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Dag sê Luiperds...  
 
Die feesseisoen is verby en ons staan 

alweer in die derde maand van die 
jaar.  Eerstens met groot dank aan 
ons Hemelse Vader dat hy Sy 
Vaderlike hand oor ons almal gehou 
het wat met vakansie was en ons 
almal veilig terug besorg het by ons 
wonings.  Aan die leerders wat 
presteer het die jaar wat verby is, 
baie geluk aan julle.  Dan wens ek 
ook al die leerders, jonk en oud, 
baie voorspoed vir die jaar wat 
voorlê. 

Ons eerste kamp van die nuwe-jaar op 
Badplaas was weer een groot 
plesier.  Luiperds het hulle gate uit 
geniet op die Rinkals.  Hierdie was 
‘n mooi voorbeeld waar oud en jonk 
saam hul gate uit kan geniet.   

Was dit nie vir Willem wat Lourens se 
motor sleutel in die gras gesien het 
nie kon Lourens hulle Badplaas dalk 
‘n dag of wat langer ondersteun het.   

Soos dit nou al tradisie geword het, 
het die Musiekfabriek ons weereens 
vermaak met hul musiek, soveel so 
dat van die ander kampers saam 
kom luister het.   

Ons volgende saamtrekke is Serengeti 
en ons seetoer na Richardsbaai.  
Aan almal wat die toer gaan mee 
maak, verseker assseblief dat jou 
besonderhede aan die oord gestuur 
is.  Jy kan vir André kontak indien jy 
hulp benodig. 

Ek kan nie onthou wanneer laas ons ’n 
kamp gehad het waar daar nie gaste 
saamkamp en aansluit nie.  So was 
dit ook weer so met Badplaas. Twee 
van die gaste het aansluitingsvorms 
geneem en ek hoop van harte dat 
hulle gaan Luiperds ondersteun.  
Hennie bearbei asseblief jou ander 
vriende ook om te kom deel in ons 
plesier.  Dalk geniet hulle dit net 
soos jou gaste wat by Badplaas 
saam gekamp het.   

Luiperds ons moet binne die volgende 
maand of twee weer saamtrekke  
beplan vir 2011.  Ek vra asseblief 
dat julle vir ons laat weet waar julle 
wil kamp anders word dit ‘n bestuurs 
besluit.  Ons poog regtig om aan 
julle wense te voldoen.  

Van ons lede wat nog nie nuwe vorms 
voltooi het vir hulle radiolisensies nie 
moet so gou moontlik vorms by 
myself, Jan Lombard of Chris 
Labuschagne kry en voltooi.  Onthou 

asseblief dat ‘n afskrif van jou ID 
dokument jou vorm moet vergesel.  
Radiolisensies is ‘n moet en is geldig 
vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. 

Ek wil aan elke lid wat kamp sê: 
“Dankie vir die gees wat daar by 
elke saamtrek heers.  Dit maak dat 
ek uitsien na die volgende 
saamtrek”.  Ek glo dat die meeste 
van ons lede dieselfde voel en dat 
die gees tussen ons nie maklik sal 
verdoof nie. 

Vir almal wat olik was en operasies 
ondergaan het en weer op die been 
is, dank ons ons Hemelse Vader dat 
hy julle bewaar het.  Vir die wat 
steeds olik is bid ons dat Hy julle 
spoedig sal gesond maak. 

Van myself, Ans en Luiperdsbestuur 
weereens ‘n voorspoedige nuwe 
jaar.  Mag almal se wense, drome 
en ideale verwesenlik word en mag 
julle sakke vol gesondheid geniet. 

 
Lekker kamp tot volgende keer!! 
Luiperd groete 
Phillip 
 

Redaksionele 
Kommentaar 
 
 
Luiperdsbestuur wil graag enige 

Luiperd wat wil deel wees van Spore 
uitnooi om van hulle te laat hoor.  Dit 
is ons oogmerk om van Spore een 
van die top Streeksnuusbriewe te 
maak en hiervoor het ons julle hulp 
nodig.  Ons eerste treetjies in hierdie 
rigting is die byvoeging van hierdie 
redaksionele kommentaarkolom. 
Twee ander kolomme verskyn ook 
vir die eerste keer nl. Welpies en 
Ou-baarde.  Hierdie kolomme se 
oogmerk is om iets te bied vir ons 
kinders en ons senior burgers.  Ons 
benodig dus bydraes om hierdie 
droom te verwesenlik. 

