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Dag sê Luiperds...  
 
Die jaar het weer verby gevlieg, ons 

staan al weer midde in die winter.  
Ons toer na Richardsbaai was weer-
eens soos in die verlede ‘n groot 
sukses.  Terwyl ons daar was het 
sekere lede  terug verlang na 
Secunda se koeligheid, want die 
humiditeit is onsetend in daardie 
deel van ons land.  Na die toer het 
ons weer  by Badplaas gekamp wat 
altyd ‘n wenner by ons lede is.  Dit 
was ook soos al ons kampe ‘n kamp 
wat ‘n mens nie gou sal vergeet nie. 

 
Baie geluk aan Hennie Broxham wat 

die Comrads  gehardloop het .  Ons 
is trots op ons lede wat sulke uitdag-
ings die hoof bied. 

 
Teen die tyd dat hierdie nuusbrief 

gedruk word sal die Swanepoels en  
Oppermans alreeds terug wees  van 
oorsee af.  Ek weet dit sal ‘n onder-
vinding wees wat mens nie gou sal 
vergeet nie.  Ek hoop julle het dit 
geniet en baie fotos geneem om vir 
ons te wys.  Ons self sal dan van 
ons Botswana toer terug wees.  Ons 
sal ook fotos vir die Spore laat aflaai.  
Ek glo dat ons ouers die  die lang 
Junie vakansie oorleef het.  Ek glo 
meeste ouers het na ‘n week skiet 
gebedjies opgesê dat die skool weer 
moet begin.   

 
Teen die tyd dat die Spore uitgegee 

word behoort die AJV op ons te 
wees.  Ek glo ons gaan soos in die 
verlede in groot getalle opdaag.  
Dan wil ek net aan almal wat siek 
was die afgelope maande en weer 
op die been is Gods rykste seën 
toewens. 

 
Aan ons nuwe lid wat oorgeplaas is na 

ons, baie welkom.  Julle kamp flink, 
hou so aan. 

 
Luiperd groete 
Phillip & Ans 
 

 
  Pitkos 
 
Die Bootjie 
‘n Verhaal van die ou seuntjie 

wat vir hom ‘n pragtige bootjie ge-
maak het. Baie tyd en moeite en 

aandag gegee het om die bootjie 
pragtig te maak, mooi uit te sny met 
‘sy mes. Pragtige mas pale te maak, 
seiltjies aan te sit. Werklikwaar ‘n 
stukkiekunswerk. Maar dit was nie 
net sommer ‘n ou bootjie vir ‘n orna-
ment nie. Hy het die bootjie gemaak 
sodat die bootjie werklik met die 
wind op die meer kon vaar. Die groot 
dag het gekom na baie harde en 
toegewyde werk, dat die bootjie 
gereed was. 

 
Hy gaan met groot opgewondenheid 

en bonsende hart met die bootjie om 
hom te loods, met sy eerste vaart te 
laat gaan. Die windjie het saggies 
gewaai. Wat ‘n lieflike dag en ge-
leentheid, ‘n hele toneel in die agter-
grond om sy lieflings bootjie te laat 
vaar. Net toe hy hom in die water sit, 
toe kom daar ‘n frats storm en hy 
gryp daardie bootjie en toe die se-
untjie tot bedaring kom en die storm 
is verby, is daardie bootjie net weg. 
Dit het sy hart gebreek. Hy het 
gesoek en gesoek en gehuil maar sy 
bootjie kon hy nooit weer kry nie. 

 
Na verloop van tyd toe die hartseer 

effens bedaar het toe loop hy in die 
dorp by ‘n winkel verby wat aller-
hande besonderse dinge verkoop. 
Hy loop by die eerste venster verby 
en iets vang sy oog. Hy kyk weer en 
hy staan stil en draai om en sê dit 
kan nie wees nie. Maar dit kan ook 
nie anders nie, dit moet my bootjie 
wees. Hy gaan druk sy neus nader-
hand teen daardie ruit en hy bekyk 
daardie bootjie tot in die fynste be-
sonderheid. Hy weet presies waar 
hy sekere dingetjies ingekerf het, 
hoe hy dit gemaak het, ja, hoe on-
moontlik dit ook al lyk, dit is my boot-
jie daardie. 

