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DIE HANDE MET DIE MERKE 
 
‘n Jong man het aansoek gedoen vir ‘n 

bestuurspos by ‘n groot maatskappy. 
Hy het die eerste onderhoud suksesvol 
afgelê, en daar was ‘n opvolg onder-
houd gereël sodat hy die direkteur van 
die maatskappy kon ontmoet. Deur sy 
CV het die direkteur gesien dat die 
jong man se akademiese prestasies 
van uitstekende gehalte was.  

 
Die direkteur het na die jong man gekyk 

en vir hom gevra: "Het jy enige beurse 
gehad waarmee jy gestudeer het?" en 
die jong man het geantwoord : "Nee" 
"Was dit jou vader wat al jou studie 
geld betaal het" "Nee," sê die jong man 
weer, "My vader is oorlede toe ek een 
jaar oud was, dit was my moeder wat 
vir al my studies betaal het." " Waar het 
jou moeder gewerk?" "My moeder het 
ander mense se klere gewas ".  

 
Die direkteur vra toe die jong man om sy 

hande vir hom te wys. Die jong man 
het sy hande uitgesteek en verbaas na 
die direkteur gekyk. Wat sou sy hande 
met die onderhoud te doen hê. Die 
direkteur het na die jong man se hande 
gekyk, hulle was glad en perfek ver-
sorg. " Het jy ooit jou moeder gehelp 
om die wasgoed te was?" "Nooit, my 
moeder wou altyd hê ek moet lees, en 
studeer, en buitendien kan my moeder 
wasgoed baie vinniger en skoner was 
as wat ek ooit kon droom om dit te 
doen." Die direkteur sê toe vir die jong 
man, "Ek wil hê jy moet huis toe gaan 
vandag, en dan moet jy jou moeder se 
hande met room smeer, en dan sien ek 
jou weer môreoggend hier".  

 
Die jong man het gevoel hy kan dalk die 

werk kry, en hy is huis toe om vir sy 
moeder te vertel van die onderhoud. 
Toe hy later by haar sit, sê hy vir sy 
moeder hy wil graag haar hande room 
smeer. Vir die moeder was dit ‘n 
snaakse versoek, maar met gemengde 
gevoelens het sy die buisie room na 
hom toe uitgehou, en toe haar hande 
uitgesteek na hom toe. Die jong man 
het sy moeder se hande in syne 
geneem, en toe begin die trane oor 
haar hande rol, vir die eerste keer in sy 
lewe het hy gesien hoe vol plooie, en 
eelte sy moeder se hande was. Plek 
plek was die hande oopgebars, en het 

sy ineengetrek toe hy dit saggies met 
room begin invryf.  

 
Dit was die eerste keer dat die jong man 

besef het dat daardie paar hande wat 
soveel bondels wasgoed gewas het, vir 
sy studiegeld betaal het. In ysige win-
ter koue, en stomende somer hitte, het 
sy onverpoosd gewerk.  Daardie ve-
reelte hande het sy toekoms rooskleu-
rig geverf. Daardie stukkende hande 
het gesorg vir ‘n uitstekende geleerd-
heid.  

 
Na hy sy moeder se hande goed 

gesmeer het, het hy die volgende bon-
del wasgoed opgetel en stil stil 
daarmee verdwyn om dit vir haar te 
gaan was. Daardie aand het moeder 
en seun tot baie laat gesels.  

 
Die volgende dag het die jong man weer 

aangemeld by die direkteur vir sy 
onderhoud. Hy het gesien die trane sit 
nog baie vlak in die jong man se oë. 
"Het jy toe gedoen wat ek vir jou gesê 
het?" het hy gevra. "Ja, ek het my 
moeder se hande room gevryf, en toe 
het ek die res van die wasgoed vir haar 
gewas. Ek het nou eers besef dat ek 
nooit waardering gehad het, vir dit wat 
sy al die jare vir my gedoen het nie. 
Sonder haar sou ek nie  vandag vir 
hierdie pos kon aansoek doen nie. En 
toe ek gister daardie vreeslike bondel 
wasgoed was, toe voel dit asof my 
skouers wil afskeur. Toe besef ek eers 
hoe groot haar opoffering was al die 
jare. "Die pos is joune, eers as iemand 
waardering en dankbaarheid kan be-
toon, is hy gereed vir so ‘n pos.  

 
Kyk vandag om jou rond, daar is baie 

mense wat baie opgeoffer het in die 
lewe om ons te gee wat ons vandag 
het. En dan is daar ‘n Hemelse Vader 
wat alles opgeoffer het, sodat ek en jy 
nie nodig het om gestraf te word vir al 
ons verkeerde dade nie. Kyk na Sy 
Hande vandag, Hulle dra die merke 
van hoe Hy vir ons gely het, hoe Sy 
liefde ons straf gedra het. Het ons al vir 
Hom die nodige dank en waardering 
gewys vir die merke op Sy Hande?
Kom ons maak hierdie dag anders, 
Kom ons wys waardering aan al ons 
geliefdes, en kom ons wys dankbaar-
heid en waardering aan ons Hemelse 
Vader wat so mooi na ons kyk. Sonder 
Sy opoffering sou ons lewens baie an-
ders verloop het 
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Gedurende die afgelope SAWA Kongres het Jurie 

bekend gemaak dat SAWA se ledetal met 72 ver-
minder het.  Op 30 September 2013 was ons le-
detal 1466.  Die vraag is wat is die redes wat 
hierdie daling veroorsaak?   

Ons kan baie redes aanvoer soos koste, gesond-
heid, ouderdom en so kan ons aangaan.  Ek is 
van mening dit gaan oor meer as dit.  Kom ons 
vra onsself die vraag waarom gaan EK na die 
volgende kamp? 

Antwoorde wat by my opkom is:  
Ons het lekker gekuier die vorige kamp. 
Die samesyn met mede sawanante was vir my lek-

ker. 
Mense het my laat goed voel. 
Die groep saam wie ek kamp is “great”. 
So kan ek aangaan so ek wil beweer dat dit oor die 

ondervinding gaan en nie oor die koste. 
Kom ons maak die ondervinding by elke saamtrek 

so dat ons vriende sal uitsien na die volgende 
saamtrek.  As dit lekker is sal mense moeite doen 
om dit te beleef! 

  
 André Swanepoel 
 
 

Humor 

 

Klein Wimpie is 'n getroue Blou Bul ondersteuner 
en dis weer 'n wedstryd tussen die Bulle en die 
Stormers. Hy gaan Loftus toe en neem sy plek in 
op die mees gesogte en duurste seisoenkaarjie 
sitplek..... op die hoofpaviljoen en regoor die mid-
dellyn.   

Hy sit langs 'n man wat baie nuuskierig vra: 
"Boetman, maar jy is darem baie bevoorreg om 
hier te kan sit en sê my, by wie kry jy die kaar-
tjie?"  