Gedurende saamtrekke word foto’s 
deur heelwat van ons lede geneem.  
Ons wil graag hierdie foto’s met die 
ander deel.  Na ‘n saamtrek moet 
die kampverslag so gou as moontlik 
geskryf en versprei word.  Ons wil 
graag van julle foto’s insluit in ons 
kampverslae.  Indien jy jou foto’s 
met ons wil deel kan julle ons kontak 
en ons sal die foto’s by julle kom 
afhaal. 

 
Hannes Snyman (Redakteur) 

Voorblad 
Suikerbekkie op alwynblom 
Fotograaf Andre Swanepoel 
Plek Skukuza ontvangs 
Canon Powershot G5 
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  Pitkos 
 
 
Wees vrolik en bly jou Vader is naby 
 
Hoekom is jy in jou eie oë ’n klein dwaas? Dit terwyl 
Ek self jou lei, jou stewig by die hand gaan vat,  
op verre paaie gaan ons hand aan hand die lewens-
pad saam stap.  
Wees vrolik en bly jou Vader is naby.  
O Sion, jy is my blom,  
vir jou gaan ek na hierdie wêreld kom. My maagde 
wat so trou op my koms bly wag,  
jul maak My hart so baie sag.  
Terwyl die wêreld in sy oordeel rou, gaan ek met jou 
my Sion trou.  
Met harp en siter, ja speel ook met die simbaal,  
my bruid kom ek vir ewig haal.  
Trou het ek jou op jou weg bewaar,  
O Sion, jy gaan my kind nou baar.  
In groot gevare gaan ek jou lewe spaar. Saam gaan 
ons wees die volmaakte ouerpaar.  
Sing en wees nou bly,  
die hele wêreld raak nou vry.  
Heilig, Heilig roep die hele hemelskaar.  
Sion het vir God Sy kind gebaar. 
 
 

Judith de Beer 
 

  Humor 
 
 
 
Jy weet dat jy leef in 2010 wanneer: 
 
Jy jou bankpinnommer in die mikrogolf druk. 
Jy nie meer solitaire met speelkaarte speel nie maar 
op die rekenaar. 
Jy ’n lys van 15 foonnommers het vir jou familie van 
4. 
Jy by die huis stop en iemand bel om te kom help 
met die pakkies. 
Die advertensie op tv e-pos adresse aan die 
onderkant van die skerm gee. 
Jy omdraai as jy jou selfoon by die huis vergeet het. 
Jy nie meer in kontak bly met familie en vriende nie 
omdat jy nie hulle e-pos adresse het nie. 
 
 
 

Luiperds Ou-baarde  
(bo 60) 
 
SAWA Luiperds is bevoorreg om verskeie 

“Ou-baarde” in ons midde te hê.  Dit is nogal be-
tekenisvol as iemand van amper 70 jaar sê “ Ek 
gan g’n soontoe, daar is net ‘n klomp ou mense”. 

Dit laat jou dink wat beteken dit om oud te wees 
want dit is beslis nie iets wat in jare gemeet word 
as ek na Luiperds se Ou-baarde kyk nie. 

 
SAWA Luiperds het 5 Ou-baarde: 
 
Tannie Joy Benecke 
Johan & Cecile Bosch 
Phillip & Ans Opperman 
Johan & Petra Pelser 
Willem & Elsie Broxham 
Jan & Antionette Lombard  
 
Ons stel graag in die volgende paar uitgawes van 

Spore hierdie merkwaardige mense aan julle 
voor.  

 
 
Wat is ‘n Ouma-:deur die oë van ‘n kind 
 
‘n Ouma is ‘n tannie wat nie kinders het nie, 

daarom het sy ander mense se kinders lief. 
 
‘n Ouma hoef niks te doen nie - sy moet net daar 

wees. 
 
‘n Ouma staan stil by mooi goed as sy gaan stap 

soos goggas en paddastoele sodat jy daarna kan 
kyk. 

 
‘n Ouma sê nooit maak gou nie. 
 
‘n Ouma is vet maar nie te vet om jou skoene vas 

te maak nie. 
 
‘n Ouma dra bril en snaakse onderklere en kan 

hulle tande en tandvleise uit haal. 
 
‘n Ouma hoef nie slim te wees nie, sy moet net 

weet hoekom honde en katte baklei, hoekom 
hoenders vere het maar nie kan vlieg nie en wat 
husse met lang ore is. 