 
Hoe hy daar gekom het weet hy nie.  

Maar hy gaan die winkel in en vra, 
meneer is daardie bootjie te koop? 
Hy sê:”ja ou seun, die bootjie is te 
koop en die prys is soveel”. ‘n Baie 
hoë prys vir so ‘n klein seuntjie. 
Maar hy sê: “Oom as dit moontlik is 
sal u hom ‘n rukkie vir my hou”? Die 
eienaar sê; “Ja, ek sal dit vir ‘n ruk-
kie vir jou hou”. Hy het terug gegaan 
en sy hande deurgewerk, sy voete 
deurgeloop, boodskappe gedoen, in 
tuine gaan werk, mense se motork-
arre vir hulle gewas. 

 

Voorblad 
Luiperd in boom 
Fotograaf Jan Lombard 
Plek Renosterkoppiedam KNP  
Panasonic DMC-FZ8 



3 

Hy het alles gedoen, stukkies gewys, sent gewys, 
totdat hy die geld bymekaar gemaak het. Die 
groot dag het gekom wat hy die volle bedrag in sy 
sak gehad het. Hy hardloop met kloppende hart 
na die winkel toe en dink, sal my bootjie nog daar 
wees? Toe hy naderkom sien hy, waarlikwaar, 
daar staan my bootjie nog in die venster.  Hy 
hardloop en plaas die geld op die toonbank en sê: 
“Oom hier is die geld, kan ek my bootjie kry”? Die 
man tel al die sente bymekaar en dit was die 
regte bedrag. Hy sê: “Ja ou seun, jy kan jou boot-
jie kry”. Hy gaan haal die bootjie uit en sit dit in 
die seuntjie se arms, die trane loop oor sy wange 
en hy loop en sê dankie oom en toe hy buite kom 
bars hy uit in trane en sê: “My bootjie, my bootjie, 
met liefde het ek jou gemaak. Met groot sorg het 
ek jou gemaak, jou mooi gemaak maar ek het jou 
verloor. Die wrede ou storm het jou uit my hande 
geruk, as 't ware, maar met groot moeite en opof-
fering het ek jou terug gekoop. Nou bootjie, is jy 
dubbeld myne. Jy is dubbeld myne, my bootjie, ek 
het jou gemaak en ek het jou ook gekoop. Nou is 
jy dubbeld myne”. 

 
Geagte leser, dit is maar die verhaal van ‘n ou 

seun-tjie met sy bootjie. Maar dit is ‘n baie aan-
doenlike illustrasie van God se liefde. God het 
met groot liefde die mens gemaak. Hy het die 
hele wêreld voorberei vir die mens. Met soveel 
moeite het Hy die mens gemaak en God het 
skaars die mens laat uitvaar op die oseaan, , toe 
kom die storm van die sonde en hy pluk die mens 
uit die hand van God en hy is vir God verlore. 

 
Daardie verlore toestand het ‘n prys op hom gehad. 

Soos daardie bootjie ‘n prys, ‘n etiket in die winkel 
gehad het en daardie prys was net een prys en 
dit was die bloed van God se eie Seun. 

 
FWC Neser 

 

  Humor 
 
 
Eksamenfoute van die kinders  
 
Peter  Stuyfgestaan  is 'n  geskiedkundige figuur, 

want hy het sigarette uitgevind en begin rook. Hy 
het so baie gerook dat die niekoetien-kolle in sy 
onderbroek duidelik sigbaar was. 

 
Vegatiewe  voortplanting  is  'n  proses  waarin een 

individu per ongeluk 'n ander individu vervaardig 
waarop net die ouma  trots is. 

