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Pitkos 
 
 
 …….is maar net ‘n woord 

totdat….. 
 
‘n AMBULANS is net 'n Ambulans tot 

dit iemand vir wie jy lief is of ken,  
vervoer. 

ICU is net letters tot jy daar moet 
gaan kuier of groet. 

 MISDAAD is net hoofopskrifte tot jy 
of iemand wat jy ken, deel raak van 
die statistiek. 

KOFFIE is net KOFFIE tot dit jou 
eerste afspraak met iemand spesi-
aal is. 

LIEFDE is net 'n woord tot jy dit voel 
met jou hele wese. 

GROET is net 'n roetine tot dit die 
laaste keer was. 

Die LEWE is iets wat almal deurgaan 
tot jy op die harde, seer manier 
geleer word hoe kort ons reis op 
aarde werklik is en dat jy dus elke 
oomblik moet aangryp om jou lewe 
betekenis te gee. 

 
Hierdie woorde het my laat wonder 

hoeveel woorde in ons lewe on-
nadenkend gebruik word.   

As ek sê dat ek glo in Jesus, hoe leef 
ek dit uit? As ek sê dat ek is lief vir 
iemand, hoe leef ek dit uit? 

Laat ons lewens namens ons spreek 
dan sal ons nie woorde on-
nadenkend gebruik nie 

 
André Swanepoel 
 

Redaksionele  
Kommentaar 
 
Luiperds, 
 
Hierdie is die laaste Spore waarby ek 

as redakteur betrokke sal wees. 
Daar het reeds 26 Spore verskyn 
waarby ek op een of ander manier 
by betrokke was.  

Spore is ons kommunikasie middel 
met ons mense maar ook die plek 
waar ons ons geskiedenis opskry-
we. 

Dit was voorwaar ‘n voorreg om met 
julle op hierdie manier te kommu-
nikeer.  Ondersteun asseblief vir 

Maryke Storm wat as redaktriese 
sal optree.  Laat ons Spore voort-
leef maar ook nuwe hoogtes 
bereik!! 

 
  
André Swanepoel 
 

Humor 
 
Eendag merk die dominee 'n klein 

seuntjie in die voorportaal van die 
kerk op wat aandagtig na 'n groot 
gedenkplaat teen die muur staan 
en kyk. Dit was oortrek met name 
en daar was klein landsvlaggies 
weerskante. Toe loop die dominee 
nader, kom staan langs die seun-
tjie, en sê saggies: "Goeiemôre my 
seun." "Môre, Dominee," sê hy, met 
sy oë nog vasgenael op die plaat. 
"Dominee, wat is dit hierdie?" vra 
hy. Die dominee antwoord: "Wel, 
my seun, dit is 'n gedenkplaat vir al 
die jongmanne wat in die diens 
gesterf het."  

In doodse stilte en met groot eerbied 
staan die twee voor die plaat en 
staar na die name. Uiteindelik, in 'n 
skaars hoorbare stemmetjie en 
bewend van vrees vra die seuntjie: 
"Watter diens, Dominee? Die og-
gend- of die aanddiens?"  
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Plek Seekoeigat 
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Luiperds spoghoekie 

 
 
 
 
 
 
 

Dagsê Luiperds...  
 
VERSLAG VAN DIE VOORSITTER AAN 
DIE LEDE VAN STREEK LUIPERDS TEN 
OPSIGTE VAN DIE WERKSAAMHEDE 
VAN DIE STREEK 

Geagte Voorsitter en SAWA-vriende 

 
Ons as Luiperds beleef wonderlike tye waar ons 

herinneringe kan bou.  In hierdie jaar wat verby 
is, het alles nie elke dag goed gegaan nie, daar 
was tye wat ons dinge beleef het wat nie 
aangenaam was nie.  Luiperds het egter die 
vermoë om die slegte vinnig te vergeet en op die 
positiewe te konsentreer.  Dit is hierdie vermoë 
wat ons in staat stel om elke maand as ons 
saamtrek, nuwe herinneringe te bou. 

Aan die Luiperds wat geliefdes aan die dood 
afgestaan het wil ons, ons meegevoel oordra en 
aan die wat siek was en die wat nog steeds siek 
is, onthou God is groot!  

Gedurende hierdie jaar het ek weereens beleef dat 
ek op elke Luiperd trots kan wees.  Die same-
werking by die Presidente was ’n heerlike 
ervaring.  Soveel so dat Jurie Dreyer ons kon 
oortuig om volgende jaar saam met Suid-Oos as 
kampkommandante op te tree. Ons dank God vir 
al die genade en leiding wat Hy aan ons geskenk 
het gedurende die jaar.  Met God as ons anker, 
sien ons vir enige iets kans. 

Aan die huidige bestuur wil ek ook my dank oordra 
vir elkeen se bydrae tot die sukses wat ons kon  
behaal.  Ek weet daar het baie ure ingegaan om 
te verseker dat ons lekker kon saamkamp.  Aan 
die van julle wat besluit het om te gaan rus, ’n 
ekstra dankie dat julle bereid was om hierdie taak 
tot nou toe te verrig.  Aan die nuwe bestuurslede 
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Kalinka Nel 

Johan  de Kock het in Julie 2014 aan die Suid 
Afrikaanse Nasionale Veerpyltjiekampioen-
skappe in Kaapstad se  Goeie Hoop-sentrum 
deelgeneem.  Johan was deel van die Govan 
Mbeki span.  Klubspanne speel teen mekaar 
om uniespanne op te maak; dan speel die unie 
spanne teen mekaar om provinsiale spanne op 
te maak.  Deelnemers van 45 vroue-unies en 54 
mans-unies het aan die kampioenskappe 
deelgeneem.  

Amé Opperman 



wat hierdie take gaan oorneem, wens ek alle 
sukses toe. 

 
ADMINISTRASIE EN BESTUUR 
 
Die administrasie van die streek is as ’n prioriteit 

hanteer om sodoende te sorg dat alles glad 
verloop.  Bestuurvergaderings is elke maand 
gehou wat meer is as die minimum soos deur die 
SAWA grondwet vereis. Notules van die 
streekbestuur-vergaderings is beskikbaar by 
Marietjie Stuart. Hiermee wil ek dan ook my dank 
uitspreek teenoor Marietjie wat haar baie goed 
van haar taak gekwyt het. Dankie ook aan Marius 
Grobler wat hier teen die einde vir Marietjie 
ingestaan het.  

Ek wil egter ‘n beroep op elkeen doen om aan ons 
terugvoering te gee wanneer ons dit versoek. Dit 
is baie moeilik om behoorlike beplanning te doen 
as ons nie name het om mee te werk nie. 

 Gedurende die eerste streeksbestuursvergadering 
het die vergadering myself en Peet Venter as Lui-
perds se verteenwoordigers op Gebiedsbestuur 
aangewys.  Gebiedbestuurvergaderings is deur 
ons bygewoon. Die Kongres is deur myself en 
Peet Venter te Buffelspoort bygewoon.  