Wimpie: "By my pa oom."...  
Man: "En waar is jou pa? " 
Wimpie: "By die huis oom." 
Man: "Hoekom?" 
Wimpie: "Ek dink hy soek sy kaartjie” 
 

Dagsê Luiperds...  

 

 Hierdie jaar haas na sy einde en ek is seker dat 
julle net soos ek wonder waar is die tyd heen. 
Gedurende Augustus se NUB het ons ‘n paar 
voorstelle aan die NUB gedoen. 

Die eerste hiervan was die stigting van ons weplpie  
klub.  Die voorstel het van Marius Grobler gekom 

en is met entosiasme deur almal ontvang so ook 

die NUB.  Met die Welpieklub word die volgende 
beoog: 

Om elke Luiperdkind deel te laat voel van SAWA 
Luiperds op ‘n unieke manier. 

Om op ‘n gereelde basis iets vir die Welpies op 
saamtrekke aan te bied.  

Om vir elke welpie ’n unieke  “Welpieplaatjie” te 
gee vir elke saamtrek wat hulle bywoon.  Dus 
kan hulle hul eie “brag”borde begin 

Elke welpie sal ‘n plakaat ontvang waarop 
hulle hul plaatjies kan aanbring. 

Elke welpie sal ook ‘n unieke T-hempie 
ontvang. 

Wanneer die getalle en ouderdomme sodanig 
is sal ons met Sondagskool begin. 

Die tweede was die versoek dat ons, ons logo 
op ons groen baadjies mag aanbring.  Al 
twee voorstelle is deur die NUB goedgekeur. 

 

Luiperds se spoghoekie 
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Ons jongste Luiperdwelpie  
Dehandré Grobler 

Chris & Sandra Labuschagne  



Tegnies: 

 

Praktiese Wenke 
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Indien jy water by ‘n wasbak moet tap 
maak gebruik van ‘n skopgrafie om die 

water in die emmer te kry. 

Maak ‘n gat in die middel van ‘n bord  kos  
voor jy dit in die mikrogolfoond sit.  Dit 
sal die warmmaaktyd drasties verkort. 

Om te verhoed dat kinders van die bed 
afrol sit ‘n paslaken oor die matras en 

druk ‘n swemnoedel onder die laken in. 

‘n Broekhanger werk goed as ‘n 
resepteboek houer. 

‘n Skoenesak kan baie maklik aangewend 
word om al die skoonmaakmiddels in te 

bêre. 

Sit ‘n houtlepel oor ‘n kokende pot. Dit sal 
verhoed dat die vloeistof oorkook. 

‘n Broodsakkieknip verhoed dat jy moet 
sukkel om die begin van maskeerband te 

vind. 

Gebruik ‘n ou sonbrandmiddel se houer 
om jou selfoon, sleutels ens in te sit wan-
neer jy gaan swem dan is dit nie so ooglo-

pend vir die skelms nie. 



Oom Jan se Natuurrubriek 

 

Die Rooi Vink (Red Bishop bird) 
 

Hierdie voëltjies is volop in RSA en kan oral gesien 
word, behalwe in woestyn gedeeltes. Die man-
netjie is mooi rooi soos in die illustrasie terwyl die 
wyfie bruin is.  Die mannetjie is vir sy eerste twee 
jaar sowel as gedurende die winter ook bruin.  
Hul kom in klein groepe of in groot swerms voor.  
Hul hou van die graan gebiede van RSA en word 
dus beskou as ‘n groot pes.  Hy aard baie na ons 
president en hou van baie vrouens.  Hy is op sy 
mooiste wanneer hy pronk en sy vere uitpof. Hul 
eet saad en insekte. Die nessies word gebou in 
riete en staande koring, Hulle is baie lief om hul 
neste langs riviere te bou.  Die nes is ovaal met 
die opening bo-aan die een kant.  Hy word gelyn 
met saadjies en grassies.  Jy kan deur die nes 
sien.  Hul lê gewoonlik drie bloueiers.  Broei van 
November tot Maart. 

 
Die Kaapse Geel Vink (Yellow Bishop bird) 
 

Baie dieselfde as sy rooi boetie maar hy is swart 
en geel.  Wyfies is bruin terwyl die mannetjies 
bruin is in die winter. (die geel gedeeltes bly 
geel.)  Kry hul orals behalwe in droë areas.  Hou 
van areas waar die plante groei goed is veral 
struike langs stroompies.  In die broei seisoen sit 
hy bo-op ‘n struik of plant vanwaar hy kan 
bespied en maak ‘n “Skeet of Chjnk” geluid.  
Pronk ook op dieselfde manier as hul rooi 
boeties.  Sy nessie lyk dieselfde as sy rooi boetie 
sin maar baie digter en nie vêr van die grond af 
nie.  Sy 3 tot 4 wyfies broei nie saam op een plek 
soos sy rooi boetie nie.  Hul is 15 tot 20 meter 

van mekaar af. Hulle broei van Augustus  tot No-
vember in die Kaap en Januarie tot Febuarie in 
die Transvaal.  Hul lê 2 tot 4 liggroeneiers 
swaargemerk met donker olyf kleur of vaal kolle 
en strepe.  Hul swerm nie soos rooi boetie nie en 
is dus nie so ‘n groot problem vir boere nie. Hulle 
eet grassaad en insekte.  

 
Die Bosbok (Bushbuck)  
 

Dit is ‘n pragtige dier hierdie. As jul kyk na die foto 
sal jul sien die mooi kleur van die bok. Die ooi is 
meer rooi en die ram is donker van kleur. Hoe 
ouer hy word hoe donkerder word hy. Ons kan 
baie by hul leer. As ‘n ram eers sy ooi gekies het, 
is dit vir lewenslank. As sy iets oorkom vat hy nie 
nog ‘n ooi nie en as hy iets oorkom sal die ooi 
ook nie weer ‘n ander ram vat nie. Net die ram 
het horings. Sy naam is nie verniet bosbok nie 
want hy hou van digte bos na aan water. Hul kom 
voor in die Krugerwildtuin en al langs die dig be-
boste kus gebiede tot amper in Kaapstad. Hul is 
baie sku en kom soms alleen  voor of in pare 
maar kan ook in klein groepies voorkom. Hul het 
“guts” en is bekend daarvoor dat hul soms ‘n 
luiperd en selfs ‘n mens sal aanval as hul bedreig 
voel. Hul is maar meeste van die tyd deur die dag 
in digte bos maar vroeg soggens sal hul wei in 
die oggendsonnetjie in kaal kolle langs die bos 
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en ook laat middag. Hulle wei tot laat in die nag. 
Vreet gras, bossies, bessies, vrugte, groente en 
is veral lief vir tamaties as hul dit in die bek kan 
kry. Hul maak ‘n blaf geluid baie na aan die van 
‘n bobbejaan. Ooi lam een keer per jaar. Hul is 
baie bedag en dit laat hul oorleef op onbesker-
mde plekke. Die ram weeg tussen 40 tot 77 kG 
en die ooi 30 tot 36 kG. Die horing is gemiddeld 
26cm lank maar ‘n rekord van 51.44 cm is al ge-
meet. 

