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Op 26 Junie 2011 is  Wouter Louw 
opgeneem in die hemel.  Ek het die 
voorreg gehad om hom as my vriend 
te kon hê.  Soos die predikant met 
sy begrafnis gesê het was Wouter 
nie ‘n man met aardse skatte nie tog 
was hy ’n “gesiene” man.  Nie in 
aardse terme maar in hemelse 
terme.  Die foto is van die kruis wat 
voor sy huis in Parow staan en dit 
som die manier wat hy gelewe het 
op.  Wouter het altyd Lewe 
gespreek, oor elke persoon en situa-
sie.  Die rede hoekom hy instaat was 
om so te kon lewe was eintlik voor 
die hand liggend.  Hy het Jesus as 
sy daaglikse metgesel gehad en op 
Hom vertrou.  Ons spreek so maklik 
dood.  Ons swartgalligheid maak 
ons seer.  Die beker is nooit halfvol 
nie, net halfleeg.  Ek wil julle uitnooi 
om soos Wouter elke oomblik van 
julle lewe, lewe te spreek, maak nie 
saak wat jou omstandighede is nie.  
Ek belowe jou jy sal ongekende 
vreugde smaak selfs in swaar om-
standighede. 

 
André Swanepoel 
 
Redaksionele  
Kommentaar 
 
Gedurende die afgelope SAWAkon-

gres is verslag gelewer oor die werk-
saamhede van SAWA regoor Suid 
Afrika.  Wat opvallend was is die feit 
dat die uitdagings by al die streke 
dieselfde is.  Die toestand van ons 
paaie, brandstofpryse, saamtrek-
fooie, oorde wat deposito’s wil hê 
met bespreking en so kan ek aan-
gaan.  

 Wat egter ook opmerklik was is die 
positiewe gesindheid wat geheers 
het.  Planne word voorgehou oor 
hoe uitdagings die hoof gebied kan 
word.  Uit die verslae is dit duidelik 

dat daar op baie innoverende ma-
niere fondse bymekaar gemaak 
word. Die ander verblywende ding is 
dat alhoewel munisipale oorde tot 
niet gaan daar meer en meer privaat 
woonwaparke tot standkom . 

Ek wil ‘n beroep op elke Luiperd doen 
om vorendag te kom met net een 
idée oor wat ons kan doen om te 
verseker dat ons kan aanhou kamp. 

 
André Swanepoel 

 
Humor 
 
Die middeljarige man laai 'n ou dronk 

boemelaar op om hom 'n lift te gee. 
Die ou omie vra: "Sho, wat ish jou 
naam sheunie?" Die bestuurder ant-
woord: "Paulus, Oom." Na so 'n ruk-
kie vra die oom weer: "Wat het jy 
geshê is jou naam?" Ewe geduldig 
antwoord die ou weer: "Paulus, 
Oom." Na 'n lang ruk van stilte vra 
die ou bemelaar skielik: "Shê vir my, 
Paulus, het daai Effesiërs toe ooit vir 
jou teruggeskryf?" 

 
 Gatiep staan by die stopteken en be-

del met 'n hoed in sy hand.  Ou kom 
verby en gooi ietsie in die hoed.  
Volgende dag staan Gatiep weer 
daar met twee hoede.  Die ou kom 
weer daar verby en vra "nou hoe het 
jy dan twee hoede"  "Nei" Antwoord 
Gatiep, "My business doen so goed 
toe mak ek ma nog a branch oop". 

 
Die seuntjie het nie baie goed op skool 

gedoen nie.  Eendag kom staan hy 
langs die juffrou en sê: "Ek wil nie vir 
Juffrou laat skrik nie, maar my pa 
het gesê as my punte nie verbeter 
nie, gaan iemand 'n goeie pak slae 
kry!"  

 
'n Man was per motor op pad werk 

toe, toe hy in 'n botsing betrokke is 
en bewusteloos gestamp word.  Ver-
bygangers het hom uit die wrak ge-
haal en bygebring.  Skielik begin hy 
vreeslik spartel en die paramedici 
moes hom 'n kalmeerinspuiting gee.  
Nadat hy gekalmeer het, vra iemand 
hom hoekom hy so gespartel het.  
"Ek onthou die slag, maar niks 
daarna nie," sê hy.  "Toe ek bykom, 
lê ek op 'n betonblad voor 'n groot 
verligte 'Shell'-teken.  Maar iemand 
het voor die 'S' gestaan ..." 

Voorblad 
Kom ons hou Kersfees 
Fotograaf Marietjie Stuart 
Plek Kareekloof 
Panasonic DMC-FZ7 

Redaksie: 
Redakteur 
André Swanepoel 
Medewerkers 
Senior Burgers 
Jan Lombard 
Jeug 
Cecile Bosch 
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Dagsê Luiperds...  
 
Die jaar het verbygesnel, met die feesseisoen voor 

die deur is dit vir my ‘n voorreg om elkeen van 
julle wat ‘n bydrae gelewer het om ons streek te 
ondersteun, van harte te bedank.  SAWA gaan 
oor ons lede en lekker saamtrekke al die ander 
dinge is minder belangrik.  Ek wil julle dus uitnooi 
om  betrokke te bly en vir ons voorstelle ter ver-
betering deur te gee.  Bestuur tree immers na-
mens die lede op. 

Ek het ’n voorstel ontvang dat ons ’n opleidings-
kamp moet hou vir nie-bestuurslede sodat meer 
lede kennis dra van hoe die administratiewe deel 
van SAWA werk.  Ek hoor graag van julle indien 
julle sou belangstel om so ’n opleidingskamp by 
te woon.    

Luiperds, julle het seker teen hierdie tyd verneem 
dat die voorgestelde SAWA-grondwet wysigings 
t.o.v. die struktuurveranderings nie deur die Kon-
gres aanvaar is nie, dus sal die Gebiedsbestuur 
voortgaan soos in die verlede.  Lance Batts is net 
na die Kongres as Gebiedsvoorsitter verkies.   
Ons wens hom alle sterkte toe met sy nuwe taak. 

Daar is egter ander grondwetwysigings 
goedgekeur.  Satelietstreke sal vooraan een stem 
op die kongres hê en nie meer deur die moeder-
streek  verteenwoordig word nie.  Die ander 
belangrike wysiging is dat indien ‘n lid  oorge-
plaas wil word na ‘n ander streek sodanige lid  
aansoek kan doen by  die toekomstige streek en 
indien so ‘n lid suksesvol is, sal die huidige streek 
net in kennis gestel word. 

