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So met ‘n onlangse kuier saam, is die gesels in die rigting van die ouer garde en hulle ‘mouterkarre’ en

“Laat dink julle my nou aan my Oupa Krisjan Witbaadjie,” sê ou Rudie. “Word ek mos een Desembervak
'n belangrike geregistreerde posstuk wat moet kom en hy reken dis tyd lat die pampiertjie nou inn

“En gan niemand uit ons koers sou gou genog Ariamsvlei toe loop sta' ry om die ding te loop haal nie.

Oupa mag ook nie meer dryf nie, vanlat hy amper vir my en sus Salome een môre met sy kortgat Zephy

“So is Gert Snyrivier gewerf om dié dag te dryf. En ek moet saam vir hekke-oopmaak. Want Oupa is ha

“Kom ons toe hier by sewe-uur die môre by die poskantoor op Ariamsvlei aan,” sê Rudie.

“Toe soos 'n klei-os se neusgat. Nou staan oupa buite langs die kar. Dan skuifel hy met sy kierie al om d

“Dis Desembermaand en die son is al bo die koppe uit. So vra oupa Krisjan Witbaadjie later vir Gert Sn

Dit laat haar nou weer dink aan haar oorle Oupa, sê ou Hess: Oupa het plaas verkoop en 'n stukk

Pas na die trekkery kuier hulle een vakansie daar en hulle ry saam koöperasie toe vir die een en a

Na nog so 'n impulsiewe U-draai in die besige dorp, met aankomende motoriste wat briek gooi, uit
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Wat hom nou weer laat dink aan oom Hansie en sy nuwe mouterkar daar in die Riemland, sê Ger

Nou het die mense van die klein Riemlandse dorpie gou geleer om op die laaste Vrydag van die m

Toe gebeur dit op ‘n dag dat die oes goed was en oom Hansie word omgepraat om vir hom ‘n blin

Binne ‘n uur het oom Hansie in drie botsings beland en dwars oor outa Langpiet se baaisiekel gery.
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