 
Die Luisslang (Rock Python) 

Hierdie is ons grootste slang en kan tot 5 meter 
lank word. Die foto sal ‘n goeie beskrywing van 
hierdie eintlike mooi slang gee. Hul hou daarvan 
om in die son te lê en bak wanneer hul vol 
gevreet is en is dan nie baie beweegbaar nie. Hul 
hou ook van water en sal soms in die water lê en 
wag op hul prooi. Hul stel lokvalle vir hul prooi 
deur hulself goed te versteek. Agter aan die punt 
van die stert is daar twee kloutjies wat gebruik 
word om in die prooi in te slaan, waarna hul om 
die prooi draai. Hulle draai stywer en stywer en 
breek so die been struktuur van die prooi wat dit 
dan makliker maak om in te sluk. Hierdie kan ’n 
lang proses wees. Die slang het ook maar sy 
vyande en gedurende die insluk en verteer pros-
es is hy baie kwesbaar as gevolg van sy 
onbeweeglikheid. Hulle vyande is veral wilde-
honde, hiënas,  luiperds en jakkalse. Hul vang 
likkewane, krokkedille, vis, en diere tot die 
grootte van ‘n rooibok. Hul vang mense ook. Hul 
kan hiberneer vir tot 2.5 jaar. Hul mond is vol 
groot skerp tande en sy byt is veel erger as die 
van ‘n groot kwaai hond. Hierdie slang moet jy 
maar versigtig hanteer. Is nie ‘n giftige slang  nie 
maar die tande is maar vuil en kan infeksie en 
selfs bloedvergifting veroorsaak. Die wyfie lê  tus-
sen 30 en 50 eiers gewoonlik in ou ertvarkgate, 
miershope, grotte ens. Sy beskerm die eiers tot 
hul uitbroei. Hul hou van die bosveld en klipareas 
waar daar baie dassies is. Hou nie van woestyn 
of digte woude nie. Kom voor in die Laeveld, Na-
tal suidkus area, Limpopovallei  tot in Botswana. 

 
Die dunstert skerpioen 
 

Daar is heelwat verskillende soorte en kleure en 
groottes van die warm stert gogga. Die stert is 

dun en die knypers is groot. Alhoewel die dun-
stert skerpioen nie giftig is nie, mits allergieë nie 
intree nie , is dit nogtans heelwat pynliker as ‘n 
bysteek. Hul kan ook baie groot word. Hul kom 
oral voor onder klippe en in tonnels onder die 
grond. Hul vreet ander insekte selfs ander sker-
pioene. Behandel die gogga met respek. 

 
 
Luiperds Ou-baarde (bo 60) 
Luiperds Kieriebrigade 
 

As ons terug kyk na die jaar wat verby is, selfs ‘n 
bietjie verder terug. Ons het ‘n baie goeie jaar 
beleef maar ook ‘n slegte jaar. Jonk en oud 
Luiperds het die slagvelde van die derdom gaan 
besoek.  Ons het onder die snymes van die Dr’s 
deur geloop.  Johan en Lizinda het maar ‘n baie 
moeilike jaar agter die rug en dit is nog nie klaar 
nie.  Ek self het al drie keer die jaar gaan bloei.  
Dirk het gaan bloei maar dit het hom goed ge-
doen want kyk net hoe rond word hy nou.  Phillip 
en Ans het gaan bloei.  Rina het gaan bloei.  
Vinkie en André het gaan bloei.  Johan Swa-
nepoel het gaan bloei.  Daar het nog van ons 
mense gaan bloei maar ek kan nie meer onthou 
wie nie.  Ek dink daar bly min Luiperds oor wat 
nie gaan bloei het nie.  Maar ten spyte van dit 
alles, het ons nog gaan kamp en ons kampe ge-
niet, lekker gekuier en gelag.  Jan en Johan het 
‘n paar kampe nie bygewoon nie as gevolg van 
skete en pyne. Phillip geniet die aftreeoord so 
baie (haan tussen al daardie henne) dat hulle 
elke tweede naweek gaan kamp. Lyk my die 
henne raak hom baas. André wou so graag twee 
weke in die wildtuin gaan kuier dat hy sommer 
slagveld toe gegaan het om eers te gaan bloei 
om siekverlof te kry.  Dank ons Hemelse Vader, 
dit gaan goed met die Luiperds.  

 
Hou so  aan. 
 
Jan Lombard 
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Welpieklub  

Kleur my in 

Vind die 10 woorde in die blok 

s a l e e u w u a f k 

p d u o i d a i r g a 

o l i f a n t l f h m 

r f p k m b v n u t e 

e h e l s l a n g b e 

o n r e n o s t e r l 

k m d d l k m r t y p 

p b u f f e l f j h e 

k o e d o e n t z o r 

w a d f g b c x a p d 

kameelperd 

leeu 

luiperd 

spore 

buffel 

olifant 

renoster 

slang 

koedoe 

Resep vir speelklei 

 
(Vra mamma om te help)  

 
Wat benodig jy? 

 2 koppies water 

1 eetlepel sonneblomolie 

2 koppies koekmeel of broodmeel 

1/2 koppie sout 

1/2 koppie waterkoekkleursel 

 
Hoe maak mens? 

Meng die water en sonneblomolie. 

Roer die meel en sout in. 

Knie tot brooddeeg. 

Indien nodig, voeg nog water by. 

Voeg die koekkleursel by. 

Knie tot die kleur deeglik ingemeng 

is.  

Bêre in 'n plastieksakkie of plas-

tiekbakkie om die klei sag te hou. 
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Liewe Luiperd tiener 
 
Die eksamen kruip nader en jy begin nou al 

bekommerd raak oor die feit dat jy net nie die 
leermateriaal onder die knie gaan kry nie. Hier is 
‘n metode om jou te help om daardie aaklige 
vakke baas te raak. Van julle het hom dalk reeds, 
so gebruik dit maar as ‘n verfrisser. 

Die O-VLOK-H studiemetode is 'n baie praktiese 

en effektiewe metode waarmee menige leerder al 
sukses behaal het. Niks verhoed jou egter om 
hierdie metode (O = oorsig, V = vrae stel, L = 
lees, O = opsom/opskryf, K = kontrole, H = 
hersiening) by jou eie leerstyl aan te pas nie.  

OORSIG: Kry eers 'n geheelbeeld. Kyk na al die 
opskrifte van die hoofstuk en maak seker jy weet 
waaroor dit gaan; kyk nou na al die paragrawe en 
lees die eerste en laaste sin; as daar opsommin-
g/grafiek/tabel is, lees dit; oorsig beteken om net 
die werk vinnig deur te lees (dalk twee maal) en 
'n algemene idee te kry waaroor dit gaan. Oorsig 
help jou om te sien/verstaan hoe die kleiner ge-
deeltes by die groter geheel inpas en jy kry 'n 
plan/struktuur/raamwerk van die hoofstuk. 