 
Koningin  Elizabeth  was die "Maagdekoningin". As 

'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n 
maagd nie. Sy het haar volk se probleme 
aangetrek.   En was altyd mooi geklee . 

RedakteursBrief 
 
Hierdie is ons 10de uitgawe van SPORE.  Ek kan 

dit amper nie glo nie.  Met die afstigting van die 
Luiperds het ons soos die spreekwoord sê, ‘n 
happie gevat om die nuusbrief op sy voete te kry, 
min wetende dat dit amper te groot was om te 
kou.  Ek dink ons kan met trots terug kyk en sê 
“die SPORE het, maar gaan nog diepper spore 
trap”. 

 
 Dankie aan al die bydraes van ons lede, sonder 

julle sou die SPORE maar saai gewees het. Daar 
is die “ou baarde” wat bereid was om ‘n stukkie 
van hulle self met ons te deel, dit is puik.  Miskien 
moet ons as hulle klaar is begin met ons ander 
lede? 

 
Oom Jan se voëlrubriek is baie leersaam.  Ons is 

nou meer bewus van wat om ons aangaan in ons 
poging om ons nuut gevonde kennis te toets.  Dit 
laat ons as Luiperds die natuur meer geniet.  

 
Ons Luiperds het so gegroei dat daar ‘n behoefde 

ontstaan het om vir ons welpies ook so ietsie te 
moet plaas. Ons wil dan ook vir julle vra vir goed-
jies wat hulle met hulle mede welpies wil deel. 

 
`n Baie groot dankie aan ons bestuur en kamp-

kommandante van elke kamp, want sonder hulle 
sou ons nie so lekker kon kamp nie. Dankie vir 
die kampverslae wat julle vir ons ingestuur het vir 
plaasing.  

 
Die AJV is weer ophande en `n beroep word 

gedoen: Luiperds probeer om die een by te woon 
asseblief, die kamp raak al ons lede en dit beloof 
om weer ‘n lekker kamp wees. 

 
Baie dankie aan André vir die hulp met die laaste 

paar uitgawes, nuwe tegnologie het ons in die 
steek gelaat. 

 
Ek en Connie voel dit is tyd om die leisels as 

redakteur af te staan so hierdie sal ons laaste 
spore uigawe wees.  Dankie aan almal wat ons 
bygestaan het met hierdie taak en wens die 
volgende redaktuer al die beste wense toe. 

 
Luiperd Groete 
Hannes en Connie 

 Sou graag oom Jan se kommantaar oor die 
foto wil hoor. (Ek kan net sê “aag shut-up”.) 
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Luiperds Ou-baarde  
(bo 60) 
 
SAWA Luiperds soos belowe in ons vorige uitgawe 

begin ons in hierdie uitgawe om ons “Ou-baarde” 
aan julle voor te stel.  Ons het aan al die Ou 
Baarde dieselfde drie vrae gevra en deel graag 
hulle antwoorde met julle.  Ons begin met Phillip 
& Ans opperman saam met Willem & Elsie Brox-
ham. 

Wie is Phillip en Ans Opperman? 
 
In die vroë sewentigs het my niggie my aan Ans 

voorgestel, na ‘n tydperk wat ons uitgegaan het, 
het ons besef ons is vir mekaar bedoel.  Op 
daardie tydstip het ek vir ICS gewerk.  Die firma 
het toegemaak en ons het in 1979 verhuis na 
Secunda waar ons vir die afgelope 31 jaar woon. 

 
Hoekom behoort julle aan SAWA Luiperds? 
 
Ek behoort aan die Luiperds omdat ek deel was 

van sy stigting.  Ek kamp omdat dit ‘n lafenis vir ‘n 
mens se siel is en om jou vriende weer op te 
soek. 

 
Wat se lewensles sal julle wil hê ons Luiperds 

moet leer en deel maak van onsself? 
 