Gedurende die kongres is die ledegelde ook 
aangepas.  Alle kategorie is met R30.00 verhoog 
terwyl die intreegelde dieselfde gehou is.  Gelde 
is dus soos volg:Intreegelde R150-00 

Kontantbetaling :-  
Gewone lede R260-00  
Senior Burgers R250-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R250-00 
Senior Burgers R240-00. 

Gedurende ons saamtrek by Barham Bay het die 
oord van ons verwag om te betaal vir lede wat nie 
opgedaag het nie.  Oom Jan het uit sy sak betaal.  
Ek wil asseblief ‘n beroep op elkeen doen om ons 
te help om sulke situasies te vermy.  Ons kan nie 
bekostig om uit die streekskas te betaal vir lede 
wat, om welke rede ookal, nie opdaag nie.  Be-
stuur het dus besluit dat wanneer die oord ons 
verantwoordelik hou vir lede wat nie opdaag nie, 
sulke lede aanspreeklik sal wees vir gelde betaal-
baar. 

Die 2012 kongres gaan in Hartenbos plaasvind.  Dit 
is as ‘n “oop” kongres verklaar dus kan meer lede 
dit bywoon.  Daar is verskeie toere na Hartenbos 
in beplanning vir die wat wil afry soontoe.  Indien 
julle die kongres wil bywoon, moet julle my asse-
blief in kennis stel dalk kan ons sommer vanaf 
Secunda ‘n toer organiseer. 

Ek wil dankie sê vir elkeen wat hulle R50 ten op-

sigte van ons streekadministrasie betaal het, ek 
glo dat die van julle wat nog nie betaal het nie dit 
spoedig sal doen.  Die vraag is aan my gevra 
waarom dit nog nodig is om R50 vir die Spore te 
betaal terwyl ons dit elektronies versprei.  Die 
antwoord is eenvoudig.  Daar word gedrukte 
kopieë aan hoofkantoor en aan die lede wat nie e
-pos het nie gestuur.  Gedurende ons AJV is die 
R50 goedgekeur as admin\Sporegelde.  Die R50 
per gesin word dus nie net aangewend vir Spore 
nie maar ook om die administrasie van die streek 
se koste oor al ons lede te versprei.  Alle gelde 
wat geïn word, word tot voordeel van AL ons lede 
aangewend soos weereens tydens ons kerskamp 
bewys is. 

Die hoogtepunt van ons jaar is beslis ons kers-
kamp.  Dit is die saamtrek wat die beste byge-
woon word en ook die een waar ons die meeste 
gaste het.  Aan elkeen wat donasies gegee het vir 
die geskenke, baie dankie.  Aan my bestuur wat 
hulle tyd en vaardighede ingespan het om die 
verwelkomingsgeskenke te maak, julle is awe-
some! 

Ons het gedurende die gebiedskamp te Loskop-
dam aan huis Betsie Louw ons jaarlikse kerkgeld 
oorhandig en ook ‘n sertifikaat ontvang vir die 
gelde wat ons verlede jaar aan hulle geskenk het.  
Tannie Charlotte het elke Luiperd weereens be-
dank vir die geskenkpakke wat ons verlede kers-
fees aan hulle oorhandig het. 

Gedurende die jaar het van ons lede verhuis na 
ander dorpe maar hulle is gelukkig nog steeds by 
Luiperd betrokke.  Ons wil namens Luiperds vir 
Phillip & Ans Opperman en vir tannie Joy 
Benecke alle voorspoed toewens.  

Luiperds ons is baie geseënd, alhoewel ons ‘n lang 
lys kan maak van wat ons graag anders sou wou 
hê, is ek daarvan oortuig dat die lys van wat ons 
graag dieselfde sou wou hou veel langer sal 
wees. 

Julle sal in ons spoghoekie sien dat ons erkenning 
gekry het vir ons nuusbrief.  Die drie beste nuus-
briewe word gekies en dan word daar ’n wenner 
tussen die drie aangewys.  Aan elkeen wat mee-
gewerk het baie geluk.  Ek het in my verslag aan 
die AJV gesê dat ons altesaam 20 medewerkers 
gehad het om Spore die lig te laat sien en hierdie 
is ‘n erkenning aan hulle almal.  Meeste streke 
moet op hul redakteur en bestuur staatmaak om 
hul nuusbrief uit te gee. Nog ’n bewys dat ons 
geseënd is! 

Ek wil weereens vir elkeen van julle bedank vir julle 
volgehoue ondersteuning, daarsonder kan ons as 
bestuur niks vermag nie.  Aan my bestuur, dankie 
vir julle harde werk in die jaar wat verby is, moet 
nie bekommerd wees nie 2012 sal sy eie uitda-
gings bied. 

Namens myself en Vinkie wens ons alle Luiperds 
met hulle families ’n geseënde feesseisoen toe. 
Mag 2012 vir julle ’n awesome jaar wees!! 

 
André Swanepoel 
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Luiperds spoghoekie 
 
Spore nuusbrief het ‘n Eervolle vermelding gekry in 

die kategorie : Beste Nuusbrief tydens kongres 
2011 

 

Huis Betsie Louw sê dankie 

Foto vanaf SAWAweb 

Sertifikaat van Verdienste 

Sertifikaat van Erkenning 

Marietjie Stuart met die blomme wat haar ge-
sin aan haar oorhandig het nadat dit bekend 
geword het dat sy die Adjunk Hoof  geword 

het van laerskool Hoëveld.  Baie geluk! 



Tegnies: 
 
Algemene Veiligheidswenke 
 
Vuurveiligheid 

Gedurende ons besoek aan Kruger Nasionale Park 
het ons weereens onder die besef gekom hoe 
maklik die veld aan die brand kan raak veral in 
die droë dele.  Ek het bietjie gaan rondsoek en op 
die volgende wenke afgekom: 

Maak seker dat die omliggende area waar jy vuur-
maak skoon en vry is van oorhangende takke. 

Maak voorsiening om die vuur te kan blus indien dit 
nodig mag raak.  Sorg dat ‘n graaf of emmer wa-
ter of iets dergliks naby is, daar is nie tyd om dit 
te gaan soek wanneer die vuur buite beheer raak 
nie. 

Moet nie vlambare vloeistowwe gebruik om ‘n vuur 
te begin nie. 