 
SAAMTREKKE 
 
Gedurende die jaar is 9 streeksaamtrekke, 1 toer, 

en Presidente deur Luiperds bygewoon.  Die 
gemiddelde bywoning was 15 gesinne (gaste in-
gesluit) per saamtrek wat ons ‘n 32% bywoning 
gee.   

Die besprekings is deur Peet Venter hanteer.  Daar 
moes ongelukkig van ons saamtrekke verskuif 
word agv omstandighede buite ons beheer. Dit is 
ongelukkig so dat besprekings al hoe meer met 
betaling gepaard moet gaan en ons sal hierby 
moet aanpas.  Daar word ook al hoe meer betal-
ing vereis indien iemand nie opdaag nie.  Ons het 
dus julle samewerking nodig om die korrekte aan-
tal staanplekke te bespreek.   

Die saamtrekprogram is beskikbaar sodra dit deur 
die AJV goedgekeur is.  Ek glo dat dit elkeen van 
ons instaat stel om te kan beplan watter 
saamtrekke ons wil bywoon.  Luiperds ek wil ‘n 
ernstige beroep op julle doen om julle voogde 
ingelig te hou oor saamtrekbywoning, selfs al be-
plan jy om nie ‘n saamtrek by te woon nie. Dit het 
‘n paar keer gebeur dat ons van die bestuurslede 
se plaatjies aan ander moes uitdeel omdat ons 
nie betyds geweet het dat iemand by die 
saamtrek gaan wees nie. Laat weet asseblief!  
Gee ook gaste en kinders se name deur, dit sal 
ons baie help. 

Aan al die kampkommandante wat die kampe vir 
ons gereël het, sê ons dankie vir die bereidwil-
ligheid en gees waarmee dit gedoen was.  Ons 
wil graag elke Luiperd uitnooi om betrokke te 

raak by hierdie aktiwiteit gedurende ‘n saamtrek.  
Daar is ‘n bestuurslid toegewys aan elke 
saamtrek maar ons wil graag nie-bestuurslede 
ook aanwend as kampkommandante. So indien 
jy graag wil betrokke raak, kontak jou voog, ons 
sal beslis van jul dienste gebruik maak.  

 
LEDETAL 
 
Ons het die jaar met 36 gesinne begin en afgesluit 

met 36 gesinne.  Ons verwelkom vir Nico en 
Ronelle du Plooy wat deur Wennie Opperman 
gewerf is. Jan en Antoinette Lombard het verhuis 
na Ladismith so hulle sal binnekort oorgeplaas 
word na Klein Karoo.  

Ons het reeds die aansoekvorms van Sidney en 
Maré Lourens wat deur Vinkie Swanepoel gewerf 
is ontvang en sal die aansoek met ons eerste 
bestuursvergadering hanteer. 

Ek wil elke Luiperd uitdaag om in die jaar wat voor-
lê elkeen ‘n minimum van een lid te werf. 

Indien ons dit kan verwesenlik, verdubbel ons ons 
Luiperdsgetalle.  Aanvaar asseblief hierdie uitda-
ging.  Onthou indien ons nie groei nie, gaan ons 
agteruit!  

 
FINANSIES  
 
Finansieel gaan dit goed met die streek.  Ons het 

al ons verpligtinge nagekom wat nodig was as 
deel van ons streek se administrasie.  Ons het 
ook die afgelope jare fondse geïn nadat ons 
Luiperds se 5de verjaarsdag gevier het.  Ons 5de 
verjaarsdag was voorwaar ‘n hoogtepunt in ons 
geskiedenis. . 

Luiperds ons het R3073.00 ingesamel as deel van 
ons gemeenskapsprojek.  Kom ons kyk of ons 
hierdie bedrag kan verdubbel in die jaar wat voor- 
lê. 

Ons sluit die jaar af met ‘n totale balans 
(welsyngeld ingesluit) van R8087.00. 

Dankie aan Connie Snyman wat ons finansiële 
state op datum gehou het en die hantering van 
ons finansies op ‘n daaglikse basis. 

 
VOORRAAD 
 
Ons het deur die jaar verskeie plaatjies en ander 

verbruiksartikels vanaf SAWA hoofkantoor aan-
gekoop.  Ek wil my dank oordra aan Francois 
Storm wat hierdie voorraad beheer en geberg 
het. Inventaris is beskikbaar indien benodig. 

 
SPORE 
 
Die 26ste Spore verskyn net na die AJV en dit sal 

my laaste Spore as redakteur wees. Ons eerste 
Spore is in November 2007 uitgegee. Ek self was 
by almal betrokke op een of ander manier en van 
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Augusus 2010 as die redakteur van die laaste 16 
wat verskyn het.  Dit was voorwaar ’n voorreg om 
op hierdie manier met julle te kon kommunikeer. 

Ek wil graag almal bedank wat bydraes ingestuur 
het of dit nou ‘n foto of ‘n interessante artikel 
vanaf die internet was of ‘n kampverslag. Alle 
bydraes maak op die ou end ’n nuusbrief. Aan 
my twee medewerkers Marius Grobler, en Jan 
Lombard, dankie vir ‘n grootse spanpoging. 

Spore is ons nalatenskap aan díe wat na ons kom.  
Dit is in Spore waar ons “geskiedenis” opgeteken 
word dmv kampverslae en ander rubrieke.  Dit is 
ook ‘n belangrike middel om met ons lede te 
kommunikeer. 

Ek het net een wens en dit is dat julle die nuwe 
redakteur sal ondersteun sodat ons nuusbrief kan 
voortleef!! 

 
SENIOR BRUGERS 
 
Daar is verskeie van ons Senior Burgers wat onge-

lukkig nie meer saamtrekke kan bywoon nie. Ons 
is egter gelukkig dat die meeste van hulle nog 
aktief kan saamkamp.  Met Jan Lombard wat ver-
huis het het Phillip Opperman aangebied om as 
Senior Burger kontakpersoon te dien.  Dankie 
Phillip. 

 
JEUG 
 
Soos julle weet het ons op voorstel van Marius 

Grobler die Welpie klub geloods gedurende 
hierdie jaar en ek kan omonwonde verklaar “Wat 
‘n sukses”.  Aan almal wat met hierdie aksie ge-
help het, baie dankie en ek glo dat jul elkeen baie 
trots is op wat jul daar gestel het. 

 
ALGEMEEN 
 
Aan die bestuurslede wat in die agtergrond hulle 

ding doen, baie dankie!  Dirk Stuart en Hannes 
Snyman, julle werk soos die Skim: niemand sien 
nie maar julle hardewerk word oral opgemerk. 
Aan elkeen wat ‘n bydrae gelewer het tot 
Luiperds se groei en sukses, weereens my 
opregte dank. Aan my vrou  Vinkie, ”Dankie dat jy 
my die geleentheid gebied het en vir  jou onder-
steuning sodat ek my pligte as voorsitter kon 
nakom”. 

Aan ons Hemelse Vader al die eer want net deur 
Sy genade en seëninge kan ons al hierdie voor-
regte geniet. Mag Hy ons seën met sy liefde en 
genade in die jaar wat voorlê. 

 
Ek dank u. 
 
