
Luiperds Kampnuus: 
 
Sionbergh 
27-29 Januarie 2017 
 
Daar gebeur dit toe uiteindelik weer, die eerste 

kamp vir die nuwe jaar!!!! Vrydag 27ste Januarie 
2017 trek 4 Luiperds laer by Sionbergh. Hierdie 
keer saam met Streke Kempton Park en Vaalrivi-
er. Wat ’n voorreg was dit nie om weer saam met 
vriende en familie te kuier nie. Glo dit as julle wil, 
maar ons het nogal ’n hele paar (2 pare) senior-
burgers ook gehad wat kom saam kamp het. 
Nadat daar nes geskrop is en lekker gesmul is 
aan die boereworsrolle wat deur Kempton Park 
aangebied was, is daar toe stiptelik om 20:00 we-
er soos gewoonlik boeke gevat met Francois Nel 
en Johan Jacobs wat voor gegaan het. Na 
boekevat is daar vinnig registrasie gedoen waar-
na ons lekker gekuier voordat die kooi opgesoek 
is. 

Saterdagoggend 07:00 het ’n paar manne gaan 
stap om van die oorgewig ontslae te raak. Phillip 
en Ans Opperman sluit toe eers Saterdagoggend 
by ons aan aangesien hulle nog ander ver-
pligtinge gehad het saam met Suikerbosrand wat 
by Bloekompoort gekamp het. Stiptelik om 09:00 
het Francois Nel weer vir ons die dag begin deur 
boeke te vat waarna daar ’n lekker gesamentlike 
ontbyt gemaak is voordat elkeen sy eie ding in en 
om die woonwaens gedoen het. Om 15:00 is 
daar lekker saam gekuier en baljaar met Kemp-
ton Park wat die vermaak gereël en aangebied 
het. Daar was lekker gekuier en groot 
vriendskappe is gesmee en dit nogal met 
wildvreemde mense wat jy vir die eerste keer 
gesien en ontmoet het, wys jou maar net 
SAWAstreke kan gemaklik bymekaar inskakel en 
saamwerk om van enige naweek ’n sukses te 

maak. Die Luiperds het ook nie op hulle laat wag 
nie en daar was met groot entoesiasme en 
waagmoed aan al die aktiwiteite deelgeneem. Na 
die speletjies wat deur almal bygewoon en geniet 
was, het ons 18:00 almal weer bymekaar gekom 
het vir gesamentlike braai.  

Sondagoggend 07:00 het dieselfde manne van die 
vorige dag weer gaan stap en weer vir dieselfde 
rede. Stiptelik om 09:30 het al die streke byme-
kaar gekom om ŉ gesamentlik erediens te hou, 
wat deur Oom Frans Klopper waargeneem is. 
Wat ’n boodskap was dit nie? “Jy mag maar Oom 
Frans!”. Na die erediens het elke streek op sy eie 
afsluiting gehou. Daar was nie “varkies uitgedeel 
nie aangesien ons slegs 5 gesinne was en nie-
mand hulle swak gedra het nie. Peet het dit nogal 
vrygespring aangesien hy nie sjampanje vir die 
nuwe bakkie gebring het nie, ons sal hom maar 
by die volgende kamp reg sien.  

Die Luiperds het na afsluiting vinnig opgepak waar-
na almal afgesit het Heidelberg toe om ’n lekker 
vroeë middagete by die SPUR te nuttig waarna 
elkeen op sy eie tyd en spoed huiswaarts gekeer 
het. Aan almal wat saam gekamp het, baie 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit 
was voorwaar ’n lekker kamp, julle mag maar we-
er volgende keer saam kom kamp. Die van julle 
wat dit nie kon maak nie, sal seer sekerlik na dat 
julle die verslag gelees, en die foto’s onder oë 
gehad het ’n poging aanwend om die volgende 
saamtrek mee te maak. Van die volgende 
saamtrek gepraat, ons volgende kamp is die 24-
26ste Februarie te Bush-Inn in Springs. Dit beloof 
om weereens groot pret te wees. Hoop om julle 
almal daar te sien. 

 
Tot ŉ volgende keer! 
Luiperds Kampgroete 
Peet Venter 
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Boeresports was voorwaar ‘n wenner!  Daar is gebraai en heelik saam Kempton Park gekuier 