Moet nooit ‘n vuur sonder toesig laat nie. 
Wanneer klaar gebraai of gekuier, blus die vuur, 

moet dit nie los om maar uit te brand nie.  Om-
standighede kan baie vinnig verander. 

 
 
André Swanepoel 

 

Oom Jan se voëlrubriek 
  
Neushoringvoëls 
 
Die Grys-, Rooibek– en Geelbek Neushoringvoëls

(Grey,Yellow billed and Red billed hornbills) is so 
na aanmekaar, dat ek besluit het om hulle saam 
te bespreek.  Die verskille is duidelik op die foto’s. 

Die Grysneushoringvoël word nie dikwels gesien 
nie.  Hy kom soos die ander twee vanaf  Zululand 
en Botswana tot in Senegal in Noord Afrika voor. 
Die voël hou meer van bome en kom maar min 
grond toe en dus sien jy hom maar selde in die 
wildtuin veral in die kampe. Hy is maar sku al is 
hy tog volop en dus lyk dit of hy skaars is. Vir elke 
dertig van die ander twee wat kom kos soek by 

jou woonwa in die wildtuin sal daar dalk een van 
die gryses  kom. Hy eet goggas, klein reptiele en 
vrugte. 

Die rooibek- en geelbekneushoringvoëls is grond 
sitters. Hulle is baie doenig op die grond veral in 
die wildtuin waar hulle in die olifant- en renoster-
mis rondkrap  vir kos. Hulle is nie sku nie en word 
baie mak.  Hulle eet  dieselfde kos as die grys-
neushoringvoëls.   

Hulle het al drie hulle eie klanke.  Die grysneusho-
ringvoël klink in engels so: “A plaintive whis-
tle”pee u”” en dit word herhaal in sessies van drie.  
Die rooibekneushoringvoël klink in engels so: A 
Characteristic “Tshu twee tshwee” ook in sessies 
van drie.  Die geelbekneushoringvoël klink so , 
“Tok tok tok”. 

Hierdie voëls het ‘n ander manier van nesbou. Hulle 
hou van gate in bome. Die wyfie messel haarself 
in dat net haar bek deur die opening kan kom om 
kos van die mannetjie te kry. Sy verloor dan haar 
vere,  lê haar 3 tot 6 wit eiers en sodra die 

kuikens 3  tot 4 weke oud is, breek sy weer uit en 
help dan om die kuikens verder groot te maak  
want teen hierdie tyd het haar vere weer terug 
gegroei. Hulle broei vanaf Oktober tot Januarie. 
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Grysneushoringvoël 

Geelbekneushoringvoël 

Pas vure op hulle kan gevaarlik raak! 



Die Bromvoël ( Ground Hornbill) 

 
Hierdie voëls is nou ‘n bedreigde spesie en in Zim-

babwe het hulle die bynaam gehad as die 
‘Marilyn Monroe bird’ omdat hulle oogwimpers het 
wat meeste vrouens net van kan droom.  Hulle lyk 
soos groot swart kalkoene.  Hulle kom voor vanaf 
Oos-kaap tot in Kenia, asook vanaf Limpopo, oor 
die noordelike deel van die Kalahari, tot in An-
gola.  Hulle raak nou skaars.   

Hulle kom voor in pare of in klompe, maar hulle jag 
alleen, in sig van mekaar.  Hulle stap stadig oor 
die grond en as hulle mekaar nie kan sien, dan 
roep hulle.  As hulle moet vlieg, dan vlieg hulle 
nie vêr nie en gaan sit dan in ‘n boom.  Hulle hou 
daarvan om kos te soek in gebrande kolle.  Hulle 
vreet insekte, paddas, klein reptiele, rotte en 
muise. Hulle maak ‘n baie diep bromgeluid en 
beide die wyfie en mannetjie maak die geluid 
maar dit klink nie dieselde nie. Klink baie na aan 
die geluid wat volstruise maak. Die Roberts boek 
beskryf dit so. Die wyfie sê ”Im going, im going, 
im going home to my relations” Die mannetjie 
antwoord ”You can go, you can go, you can go 
home to your relations”. Hulle kan altyd met dag-
breek gehoor word .   

Hulle maak neste in gate in bome of kranse . Hulle 
plak hul self nie toe nie soos die ander neushor-
ingvoëls nie. Die mannetjie voer haar, maar af en 
toe sal hy haar aflos  so dat sy so ‘n bietjie kan 
uitkom. Hulle lê twee rowwe wit eiers. Partykeer 
sal die ander bromvoëls ook kom help om die 
kleinjies te voer as hulle nie kleinjies van hul eie 
het om te voer nie. 

 
Die Papagaai-duif(Green Pigeon) 
 
Hierdie pragtige duif kom algemeen van die Oos-

Kaap tot in Soedan voor.Jy sal hulle kry in ge-
biede waar bome is wat vrugte dra, soos die 
wildevyebome.  Hy is baie kleurvol en kry sy 
naam van sy gedrag wanneer hy vreet, want hy 
klou aan die takkies vas nes ‘n papegaai en hang 
soms onderstebo aan die takkie terwyl hy vreet. 

As hy klaar gevreet het, is hy moeilik om raak te 
sien want dan sit hy vir ‘n lang tyd baie stil. 

Dit is baie moeilik om die klank wat hulle maak na 
te boots maar Roberts beskryf dit so  . It is a shrill 
whistling cry  “ Tweti-tweti-tweti pop pop pop” or “ 
Oh very wel, very well (Softly) getting rich , get-
ting rich ( Harshly). Hulle bou hul neste hoog in 
die bome en dit lyk dieselfde as ander duifneste . 
Dit is ‘n platform wat gemaak word met takkies en 
dan word daar twee spierwiteiers gelê.  Broei van
-af Oktober tot Januarie. 

 
 

Luiperds Ou-baarde  
(bo 60) 
 
Luiperds Kieriebrigade 
 
Na die wildtuintoer, het ons maar so ‘n bietjie van ‘n 

droogte beleef.  Augustus het ons by Bloekom-
poort ons AJV gehou saam met  die NUB.  Dus 
was ons almal maar weer baie besig met ver-
gaderings en voorbereidings ens.  Ek is baie trots 
op die Luiperds. Ons gee werklik vir mekaar om 
en elkeen doen sy deel en nog meer.  Die Son-
dag met Antoinette se asemhaalstorie het Fran-
cois weereens uit sy pad uit gegaan om te help 
en die ander Luiperds het ons woonwaens vir ons 
gepak. Ja, die derdom tog. Wat sal ‘n vroumens 
nie doen om ‘n bietjie aandag te kry nie? 

