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Dagsê Kampgenote 
 
Daar gebeur dit toe uiteindelik. Vrydag 24 Maart trek Luiperds (9), Olifante (5), Suid-Oos (3), 
Oosvaal (5), Panorama (3), Dagbestuur (1) – gaste ingesluit  weer laer by ’n lekker nat en koue 
Badplaas. Hierdie keer het Rudie en Ilze Kleynhans van dagbestuur ook saamgekamp. 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 (5 pare) seniorburgers ook gehad wat kom saamkamp het. Die Luiperds het 
opgetree as kamp- kommandante en teen 20:30 was al die mense op die lys reeds ingeburger. 
 
Die Luiperds het sommer van die Wildtuin af Badplaas toe gekom om die kamp by te woon. Om 
19:00 is daar weer soos gewoonlik boeke gevat en Steyn Fourie van Suid-Oos het voorgegaan. Na 
boekevat is daar vinnig registrasie gedoen waarna ons lekker gekuier en gesmul het aan vetkoek 
en “mince”  wat deur die kampkommandante voorberei is weer eens ’n treffer was, soos altyd. Party 
het gaan swem terwyl ander maar luilekker gekuier het voordat die kooi opgesoek is. 
 
Saterdagoggend 05:30 was Francois en ’n paar van die seniorburgers uit die vere vir ’n vroeë 
oggend swem. Om 07:45 het die Lance Batts (Gebiedsvoorsitter) vir ons die dag begin deur boeke 
te vat waarna daar sommer by Lance se woonwa vergadering gehou is. Dit was veronderstel om 
ook ’n opleidingskamp te wees maar die opleiding is afgelas. Na die vergadering is daar lekker 
gesamentlike straatontbyt gemaak voordat elkeen sy eie ding in en om die swembaddens gedoen 
het. Om 17:00 is daar weer bymekaar gekom vir ‘n gesamentlike braai. Ongeag die reën het ons 
almal weer baie lekker saamgekuier!!!! 
 
Sondag oggend 09:00 het die Sawanante weer die kerk op die oord lekker vol gesit. Die 
gasprediker,  Ds Johan Taute vanaf Pretoria het ook ’n treffende boodskap gebring deur die storie 
van die gelykenis van die verlore seun aan ons te vertel. Na kerk is daar gou afsluiting gehou. Die 
Luiperds se Welpies was weer eens opgewonde om hulle plaatjies en vlakvarkies te kon ontvang 
wat toe nogal deur Peet uitgedeel is.  
 
Tydens die afsluiting is David & Rea  van As dan ook gelukgewens met die viering van hul 41ste 
huweliksherdenking. Na die afsluiting het ’n paar van ons eers by die restaurant gaan eet, waarna 
daar maar lui-lui klaargemaak is om die beste van die laaste paar ure van die naweek te maak. 
 
Aan almal wat saamgekamp het sê ons 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 seersekerlik nadat julle die verslag gelees en die fotos besigtig het ’n poging 
aanwend om die volgende gebiedsaamtrek mee te maak wat ook dan beplan word vir Maart 2018. 
Suid-Oos sal dan optree as kampkommandante.  
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Van die volgende saamtrek gepraat: ons hou eersdaags weer Presidente by Klipdraai in Meyerton 
van die 14de tot 17de April. jul kan reeds ook van Dinsdag die 11de April saam die seniorburgers kom 
kamp. Daar word ’n groot opkoms verwag en dit beloof om weer eens groot pret te wees. Hoop om 
julle almal daar te sien. 
 
Tot volgende keer! 
 
Gebiedsgroete 
Lance Batts & Francois Storm 

 


