
Nomades Voetslaanklub Roete-terugvoer.

Thabela Thabeng - Mountain Retreat
23-25 November 2018. Sowat 22km vanaf Parys. 
Langs die Vaal. In Noord-Wes.
GPS koördinaat: S26.86047°, E27.28678°

Vrydagmiddag kom almal so stuk-stuk aan. Ons is dus 
16  teenwoordig.  (agter)  Marius  Stander,  Pieter  du 
Plessis,  Anna-Marie  Lotter,  Johan  Celliers,  Erika 
Barnard,  Piet  van  Immerzeel,  Jannes  van  Ryssen, 
Phrina Oosthuizen, Dave Hale, Jan du Preez, Corrie du 
Preez, Elsabé During, (voor): Elize Langenegger, Illizette van Immerzeel, Everdt Combrink en Wilma Hale. Magda kom 
ongelukkig nie saam nie a.g.v. siekte tuis. Ons slaap in die 'Jeug-kamp'. Heel gepas vir ons jeugdige groepie.

Die fasiliteit het 2 sale (die Melkstalle) wat elkeen 22 persone kan slaap, die Voerstal wat 30 slaap en dan die Silo  
wat  ook 22 slaap  in  3  kamers.  Plek  vir  96!.  Alles  netjiese  stewige  stapelbedjies  met ordentlike  matrassies  en 
oortreksels. Jy bring jou eie beddegoed. Alles baie netjies en skoon. Oral is ablusie geriewe en storte. Party werk 
beter as  ander.  Dan 'n  Groot kuier/eet vertrek met drie laaang tafels  en 'n baie lekker funksionele  onderdak 
binnebraai. 'n Netjiese kombuis met 

twee ys/vrieskaste,  mikrogolfoond stoof en warmwaterketel  en n'  verskeidenheid  groot potte,  panne ens.  Geen 
eetgerei nie. Buite is ook 'n private boma waar gekuier kan word.  Vrydag aand so na 19:00 heerlik saamgebraai en 
gekuier. Anna-Marie verjaar en bring vir ons heerlike koek saam.

Saterdag oggend begin ons net voor 7:30 te stap. Vandag in die rigting van die 
berg.  Na 'n  kort entjie  op die hoof-karpad,  afdraai  by  die  'RockHaven'  chalet 
bordjie  veld  in,  dan  volg  ons  die  'Golden  Valey'  roete  en  die  opdraande  begin 
sommer  dadelik.  'n  Netjiese  oop  paadjie  en  baie  goed  en  gereeld  gemerk  met 
staalplaatjies/pyltjies.  Nie lank nie, dan kry ons die eerste van ten minste 4 diep 
myn-tonnels wat seker hier by die 10m+ ingegrawe is gelyk in die aarde in. Dan om 
die koppie en verskriklike mooi uitsigte op die heuwels en koppies wat hier voor ons 
lê. Daar is dan ook 'n in/uit paadjie op na die kruin van die' koppie wat party van 
ons groep wel uitstap vir nog beter uitsigte. Aan met die goud gemerkte roete tot 
by die 5de berg chalet. Bietjie gerus en asem geskep. Dit raak vroeg warm. Nou op 
die geel  roete. Vir so 300m. Dan breek ons links weg op die 'Rooidonga Woud' 
roete. Mooi toegegroei met woud en bome in die' diep uitgespoelde sloot. Later T 
die stap-padjie uit in 'n wyer voertuig pad, met 'n bord links na die 'Mynskagte' en 



'Regs' na die 'Lodge'.  Ons gaan regs en sluit weer aan by die geel roete. Stukkie 4x4-kar-pad. Mooi natuur en  
uitsigte, steeds op die koppies hier oral om ons. Nog 'n in/uit kort paadjie op na 'Sheba's Bath'. 'n Klein walletjie  
sonder water in 'n (tans) droë rivier lopie. Nie lank nie en ons kom by die draadheiding uit met die bordjie wat die  
in/uit paadjie aandui na die 'Mynskagte'. 'n Paar van ons vat die paadjie, eers bietjie onseker hoe ver en lank en wou 
'n paar keer omdraai, maar tog duidelik en 'n paadjie wat wel gebruik word. Oor nog 'n droë stroompie en dan die  
bordjie '1898 mynskagte' en 'n paar meter later kry ons ons 2de diep myn-tonnel vir die dag. Indrukwekkend, mens-
hoogte en sowat 'n meter+ wyd. Om in die' grond en klip sulke tonnels te grawe moes baie tyd gekos het. 
Dan uit en nie ver nie Nog een, maar die' een het twee kort 'sy' takke. Ons verwonder ons ook aan die oulike 
vlermuisies  wat hier om ons vlieg en teen die mure hang. So Mooi. Ons loop ook stappers van Europa en Argentinie  