Ons was September op Loskop by die gebieds-
kamp. Ons het vir Phillip en Ans daar gemis en 
ook vir Willem en Elsie en ons mis vir Johan en 
Hettie al die hele jaar.  Phillip en Ans het nou ver-
huis na Bronkhorstspruit en was vir die laaste 
twee kampe nie beskikbaar nie.  As gevolg hier-
van het almal elke oggend verslaap en het party 
boekevat toe gegaan in hulle nagklere, onder die 
sweetpak natuurlik.  Ans was nie daar om ons 
vroegoggend wakker te maak met die heerlike 
geur van vars koffie nie.  Die aand het ons vir 
Willem en Lourens, wat ook nie daar was, gemis . 
Met Lourens se bola en Willem se hout het ons 

6 

Papagaai-duif 

Bromvoël 



altyd tot laat die aand lekker gekuier. Willem hulle 
was met verlof en was na ‘n troue toe en Lourens 
moes by die oogspesialis en ook by die kniespe-
sialis gaan besoek aflê om te kyk of hy dalk die 
derdom kan uitoorlê, want dit begin hom ook nou 
inhaal.  By the way, ek is nou weer op pensioen 
en werk nou weer aan my huwelik ( hier wil ek). 

Op Burham Bay gedurende Oktober het maar min 
Luiperds kom kamp, van die ou mense was dit ek 
(Jan), Johan en Hennie. Ons het stil en lekker 
gekamp.  Daar het ons so ‘n bietjie ontleding ge-
doen. Hoe weet jy as die derdom jou begin in 
haal. Dit maak jou hare wit en jou rug krom of dit 
maak jou kop blink en jou pensie dik.  

 
Jan Lombard 
 

Tienerrubriek 
 
Ouer tiener verhoudings 
 
Hul kind se tienerjare is dikwels van die moeilikste 

tye vir ouers. Hierdie tydperk word gekenmerk 
deur die tiener se rebelsheid, veral omdat hulle 
voel hul ouers verstaan hulle nie. Daar is egter 
goed wat julle kan doen om jul verhouding te ver-
beter. 

 
OUERS 

* Dit is belangrik om ferm met jou tiener te wees, 
maar moenie haar selfbeeld skaad of haar af-
kraak nie. 
* Verduidelik vir jou tiener dat haar optrede vir jou 
wys dat sy nog nie die vryheid wat sy soek ver-
dien nie. 
* Verduidelik (sonder om te gil) vir jou tiener 
waarom dit belangrik is dat sy haar deel doen. 
* Verhoed dat jou tiener voel dat sy niks reg kan 
doen nie. 
* Praat met haar as dit vir jou moeilik is om te 
aanvaar dat sy in 'n verhouding is. Begin liewer 'n 
gesprek oor waarom sekere eienskappe in 'n 
maat beter is as ander, as wat jy jou kind belet 
om 'n verhouding te hê. 

 
TIENERS 

* Tieners voel dikwels hul ouers is verkeerd of 
weet nie veel nie. Onthou, jou kinders gaan 
eendag dieselfde voel. 
* Jou ma doen wat sy doen omdat sy lief is vir 
jou. 
* Jy is deel van die gesin en behoort jou deel te 
doen. 
* Jy voel waarskynlik dat jy nie verstaan word nie. 
Praat met jou ma oor hoe jy voel of skryf vir haar 
'n brief. Fokus op hoe jy voel en nie op dit wat jy 
dink sy verkeerd doen nie. 
* Dit is belangrik dat jy dieselfde respek wat jy 
van jou ma verwag, vir haar toon. 

 
Vanaf internet 

Van ‘n Ouer aan ‘n Kind 
 
Ek het jou die Lewe gegee, maar 
ek kan dit nie vir jou Lewe nie.  
Ek kan jou probeer rigting gee, maar 
ek is nie altyd daar om jou te lei nie. 
 
Ek kan jou Vryheid toelaat, maar 
ek kan nie daarvoor verantwoording doen nie. 
Ek kan vir jou jou mooi klere koop, maar 
ek kan jou nie van binne mooi maak nie. 
 
Ek kan jou raadgee, maar 
ek kan dit nie namens jou aanvaar nie. 
Ek kan jou Liefde gee, maar 
ek kan dit nie op jou afdwing nie. 
 
Ek kan jou Leer om mededeelsaam te wees, 
maar ek kan jou nie onselfsugtig maak nie. 
Ek kan jou leer om respek te hê, maar 
ek kan jou nie dwing om eer te bewys nie. 
 
Ek kan jou raad gee oor vriende, maar 
ek kan hulle nie vir jou kies nie. 
Ek kan jou leer omtrent seks, maar 
ek kan jou nie rein hou nie. 
 
Ek kan jou die feite van die lewe vertel, 
maar ek kan nie jou reputasie behou nie. 
Ek kan jou vertel van drank en dwelms, maar 
ek kan nie namens jou nee sê nie. 
 
Ek kan jou vertel van hoë prestasies, maar 
ek kan hulle nie vir jou bereik nie. 
Ek kan jou vertel van goedheid, maar 
ek kan jou nie forseer om genadig te wees nie. 
 
Ek kan jou waarsku omtrent sonde, maar 
ek kan nie jou standaarde stel nie. 
Ek het jou Lief as my Kind, maar ek 
kan jou nie God se kind maak nie. 
 
Ek kan jou leer van Jesus, maar ek 
Kan nie Jesus jou Koning maak nie. 
Ek kan jou leer van die lewe. maar 
ek kan jou nie die Ewige Lewe gee nie 
 
Jou Ouer 

7 
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Kleur my in asseblief 

Welpiehoekie (onder 12) 

Voltooi die spreekwoorde 



9 

Luiperds Kampnuus: 
 
Gebied Oos-Transvaal hou ‘n nostal-
giese kamp by Loskopdam   
23-25 September 2011  
 
Die naweek sal in die geskiedenis opgeteken staan 

as ‘n naweek vol afwagting en opgewondenheid 
maar ook dalk hartseer oor ‘n era wat verby is.  
Ons staan op die drumpel van ‘n groot verande-
ring in ons bestaande bestuurstruktuur.  Ons as 
Sawanante besef dat vir ons organisasie om te 
bly voortbestaan vernuwing nodig is.  Vernuwing 
en groei gaan hand-aan-hand.  