Om met alle lede die selfde graad van vriendelik-

heid te handhaaf.  Dit is baie belangrik om nie ‘n 
eie ek person te wees nie.  Leef en laat leef.  Ons 
dra almal by tot die Luiperds se vooruitgang en 
voorspoed.  Wat vir my baie belangrik is, is dat 
ons aan ‘n ontspannings organisasie behoort en 
hier word nie gewerk vir bevordering nie 

 
Wie is Willem en Elsie Broxham? 
 
Willem is ‘n afgetrede boer wat nog deeltyds kon-

trak werk doen terwyl Elsie deeltyds kleuterskool 
onderwyseres was maar nou voltyds huisvrou is. 

 
Hoekom behoort julle aan SAWA Luiperds? 
 

Ons was gaste by SAWA Luiperds se stigting en 
het dit so geniet dat ons besluit het om dadelik 
aan te sluit. Sederdien het ons ’n groot familie 
bygekry. 

 
Wat se lewensles sal julle wil hê ons Luiperds 

moet leer en deel maak van onsself? 
 
Moet jouself nie verhoog bo ‘n ander nie.  Die Va-

der het ons almal volgens Sy wil gemaak en el-
keen het sy doel. 

 
Wees altyd deur bly en deel jou blymoedigheid met 

almal by jou. 
 
Wees dankbaar vir die genade wat ons het om 

saam te kan kamp. 
 

Luiperds Kieriebrigade 

Met geboorte  kan die mens nie loop nie dus het hy 
as ware geen been om op te staan nie.  Dan be-
gin die kruipfase en skielik het jy as te ware vier 
bene om op te staan.  Dan kom die loop fase en 
jy staan vas op albei bene en “Lord help the per-
son that gets in my way”.  Maar ongelukkig bly dit 
nie so nie en die ouder “TE DOM” haal jou in en 
nou het “n derde been nodig om op te staan, die 
kierie.  

 
So is dit dan nou dat Jan en Johan elke more by 

elke kamp vroeg met die kieries  in die pad val  

Willem en Elsie Broxham 

Phillip en Ans Opperman 

Luiperds Kieriebrigade 
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was. Ons is regtig nie so oud nie maar met die 
name wat ons moet dra, Jan Hendrik Van der 
Merwe Lombard en Dirk Johannes Van Dyk 
Swanepoel kan ons nie anders nie.   

 
Almal is natuurlik welkom om saam te stap.  Daar is 

heelwat bejaardes in ons Luiperds famielie.  Wat 
lekker is ,ons almal is nog jonk van gees en vol 
streke.  Op badplaas het dit weer jollie gegaan tot 
dat Phillip en Willem, Jan se Black & White Scot-
ties bygekom het en hondsdolheid op gedoen het.  
Johan Bosch het met sy kamera rondgeloop en 
op die ou end voël probleme gehad.  Ekskuus , 
hy het voëls afgeneem en gevoer en het ‘n 
aanloop hadedas gehad.  Nou genoeg geskinder 
van die ou mense. 

 
Jan Hendrik van der Merwe Lombard 

 
  Oom Jan se voëlrubriek  

 
Hierdie rubriek het ten doel om die voëls wat by die 

oorde, waar ons saamtrekke hou, aangetref word 
aan julle bekend te stel en ‘n bietjie inligting met 
julle te deel.  Die tweede in die reeks is die voëls 
van Badplaas woonwapark.   

 
Hadeda 
 
Hierdie is uintlik ‘n ibis.  Maar ek dink ons ken hom 

almal. Dit is ‘n groot voël, donker van kleur met 
baie mooi metaalagtige kleure op die vlerke van-
neer die son op dit skyn.  Hulle is volop in Suid 
Aftrika en word gou baie mak veral as hulle 
gevoer word.  Op Badplaas eet hulle sommer uit 
jou hand uit.  Hulle maak ‘n groot geraas as hulle 
vlieg.  Dit klink soos ah-a-a-a of ha-ha-ha-ha-
daha.  Maar ek dink hulle ly aan hoogte vrees en 
se “Ek val help my ek val”.  In die broei seisoen 
wat strek van September tot Desember, kom 
hulle in pare voor.  Hulle nes bestaan uit ‘n plat-

vorm gebou uit stokke en gelyn met gras op die 
takke van bome langs riviere. Hulle lê 3-4 lig 
groen olyf groen eiers  wat rooierig gesmeer en 
gesteep is. Hulle eet graag molkrieke, goggas, 
springkane, slakke, wurms en maaiers maar op 
Badplaas sommer ‘n bietjie van alles.  

