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Pitkos 
 
 
 
Ete saam die Here 
 
‘n Klein seuntjie wou  die Here gaan  

ontmoet het.  Hy het geweet die 
Here bly baie ver weg en het sy tas-
sie met ‘n pakkie aartappelskyfies en 
‘n koeldrank gepak en sy reis begin.  

Omtrent drie blokke van sy ouerhuis 
af, sien hy ‘n ou tannie op ‘n bankie 
in die parkie sit.  Sy het onbelang-
stellend na ‘n paar duiwe gestaar.  
Die seuntjie het langs haar gaan sit 
en sy tassie oopgemaak.  Hy wou ‘n 
slukkie van sy koeldrank vat, toe hy 
opmerk die tannie lyk honger en 
bied haar van sy skyfies aan.  Sy het 
dit met ‘n glimlag aanvaar.  Haar 
glimlag was so mooi dat die seuntjie 
dit weer wou sien en bied haar toe ‘n 
slukkie koeldrank aan.  Weer het sy 
geglimlag.  Die seuntjie was in ek-
stase.  Só het hulle gesit en eet, 
sonder om ‘n woord te sê. 

Toe dit begin skemer raak, het die 
seun besef hy is moeg en het  aan-
staltes begin maak om huis toe te 
gaan.  Voor hy egter ver geloop het, 
het hy omgedraai en die tannie eers 
‘n drukkie gaan gee.  Sy het hom die 
mooiste glimlag gegee wat hy al ooit 
gesien het.  

By die huis vra die seuntjie se ma vir 
hom wat hy gedoen het wat hom 
ooglopend so gelukkig gemaak het, 
waarop hy antwoord: Ek het mid-
dagete met die Here gehad en sy 
het die mooiste glimlag wat ek nog 
gesien het. 

Intussen het die ouvrou by die huis 
aangekom met ‘n vrede en kalmte 
op haar gesig wat haar seun genoop 
het om te vra wat haar so gelukkig 
maak.  “Ek het in die park aartappel-
skyfies saam die Here geëet,” was 
haar antwoord “en weet jy wat? Hy 
is heelwat jonger as wat ek gedink 
het.”   

Die storie bewys net weer, die Here is 
in almal van ons,  juis omdat hy ons 
geskape het. 

 
 

Ingestuur deur Vinkie Swanepoel 
 
 

Redaksionele  
Kommentaar 
 
Luiperds julle sal waarneem dat ek die 

Spore se inhoud so ’n bietjie 
rondgeskuif het.  Die rede hiervoor is 
om te verseker dat ons dieselfde 
volgorde gebruik as wat deur SAWA 
se riglyne vir nuusbriewe voorgestel 
word.  Ons gaan probeer om soos in 
die verlede ’n nuusbrief van hoë ge-
halte aan julle te bring.   

Ons wil julle uitnooi om vir ons by-
draes in te stuur vir plasing want 
hierdie is die Luiperds se nuusbrief.  
Ons benodig resepte, tegniese by-
draes, inligting oor oorde waar julle 
as gesin gaan uitspan het, vakan-
sies wat julle wil deel, spogdinge van 
julle gesinne en so kan ek aanhou.  
Geen bydrae is te klein nie, so stuur, 
ons kan nie wag nie. 

 Verder wil ek julle uitnooi om SAWA 
se webwerf te besoek.  Daar is aller-
hande inligting oor die werksaam-
hede van SAWA, van die grondwet 
tot by verjaarsdagpret.  Besoek 
gerus www.sawa.org.za jy sal nie 
spyt wees nie. 

 
André Swanepoel 

  
 

Dagsê Luiperds...  
 
Dit is met groot verwagting in my hart 

dat ek hierdie eerste boodskap aan 
julle rig.  Gedurende die AJV het 
oom Phillip verslag gedoen oor die 
werksaamhede van die jaar wat 
verby is .  Terwyl hy verslag gedoen 
het, het ek net weereens besef dat 
die Luiperds gesëen word deur 
Onse Vader.  Luiperds het weereens 
bewys dat hulle mense is wat op alle 
terreine van die samelewing bydraes 
lewer tot voordeel van hulle verskil-
lende gemeenskappe soos duidelik 
bewys is met die nominasies wat 
ontvang is vir toekennings.   

