
Luiperds Kampnuus: 
 
Bloekompoort 
30 Jan —29 1 Februarie 2015 
 
Ons het die naweek by Bloekompoort saam met 
die Sawanante van Suid-Oos geniet. Hulle het heel 
naweek gesorg dat daar heerlike mielies is om te 
eet tussen deur die kosmaak. Vrydagaand nadat 
Steyn van Suid-Oos vir ons boekevat gedoen het, 
het hulle streek gesorg dat die vrouens begin huil 
van uie sny en die manne moes reg staan om die 
prego-steaks te braai. Die ete was ‘n groot sukses 
en almal het dit baie geniet. 
 Saterdagoggend het Hayley en Lian van Luiperds 
vir ons boekevat gehou waarna almal lekker saam 
ontbyt gemaak en geëet het. Saterdagmiddag het 
ook gesorg vir bietjie opwinding toe die kampko-
mandante vir die klomp ‘n braaikompetisie gereël 
het, wat amper nie gebeur het nie as gevolg van 
die lieflike reën wat ons gekry het.  Die spanne was 
Rina en André(Luiperds), Elaine(Luiperds) Susan
(Suid-Oos), Sarie(Suid-Oos) en Johan(Luiperds). 
Daar was gelag en geredeneer oor wie wat moet 
doen en hoe dit gedoen moet word, maar die kom-
petisie was ‘n groot sukses, en die beoordeelaars 
het almal saamgestem oor wie die wenners is. 
Sarie en Johan was die bo-baas braaiers vir die 
naweek. 
Daar was ook verjaarsdagkoek uitgedeel aan al die 
toeskouers van die braaikompetiese en die 
braaiers. Na al die opwinding het almal begin met 
die hoender, afval en beesstert potjies vir aandete. 
Na almal klaar geëet het was daar roomys vir na- 
gereg.  
Sondagoggend het Johan Graaff vir ons die ere-
diens gehou, daar is by die afsluiting ‘n toekenning 
aan André en Vinkie Swanepoel gegee vir 130 
Streekkampe en Renier en Channelle Venter vir 30 
streekkampe.  
Na afsluiting het almal weer saam ontbyt gemaak 
en heerlik geëet. Na die  lekker eet het die 
skoonmaak en oppak begin en die oord het vinnig 
leeg geword soos almal die lang pad na ‘n lekker 
naweek huis toe aandurf. 
 

Groete  
Renier & Channelle Venter 
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Mielie voorgereg en Pregosteak rolle vir 
aandete 

Die mielies word weer vroeg vroeg  
geskil vir die middag happie 

Kuiertjie om die kampvuur om  
die aand af te sluit 

Die mieliesnor brigade 
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Hayley lees en Lian bid vir ons, 
Amoné en Miné is daar vir  
ondersteuning 

Hier is ‘n lang boekevat 
gehou 

Die braai kompetisie deelnemers 

Sawanante en hulle dierekinders 
 

Die eindproduk van die kompetisie 
 

Goeie spanwerk vir lekker potjiekos 
 

Die mooi natuur. 
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Die kinders het hulself onderskeidelik besig  
gehou met hulle dinge 
 

Mielie, jou lekker ding!!! 
 

Die kampkommondante, Renier en Channelle 
Venter, Phillip en Ans Opperman 
 

Welpies ontvan hulle Welpie plaatjie vir die 
naweek 
 

André en Vinkie Swanepoel ontvang hulle 
130ste Streek plaatjie 
 

Renier en Chanelle ontvang hulle 30ste Streek 
plaatjie 
 