André Swanepoel 
 

Luiperds Ou-baarde (bo 60) 
 
Kierie Brigade 
 
‘n Vriendin se kleindogter uit die stad het die af-

gelope winter vir ouma hulle op die plaas kom 
kuier. Sy kom in die kombuis net toe ouma die 
koolstoof met stronke stook, “Haai oumie wat is 
dit?”, net daar sien ouma die gaping vir ‘n bietjie 
opvoeding aan die stadskind. Sy vertel haar van 
stronke optel, mielies dors, perdekar ry en beeste 
met die hand melk. Selfs van die vorige geslag 
wat die vloere nog met beesmis gesmeer en in 
modder steenhuise gebly het. Opgewonde spring 
die dogtertjie van die stronkekas en klap haar 
handjies, “Haai oumie het oums dan saam met 
die Fillistyne groot geword?” 

Nou ja ons het lekker gekamp op Soetdoring en 
kleinkinders bly vir ons maar ‘n geskenk uit die 
hemel, so het Johan en Cecille ons weer Sa-
terdag bewys toe hulle tweetjies kom kuier het. 
Johan en Hettie het ook ‘n wollerige klein skadu-
wee gehad en wanneer Hettie nie insig was nie 
kon mens die soekende blaffie duidelik hoor. 

Phillip en Ans het natuurlik “kampsjampanje” in 
hulle are. Wanneer ons opstaan om huis toe te 
gaan, gaan hulle na die volgende kamp. Ai 
darem lekker nê. 

Willem was so gewoond om die afgelope maand in 
die donker te werk dat ons eers in die donker by 
die kamp aankom. Ek moes ook maar leer dat 
wanneer jy jou harde kop wil stamp, jy blou oë 
sal hê. 

Dit is vir ons ‘n riem onder die hart om te sien hoe 
ons jong kampvriende hulle kinders hanteer, 
maar dit gee ook ‘n vonkel in die oog om te sien 
watter sterk karakter party van ons welpies open-
baar. Ons kieriebrigade kuier heerlik saam met 
julle almal. 

Dankie SAWA Luiperds. 
Elsie Broxham 
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Dirk en Marietjie Stuart het na vier jaar se 
diens op Luiperdbestuur besluit om ‘n 

blaaskans te neem.  Lekker rus, sien julle 
volgende jaar! 

Ons sê Dankie! 



Huis Betsie Louw 
 
Luiperds het nou vir die sewende jaar agtereenvol-

gens hul eredienskollekte en welsyndonasies aan 
Huis Betsie Louw geskenk.  

Het jy al gewonder wie of wat is Huis Betsie Louw?  
Huis Betsie Louw is ‘n versorgingseenheid vir 
liggaamlik- en geestelikgestremdes in Witbank. 
Tannie Charlotte Venter, is ‘n dierbare mens wat 
haar hele lewe opoffer vir die versorging van 
gestremdes van Huis Betsie Louw.  Daar word 
huidiglik 23 gestremde persone versorg deur 2 
huismoeders en een matrone. Tannie Charlotte 
het alreeds met pensioen gegaan maar omdat 
hulle nie ’n geskikte matron kan kry nie is sy 
nogsteeds voltyds betrokke, so as julle van ie-
mand weet wat geskik sal wees, kontak gerus vir 
my of Tannie Charlotte.   

Die geld is al aangewend vir palisade verf, bad-
kamers opgradeer en vele meer.  Ons is oortuig 
dat elke rand wat ons al aan Huis Betsie Louw 
geskenk het aangewend is vir die doel waarvoor 
dit geskenk is. Gedurende die sewe jaar wat ons 
as Luiperds by Huis Betsie Louw betrokke is kon 
ons ‘’n bedrag van R16243.00 aan hulle oor-
betaal. 

Huis Betsie Louw is geheel afhanklik van dona-
teurs vir hulle voortbestaan.  Geen subsidie word 
vanaf die staat ontvang nie.  Luiperds, ek wil 
elkeen van julle uitdaag om op ‘n maandelikse 
basis ’n vaste bedrag aan hulle te skenk.  Ons is 
38 gesinne en as elke gesin slegs R100 per 
maand gee is dit R3800.00 per maand wat ‘’n 
groot verskil in hulle lewens sal maak. 

Indien jy besluit om deel te wees van hierdie 
geleentheid om aan ander te gee, maak asseblief 
die betaling in SAWA Luiperds se naam uit (dan 
sal hulle weet dit is deel van hierdie inisiatief) .  
Indien jy anoniem wil bly is dit ook reg.  Sou julle 
meer inligting benodig kan julle my kontak of eni-
ge een van die Bestuurslede.   

 
  Kom ons vat hande en maak ‘n verskil in hierdie 

mensies se lewens!!! 
 
Kontak Besonderhede: 
Charlotte Venter  
079 520 6551 
 
Huis Betsie Louw 
Bank Besonderhede: 
Bank: Nedbank 
Rek no: 1468036963 
Tak: 146805 
 
André Swanepoel 
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Tannie Charlotte Venter neem ons tjek 
van R3078.00 in ontvangs names Huis 

Betsie Louw. 



Oom Jan se Natuurrubriek 
 

Jangroentjie 

Hierdie suikerbekkie is seker die mooiste van al die 
suikerbekkies. Hul is volop in die Kaapse gebiede 
en die oostelike dele van RSA. Hul hou van fyn-
bos wêreld en graslande. Het ‘n lang bek en 
stert. Die wyfie is valer as die mannetjie. Hul eet 
insekte, spinnekoppe en drink nektar van 
blomme, veral lief vir alwyne. Bou ‘n ovaal nessie 
in lae bossies, meestal van spinnerakke, met ‘n 
sy ingang. Hul lê drie eiers en maak ‘n “tseep 
tseep” geluid.  

 

Gewone Janfrederik 
Hulle kom baie algemeen voor in RSA. Hulle is 

baie mak voëltjies. Hulle spring graag op die 
grond rond en soek na insekte. Eet ook graag 
allerande kombuiskrummels wanneer beskikbaar 
asook vrugte. Die geluide wat die voël maak is 
moeilik om te beskryf maar is mooi om na te 
luister. Hoor hom vroeg soggens en laat middae. 
Bou ‘n koppie vormige nessie, laag in bossies, 
amper op die grond en soms binne geboue in die 
snaakste plekke. Lê drie eiers.  

 

Die reënspinnekop. 

Hierdie spinnekop kan baie groot word en is baie 
aggressief as hul gepla word of wanneer die wy-
fie by haar eiers is. Baie doenig net voor dit reën 
en is lief om in huise in te kom. Hulle soek ‘n 
hoekie uit en sal lank daar bly. Sal net saans 
gaan jag en bedags in sy hoekie sit. Hy vang 
graag krieke, kokkerotte en ander goggas wat in 
die huis pla. Hy is skadeloos al is hy aggressief. 
Sy byt is soos ‘n by se steek. Seer vir tien minute 
en daarna ‘n jukkerige swelling vir twee dae. Hy 
lyk baie gevaarliker as wat hy is. Is ook maar net 
aggressief om homself te beskerm. 

