
Luiperds Kampnuus: 
 
Badplaas Senior Burgers 
28-30 Oktober 2016 
 
Dagsê Oubaarde! 
Daar gebeur dit toe weer, Donderdagmiddag 27 

Oktober arriveer die eerste van die Senior Burg-
ers (Willem & Elsie Broxham) vir die Streeks 
saamtrek te Badplaas vakansie oord. Vrydagog-
gend 28 Oktober sluit Phillip & Ans Opperman, 
Johan & Marry-Ann Pretorius ook aan om die 
voorhoede te dek en seker te maak ons kry geno-
eg plek vir almal om bymekaar te staan. Vinnig is 
die kamp afgesper en is daar genoeg 
staanplekke bymekaar om aan ons plan te vol-
doen. Dankie dan ook aan die oord wat die nodi-
ge toestemming gegee het vir die toespan van 
die staanplekke. 

Julle sal dit nou nie glo nie, maar uit die totaal van 
14 staanplekke gereserveer is 8 opgeraap deur 
ons eie Senior Burgers. Ons sien beslis uit na die 
volgende kamp saam met julle. Francois Storm 
het ook seker gemaak dat niemand laat slaap nie 
aangesien hy almal reeds 05:30 uit die kooi het 
vir ‘n vroeë oggend swem. 

Vrydag 28 Oktober word daar soos gewoonlik 
begin met boekevat wat deur van die Senior 
Burgers waargeneem is by name Johan Opper-
man. Wat ‘n voorreg was dit nie om weer saam 
met vriende & familie te kuier nie. Na boekevat is 
daar vinnig registrasie gedoen waarna ons lekker 
gekuier en gesmul het aan boerewors rolle wat 
deur die kampkommandante voorberei is en was 
weereens ‘n treffer soos altyd. Party het gaan 
swem terwyl ander maar lui lekker gekuier het 
voordat die kooi opgesoek is. Saterdagoggend 
09:30 het Francois vir ons die dag begin deur 
boeke te vat waarna daar ‘n lekker gesamentlike 
straat ontbyt gemaak is voordat elkeen sy eie 
ding in en om die swembaddens gedoen het. Sa-
terdagmiddag het ons almal weer bymekaar 
gekom vir ‘n gesamentlike straat-braai. Die reën 
het lekker uitgesak maar net weer so vinnig verby 
gewaai. Na die reën is daar vure aangesteek en 
daar is lekker gebraai en gekuier. Die reën het 
gelukkig weg gebly tot die braaivleis gaar was 
waarna dit weer ‘n vinnige bui gereën het. 
Ongeag die reën het ons almal weer baie lekker 
saam gekuier!!! 

Sondagoggend 09:00 het die Sawanante weer die 
kerk op die oord lekker vol gesit. Na kerk is daar 
gou afsluiting gehou en glo my Tannie Elsie & 
Ans het niemand oorgesien met die uitdeel van 
die varkies nie. Die Welpies was weereens opge-
wonde om hulle plaatjies te kon ontvang wat 
nogals deur Miné, een van ons Welpies uitgedeel 
was. 

Johan & Mary-Anne het hul 30ste saamtrek plaatjie 

ontvang waarna al die verjaarsdagmaatjies 
aangetree het vir hulle verrassing. Tydens die 
afsluiting is Maryke ook toe vereer en is die trofee 
wat sy verower het tydens die onlangse kongres 
vir die beste nuusbrief vir 2016 dan ook formeel 
aan haar oorhandig. Na die afsluiting het ‘n paar 
van ons eers by die restaurant gaan eet waarna 
daar maar lui lui klaar gemaak was om die beste 
van die laaste paar ure van die naweek te maak. 

Aan almal wat saam gekamp het sê ek en Ans 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 seersekerlik nadat 
julle die verslag gelees het en die foto’s besigtig 
het ‘n poging aanwend om die volgende 
saamtrek mee te maak. van die volgende 
saamtrek gepraat, hou ons eersdaags weer 
Kerskamp wat ‘n groot opkoms teweeg bring wat 
die einde November gaan plaasvind te Bloekom-
poort. Dit beloof om weereens groot pret te wees. 
Hoop om julle almal daar te sien. 

 
Tot ‘n volgende keer!!! 
Luiperds Kamp Groete 
Phillip & Ans Opperman 
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Een van ons Senior Burgers wat vir ons die 
boekevat behartig het—Johan Opperman  

Dis mos lekker om op “pension” te wees... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie aldag wat die 
meeste pensionarisse 
op eenslag in die 
swemwater is nie! 

Ans Opperman & Maré Lourens ontvang hulle 
oumens plaatjie (Senior Burger plaatjie) 

Luiperds se fondsinsameling span!!  Tannie Ans, die nuwe skoene is in die foto…. 

Peet oorhandig vir Maryke haar Ere-
toekening vir die Beste nuusbrief 2016 