Die jaar wat voorlê is een wat vol is 
met geleenthede wat ons moet be-
nut tot voordeel van die Luiperds en 
die groter SAWA.  Ek wil elke Lui-
perd uitnooi om hulself beskikbaar te 
stel om op te tree as kampkomman-
dante en om bydraes in te stuur vir 
Spore. 

Vir ons om aan lede se behoeftes te 
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   voldoen, is dit nodig om te weet wat is, dus wil ek 
elke Luiperd nooi om hul versoeke aan my deur 
te gee.  Verder wil ek versoek dat ouers wat wil 
hê dat hulle kinders Sondagskool toe moet gaan 
gedurende ’n saamtrek ook hierdie behoefte vir 
ons sal deurgee voor ’n saamtrek sodat die no-
dige reëlings getref kan word.   

Luiperds gedurende die jaar is verskillende ver-
soeke gerig deur ons lede.  Ek wil twee sake on-
der julle aandag bring.  Die eerste is dat ons wil 
versoek dat almal wat tweerigtingradios gebruik 
daarop sal let dat geen van ons gesprekke privaat 
is nie en ons dus die korrekte radio-etiket moet 
toepas.  Die tweede is ’n baie sensitiewe saak 
maar ek glo dat die Luiperds sal verstaan dat ons 
ter wille van ons kinders moet versoek dat ouers 
nie ongetroude paartjies sal toelaat om in 
dieselfde tent te slaap nie. 

Aan die nuwe Bestuur wil ek voorspoed toewens 
met die taak waarvoor hulle hulself bereid ver-
klaar het.  Aan die wat uitgetree het sê ons lekker 
rus en dankie vir die harde werk wat julle ingesit   
gedurende die jaar wat verby is. 

 
André Swanepoel 
 
 

Humor 
 
 
As jy al ooit gedink het jou lewe is ge-
kompliseerd, dink weer . 
 
Liewe Dokter Murray 
 
My pa en ek woon saam in 'n woonstel en ons het 'n 

radio en 'n TV.  Hy is 'n wewenaar en ek is on-
getroud.  Onder ons woon 'n weduwee en haar 
dogter, albei baie mooi en sonder 'n radio of TV.  
Hulle kom kuier gereeld by ons en ek raak toe ver-
lief op die weduwee. Ons trou toe uiteindelik.  In-
tussen raak my pa verlief op die dogter en hulle 
trou toe ook. 

Net daar begin my probleme. Omdat my pa met die 
dogter van my vrou getroud is, (ook my dogter), is 
my dogter nou my ma. Ek is ook terselfdertyd haar 
pa, omdat ek met haar ma getroud is. Verder is my 
pa my vrou se skoonseun en ek is dus sy skoonpa 
omdat ek met die ma van sy vrou getroud is.  Toe 
kry my vrou 'n seuntjie. Dit is ook my seun en die 
broer van my skoondogter, omdat sy die dogter 
van my vrou is. Die seuntjie is ook ek en my pa se 
swaer. Ek is dus my eie seun se neef en ook die 
neef van my skoondogter, omdat sy my seun se 
suster is. Daarom is my skoonma ook my tannie. 
Toe kry my pa se vrou ook 'n seuntjie en hy word 
dus my broer. My seun is oom van my kleinkind, 
omdat hy die broer van my dogter is. My vrou is sy 
ouma grootjie, want sy is die kind van haar dogter. 
Ek is dus sy oupa grootjie. Aangesien die oupa 

grootjie van my broer ook myne is, is ek dus my 
eie oupa grootjie! 

Dokter moet asb help, Wie is ek nou eintlik? Ek 
drink deesdae onbeheersd en sukkel met selfver-
troue.  
Help tog. 
 