 

Die Bobbejaan. 
Ons almal ken die stout kinders van die veld wat 

maar oral in RSA voorkom. Hoekom is hul so 
stout? Dit is as gevolg van die mens wat altyd 
troeteldiere van wilde diere wil maak en hul begin 
voer. Hulle is gevaarlik want hulle raak gou 
bederf. Selfs die luiperd val hom nie sommer in 
die dag aan nie, maar saans is hy weerloos dan 
is hy ‘n maklike prooi. Daar is baie verskillende 
soorte te kry in die wêreld. 
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Jangroentjie 

Gewone Janfrederik Die Bobbejaan 

Die reënspinnekop 
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Welpieklub  

Voltooi die kolletjies en kleur my in 
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Liewe Luiperd tiener  
 
Ons almal was jonk en het gedink ons is groot. En 

dat ons nie tyd het vir alles nie, veral in die skole 
wat soveel tyd in beslag neem. Maar soms in die 
lewe moet ons net ‘n bietjie stil staan en dan vra 
of ons regtig groot is.  

Hier is ‘n stukkie wat ek met julle wil deel en vir jou 
vra of jy tyd het om saam met God 
aartappelskyfies te eet.  ’n Klein seuntjie wil bitter 
graag die Hemelse Vader ontmoet.  Hy besef dat 
dit sal tyd neem om te reis na waar die Here 
woon!  Dus pak hy in sy tas ’n pakkie 
aartappelskyfies en ’n 6-pak vrugtesap en toe 
begin hy met sy reis. Toe hy ongeveer drie 
blokke van sy huis af is, ontmoet hy ’n ouerige 
man.  Die man het in die speelpark gesit en 
stilweg gestaar na die duiwe wat op die grond 
rondloop.  Die seun gaan langs die oom sit en 
maak sy tas oop.  Hy was van plan om van sy 
vrugtesap te drink, toe hy opmerk dat die ou man 
honger voorkom.  Hy bied toe vir die oom van die 
skyfies aan.  Dankbaar neem die ou man dit, 
terwyl ’n vriendelike sagte glimlag oor die ou man 
se gesig versprei, soos hy na die seuntjie kyk.   
Die ou man se glimlag was verskriklik mooi dat 
die seuntjie dit weer wou sien, en hy bied vir die 
oom ’n blikkie koeldrank aan.  Weereens glimlag 
die ou man teenoor die seuntjie.  Die mannetjie 
was verheugd!  Die hele middag sit die twee daar 
eet en glimlag teenoor mekaar – sonder om ’n 
woord te sê. Toe dit skemer word, besef die 
seuntjie hoe moeg hy was en hy staan op om te 
loop.  Skaars het hy ’n paar treë gegee, of hy 
swaai om.  Hy hardloop na die ou man terug om 
hom ’n drukkie te gee. Hy kyk op na die ou man 
en gee hom die grootste glimlag ooit . . .. 

Toe die seuntjie na ’n kort tydjie die voordeur van 
hul huis oopmaak, was sy moeder verbaas om 
die vrolike gesiggie te sien.  Sy vra hom, “Wat 
het jy vandag gedoen wat jou so gelukkig 
maak?”  Hy reageer spontaan, “Ek het middagete 
met God gehad.”  Nog voordat sy moeder kon 
reageer, voeg hy by, “Weet jy wat, Ma?  Hy besit 
die mooiste glimlag wat ek nog gesien!”  

Intussen het die ou man, ook oorweldig van geluk 
by sy huis aangekom.  Sy seun was verstom oor 
die blik van tevredenheid op sy Pa se gesig.  Hy 
vra, “Pa wat het jy vandag gedoen wat jou so 
gelukkig maak?”  Die ou man antwoord, "Ek het 
aartappelskyfies saam met die Here in die park 
geëet.” Voordat sy seun kon reageer, voeg hy by, 
"Weet jy, hy is veel jonger as wat ek verwag het!”  

Te dikwels onderskat ons die krag van ’n 

aanraking, ’n glimlag, ’n vriendelike woord, ’n 
geopende oor, ’n eerlike kompliment of die 
kleinste omgee-daad, almal het die vermoë om 
die lewe te verander. Mense kom in ons lewens 
vir ’n rede, ’n seisoen, of lewenslank!  Omhels 
almal gelykwaardig!!  Geniet middagete met 
God . . . . . bring skyfies.  Laat hulle besef hoe 
belangrik hulle is.  Ek het!!!  God sit steeds op Sy 
troon.  Jy mag deur ’n moeilike tyd nou gaan, 
maar die Hemelse Vader is gereed om jou te 
seën op so ’n wyse wat Hy alleen kan doen.  
Behou die geloof! My opdrag was om minstens 
vier mense te kies wat ek graag wil hê die Here 
moet hulle seën.  En ek het jou gekies.   

Die volgende gebed is kragtig, en gebed is een 
van die genadegawes wat ons ontvang 
het.  Daar is geen koste aan verbonde om te bid 
nie – slegs voordele en voorregte.   Laat ons 
nooit ophou om vir mekaar te bid nie.    

Die gebed:   
 Onse Hemelse Vader, ek smeek U om my familie, 

vriende, hulle familie te seën.  Openbaar aan 
hulle U Liefde en Trou.  Liewe Heer ek smeek U 
dat U hul geestelik sal bemoedig en deurentyd 
sal aanspreek en beheer.  Waar daar pyn is, 
skenk hulle U vrede en genade.  Waar daar 
vertwyfeling is, bevestig ’n hernieude vertroue in 
U deur U genade.  Seën ons en hul huise, 
gesinne en familie, finansies, hul uitgang en 
ingang. In U grootse Naam pleit ek dit, Amen 

 
Marius Grobler 

Tienerhoekie 

Saam wie gaan jy jou volgende 
gesprek op die parkbankie voer? 
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Luiperds Kampnuus: 
 
Presidente Saamtrek 
Klipdraai 
17-21 April 2014 
 
SAWA se Presidente saamtrek het vir verskillende 

mense verskillende betekenisse.  Vir my sal dit 
altyd die belewing van die groter SAWA wees wat 
my bybly. Hierdie is ook ‘n saamtrek wat by die 
Paasnaweek pas, die eredienste en boekevat 
geleenthede se temas vind aansluiting by die 
groot offer wat Jesus vir elkeen van ons gebring 
het. 

Hierdie jaar se Presidente is bygewoon deur 279 
woonwaens waarvan Luiperds 6 was. Phillip en 
Ans het al Dinsdag saam met die Senior Burgers 
begin kuier, maar uitgekuier was hulle beslis nie.  
Luiperds en Suid-Oos het staanplekke gedeel 
(hulle was ook 6) en dit opsigself het vir ‘n groot 
gekuier gesorg. Daar is saam gebraai, pot ge-
maak en Koos se Wimpie ontbyt was uit die 
boeke! 

Ons was verantwoordelik om Donderdagaand die 
volk van hamburgers te voorsien. Die twee hon-
derd hamburgers was uitverkoop lank voordat 
ons nog daaroor kon wonder. Dagbestuur was in 
volle sterkte daar en het ons bygestaan.  “Baie 
Dankie!!” Aan almal wat betrokke was met die 
aankope en dan die verweking daarvan, “Baie 
Dankie!!” Die verkope was ‘n reuse sukses.  

