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Voetspore maak ‘n draai in Clanwilliam
Berig: Mariaan Smuts
Foto: Verskaf

Saam met Stephnie stap hul deur die
Blommekerk se tuin en besoek die Anglikaanse kerkie met sy eie unieke geskiedenis. Die span vertrek met Parkstraat
langs na die Vredeoord begraafplaas
waar daar altyd pragtige veldblomme is.
Hulle word verras met die Betjies van
Elizabethfontein Primêr wat hul rielpassies wys. Wat 'n pragtige gesig met die

Cederberge, geel en wit veldblomme in
die agtergrond. Norbet erken hy is meer
van 'n vastrap man as 'n rieldanser, maar
probeer ook 'n paar passies.
Die dag word afgesluit met 'n heerlike
middagete by Velskoendraai waar die
span lekker smul aan tradisionele geregte. Hul vertrek en maak 'n draai by Ysterfontein Gasteplaas waarna hul vertrek

CLANWILLIAM: Sanet Stander van
Clanwilliam Bemarking, het Vrydag, 7 Augustus, vir Johan Badenhorst en sy span
van Voetspore ontmoet. Die voertuie
moes gediens word en sy het 'n afspraak
gehad om hul op 'n kort toertjie deur die
dorp te neem. Hulle word verwelkom met
vuurwarm pannekoeke en vertrek dadelik na Strassberger Skoenfabriek waar
Hennie du Plessis en Hannes Schreuder
hulle meer oor die geskiedenis van die fabriek vertel. Pietie Julies, produksiebestuurder, neem die manne op 'n toer deur
die fabriek. Hul mis nie 'n steek nie en alles word op kamera vasgelê. Elke spanlid
met 'n nuwe paar vellies, geskenk deur
dié maatskappy, stap verder deur Clanwilliam op 'n verkenningstog.
By House of Rooibos word hul met heerlike rooibostee en varsgebakte muffins
bedien. Badenhorst sê met die hoeveelheid rooibos wat hy jaarliks drink dink
hy, hy is verantwoordelik vir 'n paar mense se salaris.
By die Ou Tronk Museum word hul deur
Nurmobeen verwelkom en Stephnie Murray deel haar kennis oor C Louis Leipoldt
en Tolla van der Merwe met hulle. Toevallig was dit ook die 20ste herdenking
van Tolla se sterfdag.
Die span van Velskoendraai saam met die Voetspore manne en vrou.

om die naweek by Marcuskraal, langs die
N7, te vertoef om verder die mooi omgewing te verken.
Die programreeks word vanaf Januarie
2021 uitgesaai en lesers word aangeraai
om die reeks dop te hou vir 'n episode gewy aan die omgewing. Vir meer inligting
besoek Voetspore in Suid-Afrika Reeks 2
op Facebook.

Beyond Lockdown besoek Doringbaai
Berig en foto: Verskaf
DORINGBAAI: Die eerste gedeelte van
Peter van Kets en Jacques Marais se Beyond Lockdown, Beyond Expedition het
op Doringbaai afgeskop. Hier het hulle
langs die see gedraf en gesoek na die
perfekte branders. Hulle is ook verwelkom deur die besonderse gasvryheid van
Fryers Cove.
Die soeke na jouself tydens die 4de Beyond Expeditions reis het Peter van Kets,
Jacques Marais, Peter Kirk en Zane
Schmahl op 'n intense ervaring langs die
ongerepte Namakwa Weskus-kuslyn geneem. Hulle het die rotste langs die
stormagtige Atlantiese Oseaan aangepak, asook die Viswater-roete wat waarskynlik beskou word as een van die mees
dramatiese kusgedeeltes in die hele
Suid-Afrika.
Volgens die groepie avontuurlustiges is

JG Drilling

die gedeelte van die Weskus definitief 'n
goed-voel-plek. Wanneer jy die seelug inasem kan jy die voordele vir geestelike en
fisiese gesondheid ervaar. Hier kom jy
weer in aanraking met die werklikheid.
Tyd in die buitelug is die beste natuurlike
medisyne om spanning, angstigheid en
die druk van ons allerdaagse lewe teen te
werk. 'n Besoek aan die Weskus het 'n
manier om die gejaagdheid van ons lewens af te skaal.
Die beste van alles is as jy plaaslik bly en
aan aktiwiteite deelneem ondersteun jy
toerisme op grondvlak. Dit sal die lewens
van duisende mense verander wat afhanklik is van die bydrae tot die plaaslike
ekonomie. In hierdie geval is die Beyond
Expeditions-span verwelkom deur Monika de Jager en Fryers Cove. Daar is niks
beter as die gasvryheid wat die mense
van Doringbaai en Strandfontein bied nie;
hulle droë witwyne, heerlike seekos en
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roosterkoek reg van die vuur af.
Die span gaan tans voort met hul 'Long
Drive to support South African Tourism'
na Upington. Hulle het reeds 900 kilometer afgelê, of 'n tiende van die totale afstand wat hulle in hul toer deur die nege
provinsies moet aflê. Die bestemming vir
die derde nag van die reis is die Kalahari
Trails-natuurreservaat. Daar sal hulle die
droë gebied van die Open Africa Kalahari Red Dune Route verken en kontak
maak met die Khomani San-bevolking
om meer te leer oor hulle wilde en wonderlike woestynlandskap.
Die publiek kan voortgaan om die
Beyond Lockdown-avonture op sosiale
media tot 20 Augustus op die volgende
kanale te volg: Facebook: OutdoorZone.Africa. Instagram: @ozone.africa.
Twitter: @OZone_africa. YouTube: Ozone Africa.Potgooi: oZONE Podcast. Peter van Kets en Jacques Marais teen
die kuslyn van Doringbaai.
Webwerf: www.ozone.africa.
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TOYOTA QUANTUM
14 SEATER

FOR HIRE

Boor van rotsgate
en screengate,
sowel as
prospekteer werke.
Gerrit Overbeek
083 627 1272
Hennie Coetzee
083 227 3622

Skuldverligting in terme van
die Nasionale Kredietwet , 34/
2005: Hersiening van
paaiemente en rentekoerse
• Beskerming teen regsaksie/
beslaglegging • Professioneel
en vertroulik. Kontak my vir
meer inligting of 'n afspraak
by jou woon- of werksplek.
Ek kom na jou toel

072 5844 088

Quantum comes with a
reliable driver with
5+ years experience.
Available for scholar
and staff transport.
Quantum is also
available for long distance. Vehicle will be
sanitized and follow all
Covid 19 regulations as
determined by minister
of transport. For more
details please contact
Gert Burger
0641815852

Verhuring van
toerusting:
· Excavator
·Diggerloader
· Lowbed
· Dumper

Matrasse
Beddens

BESTE PRYSE
BESTE
KWALITEIT

Beskikbaar by
Ons Kontrei
kantore
Centralstraat 8,
Vredendal
Tel: 027 213 2074

DR Allan & Maama Joy
Happy people never
reveal their secret.
You too can change
life with 6 lotto
numbers from Allan.
Money in account,
lucky oil and magic
stick, increase your
salary and get rid of
jelousy people, clear
debts and black list,
ask about the
spiritual loan. Chase
away evils from your
house or business,
for power ball
numbers for jackpot.

083 341 0967