Gebied Oos-Transvaal het met hierdie voorgestelde 
veranderings in die agterkop saamgetrek by 

Loskopdam, dalk die laaste maal in die huidige 
formaat.  Soos dit Sawanante betaam het ons nie 
gedink aan wat verby is nie maar met opgewon-
denheid gepraat oor wat voorlê.   

Luiperds, Oosvaal, Suid-Oos en Olifantsrivier het 
opgetrek om fees te hou.  Ons gaste vanaf 
Dagbestuur, Chris en Ansie sowel as André en 
Juliana is ontvang met ware Oos-Transvaal 

gasvryheid.  Luiperds het opgetree as 
kampkommandante.   

Vrydagaand is daar rustig opgeslaan en na boeke- 
vat is oor en weer gekuier.  Saterdagoggend is 
die dag afgeskop met ’n kringontbyt.  Olifante het 
maar hulle eie kring in die bo-dorp gemaak.  
Hannes Snyman verstaan as dit by SAWA- 
tradisie kom, hy het seker gemaak dat daar 
genoeg sjampanje is om sy nuwe wa te vier.   

Saterdagmiddag vroeg is begin met voorbereidings 
vir Saterdagaand se makietie.  Ons het Tannie 
Charlotte Venter, van Olifante, ontvoer om toesig 
te kom hou oor die potbroodbakkery.  Wat ‘n  

9 

Wonder hoekom Sarie al die werk moet 
doen…..? 

Vingerlek lekker!! Die Kampkommandante  SAWA Luiperds 

Die voorbereiding & die resultaat 
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suksesstorie.  Terwyl die mans vleis gebraai het het 
die dames slaai aanmekaar geslaan en toe kom 
die groot eet.  Wat ‘n fees!!  Soos wat dit 
Sawanante betaam is tot laat om die kampvuur 
gekuier.  

Sondag se diens is waargeneem deur ons 
uittredende Gebiedsvoorsitter Sarie Podges.  
Sarie namens al die Oos-Transvalers wil ek jou 
bedank vir die diens wat jy aan ons gelewer het.  
Dit was voorwaar ‘n eer om saam met jou te werk 
en by jou te leer waaroor SAWA regtig gaan.  
Voorspoed word jou toegewens as voorsitter van 
Suid-Oos. 

Na die erediens was ons bevoorreg om sertifikate 
te ontvang vanaf Huis Betsie Louw vir die 
ondersteuning wat streke in Oos-Transvaal asook 
Hoofkantoor aan Huis Betsie Louw gebiet het in 
die vorige SAWAjaar.  Johan Burger van Oosvaal 
het aangekondig dat hulle weer hierdie jaar hulle 
kerkgeld aan Huis Betsie Louw gaan skenk terwyl 
André Swanepoel Luiperds se tjek aan haar 
oorhandig het.  Dit is voorwaar ’n voorreg om in 
staat te wees om aan die gee-kant van hierdie 
aksie te wees.  Tannie Charlotte ons salueer jou 
vir die groot taak wat jy by Huis Betsie Louw 
verrig!! 

Dit was ook Chris Delport se voorreg om aan 
Forever Resort Loskopdam ’n SAWA 
aanprysingsbord te oorhandig. Glo dit as julle wil 
maar dit was die eerste keer wat hy self die 

oorhandiging gedoen het. 
Oos-Transvalers, alhoewel Olifante en Panorama 

moontlik deel gaan word van die Noordestreek en 
die res van ons by Oos gaan inval, is ek seker dat 
dit nie die einde is van die band wat tussen ons 
bestaan nie.  Ons sal voorwaar kuiernaweke reël 
oor grense heen.  Sien uit daarna om weer saam 
met met julle te kamp. 
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Daar is gebraai en GEEET 

Chris Delport het aan Forever Resorts 
Loskopdam ‘n aanprysingsbord oorhandig.  
Wat hierdie oorhandiging uniek maak is die 

feit dat dit die eerste keer is dat Chris in al sy 
jare as voorsitter van die komitee wat besluit 

oor hierdie aanprysingsborde self die aan-
prysingsbord oorhandig het. Saam met Chris 
verskyn Meisie Luyt en Polla Botha van For-

ever Resorts Loskopdam.  

Sawa Nasionaal en streke van Gebied Oos- 
Transvaal, Luiperds, Olifantsrivier en Suid-
Oos het sertifikate van erkenning van Huis 

Betsie Louw ontvang gedurende die Gebieds-
saamtrek te Loskopdam.  Op die foto verskyn 
Charlotte Venter en inwoners van Huis Betsie 
Louw saam met verteenwoordigers van streke 

wat Huis Betsie Louw ondersteun.  Oosvaal 
se teenwoordiger was afwesig met die neem 

van die foto.  Chris Delport het SAWA Na-
sionaal verteenwoordig.  
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SAWAkongres te Buffelspoort 
14-16 Oktober 2011 
 
Dit is met groot verwagting dat ons vier gesinne 

opgeruk het na SAWAkongres 2011.  Ek en 
Vinkie, oom Jan en Antoinette was velede jaar 
daar terwyl Francois en Rina jare laas ‘n kongres 
bygewoon het.  Johan en Lizinda het hulle eerste 
kongres beleef.  

Vrydagaand is daar gebraai en gekuier.  Saterdag-
oggend het die kongres soos gewoontlik stiptelik 
om 8:00 vm begin.  Terwyl ek en oom Jan die 
kongresvergadering bygewoon het, het die ander 
hulleself met niksdoen besig gehou.   Die ver-
gadering is in goeie gees gehou terwyl daar 
gedebatteer is oor die toekoms van ons or-
ganisasie.  Na die marathonvergadering is ons 
swembad toe vir ’n lafenis.   

Die hoogtepunt  van die naweek, naamlik die Kon-
gresdinee was weereens ’n spoggeleentheid en 
Luiperds is vereer met ’n sertifikaat van Eervolle 
vermelding in die kategorie Beste nuusbrief.  Dit 
is voorwaar ’n belewenis om hierdie erkennings-
geleentheid by te woon.  Aangesien hierdie 
SAWA se dankie sê geleentheid is, word geen 
moeite ontsien om hierdie een van SAWA se 
spoggeleenthede te maak nie.  Kosmos kan trots 
wees oor wat hulle vermag het. 

Alhoewel die voorgestelde struktuursveranderinge 

nie goedgekeur is nie is daar wel ander grondwet- 
veranderings goedgekeur.  