 
Almal moet tog probeer om ‘n Ouma te hê, want 

hulle het tyd om met kinders te speel. 
 

Skrywer onbekend 
Ingestuur deur Vinkie Swanepoel 

 
 
 

Senior burgers in Sawa  
 deur Nico Spaumer, Sawa President 

Sawa se senior burgers speel 'n belangrike rol 
binne Sawa en sy aktiwiteite.  Hierdie Sawanante 
is in die meeste gevalle 'n baie aktiewe groep 
binne 'n streek of gebied.  Hulle word nasionaal 
op bestuursvlak verteenwoordig deur die Presi-
dent en op streek– en gebiedsvlak deur die  
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   Senior burger verteenwoordiger. 
Dit moet egter beklemtoon word dat die senior bur-

gers nie 'n afsonderlike groepering binne Sawa 
se strukture is nie. Die senior burger bly altyd 'n 
lid van sy streek en al die senior burgeraktiwiteite 
binne 'n streek, gebied en nasionaal is altyd on-
derworpe aan die betrokke bestuur. 

As gevolg van ons senior burgers se status en tyd 
kan hulle aktiwiteite reël wat moontlik buite ons 
gewone lede se aktiwiteite en tyd plaasvind (met 
goedkeuring natuurlik) maar alle lede is welkom 
by sulke aksies. 

Die senior burgers het in die verlede al baie hoog-
tepunte beleef soos dit blyk uit berigte in die 
Nuusbrief en op die webwerf . Hulle het veral lek-
ker toere onderneem. 

Die saamtrek van die senior burgers voor die Presi-
dente saamtrek is elke jaar ‘n hoogtepunt. In die 
verlede was die ywer van ons senior burgers se 
pannekoek bak tydens hierdie saamtrek en ker-
mis altyd iets besonders en is daar elke jaar ge-
poog om die vorige jaar se rekord te verbeter.  Na 
my mening is hierdie 'n aktiwiteit waarby ons sen-
ior burgers weer betrokke kan raak. 

As ek kyk na ons nuutste ledeontleding kan ek ver-
staan waarom ons senior burgers so 'n belangrike 
rol binne Sawa speel. In die ouderdomsgroep 50 
tot 60 jaar is daar 500 lede. Van hulle is reeds 
pensioentrekkers en neem aan die senior burgers 
se aktiwiteite deel. In die ouderdomsgroep 60 tot 
70 jaar is daar 321 lede, en in die ouder-
domsgroep 70 jaar en ouer het Sawa 197 lede. 

In die lig van bogenoemde kan ons die rol wat die 
senior burgers binne Sawa speel nie gering ag 
nie. Daarom is ek opgewonde dat daar van ons 
streke en gebiede is wat senior burgersaamtrekke 
reël voor die streek of gebied se gewone saam-
trekke. 

Inligting verkry vanaf SAWA webwerf 
//www.sawa.org.za 

. 
Nasionale senior burger-aktiwiteite hierdie jaar 
 
'n Lekker senior burgersaamtrek voor die Presi-

dente-saamtrek gedurende die Paasnaweek by 
Potchefstroomdam.    Dit begin op 27 Maart 2010 
en duur tot die Donderdag wanneer die Presi-
dente- saamtrek 'n aanvang neem. 

Daar word ook 'n kort toer gereël vanaf 13 Junie 
2010 na die Noordelike Presidente-saamtrek wat 
hierdie jaar sal plaasvind by die Panorama-oord 
en woonwapark in Graskop. Verskeie besien-
swaardighede sal tydens die week besoek word 
voordat ons inskakel by die aktiwiteite van die 
saamtrek. Ons beoog om weer die Maandag 
terug te keer huistoe. 

'n Kort toer word ook beplan na die saamtrek van 
Gebied Oranje-Goud en sal vertrek op 15 Sep-
tember 2010 om op 17 September 2010 by die 
saamtrek aan te sluit. Die oord waar hierdie 
saamtrek sal plaasvind moet nog bevestig word. 
Meer inligting later. 

Daar vind natuurlik ook verskeie ander senior 
burgeraktiwiteite op streek- en gebiedvlak plaas 
en senior burgers word aangemoedig om 
daaraan deel te neem. 

Vir verdere besondehede rakende bogenoemde 
toere en enige senior burgeraktiwiteite, skakel 
Nico Spaumer by 018 293 3960 of 084 569 
2106. 

