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Die Vrydag het afgeskop met die aankoms van een 
na die ander wa. Die nes skrop was omtrent ŉ 
geskrop met Willem en Peet wat hulle wans teen 
mekaar moes opslaan om ŉ saal te vorm. Die 
aand het goed afgeloop met verwelkoming, 
Boeke vat en Hamburgers. Daar is maar redelik 
vroeg gaan inkruip. 

Die Saterdag het die Welpies (kinders) vir ons die 
boekevat behartig. Dit is net wonderlik om te sien 
met hoeveel ywer hulle uit die Bybel lees en 
gebid het en hoeveel van hulle wat versies op-
gegee het wat ons moes sing. Dit laat mens 

besef ons kinders is op die regte pad met die 
hulp van ouers en groot ouers. Die dag het aan 
hulle behoort. Hulle was kampkommandante vir 
die dag. 

Hulle het vir almal ŉ olie ontbyt gemaak. Ons moes 
net keer almal wou net roereiers maak op 24 
moes ons halt roep, party het worsies en Bacon 
gebraai terwyl ander rooster brood gemaak het.  

Met die aankoms van die springkasteel en kar 
treintjie is daar gery gespring en geswem. Die 
middag was dit tyd vir boere sport met lepel en 
eier (aartappels) resies, sakresies, driebeen re-
sies. Die oumas het lekker saam gespeel met die 
vrotpampoen tot groot vermaak van die kinders. 
Die grootmens het hulle goed aangespoor van 
die kant af. Daarna was dit weer swem en 
treintjie ry.  

Die aand toe dit begin donker word, het hulle hul 
kersies opgesteek en vir Kersvader gaan soek tot 
diep in die bos. Terug by die kamp het hulle hom 
gesien loop doer anderkant. Hy is nader gebring 
na die wa kersboom toe. Waar hulle vir hom Melk 
en koekies gegee het. Hy het vir elkeen ŉ ges-
kenkie opgetower self vir die ander kampers se 
kinder. Vir die grootmens is daar ook elkeen ŉ 
verasings (spook) geskenkie gegee.  

Die Sondag oggend met boeke vat is daar ŉ kort 
boodskap gelewer. Waar die kinders weer ver-
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soeke gehad het vir verse wat ons moes sing. 
Daar is voort gegaan met die af sluiting. Ons het 
vir die welpies elkeen ŉ ster kampkommandant 
plaatjie ook gegee waarop hulle baie trots is. Ons 
het die vleis en slaai wat oorgebly het geëet. 

Daarna het almal met seënwense vir die fees sei-
soen die pad gevat huis toe. 

  
Luiperd Groete 
 
Chris & Sandra Labuchagne 
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