Wessel 

 
 

Luiperds Spoghoekie 

 
Marius & Monique Grobler is op 24 Julie in die hu-

welik bevestig.  Hulle is  altwee reeds Luiperds en 
Monique is die dogter van Dirk & Marietjie Stuart 
wat natuurlik ook Luiperds is. 

Marius jy mag nou maar die LIG vashou!! 
 
Baie Geluk!  Mag julle baie jare vir mekaar gespaar 

bly!  (en kamp). 
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Luiperds hou AJV by Ruby 
River Resort 

 
Luiperds het vir die eerste keer gaan inloer by Ruby    

River Resort en sommer AJV gehou.  Ons was 
bevoorreg om baie lekker weer te geniet terwyl dit 

in Secunda maar koud was.  Vrydagaand is ons 
getrakteer met Susan se vetkoek saam met Ans, 

Elsie & Vinkie se sop. 

Saterdagoggend het ons AJV gehou en Phillip het 
gedurende sy verslag ons weereens laat besef 
hoe gesëend ons is.  Finansieël gaan dit baie 
goed met ons en ons kampbywoning is ‘n gemid-
delde 40%.  Ons was ook bevoorreg om erken-
ning te gee aan Luiperds vir hul harde werk as- 
ook vir bydraes gelewer aan die gemeenskap. 

Die verbasing by almal was nogal groot toe Marie-
tjie die eiers wat sy Vrydagaand by almal afgebe-
del het, te koop aanbied vir die bargain prys van 
R10 per eier.  Die verbasing het egter gegroei toe 
sy, nadat daar betaal is, omgedraai het en 
dieselfde eier weer aan die volgende slagoffer 
aangebied het.  Marietjie dankie vir die R130 vir 
die streekskas. 

Saterdagaand se braai en die gekuier daarna om 
die kampvuur is deur almal geniet.  Dit wil 

voorkom of ons ‘n paar Tollas in ontwikkeling het 
as al die grappies ‘n aanduiding kan wees. 

Gedurende die afsluiting het Cecile seker gemaak 
dat die streekskas ‘n verdere hupstoot kry. 

 
André Swanepoel 

Marietjie se bargain eiers kompleet met  
Willem se halwe een 

2010-2011 Bestuur 
Voorsitter: André Swanepoel 
Ondervoorsitter: Jan Lombard 
Sekretaresse: Antoinette Lombard 
Penningmeester: Vinkie Swanepoel 
Addisionele Lede: Johan & Cecile Bosch 

Johan & Cecile Bosch het hulle 20 Streek-
saamtrek en Susarie Pienaar & seuns hulle  

25 Algemene saamtrekplaatjies ontvang 

Vetkoek bly maar altyd ‘n wenner 

Phillip besig om die AJV op die Luiperd  
manier te open 
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Phillip Opperman is aangewys as Luiperd van 
die Jaar 

Johan Bosch en die Musiekfabiek  
Cecile Bosch, Marietjie Stuart en Johan Pelser 

is vereer met die  
Klein Luiperd spesiale toekenning 

André & Vinkie Swanepoel het die  
Olifanttrofee ontvang vir die  

Bywoning van die meeste streeksaamtrekke  

Jan Lombard het die  
Leeutrofee ontvang vir Bydrae tot Spore 

Johan Bosch, Marietjie Stuart,  
Phillip Opperman & Johan de Kock het die  
Buffeltrofee ontvang vir hulle aandeel aan 

ledewerwing vir die Luiperds 

Hennie Broxham het die  
Renostertrofee ontvang vir sy gemeen-

skapsdiens buite SAWA.   
Willem het die trofee namens hom ontvang 

Luiperds gee Erkenning 



Luiperds vier saam Suid-Oos 
21ste verjaarsdag by Malon-
jeni  
 
Met die naweek van 6 Augustus 2010 het drie van 

ons Luiperdswaens Suidoos se 21st verjaarsdag 
saamtrek bygewoon.  Dit was ook hulle en Oos-
vaal se AJV.  In totaal was ons 25 waens wat 
bestaan het uit Oosvaal, Suidoos ons Luiperds 
asook Sarie en Hennie Podges vanaf Gebieds-
bestuur en Fanie en Berta Jordaan saam met 
Willie en Elma Bronkhorst vanaf Dagbestuur.  
Vrydag-aand is ons getrakteer met boerewors-
rolle. 