Inligting verkry vanaf SAWA webwerf 
 //www.sawa.org.za 

 

LUIPERDS  se 3de Kerskamp 
by Kareekloof stel  
nuwe standaard  

 
 SAWA Luiperds het nou al geleer dat ‘n kerssaam-

trek vir ons lede altyd ‘n spesiale saamtrek sal 
wees.  Dit is ook om hierdie rede dat Luiperds-
bestuur hierdie saamtrek gebruik om iets terug te 
gee aan ons lede.  Hierdie geleentheid word be-
nut deur die naweek se  etes uit die streekskas te 
subsidieer .  Hierdie jaar was dit weer so!   

 Ons het die voorreg gehad om bymekaar te kom in 
Hennie Broxham se “saal” wat hy spesiaal vir die 
geleentheid gebou/laat bou het.  Hennie se “saal” 
het voorwaar ‘n reuse bydrae gemaak tot die lek-
ker saam kuier.  Hennie ons hoop jy bring jou 
“saal” met die volgende Kerskamp weer saam. 

 Hennie se “saal” is gebruik as  
bymekaarkomplek 

 
Die “saal” is deur die dames versier en toe die kers-

liggies brand het ek geweet, Luiperds weet hoe!  
Wat ‘n fantastiese atmosfeer is geskep vir al die 
”kinders”.   

Die”saal” voorbereiding 
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Die naweek is Vrydagaand begin met hamburgers 
bou, Saterdag is ‘n heerlike kersete genuttig wat 
bestaan het uit ‘n braai en bykosse en Sondagog-
gend kon daar nog steeds geëet word van die 
kersmaal.   

 Kersete was Lekkerrrrrrr!!! 

 
Tegnologie in die bos 

 
Kersvader se bydrae tot die naweek kan ook nie 

oor die hoof gesien word nie, dit is immers Kers-
fees.  Die ouman met sy rooiklere en witbaard het 
vir groot vreugde gesorg aangesien al die 
“kinders” geskenke ontvang het.  Kersvader kon 
egter nie vir Lian flous nie, hy het onmiddelik die 
stem in die rooipak herken.  

Ons Musiekfabriek het hulle geledere versterk deur 
ingevoerde talent.  Die sang is so geniet dat die 
oordsekuriteit moes kom herinner aan die tyd.  

 Kerssang saam ons eie Musiekfabriek 
 
Aan almal wat bygedra het en soveel moeite ge-

doen het om dit vir ander spesiaal te maak, julle 
ondersteuning word geweldig waardeer en daar 
sonder sal ons baie arm wees.  

 
Baie Dankie 
André Swanepoel 
 
 

Kersvader het vir al die kinders 
geskenke gebring 

Die Oord 
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Luiperds tem Badplaas se 
Rinkals 

Januarie 2010 
 

Wanneer Luiperds optrek na Badplaas-warmwater 
bron is daar altyd ’n verrassing of twee.  Badplaas 
is ’n gewilde saamtrek vir Luiperds.  Dit is ’n prag-
tige oord met vele dinge vir die kinders (van 
welpie tot ou-baarde) om te doen.  Saamtrekke 
word ook gekenmerk deur reën, vra maar die an-
der as jy my nie wil glo nie.   

Luiperds is ‘n groep vriende wat graag saam 
mekaar staan gedurende ‘n saamtrek.  Dit dra by 
tot  samehorigheid gedurende die saamtrek. 

 

Die Bos(ch)-kamp was ‘n pragtige voorbeeld 
van saamstaan.   

 
Ons is verder bevoorreg om amper met elke saam-

trek gaste saam te neem.  As deel van ons lede 
werwing word gaste saamgenooi, nie om hulle 
“uit te kyk” of hulle by ons sal inpas nie maar om 
SAWA as organisasie en manier van kamp aan 
hulle bekend te stel.  Hulle word genooi om aan 
te sluit indien ons manier van doen vir hulle aan-
neemlik is.   