 

Op Badplaas sien ons dikwels dat hulle krippel is 
en sonder van hulle tone is.  Mense dink dit kan 
dalk die kampvure wees wat dit veroorsaak, maar 
dit is nie.  Dit is onbedaagsame vissermanne wat 
hulle ou vislyn ooral laat rond lê wat die problem 
veroorsaak. 

 
Swarkkop wielewaal (Black headed oriole)  
 
Dit is ‘n baie mooi voël hierdie.  Baie sku en nie 

altyd maklik om te sien nie en hy hou van hoogte. 
Dit is ‘n gougeel voël met ‘n swart kop en lyk soos 
‘n geel vink maar is net baie groter.  Hulle is volop 
in Suid Afrika veral al waar daar baie hoë bome 
is.  Hulle hou van harige wurms, bessies, goggas, 
springkane, hotentotsgotte, wildevye en rysmiere.  
Die klank wat hulle maak is ‘n harde waterige 
pheeeeooo of kweeeer. 

Hulle maak ‘n nes van wildemansbaard op die 
einde van ‘n lang slap tak so 5 meter bokant die 
grond en is baie goed weg gesteek. Hulle broei 
van September tot Desember en lê 2-3  pienk 
kleurige eiers  met grond kleurige merke om die 
dik end van die eier. 

 
 
Vurkstert byevanger, beeswagtertjie.(Fork tailed 

dongo) 
 
Hierdie swart voëltjie is baie bekend in Suid Afrika. 

Jy kry hom altyd waar daar ‘n veldvuur is of waar 
beeste wei want dit is waar daar sy gunteling 
maal, goggas is.  Hy word redelik mak en is altyd 
op soek na goggas.  Hulle hou dus nie van baie 
digte bos nie.  Sy gedrag is baie na aan die van ‘n 
valk.  Hulle is lawaaierig en aggressief en baie 
aktief op soek na kos.  Hulle hou natuurlik van 
goggas, sprinkane, rysmiere, bye en net wat 
voorkom wat gevang kan word.  Hulle eet ook 
soos ‘n valk.  Hou die kos met die een poot vas 
en verskeur die voedsel.  Hulle geluid is nie mak-
lik om na te maak nie en word in engels beskryf 
as “ a metallic twanging, creaking, rasping sound. 

 
Hulle bou ‘n baie mooi piering vormige nessie van 

takkies en wortels wat aan mekaar vasgeheg 
word met spinnerakke.  Hulle bou 3-5 meter van 
die grond af.  Hulle broei van Setember tot De-

Hadedas aan die wei  

Swarkkop wielewaal  
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sember en lê 2-4 eiers wat wit tot romerige van 
kleur is  met rooi bruin of pink kolle. 

 

Luiperds kuier alweer by  
Badplaas  

 
Badplaas kamp is altyd baie populêr, so 18 Luiperd 

waens en vier gaste waens het opgetrek vir die 
naweek te Badplaas.  Na aankoms en nes skrop 
het Lourens en Johan Opperman die wors begin 
braai vir ons worsbrode.  So saam met die R3 
kleingeld!  Ons het nie drierandnote kleingeld ge-
had nie, danksy André het ons ‘n goeie wins ge-
maak. 