Koos, jammer dat hulle jou vleis van jou brood af 
verkoop het.  Aan BDW wat die souse en bakkies 
voorsien het, “Baie Dankie”, onthou ons weet nou 
van julle.  

Donderdagaand is Rina Storm ongelukkig in die 
hospitaal opgeneem met ‘n bloedklont in die long. 
Rina ons gebede gaan op vir jou!    

Vrydagoggend is die naweek geopen deur SAWA 
President, waarna Ds. Johan van die Bybel-
genootskap met ons gepraat het oor “Gesindheid 
van Jesus” Hierdie was dan ook die tema deur 
die hele naweek. Die res van Vrydag is soos ‘n 
Sondag deurgebring soos dit hoort. Die ruikers in 
die saal, is elke jaar kunswerke in eie reg met ‘n 
tema wat by die geleentheid pas, sien fotobeeld. 

Saterdagoggend het die groot fees begin.  Hierdie 
is die enigste geleentheid waar daar fondse vir 
SAWA se nasionalekas bymekaar gemaak word 
en dit help dan om ons ledegelde so laag te kan 
hou. Daar was verskillende stalletjies, pap en 
kaaings, Kerrie en rys, jorsies, biertent, braaiers, 
wit olifant, spookasem, koffie met ‘n wha, en vele 
meer.  Die wynveiling en die boeresport het ook 
vir hulle eie opwinding gesorg.  Lance het amper 
die wyn wat hy geskenk het, teruggekoop.  

Saterdagaand het ons ‘n vertoning van Francois en 
Elizabeth bygewoon.  Wat ‘n voorreg om na Afri-
kaanse musiek te kon luister sonder doef-doef. 

Sondagoggend na die Paasdiens, is die kinders 
(120 van hulle) met ‘n skattejag besig gehou deur 
Dagbestuur se dames.  Sondag het die meeste 

Luiperds en Dagbestuur het ‘n gesamentlike poging aangewend en die hamburgers was ‘n wenner.  
R2531.00 kon aan SAWA  se kas gegee word. 
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Johanna van Biljon se ruikers het Jesus se  Intog, Dood en Opstanding uitgebeeld 

mense gepot.  Ons was nie uitgesluit nie, ’n 
groentepot (met hoeder) en ’n cholestrolpot (met 
vleis) is opgetower en ons het laat wiel. Elaine 
het geknie en Peet het gebak en die resultaat 
was ‘n lieflike potbrood.  Vinkie het haar bier-

broodjies sommer ge-oond en saam met die pot-
brood en Suid-Oos se varkvet het dit heerlik 
saam met die potte gegaan. 

Maandag het ons almal by Koos se Wimpie byme-
kaar gekom en ‘n grootse poging aangewend om 

Saterdagoggend se fees was voorwaar ‘n FEES!! 
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alles wat nog in die yskaste was, gaar te maak 
en op te eet. Luiperds die Presidente is voorwaar 
‘n lieflike ervaring.  Volgende jaar tree Luiperds 
en Suid-Oos op as die kampkommandante wat 
beteken dat ons elkeen van julle gaan benodig 

om hierdie taak suksesvol aan te pak.   
 
André Swanepoel 

Francois en Elizabeth het ons op eg Afrikaanse musiek getrakteer 

Daar was darem ook tyd vir eet en ontspan 



Luiperds Kampnuus: 
 
Seekoeigat 
30 Mei 2014 –01 Junie 2014 
 
Seekoeigat is ‘n oord net anderkant Loskopdam. 

Dit was vir baie Luiperds hulle eerste saamtrek 
by hierdie oord.   Aangesien die oord langs die 
Olifantsrivier gelëe is, was dit natuurlik visvang 
naweek.   

Vrydagaand is sop, sjerrie en vetkoek voorsien, dit 
is immers winter.  Almal was gaande oor Tannie 
Vinkie se sop en van die 22 liter sop het wynig 
oorgebly. Ons was 12 Luiperds en 5 gaste wat 
die saamtrek bygewoon het.  Johan en Elmarie 
Opperman het almal verras met hulle hobopak-
kies wat aan elke gesin oorhandig is. Die kinders 
het ook elkeen ‘n verrassingspakkie ontvang. 

Vinkie het Saterdagogggend vir ons boeke gevat 
waarna die visvang in alle erns begin het. Die 
begin was indrukwekkend maar helaas wou die 
vis maar net nie byt nie. Johan se een groot vis 
en JW se een was toe die enigste visse wat uit 
die rivier gehaal is.  Aangesien die twee nie in 
aanmerking gekom het vir enige pryse nie moes 
Johan maar innoverende maniere vind om die 
pryse te kon uitdeel.  Ons twee gaste vanaf 
Noord Kaap het oor die middag veilig aangekom 
en kon hulle die res van die saamtrek meemaak. 

Saterdagaand het ons die lapa betrek en heerlik 
saam vleisgebraai.  Sidney Lourens het sy pyp-
oond gedemonstreer en heerlike brood gebak 
tewyl Frans Groenewalt, van Noord Kaap, almal 
gaande gehad het met sy rieldans so eg uit  
Namakwaland. 

Sondag het Johan Opperman die diens 
waargeneem en Elmarie het op haar ken-
merkende “Tannie Varkie “ manier elkeen laat 
skaterlag.  Phillip en Ans Opperman het ook hulle 
toekenning vir 120 Streeksaamtrekke ontvang.  
Ekself en ons gaste van Noord Kaap het toe 
gegroet en vir ‘n paar daggies wildtuin en Swadini 
toe vertrek. 

Dankie aan elkeen wat vir ons die saamtrek iets 
besonders gemaak het. 

 
André Swanepoel   
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Johan Opperman met sy hobopakkie op pad 
viswaters toe 

Aktiwiteite vir ons Welpies is deel van ons 
kampprogram 

Waar’s die vis dan? 

Die manne het hard gewerk met die visvang, 
maar aai tevergeefs 

Phillip en Ans het hul 120ste Streeksaamtrek 
bygewoon 
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Hi, gedra jou ons werk hier met kos! 

Rina het hard probeer om by Frans te bly met 
die rieldans 

Die pypoond 

Saterdagaand se braai was ‘n groot gekuier  Nie eers ons gaste is oorgeslaan toe die 
varkies uitgedeel is nie 

Johan & Elmarie Opperman het die ster-
toekenning ontvang vir al die moeite wat hulle 
gedoen het om van die saamtrek ‘n sukses te 

maak 

Ons Welpies is baie trots op hulle plaatjies 



Luiperds Kampnuus: 
 
Swadini 
13 - 22 Junie 2014 
 
Dagse Luiperds! 
 
Dit was toe al weer sulke tyd! “Toer, Toer en weer 

Toerplesier ”!!!!! 
 
Dit was weereens aangenaam om saam met so ’n 

groep medeSawanante en familie te kamp. Dit 
was voorwaar ook weer een van die lekkerste 
”streektoere” wat ons gehad het, so in die natuur 
en dit nogals in die Laeveld (Witrivier, Swadini en 
Wildtuin). 