VRAE STEL: Deur vrae te stel, prikkel jy jou be-
langstelling en terselfdertyd verbeter jou konsen-
trasie. Dit sal ook verhoed dat jy al die werk soos 
'n papegaai uit jou kop uit moet leer en jy weet dit 
is nie moontlik nie. Die maklikste is om die 
opskrifte van die hoofstuk/paragrawe in vrae te 
verander (hoe/hoekom, wie, wat ,waar, wanneer, 
waarom). Om die kernwoord in 'n sin te bepaal, 
soek die werkwoord/doenwoord. Vra weer die 
vragies wie, wat, ens. en jy sal op een 'n ant-
woord kry wat wel die kernwoord sal aanwys. 

LEES: Tydens hierdie fase begin jy om die leerstof 

aktief te verwerk. Dit beteken jy studeer aktief en 
denkend, jy verstaan wat jy leer en soek na 
kerngedagtes en -woorde. Jy maak nou die werk 
verstaanbaar deur voorstellings/prentjies, kyk na 
ooreenkomste/verskille, soek na beginsels/wette; 
struktureer die werk logies volgens 'n raamwerk 
en probeer 'n geheelbeeld kry.  

Doen deurgaans begripslees en soek in 'n verklar-

ende woordeboek die betekenis op (of vra ie-
mand wat weet). Vorm raamwerke deur die 
hoofgedagtes vas te stel en dan in elke sin 'n 
kernwoord te soek (vrae stel). Soek al daardie 
woord(e) wat 'n klomp inligting verteenwoordig en 
saamvat. Die eerste sin van 'n paragraaf gee ge-
woonlik vir jou 'n baie goeie aanduiding van die 
kernwoord(e).  

Onderstreep net kernwoorde en belangrikste dele. 

Maak gebruik van verskillende kleure maar nie te 

veel nie; trek pyltjies en verbind woorde; omkring 
woorde; trek dubbel lyne; gebruik verskillende 
nommers. Dit wat jy egter doen, moet sinvol en 
verstaanbaar wees. 

OPSOM / OPSKRYF: is die stap waar die werk 
neergeskryf word. Jy kan nou 'n verskeidenheid 
opsommings volgens jou eie keuse maak. 

Gewone manier: Trek 'n aantal kolomme vir die 
aantal hoofgedagtes wat jy het en plaas dan al 
die kernwoorde onder die betrokke ooreenste-
mendehoofgedagte.                                     

Vloeidiagram. Plaas die hoofgedagtes, verspreid 

onder mekaar, met lyne vanuit die hoofgedagte 
vir soveel kernwoorde (plaas onder mekaar) as 
wat daar is.  

Visualisering - "sien"/dink in prentjies. Gebruik een-

voudige tekening/prentjie vir voorstelling, bv. roe-
tine ****** (stel herhaling voor) Onthou jy moet dit 
kan herroep. Kleur moet helder, kontrasterend en 
nie te veel kleure wees nie.  

Geheuekaart. Plaas blad dwars voor jou. Skryf/
teken onderwerp in middel. Gebruik verskillende 
kleure. Trek lyne wat die hoofgedagtes vorm 
kloksgewys vanaf 12-uur. Gebruik drukskrif. 
Vanaf die hoofgedagtes se lyne trek lyne vir 
soveel kernwoorde as wat daar is. Skryf die 
woorde bo-op lyne dat dit leesbaar is. Hoofged-
agtes word in hoofletters geskryf en kernwoorde 
in klein letters. Trek om elke hoofgedagte, met sy 
kernwoorde, 'n "wolk".   

Beplan nou jou geheue-tegniek: Afkortings: neem 

die eerste letter van die hoofgedagtes of kern-
woorde en maak 'n woord of afkortings. Visual-
iseer deur eenvoudige prentjie/voorstellling te 
maak.  Ketting. Neem die eerste letter van die 
hoofgedagte/kernwoord en maak 'n sinnetjie.   
Skakeling. Maak 'n snaakse storie met asso-

siasies waarin die kernwoorde ingewerk word. 
KONTROLE Maak seker daar ontbreek nie in-

ligting vanuit jou handboek of notas nie want jy 
gaan nou net vanaf jou opsommings leer. 

HERSIENING Dit is die laaste stap en jy gaan nou 
seker maak dat jy jou opsomming "in jou kop 
gaan kry".  Veronderstel jy het 20 kernwoorde om 
te leer. Lees die eerste vier en skryf hulle neer 
totdat jy dit foutloos ken. Neem die volgende 4 en 
leer hulle totdat jy hulle ook perfek ken. Voordat 
jy nou die volgende vier leer, moet jy die eerste 
twee groepies van 4 (dus agt) woorde almal 
saam foutloos leer. As jy dit dan ken, leer jy die 
volgende vier. So gaan jy voort totdat jy al 20 
ken. Dit noem ons die "treintjie"-metode. Die vol-
gende stap is om soveel keer as moontlik jou op-
somming, wat jy nou al foutloos ken, te leer en 

Tienerhoekie 
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jouself te toets deur dit neer te skryf. Jy doen dit, 
want jy weet nou al hoe die vergeet-proses werk. 
Doen gereeld verspreide herhaling want dit sal 
die "vergeet" teenwerk. 

 
TOP 10 EKSAMENWENKE 

 

Sorg dat jy al die skryfbehoeftes vir jou eksamen 
byderhand het, bv. pen, potlood, uitveër, liniaal, 
gradeboog, passer en sakrekenaar (met vars 
batterye). 

Wees betyds by die eksamenlokaal. 
Gaan toilet toe voordat jy die eksamenlokaal 

binnegaan.  Jy wil nie waardevolle tyd verloor 
deur gedurende die eksamen die lokaal te moet 
verlaat nie. 

Gebruik leestyd om die instruksies noukeurig deur 
te lees.  Dit help jou om die inligting in jou brein 
te “ontsluit”.  Begin met die maklikste vraag om 
jou denkprosesse aan die gang te sit. 

Breek die vraag in kleiner dele op om seker te 
maak jy verstaan presies wat gevra word.  As jy 
die vraag nie behoorlik beantwoord nie, sal jy nie 
punte daarvoor kry nie.  Kyk na die sleutelwoorde 
in die vraag vir riglyne oor hoe jy dit moet 
beantwoord. 

Probeer om al die vrae te beantwoord.  Elke vraag 
het sekere maklike punte, maak dus seker jy 
doen ten minste ‘n deel van elke vraag in die 
eksamen. 

Moenie paniekerig raak nie, selfs al lyk die vraag 
aanvanklik moeilik.  Dit sal wel verband hou met 
iets wat jy geleer het.  Vind die verband. 

Bestuur jou tyd versigtig.  Moenie tyd mors met 
vrae waarvoor jy onseker is nie.  Beweeg aan en 
kom terug as die tyd dit toelaat.  Gebruik die 
oorblywende tyd om jou antwoorde na te gaan of 
om te probeer om enige vrae wat jy oorgeslaan 
het, te beantwoord. 