 
Vir eens het die weer op Badplaas lekker saam 

gespeel en ons met lieflike sonnige dae begroet. 
Weens die groot rugby op die agenda vir die mid-
dag het ons niks anders beplan as om rond te sit, 

Vurkstert byevanger 

en te eet en die wat kans gesien het vir die 
swembaddens het daar ‘n draai gemaak.  Ons het 
ook die middag se saambraai vervroeg om dan 
betyds te wees vir die groot rugby. Oom Jan het 
ons mos bedag gemaak op voëls, so almal was 
op die uitkyk vir hulle en ‘n hele paar verskil-
lendes was “gesnappereer”, so oom Jan jy het 
werk op jou hande om almal te identifiseer. 

 
Die weer het nog steeds gehou en ons kon in 

lieflike sonnige weer ons afsluiting hou.  Na ‘n 
afsluitingsdiens deur “dominee” Opperman het 
die PRYS uitdeling in goeie gees gevolg.  Johan 
Swanepoel het die Mieta verower vir sy kosmaak, 
skottelgoed was en geskroppery, die arme siek 
Hettie kry nie eens kans om te herstel nie dan 
voer hy haar alweer met die volgende goeters.  
Vinkie het die Windpomp gewen vir haar groot 
droogte.  Om nie eens ‘n wyntjie saam met 
skoonsus te drink nie is onaanvaarbaar.  Die 
groot Vark is aan dominee Opperman toegeken 
omdat sy wa se snor op soek is vir die hoeveelste 
kamp nadat hy dit gebêre het.  Ook geluk aan al 
die ander wenners van KLEIN varkies, julle het 
rêrig hard gewerk om dit te verdien. 

 
Na die prysuitdeling het die gewone roetine gevolg 

naamlik: ontbyt maak, oppak met ‘n swaar 
gemoed, almal om jou groet en dan huiswaarts 
keer. 

 
Lourens en Susan Oosthuizen 
Johan en Emarie Opperman 
 

En daar was die brawes en die minder brawes 

Ons Gaste 



Johan Swanepoel is aangewys as die flukste 

Jan & Antionette Lombard is baie gelukkig 
met hulle 30 Streek toekenning 

Die Mosterts was nogal verbaas oor hulle 25 
Algemene saamtrek toekenning 
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Susan is hard aan die verduidelik hoekom die 
predikant die grootste Vlak….vark is 

Susarie Pienaar en haar seuns het hul 20 
Streek toekenning ontvang 

Vinkie wat maak jy met die windpomp? 

Storm se Biermanne Sal my leer om my kitaar by die huis te los! 



Luiperds tem koue by Loskop-
dam  

 
Drie Luiperds het besluit om dit in ‘n langnaweek te 

omskep deur van die Woensdag af alreeds te 
begin kamp.  Met lieflike warm dagtemperature 
en visse wat byt was die dae te kort om alles in te 
pas. 

 
Vrydag het die ander gearriveer en omdat dit vroeg 

donker word moes Johan en Hettie Swanepoel, 
asook Susarie en haar seuns, in die donker 
nesskrop.  Na Susan se kerrie-en-rys aandete en 
boekevat is die kampvuur gestook om die ysbere 
weg te hou.  Met neef Gert se grappies en Johan 
Swanepoel se kwinkslae is daar tot laat gekuier. 

Saterdagoggend vroeg-vroeg het die hengelaars 
hulle stokke ingegooi en gewag vir daardie groot-
tes om te byt.  Daar was baie visse gevang deur 
die “PRO's” maar ons ander hengelaars moes 
maar tevrede wees met ‘n nou-en-dan vis.  Vra 
maar vir Sera de Jager (Vinkie), een vis was so 
honger dat hy haar visstok amper in die water in 
gesleep het. 

 
Nog voor die saambraai was die boula gestook en 

met André en Vinkie se kaarte blaas en “penny 
drop” en ŉ Old Brown sjerrietjie as straf het dinge 
gou warm geword.  Party het sommer die straf 
gebruik nog voordat hulle die kaarte geblaas het.  
Dit wou voorkom of die dag se hengel die ouens 
uitgeput het (of miskien die koue), want daar was 
baie minder grappies gewees (of was neef Gert 
se grappies op).  Luiperds het maar vroeg gaan 
lê. 

