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Luiperds Kampnuus: 
 
Bush Inn  
24 – 26 Februarie 2017 
 
Vrydagmiddag 24 Februarie arriveer ongeveer 18  

lede by ŉ baie nat Bush Inn.  Die hele kamp lyk 
omtrent soos ŉ groot dam want daar is damme 
waar daar nie voorheen damme was nie.  Geluk-
kig is daar plaveisel waarop die waens en 
afdakke opgesit kan word. 

Daar word ook ŉ Gazebo opgeslaan vir die maak 
van die boereworsrolle wat deur die Luiperds 
aangebied word vir aandete.  Gelukkig is die reën 
ons goedgesind en bly darem weg terwyl die 
manne die wors braai en die vroue die brood-
rolletjies gereed kry. 

Na die vol magies word daar om 19h00 sommer in 
die voorportaal van die badkamers boeke gevat.  
Dit word gelei deur Sidney Lourens maar die 
voorsitter en ondervoorsitter van die Luiperds het 
ook ŉ paar opmerkings en afkondigings gehad.  
Daarna is daar nog lekker gekuier en gesels 
voordat almal ingekruip het vir die nag. 

Wennie Opperman het Saterdagoggend soos oud-
er gewoonte vir ons die oggend begin met 
boekevat en daarna het almal bymekaar gekom 
in die pad en is daar ŉ groot Brunch gemaak.  
Die son het nou te lekker geskyn en Ouma 
Sweetie (Elmarie) het ook soos altyd die Welpies 
bederf met allerhande bedrywighede by haar wa. 

Saterdagmiddag het dit aanmekaar gereën en 
almal het maar die sambrele uitgehaal en nog 
steeds rondgeloop en natuurlik die magies volge-
maak so van woonwa na woonwa.  Almal sou 
saam gebraai het die aand maar van die mense 
het besluit aangesien die reën net nie wil ophou 
nie om by die restaurant op die perseel te gaan 
eet.  Van die mense het so lus gehad vir braai-
vleis dat hulle maar vasgebyt het en toe is die 
reën ons genadig en lig vir ŉ wyle sodat ons lek-
ker kan braai en kuier al om die braaivleis vuur. 

Sondagoggend is ons regtig bevoorreg gewees om 
die Erediens by te woon wat gelei was deur Jo-
han Opperman.  Hy het so ŉ mooi boodskap ge-
bring wat verseker aan baie hartsnare geraak het 
en vir ons gewys het dat ons sonder ophou moet 
bid, maar nie net bid nie maar ook glo in die 
woorde wat ons spreek.  Weereens baie dankie 
Johan 

Na die erediens het die Luiperds hul afsluiting 
gehou en Ouma Sweetie het oudergewoonte ŉ 
groot groep varkies uitgedeel.  Die Mieta is 
verower deur Laura Opperman terwyl Sidney en 
Maré Lourens die windpomp verower het 
aangesien hulle kamp kommandante was en nie 
eers hulle medekampers met ŉ ou glasie sjerrie 
verwelkom het in die reën weer nie.  Peet en 
Elaine het loshande die groot vark losgeslaan 

omdat hulle ons almal by die kamp gelos het en 
Renier se troue in Pretoria gaan bywoon het en 
eintlik kon hulle die troue maar net daar by Bush 
Inn gehou het en dan kon ons almal saam met 
hulle gepolavink het.   

Baie van ons was baie lui vir kosmaak en daarom 
het ons sommer besluit om almal gou ŉ ietsie by 
Spur te gaan eet voordat ons weer almal begin 
oppak het en die pad weer aan te vat huis toe.  
Ja sowaar dit voel so asof die naweek net ŉ 
halfuur was en daar gaan ons alweer huis se kant 
toe. 

‘n Baie nat Bush Inn 

Mmmm, lekker boerewors rolle 

Kampkommandant, waar is ons sjerrie?? 

Hier braai die “rammetjies” hulle hotdogs vir die 
Welpies. 
 Hier staan van die Welpies gereed vir hulle 
aandete. 
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Hier word lekker boekevat gehou  
in die voorportaal. 

Welpie aktiwiteits tyd, Dankie Ouma & Oupa Sweetie ☺ 

Merke, gereed, eet. Koer-koer, dit proe na nog!!! 

Johan Opperman wat vir ons die Erediens behartig 
het. 

Oupa Sweetie met die Welpies in die  
“moederskamer” 

Kampkommondant saam met die Welpies vir hulle hoogte punt van 
‘n naweek. 
Hier staan die Luiperds & Olifante te same met al die gaste. 