Saterdag terwyl die ander hulle AJV-vergaderings 
gehou het, het Ans, Vinkie en Susan besoek af-
gelê by die materiaalwinkels.  Die rede wat 
aangevoer was vir hierdie dringende besoek was 
om vir Ouma Kruger hekelgare en kraletjies te 
gaan koop.  As daar egter na die pakkies met 
materiaal gekyk word was die aantrekkingskrag 
effe anders.  Ons manne het maar ‘n koffietjie 
gedrink terwyl die vroue deur die winkel “geshop” 
het.  

Saterdagaand het ons Suidoos se 21ste verjaars-
dag met braai, slaai, pap en sous EN pot poeding 

in ‘n pragtige opgemaakte lapa feestelik gevier. 

Sondagoggend is daar met ’n lekker lui gevoel op-
gestaan aangesien dit langnaweek was en ons 
dus nie na kerk en afsluiting moes opslaan nie, 
wat ‘n lekker gevoel was dit nie!!  Die hele dag 
was daar net oor en weer gekuier. (Skuus Theo 
dis nie ons skuld dat jy verpligtinge gehad het vir 
Maandag en moes oppak nie).  

Maandagoggend het ons Luiperds vroeg vroeg op-
geslaan en direk na boekevat vertrek.  Almal was 
dit eens dat dit ‘n lekker kampnaweek was en ons 
die natuur en vriende se geselskap ten volle 
geniet het.  

Lourens Oosthuizen 
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Suid-Oos se manne besig om die wors te 
braai vir die worsbroodjies 

Luiperds in diep gesprek met ons “Buurman” 
Pastoor Hein Erenst 

Malonjeni is ‘n pragtige oord met sy eie 
plaaswerf 

Wonder wie is hierdie plaasboer.   
Phillip is dit jy? 
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  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 volgende in die reeks is die 
voëls van Loskopdamwoonwapark.  Op Loskop-
dam is daar natuurlik ‘n baie groot verskeidenheid 
voës te vinde.  Na al die mooi kiekies wat ek ge-
sien het wat daar geneem is, het ek besluit om te 
kyk na die houtkappers en die speg.   

 
Goudstertspeg 
 
Hierdie voël kom nogal algemeen voor in Suid-

Afrika behalwe in die Kaapprovinsie. Hulle hou 
van digte bosse, veral doringagtige bosse.  Hulle 
is baie lawaaierig en hou daarvan om klopgeluide 
te maak in bome, op soek na kos.  ’n Mens sien 
hulle gewoonlik in pare. 

Hulle hou van miere en insekte.  Die geluid wat 
hulle maak is ‘n harde Waaaaa.  Hulle nes in gate 
in bome wat hulle self maak.  Hulle broei van 
September tot Desember.  Hulle lê 2 tot 3 wit 
eiers. 

 

 
Die Rooikop Houtkapper 
 
Sy mooi rooikop gee hom weg en dan het hy nog 

ook ‘n baie diep stem.  In Suid Afrika kom hy al-
gemeen voor, maar nie in die Kaapprovinsie nie. 

Hulle hou van oop droë velde en kom langs strome 
en riviere, waar die bome goed en sterk groei, 
voor.  Hulle is altyd twee-twee saam en altyd 
naby aan mekaar.  Partykeer is daar meer en dan 
maak hulle ‘n groot lawaai.  Hulle klank is so ‘n 
bietjie moeilik om te beskryf, maar ek sal probeer.  
Maar ek gaan dit in engels beskryf.  Dit is ‘n duet 
en klink soos “Skiz- kizskiz-  een voël sê ” two “ 
en voël twee sê ” puddy.”   Hulle doen dit omtrent 
agt keer.  Hulle hou van vrugte en insekte. 

