seep in die badkamers, wassponsies, 2-plaat gasstofie, gas-lampe, genoeg hout vir die braai, stapstokke, hake in die kamers om
jou rugsak op te hang en self vuurhoutjies vir kerse in die badkamers en kombuis area. Die roete
was baie goed gemerk, geen probleme daat nie. Ek het ook die GPS koordinate van die roete self by
Jacana gekry en op my hand-GPS gelaai en dit was 100% korek en was nogal lekker om soms net te
sien waar op die roete is ons nou en wat
kom nog.
Rooikranskamp is besonder mooi met sy 3
huisies van 6 beddens en 1 huisie met 3?
beddens. Weereens genoeg braaihout en
donkies, wat ons self moes stook vir die
lekker warm storte. Die kamp is besonder
mooi geleë tussen die mooiste rotsformasies
wat hoër as die klip-huisies se dakkie
uittoring. As jy net dagstappe wil doen kan
jy 2 nagte oorbly bly by Rooikrans en dan
spesifiek uitgemerkte dagstappe stap
vandaar. Die klippe vorm ook soms sommer
deel van die mure in die badkamers. 'n
Ander lekker wat baie ander roetes nie het
nie, is heelwat rakkies en hakies in die
badkamers
om al jou goeters op te hang en neer te sit. Hoogtepunte op die
roete was die mooi natuur, hoë kranse, watervalle, riviere,
rotstekeninge, alwyne in blom en die mooiste rotsformasies.
As jou belangstelling ou klip mure en 'n songod tempel is, sal jy dit
ook hier vind. Dit kan dalk net as die baie gereën het moeilik wees
op sekere plekke waar jy min of meer in die riviere loop.
Baie dankie ook aan Christo en Wilna wat ons bagasie tussen die 2
kampe vervoer het en dit dus nie nodig gemaak het dat ons te swaar
dra tussen die twee kampe nie, maar dit is in werklikheid 'n
rugsakroete.'n Lekker moeilike roete, met heelwat leertjies, en toue
hier en daar om te help. Maar baie mooi en aanbeveelbaar.

Die fotos van bo links na regs wat ek geneem het is :
Oom Japie se kombuis/braai area Vergesigte en 'n alwyn
Rooikrans se kombuis
Rots tekeninge
Waterval
Rooikrans se huisies
Die uwe en die hoogtes na die leer nog Alwyne in blom
Rooikrans en klippe

Die klub se finansies lyk tans soos volg. Daar is heelwat geld geskuif die laaste maand, onder
andere vir Stransloper in Desember wat ook 'n duur stap is.

Ons lede soos tans op my databasis is :
Gerrie Stolz, Marius Stander, Erika Barnard, Christo Vlok, Piet v. Immerzeel, Illizette v. Immerzeel,
Phrina Oosthuizen, Ernst Teichman, Marie van der Merwe, Wilna Moolman, Jannes Jansen Van
Ryssen, Cecilia van Rensburg, Irma Jansen van Ryssen, Anna-Marie Lotter, Paul Mulder, Caroline
Pienaar, Silvia de Jong, Karin Krook,Koos Meintjies, Nick Smit, Wouter Crouse, Paul Snyman,
Christie Blignaut, Kobie Venter, Ester de Castro, Cornea Maree, Jan du Preez, Corrie du Preez,
Rita Jordaan, Norma Grotius en Hans Lachman.
Jaarafsluiting
Ons jaar afsluiting sal vanjaar in die vorm van 'n bring en braai wees by my werkplek in Rubenstein
Rylaan 909, Moreletapark. Daar is 'n lekker lapa en twee swembaddens beskikbaar. Ons sal nader
aan die tyd net reël of vra vir mense om te help om bv braaiers, bykosse en dalk 'n ekstra tafel of
twee te bring. Daar is heelwat parkering en dan ook genoeg afdak as dit dalk sou reen, sal ons kan
voortgaan.
Nuttige Telefoon nommers
Hans het ook vir ons die volgende noodkontak nommers van die Bergklub van SA gegee wat sal
kan help om jou uit te kry en hulp te kry in 'n noodgeval op 'n stap. Stoor dit gerus op jou selfoon,
veral as jy in bergagtige area stap met min of geen ontsnaproetes. 074 125 1385, 074 163 3952, 011
315 0203. Dankie Hans, ons hoop ons hoef dit nooit te gebruik nie.
Onthou gerus ook Magalies Voetslaan se streeksaand elke laaste Dinsdag aand van die maand by
Tukkies. Sien geruys www.magalieshiking.co.za
Groete en sien julle binnekort op 'n volgende stap.
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