Aanwysings na Juriesfontein waar Charl en Ann Pienaar woon,
waar Die Karoo-Kruie-Kring-Werkswinkels plaasvind
Ons stel voor dat jy ons bel vanaf Beaufort-Wes of vanaf DrieSusters voordat jy na die plaas
vertrek, aangesien daar nie selfoon ontvangs op die grondpad is nie en dis goed as ons min of
meer weet wanneer om jou teverwag. Maak jou tenk vol in B-Wes of by Drie Susters, sodat jy
genoeg brandstof het vir jou terugrit dorp toe.
Ann Pienaar se kontak nommers is:
Landlyn 023 4161664
Faks 0866204580
Selfoon 0713614232
VANAF DRIE SUSTERS
Draai links vanaf die N1 by die Nelspoort afdraai, omtrent 10 km vanaf Drie Susters. Ry dan 9km
op n ou teerpad tot by Nelspoort en draai links by die Murraysburg afdraai. Gaanoor die
treinspoor en net nadat jy die spoor oorgesteek het, draai regs by die ABERDEEN afdraai. Volg
die grond pad vir 30km tot dat jy by n kruising kom. Draai links op die Aberdeen pad vir 5 tot 10
minute en draai weer links by die Juriesfontein en Theefonteintekens op n tweespoor-pad. Hou
aan op hierdie pad, jy sal deur 3 motor hekke gaan, voor dat jy, op regs, n hek met horings op
sien. Dit is die afdraai na die akkomodasie by die skaapwagters-huisie. As jy nie hie regs draai
nie, sal jy by die woning van Charl en Ann Pienaar uitkom.
Dit is min of meer n uur se ry van Drie Susters af.
VANAF BEAUFORT-WES
Die N1 van af Kaapstad sal jou by die hoofstraat in Beaufort-Wes, Donkin straat bring. Draai
regs by die Total Garage, by die Aberdeen afdraai, wat jou in Voortrekker straat sal bring. Ry vir
2km, verby die Hospitaal op regs en 1km verby die Hospitaal, draai regs by die Hopewell en
Steenbokkie Reservaat afdraai. Hou op hierdie pad, wat n grondpad word, vir 56km, tot dat jy
verby die plaas Hopewell ry. Ignoreer die af draai links na Nelspoort, hou aan op die Aberdeen
pad vir so wat 5 - 10 minute, tot dat jy by die afdraai links kom, wat lees - Juriesfontein,
Theefontein. Ry aan op die twee spoor-pad vir omtrent 10km, deur 3 motorhekke. Net nadat jy
deur die derde motorhek is, oor n bultjiery, sal jy n hek op regs sien met bokhorings op. Dit is
die af draai na die akkomodasie by die skaapwagters-huisie. As jy nie daar regs draai nie, sal jy
na so wat 5 minute se ry, by die woning van Charl en Ann Pienaar aankom.
Die rit vanaf Beaufort-Wes sal so min of meer ‘n uur duur.