Hulle nes in ‘n gat in ‘n boom wat hulle self maak.  
Dit is waar dat ‘n mens neste by die winkels kan 

koop wat jy in ‘n boom kan opsit en hulle sal dan 
self die gat kom maak, maar dit is ook waar dat 
hulle mekaar se neste steel.  Hulle lê 3 tot 4 wit 
eiers van af Oktober tot Januarie. 

 
Die Kuifkop Houtkapper. 

 
Hierdie is ‘n baie mooi voël, kyk maar net na die 

kiekies.  Hulle kom algemeen voor in die Noorde-
like dele van Suid-Afrika maar is nie te sien in die 
Kaapprovinsie nie. Hulle soek bome.  Hulle word 
baie mak en kom algemeen voor in tuine.  Hulle 
sal tot kos uit jou hand kom haal, veral in plekke 
soos die wildtuin.  Hulle hou van geraasmaak en 
klink vir my soos ‘n “alarm clock”.  Hulle hou van 
vrugte en goggas.  Soos die rooikop, maak hulle  
nes in gate wat hulle self uitkap in bome of in die 
gekoopte neste.  Hulle broei van September tot 
Februarie.  Hulle lê 4 tot 5 wit eiers. 

 
Jan Lombard 
 

Die Rooikop Houtkapper 

Die Kuifkop Houtkapper. 

Die Goudstertspeg. 
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Luiperds Ou-baarde  
(bo 60) 
 
SAWA Luiperds ons is bevoorreg om die volgende 

twee Ou-baarde aan julle voor te stel.  Ons begin 
met die nuutste byvoeging tot die ou-baarde 
Johan & Hettie Swanepoel en stel ook Jan & An-
toinette Lombard aan julle voor. 

 

 
 
Wie is Johan en Hettie Swanepoel? 
 
Ons kamp al sedert 1984 en is lede van SAWA 

sedert Oktober 2004.  Ons is lief vir die buitelewe 
en die natuur.  Ons het twee dogters, Melinda & 
Helena, asook 3 kleinkinders.  Ons is woonagtig 
in Secunda sedert 1980. 

 
Hoekom behoort julle aan SAWA Luiperds? 
 
Dit is ‘n Christelike organisasie wat strewe om die 

Christelike grondslag te bewaar.  Luiperds het die 
selfde Christelike oortuigings en gebruike as 
waaraan ons gewoond is.  Dit is ‘n goeie 
vriendskapskring en soos ‘n tweede familie.  
Verder rus ons baie wanneer ons kamp. 

 
Watse lewensles sal julle wil hê ons Luiperds 

moet leer en deelmaak van onsself? 
 
 
Om in harmonie te lewe en elkeen se bestaansreg 

te erken en te verstaan dat elke individuele gesin 
sy eie behoeftes het. 

 
Die omgee vir mede-Luiperds moet altyd so bly en 

ons Christenskap moet soos altyd versterk word 
met elke kamp of toer.  

 
Dit is wat SAWA Luiperds reeds doen en ons moet 

dit volhou. 
 
Met hulp van Bo en die ondersteuning wat ons van 

bestuur kry, is dit altyd moontlik. 
 
(Johan is ook ‘n motorentoesias, sien berig elders in Spore.) 
 

 
Wie is Jan en Antoinette Lombard? 
 
Jan, gebore in Zambië,  grootgeword in Zimbabwe 

en word nou oud in Suid-Afrika.  Lief vir my vrou, 
kamp, die natuur en visvang.   

Antoinette, gebore in Zimbabwe.  Word nou saam 
oud met haar man in Suid-Afrika.  Lief vir haar  

man (baie), kamp, skilder, naaldwerk, tuinmaak en 
die natuur.  Ons is albei mens mense en glo aan 
“live and let live”. 

 
Hoekom behoort julle aan SAWA Luiperds? 
 