As ons na Luiperds se groei kyk is daar baie wat 
van SAWA Luiperds se manier van doen hou!!  
Ons wil graag lede uitnooi om hulle gaste saam te 
neem na saamtrekke sodat hulle op ‘n praktiese 
manier aan ons organisasie bekend gestel kan 
word 

 
 

Phillip besig om ons gaste te bedank vir hulle 
aandeel in die sukses van ons saamtrek 

Saterdagmiddag is geken-
merk deur Luiperds se op-
tog na die rinkals.  Wat no-
gal interressant was, was 
die aantal Luiperds wat net 
vir die “onder-steuning” aan 
die optog deelgeneem het.  
Ek was nogal verbaas om 
hierdie “ondersteuners” op 
die rinkals te sien.  Ons 
wenners van die tem sessie 
was Rina en Pieter vir hulle 
“indruk”-wekkende manier 
wat hulle hul koppe onder 
die water ingedruk het.  
Wollie was ook ’n goeie kandidaat om hierdie 
“indruk”wekkende kompetisie te wen.  

 
 Ons Ou-baarde het  nogal beindruk en vir die jon-

ges ‘n voorbeeeld te stel van hoe om ‘n rinkals te 
tem.  Oom Willem & oom Jan, hoop nie julle hou 
beserings oor van hierdie temmery nie 

 

Luipers se Ou-baarde wys die Rinkals wie is 
baas 

Soos alle ander saamtrekke is daar lekker gekuier 
maar Boekevat het ‘n integrale deel van ons 
saamtrek uitgemaak.  Boekevat is deur myself en 
Francois Storm waargeneem.  (Al was Francois 
16 minute laat).  Indien daar enige van julle is wat 
geroepe voel om deel te hê aan die voorgaan 
gedurende boekevat kontak ons gerus. 

 

 
Luiperds besig om eer te bewys aan ons 

Skepper 

Rina & Pieter met 
hulle pryse  



7 

Luiperds hou van kamp.  Hierdie stelling word 
bewys deur die 70 Streeksaamtrekke en 25 Alge-
menesaamtrekke aansporingsplaatjies wat aan 
Francois & Rina Storm en Hannes & Connie Sny-
man oorhandig is. 

Ontvangers van 70 Streeksaamtrekke  
aansporingsplaatjie Francois & Rina Storm 

 
Met die afsluiting het die 2 Musketiers wat gekamp 

het bewys dat al staan hulle so half eenkant weet 
hulle wat se sondes die ander pleeg.  Van Oom 
Jan se waslap in die dames badkamer tot by die 
“predikant” wat 16 minute laat was. 

 
Wat ek egter nie kan verstaan nie is waarom geen 

een van die gaste uitgesonder is vir die gesogte 
Vlak...vark toekenings nie.  Die Wolmarans gesin 
het so hard “gewerk” vir hierdie gesogte toeken-
nings. 

 
 

Ontvangers van 25 Algemenesaamtrekke  
aansporingsplaatjie Hannes & Connie Snyman 

 
Ons het goeie nuus ontvang dat dit goed gaan met 

Elna Rautenbach wat gedurende die saamtrek 
siek geword het.  Elna, van ons kant af wens ons 
jou ‘n spoedige herstel toe. 

 
 
Andre Swanepoel 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sondaars met hulle “swaar verdiende” 
pryse 
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Rinkals temmery was 
groot sports 



Pienaardam Februarie 2010 
 

Na die aankoms en nes skrop, Vrydagaand, het ons 
almal weggeval aan die “bunny chow’s”. Daar was 
’n groot geraas en blaas met die etery, want die 
“hot” en “not so hot” was iewers met die proses 
van bediening omgeruil.  

Bunny Chow met melk en tier melk 
 

Saterdagmiddag, afgesien van die wind, is die kom-
petisie aan die gang gesit. Daar was met balletjies 
en gras “darts” gespeel. Chris was die wenner van 
die balletjies. Die “darts” was gewen deur die jon-
gelinge van ons gaste.  

So speel ons balletjies 

Wenners van die balletjies en darts 
 

Met Saterdagaand se saam braai en die wind se 
waai het Pienaardam se bestuur vir ons ‘n saal 
beskikbaar gestel. Die dames het lekker gekuier  

Saterdagaand se saam kuier 

 in die saal en net so nou en dan die mans by die 
vuur aangejaag, waar daar altyd lekker gekuier 
word. 

Sondag se kerkdiens is deur ons gas Wollie waar-
geneem. Ons sê dankie vir Wollie se treffende 
boodskap.  

Wollie aan die woord gedurende Sondag se ere-
diens 

 
Met die afsluiting is die pryse uitgedeel, ook die 

vlak...varkies.  
   Hannes Snyman 

Lourens en Susan ontvang  
hul 50ste algemene kampplaatjie .  