Sondagoggend na die erediens is ons huiswaarts.  
Oom Jan en Antoinette het natuurlik ander planne 
gehad as om huiswaarts te keer.  Ons ander het 
maar via Olifantsfontein se Wimpy die reis na 
Secunda voltooi 

 
André Swanepoel 
 

Alhoewel die SAWAkongres ‘n werksnaweek is, was daar genoeg tyd vir kuier en ontspan 

‘Dressed for the big event’ 
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Barham Bay  
21 – 23 Oktober 2011 
 
Met die voorafgaande week se wispelturige weer 

het ons nie eintlik geweet wat om die naweek te 
verwag nie, maar het Vrydag uiteindelik lieflik, 
sonnig en sonder wind aangebreek.  Ons was vyf 
waens en een tent en het sommer gou kamp op-
geslaan op die pragtige grasbedekte staanplekke.  
Werner, Celani en Caramia het al die pad van 
Potchefstroom gekom en dit was Caramia se eer-
ste amptelike kamp as Luiperdwelpie. 

Ongelukkig het Willem onverwags siek geword en 

kon hulle nie die kamp bywoon nie.  Ons bid hom 
‘n spoedige herstel toe en hoop hy sal weer perd-
fris wees vir ons kerskamp. 

Ons kampkommadante vir die naweek was Johan 
& Cecile en Werner & Celani.  Vrydagaand se 
boekevat is deur Cecile behartig en toe het almal 
maar rustig verkeer vir die res van die aand. 

Saterdagoggend was daar so ‘n effense koeligheid-
jie in die lug maar toe die sonnetjie eers sy kop 
uitgesteek het, het ons gou die skadu’s op-
gesoek.  Werner en Celani het vir ons boekege-
vat en toe is daar ontbyt voorberei.  Daarna kon 
elkeen doen wat hy wou.  Party het Witbank se 
winkels gaan besoek en ander het net lui rondge-
sit en die natuur geniet.  Ouma Connie moes haar 
tyd langs die swembad deurbring nadat sy vir 
Carisma vlerkies gekoop het en sy  in die water 
wou gaan “vlieg”.  Antoinette het ook gaan lyf nat-
maak terwyl Jan saam met Johan en Werner 
gaan “shop” het. 

Johan, Petra en Carel het Saterdagmiddag by ons 
aangesluit en is daar heerlik gekuier.  So tussen 
die  geluister na die rugbykommentaar en gesel-
sery deur het die manne darem ‘n vuurtjie aan-
gesteek en het ons lekker saam gebraai, geëet 
en tot laat nuus uitgeruil en gesellig verkeer.  Dit 
was net wat ons batterye nodig gehad het vir ‘n 
goeie herlaai en sien ons nou weer kans vir die 
res van die jaar.  

Dit was reeds vroeg Sondagoggend bloedigwarm 

en het die hitte vir Werner en Caramia uit die tent 
gedryf en het hulle voor die waaier onder die ga-
zebo verder gaan slaap terwyl Celani solank be-
gin oppak het (om met ‘n baba te kamp is daar 
veel meer goetertjies) 

Jan het vir ons afgesluit en met sy boodskap “Haal 
eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splin-
ter uit jou broer se oog haal” ons baie stof tot 
nadenke gegee.  Hennie en Dorea Burger het 
hulle 30ste Streeksaamtrekplaatjie ontvang. 

Soos julle nou reeds weet en ervaar het, was Son-
dag die begin van ‘n hittegolf wat ons getref het 
en het die opslanery maar rus-rus en met baie 
waterdrink gepaard gegaan, maar het ons darem 
klaargekry en kon ons almal weer in die padval. 

Dankie almal vir ‘n heerlike, ontspanne naweek en 
ons hoop om al die Luiperds by die kerskamp te 
sien. 

 
Cecile Bosch 
 
  

Hierdie welpies is in diep gesprek oor  hoe 
hulle Luiperds in die toekoms gaan bestuur 

Hennie en Dorea Burger het hulle 30ste Streek-
saamtrek bygewoon 

Die poumannetjie het heel naweek loop en 
pronk 
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Luiperds hou Kerskamp by Kareekloof 
25-27 November 2011 
 
Vele hande maak ligte werk, dit was verseker ook 

die geval toe die Luiperdsbestuur op ‘n Saterdag 
ingespring het om die verwelkomingsgeskenke vir 
die kerskamp te maak.  Daar is gesaag, geboor, 
geverf, geplak, geskryf en skroewe ingedraai.  
Almal het gehelp en hulle deeltjie bygedra, tot 
arme Jan wie se hand nog in verbande 
toegedraai was na ‘n onlangse handoperasie, het 
dit nie vrygespring nie.  Alles het soos ‘n geoliede 
masjien geloop en kon ons die middag ons 
handewerk met groot tevredenheid gadeslaan.  
Welgedaan span! 

Die langverwagte kerskampnaweek het uiteindelik 
aangebreek en die Luiperds en hul gaste het in 
groot getalle opgetrek Kareekloof toe.  Na ‘n  ge-
meet en gepas tot almal ‘n staanplekkie gehad 
het, is daar toe 6 ekstra gazebo’s aan André se 
tent gelas vir ‘n lekker, gesellige bymekaarkom-
plek.  Daar was genoeg kantseile om beskerming 
te bied teen die geniepsige windjie wat saans 
opgesteek het, niks sou ons naweek bederf nie!  
Vir die kinders is ‘n springkasteel opgeblaas 
waarop hulle van smorens vroeg tot saans laat 
gespring en baljaar het. 

Nadat ons smaaklike shawarmas Vrydagaand vir 
ete gehad het, het André vir ons boeke gevat.  

Die kinders het die springkasteel terdeë ge-
niet. 

Kersvader was so moeg gewerk aan al die 
geskenke maak dat Elfie maar moes kom 

hand bysit. 
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Ons tema vir die naweek was die vrugte van die 
gees.  Ons geskenkplankies het ook daarby 
aangepas. Dit was Marius se verjaardag en hy 
het vir heerlike kolwyntjies gesorg terwyl Marietjie 
en Dirk die sjampanje voorsien het om hulle nuwe 
voertuig te vier. 