Drie gesinne het die toer afgeskop en eers by Ben-
Mari, ’n minder bekende oord te Witrivier, gestop 
en drie dae oorgebly.  André en sy gevolg, twee 
gaste vanaf Noord Kaap, het reeds vanaf 1 Junie 
2014 hulself gaan ingrawe by die Wildtuin vir ’n 
week waarna hulle ’n week voor die res van ons 
na Swadini verskuif het. Hier het hulle rustig op 
ons ander drie se koms gewag. 

Ons ander drie, Francois, Peet (alias Petrus Male-
ma) en Phillip van die toergroep, het Maandag 
16de Junie 12:00 by André hulle aangesluit. 
Hierdie keer was die Storms kinderloos. Met ons 
aankoms verwelkom Vinkie ons toe met ’n ys 
koue lafenis terwyl ons vir die uitgaande kam-
peerders moes wag om klaar op te pak voordat 
ons kon kamp opslaan. Daarna is daar vinnig 
kamp opgeslaan waarna elkeen maar sy eie ding 
gedoen het en net luilekker in en om die 
woonwaens gekuier het. 

Om 17:30 het André vir ons boeke gevat waar daar 
toe sommer twee regte SAWA gaste, Denzel en 
Fransie Strydom, van streek Strelitzia, by ons 
aangesluit het vir die daaglikse boekevatsessies. 
Hulle het daarna in regte SAWA tradisie, lekker 
saam ’n vleisie gebraai. Die res van die aand het 
ons almal luilekker om die kampvuur gekuier en 
na die bosnagapies se geroep geluister. Ons het 
hulle deur middel van flitsligte besigtig voordat 
almal gaan inkruip het vir ’n lekker nagrus. 

Hierdie toer was beplan om ’n luilekker “loslit”toer 
te wees en daar was geen vooraf besprekings en 
of reëlings getref nie en daarom kon elkeen doen 
soos hy goed dink. Daar was elke oggend ’n 
voorstel gevra van wat vandag gedoen moet 
word en dan is daar later die middag weer saam 
gekuier en gesels. 

Dinsdagoggend het Francois vir ons boeke gevat 
waarna ons almal saam in die kamp ’n lekker 
ontbyt geëet het. Ons het Francois se Bussie 
ingeruim en die 7 sitplek na ‘n 8 sitplek verander 
en die area as ’n groep gaan verken (Ans kon nie 
meer wag om ’n jaarlemoen te eet nie). Daar is 
vinning gestop om die nodige verversings en kos 
voorrade aan te koop en toe is die aangrensende 
plase deurgery op soek na vars groente vir die 
volgende dag se boere-ete wat deur die dames 
beplan is . Die res van die dag is daar maar   we-
er luilekker in en om die woonwaens gekuier 
voordat ons die aand na ete weer almal saam om 
die kampvuur gekuier het voordat ons almal gaan 
inkruip het vir ’n lekker nagrus. 

Woensdagoggend het Peet die boekevatsessie 
waargeneem waarna ons weer as ’n groep gaan 
kyk het hoe dit by die “Garden of Eden” lyk en 
sommige lede toe sommer lekker wafels geëet 
het. Met die terugkoms by die woonwapark het ’n 
paar van ons gou gaan plek bespreek vir Vrydag 
se bootrit op die dam. Terwyl die vrouens die 
aandete voorberei het, het ons mans elkeen 
maar weer sy eie ding gedoen het, party het die 
oord gaan verken terwyl die ander maar lekker lui 
in die kamp rond gesit het. Ons SAWA vriende 
(Denzel en Fransie) sluit later by ons aan vir die 
gekookte aandete waarna ons almal toe weer 
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Bosnagapie 

Die lekkerte het by Ben-Mari begin 

Die Venters, Storms, Oppermans en  
Swanepoels het lekker gekuier 



saam om die kampvuur gekuier het  maar redelik 
vroeg gaan inkruip vir die rit deur die wildtuin wat 
beplan was vir die volgende dag  

Donderdagoggend vroeg (05:00) vertrek ons in 
twee voertuie na die Orpenhek waar ons ook toe 
net betyds was vir die hek om oop te maak vir die 
rit deur die wildtuin. Ons het by Satarakamp 
aangedoen voordat ons vir “brunch” by Timba-
watiruskamp gestop het. Na ete het ons vertrek 
na Olifantskamp om bene te rek voordat ons Let-
aba toe vertrek het. Na ’n besoek aan die Oli-
fantssaal het ons die pad terug kamp toe 
aangedurf. Ons is toe by Phalaborwa hek uit en 
was ons ontnugter deur die toestand van die 
eerste gedeelte van die pad tussen Phalaborwa 
en Hoedspruit. Ek glo tot ’n Microlight sal skud so 
erg was die pad verbrokkel! Terug in Hoedspruit 
is daar eers by die Spur gestop vir ’n lekker 

aandete. Party het tradisioneel gebly met die 
bestellings terwyl ’n paar ander maar 
“morsig” (Rib en Wings) geëet het. Na ’n lekker 
ete by die Spur is daar reguit terug kamp toe 
waarna almal maar vroeg gaan inkruip het as ge-
volg van die uitputting van die lang dag deur die 
wildtuin. 

Vrydagoggend 05:00 besluit Francois en Vinkie toe 
om te gaan stap. Hulle besluit toe om die pad 
tussen die woonwapark en die oordhek aan te 
durf, tot hulle verbasing kom hulle agter na groot 
moegheid en baie seer voete dat die stappie nie 
net sommer ’n vinnige een was nie maar ‘n hele 
10.2 km vêr was. Hulle het dit nie weer gedoen 
nie!!! André het gesorg vir die boekevat waarna 
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Luiperds KAN kos maak 

Garden of Eden teetuin is ‘n moet vir die natu-
urliefhebber 

Die wildtuin bly maar ‘n besondere plek.  Indien jy by die groot vyf verbykyk, begin jy eers die wildtuin raak 
sien. 



ons lekker paela ontbyt gemaak het voordat ’n 
paar die bootrit aangepak het en toe sommer 
daarna ook die omgewing om die dam gaan be-
sigtig het. Toe ons later terug in die kamp kom, 
het die dames weer op erg tradisionele manier 
“Spaghetti Bolagnaise” voorberei vir aandete. Na 
die aandete is daar weer lekker om die kampvuur 
gekuier voordat almal maar weer gaan inkruip 
het. 

Saterdag 08:00 het Denzel vir ons die laaste 
boekevat behartig voordat hulle wildtuin toe ver-
trek het. Na ete het Peet en die vroue die dorp 
gaan aandurf terwyl die ander maar stadig begin 
opslaan het. Later die middag het ons afsluiting 
gehou met die kas wat weer ’n lekker hupstoot 
gekry het aangesien die skinderbekvrouens (Ans, 
Rina, Elaine en Vinkie) niemand oor die hoof 
gesien het nie. Elkeen is beloon met sy eie klein 
varkie. Vinkie is beboet met die Windpomp, Fran-
cois met die Groot vark en die Mita is opgeraap 
deur Peet. Rina is heelwat later genomineer vir 
die Ster van die toer vir haar ywer en en-
toesiasme waarmee sy die toer beplan het. 
Dankie vir die geskenkies Rina!! 