Ons is baie lief vir kamp en het gou nuwe vriende 

gemaak.  Met die wegbreek, was ons naaste 
vriende in die Luiperdskamp. Nou voel almal  vir 
ons soos familie.  

 
 
Watse lewensles sal julle wil hê ons Luiperds 

moet leer en deelmaak van onsself? 
 
Die lewe is nie ‘n kleedrepetisie nie.  Die lewe is 

nou, leef dit nou.  Moenie wag tot jy ‘n beter huis  
of motor het nie, leef dit nou.  “You have custody 
of your own life”.  Moenie toelaat dat klein dinge-
tjies ‘n skeuring in jou lewe of in die lewe van an-
der verooorsaak nie. Sorteer die geskille dadelik 
uit, anders broei dit net moeilikheid. 

 
Leer uit die foute van ander, want jy kan nie lank 

genoeg lewe om hulle almal self te maak nie.  
 
Wees getrou, pligsgetrou op alle tereine van die 
lewe. 
 
Die lewe is tyd.  Die lewe is soos ‘n rivier, jy kan nie 

dieselfde water twee keer aanraak nie, want die 
vloei sal nie weer verbykom nie.  

 
Hê ‘n doel, ‘n liefde en ‘n droom, dit sal jou kontrole 

gee oor jou liggaam en jou lewe. 
 
Mag ons hemelse Vader vir julle die pad vooruit 

loop. 
 

Johan en Hettie Swanepoel 

Jan en Antionette Lombard 
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Johan se motor is ook ‘n Ou Baard 



Luiperds Kierie Brigade 
 
Loskopdamkamp is nou agter die rug en ek is bly 

om te kan sê dat ons twee manne wat op hol was 
Zambïe toe met hondsdolheid,  nou weer terug  
en gesond is. Hulle het die toertjie geweldige ge-
niet. 

Ons laaste uitstappie was verlede week by Ruby 
River Resort, ook in die Loskopdamgebied.  Ek 
self het maar gesukkel oor die naweek weens 
griep wat my behoorlik laat lesopsê het.  Johan 
was nou nie saam met ons nie, dus moes ek 
maar alleen met my kierie gaan kyk of daar nou 
regtig krokkodille in die rivier is soos aangedui op 

die bordjies wat oral aan die bome gehang het.   
Daar was mense wat gehengel het en een van 

hulle het sy katrol in die rivier laat beland.  Ek 
weet nie hoe nie, maar die sappies het seker 
maar  bygedra.  Hy wou toe kaalbas in die water 
in om die katrol te gaan kry.  Ek het hom gewaar-
sku dat daar krokkodille is wat hom kan byt waar 
hy nie gebyt wil word nie.  Soos ons weet, krokke 
eet alles wat voorkom, tot voëls.  Die man het 
gelukkig my raad gevolg en die katrol maar prys 

gegee as geskenk aan die krokkodille.   
Willem en Phillip was maar stil die naweek.  Phillip 

het ook gesit met ‘n probleem maar deur die 
week na so ‘n bietjie skokbehandeling is Phillip 
weer reg, gesond en vol lewe.  Met die ander 

manne van die brigade gaan dit nog gesond en 
goed .  Johan Bosch raak net ontstoke as hy nie 
die naweek sy varkie kry nie.  Hy sê dit is al aan-
dag wat hy kry.  Ek het gehoor dat hy kla oor 
Johan Pelser se lekker koffie wat hy maak.  Maar 
is dit nou regtig so lekker of sleg, of is dit miskien 
net ‘n bietjie anders?  Ek moet seker maar ook 
oor die dames ook gesels maar wil nou nie skin-
der nie en sal dit dan maar los vir ‘n dame om te 
doen. 

 
Jan Lombard 
 

Hoe SAWA in 1969 tot stand 
gekom het 
 
Al ooit gewonder hoe ons Organisasie tot stand 

gekom het?  Ek het hierdie verkorte weergawe 
wat deur ons vorige President Christo vd Merwe 
opgestel is op SAWA se webwerf raakgeloop. 