Saterdagoggend het Jan boeke gevat, daarna het 
ons ‘n lekker kringontbyt gemaak  en die res van 
die oggend rustig deurgebring.  Om drie uur die 
middag het almal angstig gesit en wag dat kers-
vader sy opwagting moet maak.  Arme kersvader 
was gedaan na al die harde werk om almal se 
geskenke betyds klaar te kry en hier te kom afle-
wer en sy rendiere het ook ingegee.  Gevolglik 

het hy in ‘n rolstoel opgedaag, maar met die hulp 
van ‘n flukse elfie het hulle gou-gou die kindertjies 
se hartjies bly gemaak met hulle geskenkies en 
tassies vol lekkergoed wat hulle uitgedeel het.  
Die pappas en mammas het ook ‘n geskenk van 
kersvader gekry.  Dit was Phillip en Ans se 34 ste 
huweliksherdenking en Johan Bosch se ver-
jaardag en het hulle ook spesiale presente gekry. 

Terwyl die kinders hulle geskenke gaan oopmaak 
en bewonder het, is die tafels gedek en getooi vir 
die feesmaal wat later voorgesit sou word.  Die 
kos was uit die boonste rakke en almal het meer 
as genoeg geëet.  Na ete is die tafels gou wegge-

Die hoof sondaars vir die naweek.  Dit is 
duidelik dat Callie en Johan verstaan waarom 

hulle hierdie gesogte toekennings ontvang 
het maar Rina lyk maar verward. 

Phillip & Ans het hulle 34ste Huweliksher-
denking gevier.  Marietjie oorhandig hier aan 
hulle die geskikte geskenke sodat hulle nog 

laaank kan opsit. 

Johan ontvang ‘n geskenkie omdat hy verjaar. 

Ons gaste is altyd welkom 



Die deelnemers aan die koffiehuiskonsert het hulle deeglik van hulle taak gekwyt  
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vat, die kantseile opgesit , “spotlights” aangelê en 
toe was dit tyd vir die Koffiehuiskonsert!  Mienie 
en Miekie het gesorg dat alles vlot verloop en het 
ook  ‘n paar komiese bydraes gemaak.  Die hoog-
tepunt was natuurlik die item “Hier kom ‘n ding…” 
deur die Opperman & Kie groep (Die Tjombies) 
wat baie moeite met hulle kostuums en afrigting 
gedoen het.  Hulle het ons met tye laat skaterlag 
en ook verbaas gelaat.  Wie sou kon dink dat 
sommige sedige Luiperddames so “ontstigtelik” 
kon raak met danspassies en die wys van hulle 
agterstewes en bloomers?? Johan Opperman het 
‘n nuwe Luiperdliedjie geskryf en ons het  almal 
lekker saamgesing.  Dankie aan almal wat deel-
geneem het.  Na die konsert het ons die aand op 
‘n gepaste wyse afgesluit met ons gebruiklike 
Kersliedere by kerslig.  

Sondagoggend het Marietjie vir ons afgesluit met ‘n 
treffende boodskap wat ons nog lank na hierdie 
naweek sal bybly.  Johan en Elmarie het hulle 20 
ste streeksaamtrekplaatjie ontvang.  Phillip en 
Ans het hulle toekenning vir 100% streeksaam-
trekbywoning, sowel as elk ’n ’n streekmeriete-
toekenning ontvang.  Niks het Dirk en Johan se 
oë hierdie naweek ontgaan nie  en is die Luiperds 
se sakke omtrent geskud met die varkietoeken-
nings, almal het deurgeloop van jonk tot oud! 

Daar was nog genoeg kos van die vorige aand oor 
dat ons ‘n heerlike ontbyt kon geniet en toe het 
die groot opruim, skoonmaak en oppak begin.  
Een na die ander het die woonwaens huis toe 
vertrek met net goeie en mooi gedagtes van ‘n 
onvergeetlike kerskampnaweek 2011. 

Cecile  

Marius het gesorg vir cup cakes om sy ver-
jaarsdag te vier 

Johan en Elmarie Opperman het hulle 20ste 
Streekaamtrek bygewoon 

Mariejie het die naweeek afgesluit met ‘n preek oor die vrugte van die Gees 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2012 
Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 woon-

waens per staanplek per nag 
Badplaas 27 Januarie 2012 29 Januarie 2012 R165 

Klipdraai 24 Februarie 2012 26 Februarie 2012 Nog geen prys 

Devoetpadkloof 23 Maart 2012 25 Maart 2012 R190 vir 2 daarna R45 pp 

Klipdraai Presidente 06 April 2012 09 April 2012 Nog geen prys 

Nkwe 25 Mei 2012 27 Mei 2012 R300 per naweek 

TO Strand 06 Julie 2012 15 Julie 2012 Wag vir bevestiging 

Pienaardam AJV 08 Augustus 2012 12 Augustus 2012 R160 vir 2 daarna R45 pp 

Badplaas 28 September 2012 30 September 2012 R165 

Loskop 26 Oktober 2012 28 Oktober 2012 R175  

Kareekloof 23 November 2012 25 November 2012 R 165 

Vir die Boskok 

SKAAP-AFVALPOTJIE 
 
2 klompe skaappens (goed skoongeskraap) 
water om in te kook 
250ml halfsoet wit wyn  
sap van ½ suurlemoen 
sout en varsgemaalde swartpeper  
1 skaapnek 
6 groot uie (gekap)  
12 klein aartappeltjies 
25 ml matige sterk kerriepoeier  
2ml rissiepoeier 
10ml donkerbruin suiker asyn om mee aan te maak 
250 g droëperskes  
3 tamaties, ontvel en gekap 
30ml tamatiepasta  
 
Spoel pense goed af onder lopende koue water. 

Sny pense in blokkies en plaas in driepootpot 
saam met water, wyn, suurlemoensap, sout, 
peper en skaapnek. Sit deksel op, plaas pot oor 

matig warm kole en laat kook tot inhoud sag is-
ongeveer 3-4 uur. Wanneer pensblokkies sag is 
en vleis van nekwerwels afval, verwyder 
nekwerwels, en bene van skaapnek. Voeg uie, 
tamaties, en aartappels by inhoud en stowe vir 
nog 30 minute lank. Maak kerriepoeier, 
rissiepoeier, tamatiepasta en suiker met asyn aan 
en voeg saam met perskes by inhoud van pot. Sit 
deksel op en plaas weer op vuur vir 30 minute. 
Roer een keer goed om en dien op. 

