
Luiperds Kampnuus: 
 
Badplaas Saamtrek 
19-21 September 2014 
 
Ons eerste  “warm” kamp na die winter... ‘n Rede-

like groot saamtrek vir die nuwe kampjaar!  
Vrydag 19 September arriveer elkeen so op sy 
eie tyd, slaan op en ontspan. Die naweek begin 
met boekevat en daarna het elkeen sy eie ding 
gedoen. Ons was veertien Luiperds, vyf Olifante, 
drie Oosvalers, een Suid-Ooster en ses gaste. 

Saterdagoggend was van die mense alreeds klaar 
ge-ontbyt teen boekevat wat deur Johan Swa-
nepoel behartig is. Die kleintjies het almal ’n lek-
kergoed pakkie by Chanelle gekry. Net na 
boekevat het Marietjie vir Marius uitgedaag vir ‘n 

Ice-Bucket Challenge, vir die J9 stigting (wat ‘n 
goeie somersoggend om dit te doen). Die res van 
die dag het elkeen hulself vermaak.  Alhoewel die 
program gesê het rinkhals ry en putt-putt het die 
weer nie saam gespeel nie, daarom het ons maar 
binne in die spa gaan swem.  Die welpies se pro-
gram is deur Chanelle hanteer. Hulle is besig 
gehou met vissievang en “perdehoef om die stok-
kie gooi” waarna elkeen en sommige GROOT 
kinders beloon is met ’n lekker “cone”, wat hulle 
kon versier soos hulle wou, met blou- of bruin-
stroop.  

Vinkie, Lizinda en Elsie het gesorg vir lekker 
pannekoek, wat gepas was vir die koelerige dag. 
Dankie julle! Die vure was ook sommer vroeg al 
gemaak vir die saambraai.  Daar  is sommer lek-
ker vroeg geëet en toe gekuier.  

Sondagogggend is begin deur Badplaas Gemeente 
se erediens by te woon, waarna die afsluiting 
gehou is. Daar is lekker baie varkies uitgedeel 
deur Ian en Cecile, hoe dan anders! Hierby was 
daar ook ’n looitjietrekking vir ‘n bola.  Dit het ’n 
goeie bydrae gemaak vir Kersvader.    

Ek glo die kinders was sommer soet na al die lek-
kergoed pakkies wat hulle so die hele naweek 
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Vissie vang en “perdehoef om ‘n stokkie 
gooi pret vir die Welpies 

Die Welpies was weereens beloof deur ’n 
lekker goed pakkie wat geskenk is deur 
Ouma en Oupa Sweetie. Baie dankie.  

Roomys belonging na al die sports 



ontvang het. Na die afsluiting is daar vir oulaas 
onder die yl gesaaide koelte bome piekniek 
gehou.  Mandjies is gebring en lekker piekniek is 
gehou. Soos normaal het die tafels maar die vrag 
gevat want daar bestaan mos nie in ’n Sawanant 
se woordeskat ’n woord soos “genoeg” nie. 

 
Nogmals dankie vir ‘n baie lekker saamtrek. 
 
Luiperd Groete   
 
Ian & Maryke Storm 
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Lekker gebraai en gekuier 

Al ons Welpies 

Kampkommandante:  
Johan en Hettie Swanepoel,  

Ian en Maryke Storm 

Gaste 

Huis Betsie Louw ontvang ook varkies en 
Francois en Marius is baie bly oor die Mita 

wat hulle deel -  hulle neem sommer ‘n 
selfie 

Vlarkvark beoordelaars 
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Chanelle Venter en Maryke Storm 
ontvang die Stertoekening 

Ice-Bucket Challenge 

Piekniek onder die bome 

Willem is die gelukkige wenner 

Neels trek vir ons die gelukkige nommer  