Kyk na hoeveel punte aan elke antwoord toegeken 
word.  Moet nie meer of minder inligting gee as 
wat vereis word nie. 

Skryf groot en duidelik.  Jy sal meer punte kry as 
die nasiener jou antwoord maklik kan lees. 

 
Voorspoed met die eksamen! 
 
 
WENKE VIR PRET DIE VAKANSIE  

 
Wonder jy wat om die vakansie met jouself aan te 

vang? Hier is 'n paar voorstelle: 
 
Vir normale mense 

Pluk 'n bossie blomme vir die tannie wat alleen in 
die huis op die hoek bly. 

Koop 'n dagboek en skryf alles wat met jou gebeur 
daarin neer. 

Kyk hoeveel sterre jy kan tel. 
Probeer om die titels van al die flieks wat jy al 

gesien het, neer te skryf. 
Gooi al jou besitting wat vir jou lelik is, weg. Die 

skrywer Oscar Wilde het hoeka gesê 'n mens 
moet jou net omring met goed wat mooi is.  

Pak al jou ou speelgoed in 'n sak, en gaan deel dit 
by die plaaslike kinderhuis uit 

Plant 'n klomp sade deurmekaar en kyk wat kom 
op. 

Koop vir jou suster 'n kat vir kersfees. 
Kyk hoe kom die son op.  
 
Vir die wat meer waaghalsig is  

Trek soveel moontlik klere aan (sorg dat niks 
bymekaar pas nie) en gaan doen so inkopies. 

Groet vreemdelinge in 'n hyser en kyk na hulle 
reaksie. (Om die een of ander rede is mense 
dadelik senuweeagtig). 

Gaan koop al daardie babakos (veral die vrugte in 
glasbotteltjies en babapap) waaroor jy so gek 
was, en eet dit met een sitting op.  

Luister op die tweede telefoon in op al die 
huismense se gesprekke  

Pak jou kaste uit en laat alles net so in jou kamer 
rondlê 

Steek net voor Kersfees al die geskenkpapier, 
skêre, kerslinte, en kleeflint weg en geniet die 
chaos as mense rondskarrel op soek na dié 
benodigdhede. Dis veral doeltreffend as 'n klomp 
geskenke DADELIK toegedraai moet word.  

Maak vir jou klere van jou kamergordyne 
Moenie saans slaap nie. Speel jou gunsteling CD's 

en lees die boeke waarby jy nog nie uitgekom het 
nie.  

Slaap in die dag. Dis in elk geval te warm om in 
Desember in die dag te werskaf. 

Skeer jou hare heeltemal af en teken elke dag 'n 
nuwe prent op jou kop. Of jy nou 'n ou of 'n 
meisie is, teen die tyd dat die skool/universiteit 
weer begin, sal jy reeds so 'n duim se groeisel op 
jou kop hê. 

 
 
Wenke is nie gewaarborg nie.  
 
SPORE Redaksie aanvaar geen verantwoorde-

likheid vir die gevolge nie... 



Luiperds Kampnuus: 

 

Badplaas Bestuurskamp 
02-04 Augustus 2013 
 
Dagsê Kamp Vriende, 
Vrydag 02 Augustus 2013 arriveer die eerste 2 

lede waarna die ander eers later die middag so 
stuk stuk op Badplaas aankom. Die Storm’s het 
weereens ’n saamry geleentheid met die Venter’s 
gekry en toe sommer met ’n tent kom kamp 
(geen sleepvoertuig). Later die aand daag die 
Stuart’s en Groblers daar op met die Stuarts wat 
ook plak en die Grobler’s wat in die grotte gaan 
bly vir die naweek. Daar word vinnig kamp op-
geslaan aangesien dit al reeds donker raak, maar 
dit bly maar lekker om saam met ’n mens se 
SAWA Pelle te kan kamp.  

Hierdie keer is dit ’n spesiale kamp aangesien dit 
slegs die bestuur en hul gades is wat saam 
kamp. Dit word beskou as ’n naweek waar die 
bestuur bietjie strategiese beplanning gaan doen 
en mekaar beter leer ken. Na boekevat deur An-
dré is daar vinning weg gelê aan die wors-
broodjies wat deur Vinkie en André voorberei is. 
Dit was lekker koud en die bestuursspan het 
skuiling in André se tent gesoek waar ons 
vergader het om sake te bespreek. Tot ons ver-
basing kon ons deur die agenda kom en dus is 
die tyd wat vir Saterdag opsy gesit is vir vergader 
toe gebruik om mekaar beter te leer ken. 

Saterdagoggend het almal maar lui-lui uit die gate 
gekruip en in die son gestaan en bak terwyl party 
besig was om klaar te maak vir die dag wat voor-
lê. Om 09:00 is daar boeke gevat deur Peet Ven-
ter waarna ons toe ’n lekker gesamentlike ontbyt 
gemaak het.  Daarna het ons die oord verken en 
lekker onderdak gaan swem.  

Om 15:00 het Peet vir ons ’n kabbeljoutjie op die 
kole gesit, die dames het gesorg vir die bykosse 
en die mans het die vissie gaargemaak so tussen 
die rugby luister deur. Na die rugby is daar lekker 
weggelê aan die vissie en bykosse.  Die res van-
die aand is daar lekker om die kampvuur gekuier. 

Later die aand het Dirk die grotbewoners (Marius 
en Monique) terug gevat na die grotte en met ’n 
gestampte kar terug gekom. Mure loop rond in 

die nag maar niks verder daaroor nie. Ons het 
toe maar almal gaan slaap aangesien dit maar 
lekker koud was en was dit nie ’n lekker nagrus 
nie? 

Sondagoggend nadat almal opgestaan en skoon 
geskrop is het ons as ’n span na die Badplaas 
kerk opgetrek vir die erediens. Was die verbasing 
nou groot toe ons, ons eie Ds Mario (Spiegeries) 
soos Francois hom noem op die kansel gewaar. 
Na kerk is daar opgeslaan waarna ons vertrek 
het om ontbyt by die Wimpy op Carolina te gaan 
nuttig en later in ’n konfooi vertrek het terug 
huistoe. Dit was voorwaar ’n lekker kamp en dit 
lyk darem of die manne en vroue van die bestuur 
mekaar ken en sal kan saamwerk na die naweek. 

 
Kamp Groete 
Peet Venter 
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Die 2013-2014 Bestuur met hulle gades. 

Kan so ‘n paar mense so ‘n groot vis opeet? 

Peet jy Mag maag vis braai! 



Badplaas  
30Augustus—01 September 2013 
 
Met ‘n klomp Luiperds wat by die afsluiting be-

trokke was kon ons tog daarin slaag om 11 
Luiperds by Badplaas te laat saam trek.  Met 
Renier en Chanelle Venter wat voorgeloop het en 
Peet en Elaine wat die agterhoede gedek het, het 
ons ‘n heerlike kamp beleef.  Met my arm in ‘n 
“sling” na my skoueroperasie moes ek maar wag 
tot almal opgeslaan het voor ek die “sling” kon 
afhaal. (Net ingeval ek moes help opslaan, hie- 
hie). 

