
Luiperds Kampnuus: 
 
Snr Burger saamtrek—Bloekompoort 
28—29 Januarie 2015 
 
Woensdag 28 Januarie 2015 maak SAWA Luiperds 

weer geskiedenis toe hulle hul eerste Snr Burger 
saamtrek vir 2015 gehad het te Bloekompoort 
vakansie oord naby Vereeniging. 

Woensdag trek vier Sawa lede saam om die 
geskiedkundige gebeurtenis mee te maak waartydens 
Phillip en Ans Opperman, Snr lid verteenwoordiger 
van streek Luiperds, opgetree het as 
kampkommandante. Drie Sawa lede by name Phillip 
en Hettie Horn - Suikerbosrand, Daniel en Paula van 
Deventer - Wapadrand en Koos en Rina Gunter - Suid 
Oos het die saamtrek as gaste bygewoon. Ons eie 
Snr Burgers is ook gekontak maar kon die eerste 
saamtrek van die Snr Burgers nie bywoon nie agv 
werks en ander verpligtinge. Woensdagaand is daar 
met die gebruiklike boekevat afgeskop waarna daar 
lekker om die braaivleis vure gekuier is. 

Donderdag oggend na ’n lekker nagrus is daar vroeg 
gewoel want die ou-manne kry bedsere as hulle te 
lank lê. So daar was vroeg, maar nie te flink, uit die 
vere geklouter. Die res van die dag word daar lekker 
in en om die woonwaens gekuier waarna die kierrie 
brigade die aand lekker aan die pap en wors wat deur 
die oord voorsien is, gesmul het. Die manne en 
maninne moes in die saal verder kuier a.g.v die reën 
wat so lekker uitgesak het. 

Almal het later gaan inkruip vir nog ’n lekker nagrus voor 
die Streek by hulle aangesluit het. Dit was voorwaar ’n 
lekker kuier en ons wil dankie sê vir almal wat dit mee 
en moontlik gemaak het dat die eerste volwaardige 
Snr Burger saamtrek van Sawa Luiperds ‘n 
moontlikeid kon word. Die wat dit toe nie kon mee 
maak nie, onthou ons beplan reeds aan die volgende 
Snr Burger saamtrek wat moontlik tydens die AJV in 
Augustus sal plaas vind. Die plek en datum sal nader 
aan die tyd deurgegee word. 

Elkeen wat die moeite gedoen het om die eerste Snr 
Burger kamp van die Luiperds by te woon word hartlik 
bedank en dan sê die kampkommandante weder-om 
tot later. Hou Spore dop vir meer inligting aangaande 
die Snr Burgers. 

 
Snr Burger Kamp Groete 

Phillip en Ans Opperman  

 
  

1 

Senior Kampkommandante: Phillip en Ans 
Opperman 

Phillip, Ans, Paula en Daniel 


