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Luiperds Kampnuus: 
Bloekompoort Kerskamp 
27-29 November 2015 
 
Vrydagoggend 27ste begin die Luiperds so een vir 

een, erg wind-verwaaid arriveer vir nog ’n fees-
telike saamtrek geleentheid te Bloekompoort. 
Teen 21:00 is almal wat Vrydag moes arriveer 
tuis en ingeburger. Ons was ook weereens geluk-
kig om Sawanante uit ander streke (Hennie en 
Monica Oosthuizen van Oosvaal, Blou-bul en Bul
-lin van Overvaal) wat saam met ons gekamp het. 
Daar was altesaam 15 Luiperd gesinne, twee 
Sawa Streek kuiergaste en drie Luiperd  gesin-
gaste wat die kamp mee-gemaak het wat die to-
taal op 20 gesinne te staan gebring het. Om 
19:00 word daar afgeskop met die gebruiklike 
boekevat wat deur Roodekruin behartig was 
waarna ons lekker gekuier en ge-eet het aan die 
lekker paptert en wors wat die oord vir ons voor-
gesit het. 

Saterdagoggend 28ste arriveer nog ’n paar Luiperds 
gesins-gaste in die koue weer waarna daar fluks 
aan die werk gespring is om die saal in orde te 
kry vir die aand se verrigtinge. 15:00 het 
Kersvader ‘n draai by die Welpies kom maak en 
die afwagting was naderhand ondraaglik 
aangesien hulle baie bekommerd was dat die 
wind hulle Kersvader sou weg waai. Met geluk-
kige gesiggies het hulle hul geskenke van 
Kersvader ontvang en toe word daar lekker 
gespeel. 

Ons tema vir die aand was Mexikaans. Glo my die 
“Senjora’s, Senjorita’s en Bambino’s” almal mooi 
uitgevat in hul Mexikaanse drag opgedaag vir 
nog ’n feesmaal wat deur die Luiperd dames 
onder leiding van Ouma Sweetie en Lizinda ge-
reël was by te woon. Daar was lekker speletjies 
vir die kleinspan sowel as vir die groot mense 
aangebied. Hier het Johan Opperman as “Senjor 
Seremona’s” opgetree en hom weer goed van sy 
taak gekwyt. Later is daar lekker gesmul aan die 
“koue vleis en slaai” wat deur die oord voorgesit 
is waarna ons lekker verder gekuier het. Na 
afloop van die tema-spele is daar oorgegaan tot 
Kareoke, tot groot pret en vermaak vir almal. 
Peet het nogals sy sang vernuf tentoon gestel. 
Mooi so Ou Peet jy het gees!!! 

Sondagoggend 29ste 08:30 is daar begin met ‘n 
gesamentlike ontbyt genuttig (Luiperds en Roode 
kruin). Waarna ons elkeen op sy eie afsluiting 
gehou het. Hier het ons ook ’n paar Vlakvarkies 
uitgedeel soos dit nou al die gebruik by die 
Luiperds is met die hoogtepunt waar ons erken-
ning aan ons toekomstige Sawanante (Welpies) 
gee. 

Na afsluiting wat vinnig deur Peet Venter hanteer 
was, het ons oorgegaan tot aksie met ons 
“kerssang diens” wat deur Johan en Wennie Op-

perman waargeneem was en glo my soos altyd 
weer ’n luisterryke geleentheid. Ons was ook ver-
maak deur ’n paar Sawanante wat “PROBEER” 
het om ons op die maat van hul eie musiek 
fabriek te laat sing het, vals of te nie, ons het ges-
ing soos net Sawanante dit kan doen. Dankie 
aan ons Hemelse Vader vir die voorreg om Hom 
te Loof en Prys!!! 

Elkeen wat die moeite gedoen het om die kamp by 
te woon en deel geneem het aan die aktiwiteite 
van die naweek word hartlik bedank. Die 
kampkommandante sê “wederom” tot later. 

 
Kampkommandant Groete 
Luiperds Bestuur 
 
Peet Venter ons nuwe Streek Voorsitter het ook 

elke lid bedank wat sy en haar weg oopgesien 
het om te kom kamp. ’n Geseënde Kersfees en 
Voorspoedige nuwe jaar word een en elk 
toegewens. Hou die spore dop vir meer inligting 
aangaande die Luiperds se saamtrekke in die 
nuwe jaar. Hoop om julle weer daar te sien. 

 
Peet en Elaine Venter 

Welpies se gesiggies word geverf en so ook 
hulle donkie se sterte 

Welpies oefen solank vir die Kerssang diens 
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Welpies en Kersvader. 

Welpies probeer om die Pinata stukkend te slaan... aanhouer wen... 
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Ons fraaie tafelversierings. 

Luiperds se eie musiekfabriek Minion Senjora’s en Senjorita 