 
 
 

Lourens wys hoe die 
Vlak…. vark  

ontvang moet word 
 
 

Die ander gelukkige wenners 

9 
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Luiperds woon oop NUB te 
Bloekompoort by 

 
Dit is ‘n instelling in SAWA dat streekbesture 

genooi word om een Nasionale Uitvoerende Bes-
tuur (NUB) vergadering by te woon sodat hulle 
kan verstaan hoe die ratte van ons organisasie 
werk.  Al hoewel niemand behalwe die NUB lede 
stemreg het nie word genoeg geleentheid gebied 
vir streekbesture om vrae te vra en repliek te le-
wer.  Hierdie geleentheid is elke jaar in Februarie.   

Die vergadering is bygewoon deur 80 persone wat 
28 streke verteenwoordig het.  Gedurende die 
vergadering is heelwat sake gehanteer.  Daar is 
verduidelik oor die plek van boekevat gedurende 
‘n saamtrek tot by die agenda vir die hou van 
AJV’s.  Dit is voorwaar ’n voorreg om die 
“Grootkoppe” in aksie te sien.   

Daar is bekendgemaak dat ’n groot skerm TV (40“) 
uitgeloot word om geld in te samel. Elke streek 
word versoek om ten minste 30 kaartjies teen 
R20 elk te verkoop.  Luiperds se 3 boekies is 
reeds verkoop maar indien julle belangstel in van 
die kaartjies kan julle met jul voogde kontak 
maak. 

Daar word ’n beroep op lede gedoen wat aftrek-
orders by hoofkantoor het om seker te maak dat 
hulle bankbesonderhede reg is.   

Nuwe SAWA-artikels by Hoofkantoor 
beskikbaar 

Daar is ook nuwe klere artikels by die SAWA- 
   kantoor beskikbaar in die vorm van ’n gholfhemp 

met ’n sak en dan ook ’n lekker trui met die 

SAWA-wapen op, asook ’n nuwe pet. Die kleur 
van die artikels is donkerblou. Die gholfhemp is 
beskikbaar teen R90-00, die trui teen R150-00 en 
die pette teen R40-00. Bestellings moet asseblief 
so gou as moontlik by die kantoor geplaas word. 

Saterdagaand na die roerbraai was daar 'n karaoke 
aangebied waaraan die mense lustig deelgeneem 
het.  Luiperds se welpie wat saamgekamp het het 
nie op haar laat wag nie.  Sy het nie net ons Ge-
biedsvoorsitter, Sarie, verhoog toe gesleep nie, 
maar haar hele gesin 

Nerissa saam met die Podges-gesin 
 
Andre Swanepoel 
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Kleur my in asseblief 

Welpiehoekie (onder 12) 

    3    

         

         

         

  1       

          

  2       5   

           

          

          

4               

          

          

          

          

Maklike Blokraaisel 
 
LEIDRADE: 
1 Afkorting vir ons organisasie 
2 Slaap daar in as ons kamp 
3 Pak die vleis daar op om gaar te maak 
4 Ons streek se naam 
5 Van groot waarde 

Verjaarsdagmaatjies 
 
1 Lian Storm  6 Januarie 
2 Zian Opperman  7 Januarie 
3 Ina-Marie Fourie 9 Januarie 
4 Chohane Spoelstra  21 Januarie 
5 Janno Spoelstra  16 Februarie 
6 Ruan Cornelius  27 Februarie 
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Voogde met hul lede 
 

Opperman  Phillip & Ans 
 
Benecke    Joy 
Bosch      Johan & Cecile 
Cornelius   Jasper & Machteld 
Fourie     Koos & Marietjie 
Nel     Werner & Celani 
Melcher     Andre & Elmarie 
Pelser       Johan & Petra 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius  Zurika, Ruan  
Fourie  Rozaan, Dunhin, Ina-Marie 
 
Swanepoel  Andre & Vinkie 
 
Ackermann  Pieter & Cecile 
De Kock      Johan & Lizinda 
Storm       Francois & Rina 
Storm       Ian & Maryke 
Swart       Lucas & Magda 
Spoelstra    Russell & Cindy 
 
Kinders(tot graad 12) 
Ackermann  Anemie, Celia 
Storm    Lian 
Spoelstra  Chohane,Johan,Josh 
 
Snyman  Hannes & Connie 
 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 

Stuart         Dirk & Marietjie 
Swanepoel   Johan & Hettie 
Grobler  Marius & Monique 
 