 

Soos elke kampnaweek gebeur dit toe weer, die 
afsluiting.  Al probeer ‘n mens hoe hard, na DIT is 
die naweek op ‘n einde en moet daar opgepak 
word.  Johan Opperman het vir ons, ‘n gepaste 
Sondagdiens gelewer oor hengel en hoe dit ook 
in ons christelike lewe van toepassing is.  Hierna 
is die afsluiting gedoen met die nodige erkenning 
vir die wat dit verdien het.  Ons het die oppak 
storie probeer uitstel deur eers ‘n lekker ontbyt te 
maak en daarna op te pak. 

 
Baie dankie vir ‘n lekker naweek. 
 
Lourens en Susan 

 
 

Susan se Kerrie & Rys 

Tussen die kaarte blaas (met gepaard 
gaande straf) en die vuur het ons warm 

gebly. 

Party wenners was nogal verbaas 

Vinkie lyk heel ingenome met haar 90 
Streek bywoningsplaatjie 

Ons gaste  
Neef Gert & Sannie 
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Die Poging 

Die Resultaat 
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GASSILINDERS 
 
Die tegniese bestuurder van die LPGAS 

Association of SA  berig as volg oor Gassilinders: 
  
Een liter saamgeperste gas in vloeistofvorm  word 

27 liter  gas by vrystelling en brand by 2% gas/lug 
verhouding. 

 
Gas is altyd swaarder as lug en gaan lê altyd 

onder, maar verdamp nie, die lug beweeg net oor 
dit. 

 
Daar is nie wetgewing omtrent die leeftyd van 

silinder nie, maar moet net in goeie toestand 
wees, nie snye, duike of diep roes of roes groter 

as 20 sent stuk 
wees nie, of lek 
nie.  Die 20 jaar 
leeftyd reël is 
n e t  v a n 
toepassing op 
brand-blussers. 
 

Silinders kan nie ontplof as in son staan nie, net 
oopskeur as te warm word en die ontsnappende 
gas kan ontbrand indien daar vlamme naby is. 

 
Teen 42 grade is die druk 1200 kpa maar silinder is 

getoets teen 30 bar (3000kPA).  
 
As silinder te vol is of te warm, en begin lyk soos 

sokkerbal, spuit net nat en sit dan in koelte. 
 
Wanneer silinder te vol is, gaan net buite, draai oop 

tot surplus gas uit is en draai toe.   
 
Departement van arbeid wil nou hê alle gas-

hervuller operateurs moet opgelei en geregistreer 
wees en jy kan vra om die sertifikaat te sien.   

 
Op die silinder verskyn net die datum van 

vervaardiging, vervaardiger se kode, maar hoef 
nie SABS merk op te hê nie en alle silinders wat 
in SA verkoop word, voldoen aan SABS 219/Iso 
4719 of SANS 4706. Net elektriese ware moet die 
SABS merk toon.   

 
Sekere silinders word ingevoer soos bv Gypsey 

silinders en het nie die normale vulstukke nie en 

sekere handelaars kan dit daarom nie hervul nie. 
 
Slegs gastoetsstasies kan silinders afskryf en jy 

moet betaal vir die toets, gasvullers kan net weier 
om jou silinder te vul weens sy toestand. 

 
Silinder hoef nie elke x jaar getoets te word nie, net 

groot gastenks moet elke 10 jaar ŉ druktoets 
ondergaan.   

 
9 kg en groter silinders word net omgeruil, nie op 

perseel hervul nie.   
 
Gasinstallasies by die huis moet deur gere-

gistreerde installeerders gedoen word en jy mag 
nie meer as 100kg gas aanhou nie.   

 
As silinder brand, kan die gas nie terugslaan in die 

silinder nie. As jou  „roll about“ gasverwarmer/
braaier aan die brand slaan, gooi net nat 
handdoek oor, dit neem die suurstof weg en blus 
die vlamme.   