Na die afsluiting is daar gou klaar opgepak sodat 
André en Vinkie Sondagoggend vroeg kon wikkel 
om huis toe te gaan met die res (die wegbrekers) 
wat die wildtuin kon invaar. 

Een ding kan ek verseker sê! As jy nog nie saam 
met die span Luiperds getoer het nie, moet jy 
beslis nie die volgende toer en of sy wegbreker 

misloop nie, aangesien ons dan weer ’n ander 
deel van die land gaan besoek en verken. Vol-
gende jaar is dit die Natal se Noordkus wat aan 
die beurt gaan kom. So die van julle wat ook nog 
nie bespreek het om iewers te gaan kamp nie, 
moet gou spring om teleurstellings te voorkom.  

 
Luiperdgroete 
Toerleiers 
Francois & Rina Storm  
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Swadini se oord is  beslis op ‘n hoë 
standaard 

‘n Bootvaart op die Blydepoortdam bly maar ‘n belewenis.  Blydepoort is die 3de grootste canyon in die 
wêreld.   



Luiperds Kampnuus: 
 
Soetdoring AJV 
01-03 Augustus 2014 
 
Waarom daar in die Winter AJV gehou moet word 

sal ons maar aan ons stigters moet vra.  Ek kan 
verseker aan tye in die jaar dink waar die temper-
atuur sal bydra tot die verbeterde teen-
woordigheid by almal se AJV’s.  Koue ten spyt 
het ons afgesit na Soetdoring Vakansieplaas 
naby Vereeniging.  Ons was 13 Luiperds en een 
gas wat die koue aangedurf het.  

Vrydagaand het die voogde aan ons lede kerrie en 
rys voorsien. Ons het almal saam geëet en som-
mer van mekaar se potte geproe. Dankie aan 
Vinkie, Elaine en Rina wat die volk gevoed het.  
Vrydagaand het , koue ten spyt, in ‘n kuier om die 
kampvuur ontaard. Vuurmaak hout was daar 
oorgenoeg en dit is ook nie gespaar om die vuur, 
wat maar gesukkel het om aan die brand te kom, 
aan die gang te hou nie. 

Saterdagoggend het Marietjie, Monique en Marius 
deurgekom vir die vergadering.  Monique het ook 
ons toekenningstafel pragtig laat lyk.   

Tydens die AJV is verskeie sake hanteer en be-
spreeking het in goeie gees plaasgevind.  My 
voorsittersverslag sal in Spore verskyn vir julle 
wat nie die vergadering kon bywoon nie. 

Ons het ook die toekennings tydens die verga-
dering uitgedeel (sien fotobeeld) en die res van 
Saterdag net gekuier.  Ons welsyn donasie het 
ons weer aan Huis Betsie Louw geskenk en sal 
eersdaags oorhandig word. 

Saterdagaand is vleis gebraai en weer saam om 
die kampvuur gekuier.  Dankie aan almal wat die 
bykosse voorsien het.  Ons is weereens as “dik” 
vriende uitmekaar.  So, koue ten spyt, het ons ‘n 
heerlike kuier naweek beleef. 

Sondag is op die gebruiklike manier met erediens 
deur Johan Opperman en ons gewilde  varkies 
afgesluit.  

Aangesien ons Welpies vir ons belangrik is het 
Francois seker gemaak dat hulle elkeen ‘n varkie 
gekry het en Janno is vir sy hulpvaardigheid  
beloon met  oom Groot Vark. 

 
André Swanepoel 
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Rina, Elaine en Vinkie het gesorg dat ons 
die hele naweek kon vr…..  eet!  Dankie 
ook aan die Stuarts en Groblers vir die 

knoffelbrood. 

Luiperds ken van kampvuur kuier 

Luiperds se trofee tafel lyk te spoggerig 
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Janno is beloon vir sy harde werk met 
Oom Vark 

Piet & Delene Opperman het na hulle 
“100ste” saamtrek as gaste besluit hulle 

hoort by Luiperds 

Bestuur vir 2014-2015 is Renier Venter, 
Maryke Storm, Francois Storm, Marius 

Grobler, André Swanepoel, Peet Venter, 
Hannes Snyman en Connie Snyman 

Van kleins af al plaatjie jagters! Welpies is 
in ekstase oor elke plaatjie wat hulle 

ontvang al is dit ‘n varkie 

Luiperds wat die AJV bygewoon het 
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Peet Venter het ‘n spesiale Streekmeriete 
toekenning ontvang vir die ondersteuning 

met die stigting van die Welpie klub 

Phillip Opperman, Vinkie Swanepoel en 
André Swanepoel het Gebiedsmerietes 

ontvang vir 32 verdienstes 

Rina Storm, Elmarie Opperman, Cecile 
Bosch, Jan Jombard en Antoinette Lom-

bard het Streekmeriete toekennings 
ontvang vir 8 verdienstes 

Johan & Cecile Bosch het hulle 40ste 
Streeksaamtrek bygewoon 

Phillip & Ans Opperman het 225ste Alge-
mene Saamtrek bygewoon.  So as julle 

wenke oor kamp soek weet julle waar om 
aan te klop 

Wennie & Laura Opperman het hulle 10de 
Streeksaamtrek bygewoon en Elmarie Op-
perman ontvang ‘n verdienste vir ledewer-

wing omdat sy hulle aangesluit het 
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Wennie Opperman het die Buffel trofee 
ontvang vir ledewerwing 

Elmarie Opperman het die Renoster  
trofee ontvang vir Diens buite SAWA 

André Swanepoel het die Leeu trofee 
ontvang vir Beste bydrae tot die Spore 

Dirk Stuart het die Luiperd trofee ontvang 
vir Spesiale Erkenning 

Francois & Rina Storm, André & Vinkie 
Swanepoel, Phillip & Ans Opperman en 

Peet & Elaine Venter het die Olifant trofee 
ontvang vir Meeste streeksaamtrekke by-

gewoon 

Marius & Monique Grobler het die  
Luiperd van die Jaar trofee ontvang vir 

die  Welpieklub 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2014 
Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 woonwaens per 

staanplek per nag 

Badplaas  19 September 2014  21 September 2014  R180.00 

Koppisol Nasionaal  10 Oktober 2014  12 Oktober 2014  R420 vir naweek Senior Burgers R300 

Koppisol Kerskamp  21 November 2014  23 November 2014  R400 vir naweek 

       

Vir die Boskok 
 
Biltong omelet 

Jy het nodig: 
’n Pan met ’n deksel. 
Twee groot eiers. 
Gekerfde beesbiltong 
Cheddar-kaas 
Tamatieskywe 
Italiaanse kruie (Robertson se Italian Herbs werk 

goed) 
Bovril, Oxo of Marmite (opsioneel)  
Só maak jy: 
Braai die gekerfde biltong in ’n pan. Beesbiltong 

werk lekker, maar enige biltong sal die trick doen. 
Wanneer jy die beesbiltong braai, ontsluit dit ’n 
lekker geurtjie.  