Op 26 Julie 1969 het veertien persone (dertien 
mans en een vrou) ŉ vergadering in Nigel gehou. 
Na lang en ernstige besprekings en die oorweg-
ing van verskeie opsies het die vergadering be-
sluit om oor te gaan “tot die stigting van ŉ Afri-
kaans-georiënteerde woonwa-vereniging”.  ŉ Tus-
sentydse komitee is aangewys met as eerste op-
dragte onder andere die opstel van ŉ grondwet 
en die verkryging van ŉ naam vir die nuwe 
vereniging. 

ŉ Stigtings-vergadering sou by ŉ saamtrek van 10 
tot 12 Oktober 1969 te Murraypark, Springs 
plaasvind.  Die grootste en belangrikste werk wat 
vir die komitee voorgelê het, was sekerlik die op-
stel van ŉ behoorlike grondwet vir die beplande 
vereniging.  Die stigterskomitee het op Vrydag 10 
Oktober by die stigting-saamtrek vergader. Die 
konsep grondwet is voorgelê en met enkele 
wysigings aanvaar.  ŉ Voorstel dat die stigtings-
vergadering met gebed geopen sal word, is ook 
aanvaar. So is ŉ gebruik gevestig wat na dertig 
jaar nog steeds in SAWA gevolg word, alle ver-
gaderings word met ŉ gebed geopen. 

ŉ Lid van die tussentydse komitee het voorgestel 
dat die vereniging die Suid-Afrikaanse Woonwa-
Assosiasie genoem word, onder andere omdat 
lekker afkort: SAWA.  Op Saterdag 11 Oktober is 
die stigtings-vergadering gehou. Al die voorstelle 
van die tussentydse komitee is aanvaar. So het 
SAWA op Saterdag 11 Oktober 1969 tot stand 
gekom.   

SAWA se kenteken is op 20 November 1969 saam-
gestel. Die sentrale motief is ŉ Brockhouse sleep-
stang en ŉ sleepbal.  Dat die manne en vroue in 
1969 deeglik besin het, word na 30 jaar bevestig 
deurdat beginsels en gebruike wat toentertyd 
daargestel is, vandag nog in SAWA gevestig is. 

 
Christo van der Merwe 
Bron: MC van Zyl: DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-
ASSOSIASIE 1969-1999 

10 

Hierdie waarskuwing het nogal aandag getrek 

Oom Jan moes maar in die bed bly maar sy 
saamtrek word nie gemis nie 
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Kleur my in asseblief 

Welpiehoekie (onder 12) 

Verjaarsdagmaatjies 
 
Augustus 
Heinrich Broxham 30  

Soek die woorde 

Ons nuwe welpie Miné Storm 
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Voogde met hul lede 
 

Swanepoel  Andre & Vinkie 
 
Ackermann  Pieter & Cecile 
De Kock      Johan & Lizinda 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 
Pienaar  Susarie 
Spoelstra    Russell & Cindy 
Storm       Francois & Rina 
Storm       Ian & Maryke 
Swanepoel   Johan & Hettie 
Swart       Lucas & Magda 
 
 
Kinders(tot graad 12) 
Ackermann Annemie, Cecilia 
Opperman, Zian 
Spoelstra Chohane,Johan,Josh 
Storm  Lian 
 
 
Bosch      Johan & Cecile 
 
Benecke    Joy 
Cornelius   Jasper & Machteld 
Nel     Werner & Celani 
Opperman  Phillip & Ans 
Pelser       Johan & Petra 
Stuart         Dirk & Marietjie 
Grobler  Marius & Monique 
Snyman Hannes & Connie 
 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius Zurika, Ruan  
 
 

 
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Broxham Willem & Elsie 
Broxham           Hennie & Angelique 
Bruwer  Leon & Jana 
Burger         Hennie & Dorea 
Labuschagne Lappies  
Mostert         Johan & Bernidine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Oosthuizen   Lourens & Susan 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
 