Vrydagaand het elkeen vir sy eie ete gesorg. Party 
het saam verlore vriende gebraai terwyl die 
“Opperman-clan” hamburgers met Elsabe Ge-
nade  se geheime, tuisgemaakte patties gebou 
het. Peet het vir ons boeke gevat en die res van 
die aand het ons net lekker ontspan. 

Saterdagoggend na ‘n heerlike ontbyt is almal in 
hulle eie rigting in.  Party is “dorp” toe terwyl an-
der gaan swem het.  Saterdagmiddag het Cha-
nelle ons bymekaar gemaak en het ons heerlik 
boeresports gehou.  Die kleuters het dit regtig 
geniet.  Van die eiergooi tot die driebeen resies.  
Daar is verskeie wenners aangewys en hulle was 
baie trots op hulle pryse.  Die kinders het ook Mi-
né se verjaarsdag partytjie bygewoon (moet sê 
party kinders was al grys). 

Saterdagaand het ons saamgebraai en tot laat 
gekuier. Ronnie en Magda Moorcroft van 
Oosvaal het kom oë wys en almal was nogal 
aangenaam verras om hulle weer te sien 
aangesien Ronnie vir baie jare oorsee gewerk 
het. 

Sondagoggend is ons na Badplaas se kerk toe . 
(Ons vra onverskoning dat die kommunikasie nie 

by almal uitgekom het nie).  Die afsluiting het vir 
groot pret gesorg en Peet het geskiedenis ge-
maak aangesien hy die wenner van al drie die 
groot pryse was.  Dit het dalk iets te doen 
daarmee dat hy hulle by die huis vergeet het. 

Weereens het Luiperds bewys dat ons weet hoe 
om ‘n kamp te geniet! 

 
André Swanepoel 
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Blaas Miné blaas…. 

Hi, dis darem lekker om varkies uit te 
deel.  Hier ontvang Peet die mieta, 

windpomp en die groot vark en sy kinders 
geniet elke oomblik daarvan. 

Wenners van die Boeresports 

Wie’s so gerook? 
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Die Boeresports was voorwaar ‘n wenner!  
Dankie Renier en Chanelle 



Klipdraai 
27-29 September 2013 
 
Dagsê Kamp Vriende, 
Is dit nou "Osbraai op Kromdraai of Windverwaai 

op Klipdraai?  Maak nie saak nie, die Luiperds 
het lekkerrrrrrrr gekamp!!!!!!!!!!!!!!! 

Vroeg Vrydag 27 September 2013, arriveer die 
eerste  Woonwaens op Klipdraai waarna die an-
der eers later die middag so stuk-stuk aangekom 
het.  So tussen die wind en stof deur het ons 
almal probeer opslaan.  Ons het gou agter gekom 

hoekom Ans se oog so lyk (Blou), nie omdat sy 
geval het nie, maar omdat die wind die seile uit 
haar hande geruk het en sy toe ook 'n dwarsklap 
van 'n paal weg het.  Phillip het dit aan Ans se 
"Amarula vergryp" toegeskryf.  Ek weet nou nog 
nie so mooi wat sy gebruik het nie, maar dit daar 
gelaat….. 

Daar is eenvoudig nie ander woorde om 'n Streeks-
kamp te beskryf nie:  “Wat 'n voorreg was dit nie 
om weer saam met ons SAWA vriende en familie 
te kon kamp nie".  Dit was gewis weereens 'n 
baie lekker kamp.  Daar was toe altesaam 5 wel-

pies en 1 welpiemaatjie teenwoordig wat die 
nuutste betrokkenheid van ons jeug bietjie 
aangewakker het.  Weereens baie dankie aan die 
organiseerders en almal wat die kamp meege-
maak het.  Johan en Lizinda De Kock kon dit nie 
maak nie aangesien Lizinda inderhaas in die hos-
pitaal opgeneem is, ons het julle gemis.   

Om 19:00 is daar deur Marietjie eers boeke gevat, 

gegroet en gekuier asof ons mekaar jare laas 
gesien het.  Francois & Rina het saam met Dirk & 
Marietjie as Kampkommandante  opgetree, en 
glo my dit was 'n maklike taak aangesien die 
ouens wat saam gekamp het, so maklik by die 
program ingeval het. Die span was uitmuntend. 
Vrydagaand het die kampkommandante die 
groep bederf met "SWARMAS" en Marietjie het 
ons ook op 'n gepaste wyse met egte FAK-
liedjies op die kitaar begelei.  Die manne het uit 
volle bors saamgesing terwyl Francois en Dirk die 
vleis gaar gemaak het.  

Saterdagoggend word die Stuart's verras toe die 
jongste Luiperdwelpie sy opwagting maak om vir 
Ouma en Oupa Luiperd te kom kuier.  (Glo maar 
vir Francois volgende keer as julle vertel word dat 
die man sy opwagting gaan maak).  Die Groblers 
was die laastes wat gearriveer het toe hulle ons 
Saterdagoggend kom verras het. Gou het Oupa 
vir hulle plek ingeruim aangesien die jongste 
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So tussen die wind en stof deur het ons 
almal probeer opslaan 

Marietjie het ons ook op 'n gepaste wyse 
met egte FAK-liedjies op die kitaar be-

gelei.  Die manne het uit volle bors 
saamgesing  

Saterdagoggend word die Stuart's verras 
toe die jongste Luiperdwelpie sy opwag-
ting maak om vir Ouma en Oupa Luiperd 

te kom kuier 

Wat maak jy hier? 
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toevoeging tot die Welpieklub, Dehandré, maar 
slegs 3 weke oud is. 

Dirk het ook soos gewoonlik die die dag met 
boekevat begin. Die program vir die dag is be-
spreek en daarna het elkeen sy eie ding gedoen.  
Ons is almal uitgenooi om later die middag saam 
met Phillip sy 70ste verjaarsdag te vier.  Hy was 
baie verbaas toe ons die verjaarsdagpartydjie 
met "VU-VU-ZELLA’S" aankondig.  Tannie Ans 
het gesorg vir ‘n heerlike sjokolade ver-
jaarsdagkoek en gou het almal chips, grond-
boontjies en drinkgoed gebring en daar is toe 
heerlik partytjie gehou.  Later die middag het ons 
almal weer bymekaar gekom en lekker vleis ge-
braai.  Die welpies het om ‘n vuurtjie gesit en 
marshmellows saam met oom Marius gebraai. 
Francois was besig om 'n afvalpotjie met sorg op 
die ou tradisionele manier voor te berei (Kop, po-
te, pens, alles man! Alles sê ek jou) waarna ons 
lekker saam geëet het. Glo dit as julle wil, selfs 
André het 'n skaapkop probeer eet waarna hy die 
volgende kommentaar gelewer het, "Die Tick 
ding is nou gedoen, so ek het nie nodig om dit 
weer te doen nie", maar glo my, hy sal weer 
probeer! 