Kinders(tot graad 12) 
Opperman,  Zian 
 
Oosthuizen   Lourens & Susan 
 
Burger         Hennie & Dorea 
Mostert         Johan & Bernidine 
Pretorius      Johan & Mary-Ann 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pienaar  Susarie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Oosthuizen  Nerissa 
 
Lombard          Jan & Antoinette 
 
Labuschagne Lappies  
Broxham Willem & Elsie 
Broxham           Hennie & Angelique 
Bruwer  Leon & Jana 
De Beer  Jacques & Theresa 
 
Kinders(tot graad 12) 
Broxham Heinrich, Richardo, Lalique  
De Beer Jeadan, Jeahne 

 Naam Cell Nommer E-pos Adres 

Voorsitter Phillip Opperman 082 779 3262 store.site@hydra-arc.com 

Onder Voorsitter Andre Swanepoel 082 779 3245 andre.swanepoel@sasol.com 

Penning Meester Vinkie Swanepoel 082 503 7242 andre.swanepoel@sasol.com 

Sekretaris Susan Oosthuizen 082 936 2217 lourens.oosthuizen@sasol.com 

Addisionelelid 
Tegnies 

 Lourens Oosthuizen 082 941 7531 lourens.oosthuizen@sasol.com 

Addisionelelid 
Voorraad 

Antoinette Lombard 082 457 4324 jhvlombard@telkomsa.net 

Addisionelelid 
Redaksie 

Hannes Snyman 073 228 5214 hannes.snyman@sasol.com 

Addisionelelid 
Redaksie 

Connie Snyman 083 544 0290 hannes.snyman@sasol.com 

Bestuur Kontak Inligting 
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Verjaarsdae 
Januarie 
Pieter Ackermann (7) 
Jan Lombard (16) 
Magda Swart (19) 
Hennie Burger (30) 
 
Februarie 
Vinkie Swanepoel (10) 
Johan de Kock (15) 
Petra Pelser (22) 
 
Maart 
Johan Pretorius (3) 
Andre Melcher (5) 
Marietjie Fourie (7) 
Susan Oosthuizen (7) 
Andre Swanepoel (8) 
Hettie Swanepoel (14) 
Cecelia Ackermann (18) 
Lizinda de Kock(27) 
Ian Storm (27) 
Leon Bruwer (28) 
Mary-Ann Pretorius (31) 
 

Huweliksherdenkings 
Januarie 
Johan & Petra Pelser (4) 
 
Februarie 
Johan & Hettie Swanepoel (3) 
 
Maart 
Lourens & Susan Oosthuizen (5) 
 

Lief 
Erenst & Chantall Opperman het ‘n baba Zian ryker 
geword, dus is Johan & Elmarie Opperman en Andre 
& Vinkie Swanepoel nou deel van die Oupa en 
Ouma bende 
Werner Nel het sy CA eksamen geslaag 
 

Leed 
Magda Swart se oom is oorlede 
Vinkie Swanepoel het ‘n operasie ondergaan 
Phillip Opperman het ‘n operasie ondergaan 
Petra Pelser het ‘n operasie ondergaan 
Lizinda het ‘n voet operasie ondergaan 
Johan Bosch se seun is oorlede 
 
 
 
 
 
 
 

Vir die Boskok 
 

Storm se Ontbyt Pizza 
 

Bestandele: (6 persone) 
 
6 Hamburger patties 
2 uie  
1 groenrissie 
1 pak sampioene 
8 eiers 
Geurmiddels na smaak 
 
Metode: 
 
Braai hamburger patties tot gaar.  Sit eenkant. 
Kap uie, groenrissie en sampioene. 
Braai gekapte bestandele tot gaar. 
Plaas patties terug op braaipan. 
Verdeel gebraaide bestandele eweredig oor braai-

pan 
Klits eiers en voegby. 
Geur na smaak 
Braai verder oor stadige hitte tot eier gaar is 
Verdeel in porsies en geniet. 

BANK BESONDERHEDE 
 
SAWA Luiperds 
ABSA  
Tjek Rek no: 4070170865 
Tak kode:      632005 
 

SPORE word uitgegee deur  Luiperdsstreek van die SA Woonwa-Assosiasie (Sawa). Plasing van berigte, artikels of 
enige ander bydrae of advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van Sawa is nie. Kommentaar en 
ander redaksionele artikels word deur die Redakteur verantwoord. 