 
As silinder op sy kant lê, kan die vloeistof deur die 

klep lek, so die bottel moet altyd regop staan. 
 

Ingestuur deur Andre Swanepoel  
 

 

 

 

Luiperds Spoghoekie 
 

 

Luiperds Francois & Rina Storm saam hul 
dogter  Marie-Louise tydends haar Grade-
plegtigheid waar sy haar B Ed graad met 
onderskeiding ontvang het.  Sy het ook die 
top 10 gehaal en daarvoor Akedemiese Ere 
Kleure gekry 
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Kleur my in asseblief 

Welpiehoekie (onder 12) 

Verjaarsdagmaatjies 
 
April 
Jaedan de Beer  6  
 
Mei 
Heinrich Broxham 30  
 
Junie 
Lalique Broxham 23  

ANGSSPIE PELSAPPYN PEADDOREVOKA 

Herken jy die vrugte? 

Herken jy hierdie wildediere? 

KOOIKERBO KEKVARVLA KAPERDEMEEL OFANTLIE 
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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 Annemie, Cecilia 
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 & MaryAnn 
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 

Adisionelelid 
Tegnies 

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

Adisionelelid 
Voorraad 

Antoinette Lombard 082 457 4324 jhvlombard@telkomsa.net 

Adisionelelid 
Redaksie 

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

Adisionelelid 
Redaksie 

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

Bestuur Kontak Inligting 
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Verjaarsdae 
 
April 
Francois Storm (8) 
Johan Opperman (8) 
 
Mei 
Lourens Oosthuizen (1) 
Dorea Burger (4) 
Theresa de Beer (5) 
Maryke  Storm (6) 
Connie Snyman (16) 
Elmarie Opperman (29) 
Machteld Cornelius (31) 
 
Junie 
Johan Mostert (3) 
Celani Nel (4) 
Hennie Broxham (13) 
Johan Pelser (18) 
Rozaan Fourie ( 23) 
Koos Fourie (26) 
 
Julie 
Annemie Ackermann (8) 
Rina Storm (10) 
Johan Swanepoel (20) 
Willem Broxham(21) 
Dirk Stuart (24) 
Monique Grobler (24) 
 

Huweliksherdenkings 
 
April 
Johan & Mary-Ann Pretorius (1) 
André & Vinkie Swanepoel (1) 
Ian & Maryke Storm (1) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 
Mei 
Francois & Rina  Storm (2) 
 
Junie 
Erenst & Chantall Opperman (23) 
 
Julie 
Hannes & Connie Snyman (3) 
Willem & Elsie Broxham  (3) 
Lucas & Magda Swart (5) 
Marius & Monique Grobler (24) 
André & Elmarie Melcher (29) 
Lourens & Susan Oosthuizen (5) 
 
 
 

Lief 
Francois en Rina Storm se dogter het haar graad 
met onderskeiding behaal. 
 
 

Vir die Boskok 
Arm Man’s Prawns 

 

Benodighede 
1. 500gram hoender nekkies. 
2. 500gram hoender vlerkies (Buffalo wings). 
3. 375ml Spur monkey gland sous.(BBQ sous ook 
lekker) 
Sout, peper en braaivleis speserye na smaak. 
 
Metode 
 
Braai hoender in Paella pan in ŉ bietjie kook olie (of 
olyf olie). Strooi sout, peper en braai speserye  na 
smaak. Maak jou hitte medium en gooi sous by. 
Braai kook tot hoender gaar en die sous lekker dik 
en taai is. As hoender nog nie gaar is nie en die 
sous word dik, kan dit met suurlemoensap of n biet-
jie water verdun word. Kook tot sous weer dik en 
hoender gaar is. 
 
Geniet ! 
 
(ŉ Elektriese braaipan werk ook lekker) 
 
Ingestuur deur Lourens Oosthuizen 

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. 