raak wat 'n dagstap hier kom doen. Nou af met die wit pyltjies. Aanvanklik redelik gelyk al om die kontoere, en op 'n  
punt weer die uitsig op die Chalet daar onder ons waar ons vroeer asem geskep het. Dan begin 'n losserige styl  
afdraande. Styl af en daar moet fyn getrap word om nie te gly nie. Amper onder kry ons 'n 4de tonnel. Baie Uniek, 
bahalwe by Mount Sheba naby Pelgrimrus, het ek nog nie sulke diep en netjiese tonnels gesien op 'n stap nie.

Ons agter-rustige-stap-groepie kom so rondom 12:15 by die kamp aan. Dit was sowat 8.6 km. Laagtepunt ~1355m bo 
seevlak en hoogtepunt ~1510m, dus 'n verskil van sowat 155m. Pieter, ons nuwe(1ste keer saamstapper) se toerusting 
stem saam. Skoene uit, ietsie koel in die hand, stoel uit en koelte onder die boom buite gesoek. Dit is warm. Later 
bietjie afgetrek na die netjiese swembad net by ontvangs en bietjie daar rondgespeel in die water en gekuier en 
later terug na ons koelteboom voor ons kamp. 'n Paar van ons stap dan ook met die karpad na die chaletjies berg op. 
Baie mooi rotsformasies, en plante al langs die pad. Die aand weer saamgebraai aan allerhande lekkernye op die kole.  
Erika  bederf ons weer met haar selfgekoopte pampoen-lekkernye. Elkeen het sy eie unieke resepte, en maniere om 
hul kos voor te berei. Pieter het 'n bottel likeur wat hy omstuur en daar word sommer net to so rondom 21:00  
gekruier. 'n Lekker mooi dag se goeie stap. Nie te uitputtend nie, maar redelik warm en styl af. Baie mooi plantegroei  
en uitsigte.

 



Sondag oggend na ontbyt weer so rondom 7:25 begin stap. Dit is vroeg lig. Ons vind die begin van die Blou roete by  
die hek by die ontvangs. Dit is Plat vandag. Regtig Plat. Sommige sien 'n paar bokkies in die wildskamp. Verby die 
eerste pekaneut boord en dan af na die rivier.  Verby 'n chalet en twee piekniek plekke wat aangedui word met 
bordjies langs die rivier en dan stop en verwyl bietjie tyd by die kapel area. 'n Area direk langs die rivier, by die  
eiland met bankies in 'n tipe halfmaan geplaas. Lekker gerus en die' rustige omgewing net geniet. Dan om, tot by die  
draadheiding en langs die plaas se vulis en skroot-hope verby, weer tot by ontvangs se hek. 8:36 by die kamp.'n Mooi,  
rustige stappe met ietsie anders in die Vaal-rivier-uitsigte. Sowat 3.2km. Baie Plat. Regtig!.
'n  Hele  aantal  van  die  groep  stop  op  pad  terug  in  Parys  by  O's  langs  die  rivier  vir  'n  ontbytjie  met  o.a.  
tuisgemaaktebrood, blindevinkies of pap-en-maalvleis-ontbyt.
Op pad terug rowwe reenbuie gekry rondom Centurion omgewing, maar darm veilig tuis gekom.

Ons het bespreek direk by 
www.ThabelaThabeng.co.za  Info@ThabelaThabeng.co.za 
056 818 1116, 073 660 8986. Albie & Sulena de Villiers.

Finansies
Inbetalings ( Lede (R350x15), Nie-Lede(R380x2)): R6010
Uitbetalings: R5565
  Thabela Thabeng (R110 x 2nagte x 17 Persone) : R3740
  Brikette(4 x sakke(4kg) @ R25, 2xAanstekers) : R 125
  Terugbetaling R100 per persoon               : R1700
Projek Surplus: R445

Stapgroete
Marius Stander, vir 
Nomades Voetslaanklub.
Sien 
Www.Nomades.co.za vir 
klub  stap-program  en 
meer verslae soos die. 
(2019-01-14)
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