Sondagoggend het Francois die diens gelei.  Ons 
almal het saam na 'n bandopname-erediens van 
Pastoor Henry Coetzer (AGS Sasolburg-Suid) 
geluister waarna ons lekker afgesluiting gehou 
het. Rina het haar skinder-ore op die grond 
gehou en ‘n klomp varke is beloon vir die 
“oepsies” van die kamp. 

Aan almal wat saam gekamp het, sê ek baie 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn.  Dit 
was voorwaar 'n lekker kamp.  Julle mag maar 
weer so maak.  Die Welpies was nogals verbaas 
dat hulle ook met varkies beboet is.  Na die 
afsluiting is daar diegene wat vinnig opgepak het 
terwyl ander nog verder gekuier  het.  Daar is lat-
er traag opgeslaan om huiswaarts te keer. 

 
Tot 'n volgende keer! 
 
Luiperd Groete 
 
Francois Storm 
 
 

Die afvalpot  was heerlik  
maar  

daai skaapkop???? 

Vir ontbyt  is saam gegooi en saam ge-
braai en saam geeet 

En die Manne teen die mure…. 

Die welpies het om ‘n vuurtjie gesit en 
marshmellows saam met oom Marius ge-

braai.  
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Phillip was baie verbaas toe sy 70ste  
verjaarsdagpartydjie met "VU-VU-

ZELLA’S" aankondig is.  Tannie Ans het 
gesorg vir ‘n heerlike sjokolade ver-

jaarsdagkoek . 

Boekevat maak ’n intergrale deel uit van 
Luiperds 
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Ons verjaarsdag maatjies 

Die trofee wenners 

Francois & Rina het saam met Dirk & 
Marietjie as Kampkommandante  opgetree 

Die Welpies is baie opgewonde oor hulle 
kampplaatjies 

Varkies uitdeel is darem lekker. 
Kyk daardie glimlag 

Julle moet julle tee roer! 



Buffelspoort Kongres 
11-13 Oktober 2013 
 
SAWA Kongres is die hoogste gesagsliggaam 

binne SAWA.  Die Kongres is die enigste plek 
waar daar aan SAWA se grondwet verander kan 
word en alleenlik met ‘n twee-derde meerderheid. 

Die afgevaardigdes vir Luiperds na die Kongres 
was myself en Peet Venter terwyl Francois & Ri-
na Storm, Dirk & Marietjie Stuart, Johan & Cecile 
Bosch, sowel as Vinkie Swanepoel en Elaine 
Venter as gaste saamgegaan het. 

Dirk & Marietjie Stuart was eerste by Buffelspoort 
want hulle het die “highway” geneem tot daar.  
Die Bosch en Swanepoel aankoms was ‘n bietjie 
later.  Ons is deur Kempton Park streek, wat as 
kampkommandante opgetree het, verwelkom met 
‘n drinkdingetjie en ‘n geskenkpakkie.  Venter en 
Storm het weer met net een wa daar aangekom.  

Vrydagaand het Johan Bosch vir ons musiek ge-
maak terwyl ons bunny chows geëet het.  Daar 
was kalm hoender en warm hoender saam klam 
bees en warm bees.  Die brood was heerlik vars 
en die kerrie brandend lekker. Na die etery het 

ons 

heerlik by die waens gaan kuier.  Selfs Vinkie het 
tot na elf opgebly. 

Saterdagoggend vroeg het Vinkie vir Elaine verras 
met “cupcakes” en ‘n potplant want sy het “70” ge-
word.  Seweuur was ek en Peet gereed vir die groot 
vergadering uitgevat in ons SAWA drag.  Die ander 
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Saterdagoggend vroeg het Vinkie vir 
Elaine verras met “cupcakes” en ‘n pot-

plant want sy het “70” geword.   

Daar is heerlik gesmul aan die bunny –
chows 

Die Kongres gaste het Vrydagaand in die saal bymekaargekom vir ‘n kuiersessie 

Daar is tot laat by die waens gekuier 



het besluit om in Rustenburg ontbyt te gaan nuttig 
en waaragtig vir ons ‘n brag foto gestuur.  Hulle het 
daarna Rustenburgkloof gaan besoek om die oord 
te evalueer.  Johan & Cecile het ‘n draai by die huis 
waar haar ouers gewoon het gaan maak vir 
“inspeksie”. 
Die Kongres vergadering het glad verloop tot by 

die punt waar daar oor die voorgestelde nuwe 
struktuur gestem moes word. (Die afskaffing van 
Gebiedsbesture en die byvoeging van vier ad-
disionele Dagbestuurslede). Alhoewel besture 
gedurende Jurie se besoeke aangedui het dat 
hulle die voorstel ondersteun is die voorgestelde 
verandering nie goedgekeur nie aangesien dit nie 
die vereiste twee-derde meerderheid stem kon 
behaal nie (0.5% kort).   

Die Huidige Dagbestuur is ook herkies vir die vol-
gende jaar.  Namens Luiperds wens ek hulle 
voorspoed toe met hulle taak. 

Saterdagaand het ons soos Peet dit stel ‘n 
handjiesklap-aand beleef terwyl die vele toeken-
nings uitgedeel is.  Gelukkig kon ons gedurende 
die aand ook smul aan ‘n heerlike ete.  

Sondagoggend het die ons en Bosche vroeg ver-
trek as gevolg van ’n ete afspraak wat ons gehad 
het om Chantall se verjaarsdag te vier.  Die ander 
drie het op hulle eie tyd opgepak en maar traag 
teruggekom. 

 

André Swanepoel   
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Die Kongres dinee is bygewoon deur  Johan & Cecile Bosch, Dirk & Marietjie Stuart, Peet & Elaine 
Venter André & Vinkie Swanepoel en Francois & Rina Storm.   

“ They clean-up nicely”. 

Johan Bosch het die musiek hanteer 
Vrydagaand 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2013/2014 

Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 woonwaens per 
staanplek per nag 

Malonjeni 29 November 2013 1 Desember 2013 R200 per nag 4 persone per staanplek 

Badplaas 24 Januarie 2014 26 januarie 2014  

Soetdoring 21 Februarie 2014 23 Februarie 2014  

Krokodilbrug 20 Maart 2014 23 Maart 2014  

Klipdraai Presidente 17 April 2014 21 April 2014  

Seekoeigat Lapa 30 Mei 2014 1 Junie 2014  

Toer Julie skoolvakansie Datum hang af van 
wie gaan saam toer 

 

Soetdoring 1 Augustus 2014 3 Augustus 2014  

Vir die Boskok 

Stokbrood met gebraaide wors  

Dié een is lekker kampvuurkos, en die kinders sal dit 

ook geniet om te maak. 

(6 PORSIES) 

 1 kg winkeldeeg 

 1 hand vol koekmeel vir uitrol 

 6 dik stokke van sowat 1 m lank (kyk by ysterwarewinkels 

vir lekker stokke) 

 500 g boerewors 

 tamatiesous van jou keuse vir voorsit 

Verdeel deeg in 6 groot stukke. Sprinkel ’n dun lagie 

meel oor die werkoppervlak en rol elke bal met jou 

handpalms in ’n lang wors van sowat 30 cm lank uit. 