Kinders(tot graad 12) 
Broxham Heinrich, Richardo, Lalique  
Oosthuizen Nerissa 
 
 
 
 
 

Tegnies: ICASA Radioprose-
dure (verkort) 
 
1. Onthou jou gesprekke is nie privaat nie. 
2. Moet nooit op ‘n manier optree wat ons or-

ganisasie se beeld kan skaad nie. 
3. Ons moet op ons beleefste wees wanneer 

ons die mikrofoon optel. 
4. Moenie oor die radio skreeu nie. 
5. Moet nooit politiek, ras, geloof, seks, of enige 

ander saak wat konflik kan veroorsaak  oor 
die radio bespreek nie. 

6. Let op jou taalgebruik. 
7. Maak seker dat jou radio gelisensieer is. 

 Naam Cell Nommer E-pos Adres 

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

Ondervoorsitter Jan Lombard 082 490 8409 jhvlombard@telkomsa.net 

Penningmeester  Vinkie Swanepoel 082 503 7242 andre.swanepoel@sasol.com 

Sekretaresse Antoinette Lombard 082 457 4324 jhvlombard@telkomsa.net 

Addisionele lid 
 

Johan Bosch 072 262 2750 Johan.bosch@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Cecile Bosch 082 698 6585 cecilebosch@yahoo.com 

Bestuur Kontakinligting 
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BANKBESONDERHEDE 
 
SAWA Luiperds 
ABSA  
Tjek Rek no: 4070170865 
Takkode:      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. 

Verjaarsdae 
 
Augustus 
Susarie Pienaar (06) 
Russel Spoelstra (20) 
Hannes Snyman (25) 
Angelique Broxham (27) 
Jana Bruwer (29) 
Ans Opperman (29) 
 
September 
Cecile Ackermann (01) 
Elsie Broxham (04) 
Antoinette Lombard (16) 
Gerrie Olivier (24) 
Chris Labuschagne (28) 
 

Huweliksherdenkings 
 
Augustus 
Jasper & Machteld Cornelius (08) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 
September 
Leon & Jana Bruwer (05) 
Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 

Lief 
Marius & Monique Grobler is getroud 
Dit gaan beter met Phillip Opperman na sy behan-
deling. 
Johan  de Koch is gekies om aan die SA Myne Veer-
plyltjie kompetiesie in Kaapstad deel te neem 
Ian & Maryke Storm het ‘n dogter, Miné ryker geword 
Lourens & Susan Oosthuizen gaan nog ‘n kleinkind 
ryker word 

Leed 
Tannie Joy Benecke se seun sterk tuis aan nadat 
griep sy hart aangetas het.  
Janno Spoelstra se mangels is verwyder 
Marietjie Stuart was in ‘n motorongeluk 
Ouma Oosthuizen het ‘n operasie gehad 

 
 
 
 
 
 

Vir die Boskok 
 

Krummelpap 
 
Gebruik ewe veel pap en water 
 
500 ml koue water 
500 ml mieliemeel (Braaipap is ook lekker) 
    7 ml sout 
 
1. Gebruik 1.5 liter bak. Gooi water, mieliemeel 

en sout in. 
2. Sit deksel op. 
3. Mikrogolf 5 minute teen 100% krag. 
4. Roer met ’n vurk tot krummelrig. Sit deksel op. 
5. Mikrogolf weer 5 minute teen 100% krag. 
6. Roer weer krummelrig.       
7. Mikrogolf 10 minute teen 50% krag. 
 
Stywe Mieliepap 
 
250 ml mieliemeel 
400 ml kookwater 
Sout na smaak            
 
1. Roer die kookwater geleidelik by die 

mieliemeel. 
2. Voeg sout na smaak by. 
3. Mikrogolf dit 5 minute lank teen 70% krag.  

Roer dit af en toe. 
 
Wenk 
 
Gebruik ‘n draadklitser om die water en meel te 
meng.  Dit voorkom dat klonte vorm. 
 
Geniet saam met gebraaide wors op die kole!! 

Pap & Wors 