Neem die twee eiers en skei die gele en die 
eierwit.Klits nou die eierwit apart totdat dit lekker 
skuim. As dit klaar is, gooi jy die eiergele by en 
klits vir nog ’n rukkie totdat dit goed gemeng is. 
Wanneer jy die eierwit apart klits, het jy ’n meer 
“fluffy’’ en pofferige eiermengsel – en uiteindelik 
omelet. 

Gooi die gebraaide biltong in die geklitsde 
eiermengsel en gooi dan die hele spulletjie in die 
warm pan. Sorg dat die hitte laag is, anders gaan 
die omelet brand. Sit dadelik die deksel op sodat 
die hitte die omelet ook van bo af kan gaarstoom. 
Dis een van die geheime van dié omelet: Die 
biltong is ín die eier, nie bo-op nie. Die 

Spanjaarde maak ’n soortgelyke gereg wat hulle 
Tortilla de Patatas noem. Hulle gooi allerhande 
goed in die eier, van ham tot aartappels. 

Na ’n minuut of so haal jy die deksel af, pak die 
tamatie op die omelet, gooi gerasperde cheddar 
bo-oor, “sprinkel” die Italian Herbs bo-op en sit 
die deksel vinnig terug. 

Na ’n minuut –of twee sal die kaas mooi gesmelt 
wees. Gebruik jou gesonde verstand as die 
eiermengsel nog rou lyk, is dit omdat dit, wel, nog 
nie gaar is nie. Wag dan nog ’n minuut of twee 
en kyk of dit gaar is. Die deksel bo-op sal help 
dat die eier gelyk van bo en onder af gaar word.  

Staan terug soos ’n legende, maak oop die deksel 
en skep die omelet uit met ’n spaan.  

Next level stuff:As jy Bovril, Oxo of selfs Marmite 
het, kan jy dit bo-op die omelet smeer vir daai 
ekstra vleis- en soutsmaak. 

Ingestuur deur Marius Grobler  

 
Lief 
Ons het twee Welpies bygekry nl. Amé Opperman, 

dogter van Erenst en Chantall Opperman en  Ka-
linka Nel dogter van Werner en Celani Nel. Dit 
maak natuurlik van André en Vinkie Swanepoel, 
Johan en Elmarie Opperman, sowel as Johan en 
Cecile Bosch weer grootouers. Kalinka Nel is uit 
die hospitaal. 

Phillip Opperman se handoperasie was ‘n sukses 
 

 
Leed 
Lawrence van der Westhuizen het begin met 

chemo.  
Phillip Opperman het ‘n handoperasie ondergaan. 
Dirk Stuart is nog siek maar dit gaan beter.  
Elaine Venter se skoonsuster is ook baie siek.  
Rina Storm se oom is oorlede.  
Ans Opperman se swaer, André van Wyk se kan-

kertelling is weer op.  
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Monique Grobler (24) 
 
 Augustus 
Susarie Pienaar (06)  
Lizette Rossouw (11) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
Dina Hilligenn (31) 
 
September 
Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Sandra Labuschagne (04) 
Dehandré Grobler (04) 
Antoinette Lombard (16) 
Peet Venter (16) 
Laura Opperman (19)  
Gerrie Olivier (24)  
Jaco Rossouw (27)  
Martin Nagel (27) 
Lappies Labuschagne (28)  
Anri Nabal (30) 
  
Oktober 
Phillip Opperman (01) 
Ronelle du Plooy (01) 
Callie Jacobs (05) 
JW Opperman (06) 
Berdine Mostert (11) 
Elaine Venter (12) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Maré Lourens (26) 
Hayley Venter (29) 
 
November 
Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Louis Hilligenn (19) 
Marius Grobler (25) 
Johan Bosch (26) 
Erenst Opperman (29) 
 
Desember 
Jay-cee Camper (04) 
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) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 
Mei 
Francois & Rina Storm (02) 
Nico & Ronelle du Plooy (05) 
 
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 Labuschagne (10) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 
September 
Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 
Oktober 
Johan & Berdine Mostert (04) 
 
November 
Louis & Dina Hilligenn (19) 
Sidney & Maré Lourens (21) 
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) 
Lumé Storm (02) 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Jan Lombard (16)  
Chohané Janse van Rensburg  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
Chanelle Venter (31) 
 
Februarie 
Vinkie Swanepoel (10) 
Piet Opperman (13)  
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) 
Sidney Lourens (15) 
Belinda Campher (22)  
Lizinda de Kock (27)  
Ian Storm (27)  
Nettie Terblanche (30) 
Mary-Ann Pretorius (31)  
 
April 
Francois Storm (08)  
Johan Opperman (08) 
Amoné Venter 26) 
 
Mei 
Dorea Burger (04)  
Pieter  Nabal (04)  
Nico du Plooy (5) 
Maryke Storm (06)  
Connie Snyman (16)  
Amé Opperman (16) 
Leané Jacobs (27) 
Lourens Jacobs (27) 
Elmarie Opperman (29)  
Machteld Cornelius (31)  
 
Junie 
Johan Mostert (03)  
Celani Nel (04) 
Delene Opperman (05)  
Marcelle Jacobs (09) 
Kalinka Nel (16) 
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)  

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 
Spoelstra    Cindy 
Benecke    Joy 
 
Kinders(tot graad 12) 
Opperman  Zian, Amé 
Spoelstra  Chohane,Johan,Josh 
 
Grobler Marius & Monique 
Stuart         Dirk & Marietjie 
Jacobs  Callie & Riana 
Nabal  Pieter & Luzanne 
Terblanche Frank & Nettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Grobler  Dehandré 
Jacobs   Marcelle, Leané, Lourens 
Nabal   Anri, Righardt 
 
Storm  Ian & Maryke 
Bosch      Johan & Cecile 
Hilligenn Louis & Dina 
Lourens Sidney & Maré 
Nel     Werner & Celani 
 
Kinders(tot graad 12) 
Nel  Caramia, Kalinka 
Storm   Lian, Miné, Lumé 
 

Venter  Peet & Elaine 
Burger         Hennie & Dorea 
Mostert         Johan & Berdine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Snyman Hannes & Connie 
Du Plooy  Nico & Ronelle 
Opperman JW 
Opperman Piet & Delene 
Opperman Wennie & Laura 
Pelser       Johan & Petra 
 
Storm       Francois & Rina 
Cornelius Jasper & Machteld 
Opperman  Phillip & Ans 
Pienaar  Susarie 
Rossouw Jaco & Lizette 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius   Zurika, Ruan 
 
Venter  Renier & Chanelle 
Broxham Willem & Elsie 
Campher Hannes & Belinda 
Labuschagne Lappies  & Sandra 
Swanepoel   Johan & Hettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Campher Jay-lee, Layton 
Venter  Hayley, Amoné 
 
 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

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

Ondervoorsitter Peet Venter 071 227 9368 karcher@secunda.co.za 

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

Sekretaris Marius Grobler 076 403 6063 marius.grobler2@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Francois Storm 082 809 7894 francois.storm@sasol.com 

Addisionele lid 
 

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

Addisionele lid 
 

Renier Venter 072 328 4953 renier@pelecane.co.za 

Addisionele lid 
 

Maryke Storm 082 713 0044 Maryke.storm@sasol.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. 