Rol elke stok ook in koekmeel. Draai deeg in ’n 

spiraal rondom die punt van elke stok en maak seker 

jy druk die punt goed vas. Braai die stokbrood sowat 

30 cm van jou warm kole tot dit goudbruin en gaar is 

– sowat 25 minute. Terwyl die brood braai, plaas jy 

die wors in ’n toeklaprooster en braai tot gaar – 

sowat 10 minute. Trek gaar brood van die stokke af 

en plaas wors binne-in elke brood. Sit voor met ta-

matiesous. 

 

Deur Barbara Joubert & Herman Lensing 

Ingestuur deur Hannes Snyman 

 

 

 

Lief 

Chris & Sandra Labuchagne is getroud  
Marius & Monique Grobler se seuntjie Dehandré is 
gebore. 
Dirk & Marietjie Stuart het weer Oupa & Ouma ge-
word 

André Swanepoel het goed herstel na sy skouer 
operasie 

 
 

 

Leed 

Jan Lombard het ’n skouer operasie ondergaan 
Johan Swanepoel het ’n breukoperasie onder gaan  
Lizinda de Kock sukkel nog na haar knievervang-

ing 
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 Augustus 

Susarie Pienaar (06)  
Lizette Rossouw (11) 
Elsabe Genade (18) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
Dina Hilligenn (31) 
 

September 

Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Sandra Labuchagne (04) 
Dehandre Grobler (04) 
Antoinette Lombard (16) 
Peet Venter (16) 
Laura Opperman (19)  
Gerrie Olivier (24)  
Jaco Rossouw (27)  
Lappies Labuschagne (28)  
Anri Nabal (30) 
  

Oktober 

Phillip Opperman (01) 
Callie Joubert (05) 
JW Opperman (06) 
Berdine Mostert (11) 
Elaine Venter (12) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Hayley Venter (29) 
Nerissa Oosthuizen (29)  
 

November 

Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Louis Hilligenn (19) 
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 

Hannes & Belinda Campher (27) 
Frank & Nettie Terblanche (31) 
 

April 

Johan & Mary-Ann Pretorius (01) 
André & Vinkie Swanepoel (01) 
Ian & Maryke Storm (01) 
Andre & Elsabe Genade (04) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 

Mei 

Francois & Rina Storm (02) 
 

Junie 

Peet & Elaine Venter (15) 
Erenst & Chantall Opperman (23) 
 

Julie 

Hannes & Connie Snyman (03) 
Willem & Elsie Broxham (03) 
Wennie & Laura Opperman (05) 
Marius & Monique Grobler (24) 
 

Augustus 

Jasper & Machteld Cornelius (08) 
Chris & Sandra Labuchagne (10) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 

September 

Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 

Oktober 

Johan & Berdine Mostert (04) 
 

November 

Louis & Dina Hilligenn (19) 
Phillip & Ans Opperman (26) 
 

Desember 

Pieter & Luzanne Nabal (03) 
Callie & Riana Jacobs (04) 
Renier & Chanelle Venter (14) 
Werner & Celani Nel (17) 
Dirk & Marietjie Stuart (27) 
Johan & Lizinda de Kock (30) 
Hennie & Dorea Burger (30) 

Verjaarsdae 

 

Januarie 

Layton Campher (02) 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Jan Lombard (16)  
Chohane Janse van Rensburg  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
Chanelle Venter (31) 
 

Februarie 

Vinkie Swanepoel (10)  
Johan de Kock (15)  
Janno Janse van Rensburg  (16)  
Petra Pelser (22) 
Renier Venter (25) 
Ruan Cornelius (27)  
 

Maart 

Johan Pretorius (03)  
André Swanepoel (08)  
Hettie Swanepoel (14) 
Righardt Nabal (14)  
Belinda Campher (22)  
Lizinda de Kock (27)  
Ian Storm (27)  
Nettie Terblanche (30) 
Mary-Ann Pretorius (31)  
 

April 

Francois Storm (08)  
Johan Opperman (08) 
Jay-cee Camper (12) 
Andre Genade (19) 
Niel Pienaar (23) 

Amoné Venter 26) 
 
 

Mei 

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) 
Hannes Campher (26) 
 

Julie 

Luzanne Nabal (02)  
Rina Storm (10)  
Johan Swanepoel (20)  
Willem Broxham (21)  
Dirk Stuart (24)  
Monique Grobler (24) 
 
 

SAWA Ledegelde vanaf 01 

Desember 2013 

 

Intreegelde R120-00 
Kontantbetaling :-  
Gewone lede R305-00  
Senior Burgers R295-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R295-00 
Senior Burgers R285-00 
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Voogde met hul lede 

Swanepoel  André & Vinkie 
De Kock      Johan & Lizinda 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 
Opperman Wennie & Laura 
Opperman JW 
Spoelstra    Cindy 
 
Kinders(tot graad 12) 
Opperman  Zian 
Spoelstra  Chohane,Johan,Josh 
 
Grobler Marius & Monique 
Broxham Willem & Elsie 
Campher Hannes & Belinda 
Genade  André & Elsabé 
Labuschagne Lappies & Sandra 
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Kinders(tot graad 12) 
Campher Jay-lee, Layton 
Grobler  Dehandré 
 
Stuart         Dirk & Marietjie 
Hilligenn Louis & Dina 
Jacobs  Callie & Riana 
Nabal  Pieter & Luzanne 
Terblanche Frank & Nettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Jacobs   Marcelle, Leané, Lourens 

Nabal   Anri, Righardt 
 
Snyman Hannes & Connie 
Bosch      Johan & Cecile 
Benecke    Joy 
Nel     Werner & Celani 
Pelser       Johan & Petra 
Swanepoel   Johan & Hettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Nel  Caramia 
 
Storm       Francois & Rina 
Cornelius Jasper & Machteld 
Opperman  Phillip & Ans 
Pienaar  Susarie 
Rossouw Jaco & Lizette 
Storm       Ian & Maryke 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius   Zurika, Ruan 
Storm   Lian, Miné 
 
Venter  Peet & Elaine 
Burger         Hennie & Dorea 
Mostert         Johan & Berdine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
Venter  Renier & Chanelle 
 
Kinders(tot graad 12) 
Venter  Haylee, Amoné 

Bestuur Kontakinligting 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

Voorsitter André Swanepoel 082 779 3245 aenv.swanepoel@gmail.com 

Ondervoorsitter Peet Venter 0712279368 karcher@secunda.co.za 

Penningmeester  Connie Snyman 0835440290 hannes.snyman@sasol.com 

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

Addisionele lid 
 

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

Addisionele lid 
 

Marius Grobler 0764036063 marius.grobler2@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Francois Storm 0828097894 francois.storm@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Hannes Snyman 0732285214 hannes.snyman@sasol.com 

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. 


