


 ROCKING THE DAISIES 
Tussen 5 en 8 Oktober het mense van 
heinde en verre Darling toe gestroom vir die 
jaarlikse Rocking the Daisies fees by Cloof 
Wynlandgoed. Die 4-dag, 11-verhoog fees 
word geken aan dudes op tubes in die dam 
(elk met ’n bier in die hand) en hippie-chicks 
wat kaalvoet op die kampgronde rondtrippel. 
Daar is selfs jou lukrake karakter wat soos 
een of ander sirkusster aantrek. As jy die 
fees hierdie jaar misgeloop het, kyk uit vir 
die 2018 datums op www.everfest.com. 

 DESEMBER IN DARLING  
Darling hou nie terug in Desembermaand 
nie. Nee, hulle sorg vir oorgenoeg aktiwiteite 
met Darling Brew se jaarlikse Darling Somer 
Bierfees op 2 Desember, met Darling Brew 
on tap, ander brouerye, kostrokkies en 
live musiek. Die brouery bied ook die dag 
daarna ’n kersmark aan, wat jou binne ’n 
japtrap in die Kerfeesbui sal kry. Evita se 
Perron, die bekende teater en restaurant wat 
in 1996 deur Pieter-Dirk Uys begin is, bied 
ook ’n paar opwindende vertonings, soos 
Blomtrein op 15 Desember en Oldies but 
Goldies op 22 Desember.
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 DINE IN DARLING 
Chicory Cheese Café, met ’n huislike 
atmosfeer en WiFi, is perfek vir lui-lekker 
ontbyte of ligte middagetes. Met hul single 
origin koffie kan jy nie verkeerd gaan nie. Jy 
kan ook nie huis toe gaan sonder om ’n draai 
by Darling Sweet te maak nie. Hier kan jy 
’n verskeidenheid outydse, handgemaakte 
toffies en selfs toffiesmeer – die perfekte 
souvenir – koop. Evita se Perron het ook ’n 
restaurant, maar aandetes word slegs bedien 
wanneer daar vertonings is. Die omliggende 
wynplase se restaurante is ook iets om oor 
huis toe te skryf. Besoek www.bellamagsa.
com vir meer oor dié unieke dorpie.

LOCAL IS LEKKER

Evita se Perron – een van Darling se grootste trekpleisters vir beide internasionale en plaaslike toeriste. 

Die Swartland is bekend vir hul 
unieke wyne, olywe en meer. 