  
Uit Pa se kookboek 
 

Lief 
Francois en Rina se dogter is getroud in September 
Spore is bekroon met ‘n sertifikaat van verdienste 
tydens kongres vir een van die drie bestes 
Marietjie Stuart is aangestel as adjunkhoof by 
Laerskool Hoëveld 
  
 

Leed 
Marietjie Stuart en Elmarie Opperman se moeders is 
oorlede 
Johan de Kock het ‘n knie operasie ondergaan 
Willem Broxham was in die hospitaal 
Tannie Joy Benecke het ‘n probleem met haar oog 
Lourens Oosthuizen het ‘n knie operasie ondergaan 
Jan Lombard het ‘n handoperasie ondergaan 
Lizette Rossouw het ‘n operasie ondergaan 



BANKBESONDERHEDE 
SAWA Luiperds 
ABSA  
Tjek Rek no: 4070170865 
Takkode:      632005 
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 Augustus 
Susarie Pienaar (06)  
Lizette Rossouw (11) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
 
September 
Cecile Ackermann (01)  
Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Antoinette Lombard (16) 
Laura Opperman (19)  
Gerrie Olivier (24)  
Jaco Rossouw (27)  
Lappies Labuschagne (28)  
Anri Nabal (30) 
  
Oktober 
Phillip Opperman (01) 
Callie Joubert (05) 
Berdine Mostert (11) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Nerissa Oosthuizen (29)  
 
November 
Lucas Swart (02) 
Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Marius Grobler (25) 
Johan Bosch (26) 
Erenst Opperman (29) 
 
Desember 
Werner Nel (10) 
Leana Olivier (13) 
Marietjie Stuart (16) 
Cecile Bosch (22) 
Wennie Opperman (22) 
Cindy Spoelstra (27) 
 
 
 
 
 

Huweliksherdenkings 
 
Januarie 
Johan & Petra Pelser (04) 
Jaco & Lizette Rossouw (26) 
 
Februarie 
Johan & Hettie Swanepoel (03) 
 
Maart 
Lourens & Susan Oosthuizen (05) 
Frank & Nettie Terblanche (31) 
 
April 
Johan & Mary-Ann Pretorius (01) 
André & Vinkie Swanepoel (01) 
Ian & Maryke Storm (01) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 
Mei 
Francois & Rina Storm (02) 
 
Junie 
Erenst & Chantall Opperman (23) 
 
Julie 
Hannes & Connie Snyman (03) 
Willem & Elsie Broxham (03) 
Lucas & Magda Swart (05) 
Wennie & Laura Opperman (05) 
Marius & Monique Grobler (24) 
 
Augustus 
Jasper & Machteld Cornelius (08) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 
September 
Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 
Oktober 
Johan & Berdine Mostert (04) 
Pieter & Cecile Ackermann (10) 
 
November 
Phillip & Ans Opperman (26) 
 
Desember 
Pieter & Luzanne Nabal (03) 
Callie & Riana Jacobs (04) 
Werner & Celani Nel (17) 
Dirk & Marietjie Stuart (27) 
Johan & Lizinda de Kock (30) 
Hennie & Dorea Burger (30) 

Verjaarsdae 
 
Januarie 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Pieter Ackermann (07)  
Jan Lombard (16)  
Magda Swart (19)  
Chohane Spoelstra  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
 
Februarie 
Vinkie Swanepoel (10)  
Johan de Kock (15)  
Janno Spoelstra  (16)  
Petra Pelser (22) 
Ruan Cornelius (27)  
 
Maart 
Johan Pretorius (03)  
Susan Oosthuizen (07)  
André Swanepoel (08)  
Hettie Swanepoel (14) 
Righardt Nabal (14)  
Cecilia Ackermann (18)  
Lizinda de Kock (27)  
Ian Storm (27)  
Nettie Terblanche (30) 
Mary-Ann Pretorius (31)  
 
April 
Francois Storm (08)  
Johan Opperman (08)  
Niel Pienaar (23) 
 
Mei 
Lourens Oosthuizen (01) 
Dorea Burger (04)  
Pieter  Nabal (04)  
Maryke Storm (06)  
Connie Snyman (16)  
Leané Jacobs (27) 
Lourens Jacobs (27) 
Elmarie Opperman (29)  
Machteld Cornelius (31)  
 
Junie 
Johan Mostert (03)  
Celani Nel (04)  
Marcelle Jacobs (09) 
Johan Pelser (18)  
Caramia Nel (26) 
 
Julie 
Luzanne Nabal (02)  
Annemie Ackermann (08)  
Rina Storm (10)  
Johan Swanepoel (20)  
Willem Broxham (21)  
Henning Pienaar (23)  
Dirk Stuart (24)  
Monique Grobler (24) 

SAWA Ledegelde 
Intreegelde R150-00 
Kontantbetaling :-  
Gewone lede R260-00  
Senior Burgers R250-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R250-00 
Senior Burgers R240-00 
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Voogde met hul lede 
 

Swanepoel  Andre & Vinkie 
 
Ackermann  Pieter & Cecile 
De Kock      Johan & Lizinda 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 
Opperman Wennie & Laura 
Pienaar  Susarie 
Spoelstra    Cindy 
Swanepoel   Johan & Hettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Ackermann Annemie, Cecilia 
Opperman, Zian 
Spoelstra Chohane,Johan,Josh 
 
Bosch      Johan & Cecile 
 
Benecke    Joy 
Cornelius Jasper & Machteld 
Nel     Werner & Celani 
Opperman  Phillip & Ans 
Pelser       Johan & Petra 
Rossouw Jaco & Lizette 
Snyman Hannes & Connie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius  Zurika, Ruan 

Nel Caramia 
 
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Broxham Willem & Elsie 
Burger         Hennie & Dorea 
Labuschagne Lappies  
Mostert         Johan & Berdine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
 
Kinders(tot graad 12) 
 
Stuart           Dirk & Marietjie 
 
Grobler  Marius & Monique 
Jacobs  Callie & Riana 
Nabal  Pieter & Luzanne 
Oosthuizen   Lourens & Susan 
Storm       Francois & Rina 
Storm       Ian & Maryke 
Swart       Lucas & Magda 
Terblanche Frank & Nettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Jacobs Marcelle, Leané, Lourens 
Oosthuizen Nerissa 
Nabal  Anri, Righardt 
Storm  Lian, Miné 
 
 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

Voorsitter André 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 

Addisionele lid 
 

Dirk Stuart 082 418 9051 dirk.stuart@yahoo.com 

Addisionele lid 
 

Marietjie Stuart 082 824 4229 marietjie.stuart@yahoo.com 

Bestuur Kontakinligting 

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. 




