
Luiperds Kampnuus: 
 
Badplaas 
28-30 Oktober 2016 
 
Daar gebeur dit toe uiteindelik. Vrydag 28 Oktober 

trek Luiperds en ‘n paar gaste weer laer by 
Badplaas. Hierdie keer het Johan Graaff van Suid
-Oos ook saam gekamp. Wat ‘n voorreg was dit 
nie om weer saam met vriende en familie te kuier 
nie. Glo dit as julle wil, maar ons het ‘n hele paar 
(8 pare) Senior Burgers ook gehad wat kom 
saam kamp het. Toe arriveer die Storms (Snr) 
met Peet & Elainse se woonwa “en het hy en Ri-
na geswing die naweek”. 18:30 was daar weer 
soos gewoonlik boeke gevat en Johan Opperman 
het voort gegaan. Na boekevat is daar vinnig reg-
istrasie gedoen waarna ons lekker gekuier en 
gesmul het aan boerewors rolle wat deur die 
kampkommandante voorberie is en dit was 
weereens ‘n treffer soos altyd. Party het gaan 
swem terwyl ander maar lui lekker gekuier voor-
dat die kooi opgesoek is. 

Saterdagoggend 05:30 het Francois omtrent die 
hele kamp tot die Senior Burgers uit die vere vir 
‘n vroeë oggend swem. 07:30 sluit Chantall Op-
perman en Johan(Jnr) Opperman hulle ook by 
ons aan. 09:30 het Francois vir ons die dag begin 
deur boeke te vat waarna daar ‘n lekker 
gesamentlike straat ontbyt gemaak is voordat 
elkeen sy eie ding in en om die swembaddens 
gedoen het. 15:00 is daar lekker op die rinkhals 
baljaar waarna ons almal weer bymekaar gekom 
het vir gesamentlike braai. Die reën het lekker 
uitgesak maar net weer so vinnig verby gewaai. 
Na die reën is daar vure aangesteek en daar is 
lekker gebraai en gekuier. Die reën het gelukkig 
weg gebly tot die braaivleis gaar was, waarna dit 
weer ‘n vinnige bui gereën het. Ongeag die reën 
het ons almal weer baie lekker saam gekuier!!! 

  09:00 het die Sawanante weer die kerk op die 
oord vol gesit. Tydens die Erediens het die 
kinders aangetree vir Sondagskool wat deur Ou-
ma Sweetie en Johan Opperman waargeneem is. 
Na kerk is daar gou afsluiting gehou en glo my 
Tannie Elsie & Ans het niemand oorgesien met 
die uitdeel van varkies nie. Peet Venter het 4 
keer die GROOT vark gekry omdat hy met ’n 
nuwe wa sonder sjampanje kom kamp het, die 
drukker vir die maak van die plaatjies het hy ook 
by die huis vergeet en toe ook nie seker gemaak 
die nuwe wa se krag is uitgesorteer voordat hy 
kom kamp het nie. Maryke het die Mita gewen 
met Ans wat die Windpomp met Tannie Elsie ge-
deel het. Die Welpies was weereens opgewonde 
om hulle plaatjies  te kon ontvang wat nogals 
deur Miné uitgedeel was. Johan en Mary-Anne 
het hul 30ste streek saamtrek plaatjie ontvang 
waarna al die verjaarsdag maatjies aangetree het 

vir hulle verrassing. Tydens die afsluiting is 
Maryke ook toe vereer en is die trofee wat sy 
verower het tydens die onlangse kongres vir die 
beste nuusbrief vir 2016 dan ook formeel aan 
haar oorhandig. Peet Venter het dit by die 
Kongres tydens die dinee namens haar in 
ontvangs geneem. Na die afsluiting het ‘n paar 
van ons eers by die restaurant gaan eet waarna 
daar maar lui lui klaar gemaak was om die beste 
van die laaste paar ure van die naweek te maak.  

Aan almal wat saam gekamp het (Sawa gaste, 
gaste en Luiperds, sê ek & Rina baie dankie vir 
julle betrokkenheid en samesyn. Dit was 
voorwaar ‘n lekker kamp, julle mag maar weer 
volgende keer saam kom kamp. Die van julle wat 
dit nie kon maak nie, sal seer sekerlik nadat julle 
die verslag gelees het en die foto’s besigtig het ‘n 
poging aanwend om die volgende saamtrek mee 
te maak. Van die volgende saamtrek gepraat, 
hou ons eersdag weer Kerskamp wat ‘n groot 
opkoms teweeg bring wat die einde November 
gaan plaasvind te Bloekompoort. Dit beloof om 
weereens groot pret te wees. Hoop om julle almal 
daar te sien. 

 
Tot ’n volgende keer! 
 
Luiperds Kamp Groete 
Francois Storm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ons eie voordansers vir sang, nie eens gepraat 
van sing nie... 

Peet oorhandig vir Maryke haar Eretoeken-
ing vir die Beste nuusbrief 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saterdagoggend se boekevat 

Lekker straat ontbyt, mmm... 

Al gehoor van ‘n reëndanser, 
Luiperds het ‘n reënsitter... 

Saterdagaand se straatbraai. 

Wie wil dan nou bad as jy kan swem 



Afsluiting onder die bome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons gaste vir die naweek. 

Johan & Mary-Anne ontvan hulle 
30ste Streeks saamtrek plaatjie 

Ans Opperman & Maré Lourens 
ontvang elk hul oumens plaatjie 
(Senior Burger plaatjie) 

Ons Welpies & hulle plaatjies 

Luiperds se fondsinsamelings projek... 


