
Braaidag 2020
~Clarissa Meyer & AninaMichelle Naudé

Musiek, gewone klere, geen skool, komberse op die gras, piekniekmandjies en ‘n braai…

‘n MASSABRAAI!

Op 23 Oktober het ons skool ‘n MassaBraai gehou. Ja, jy’t reg gehoor! Geen skool, net ‘n dag van 
braai en saam met jou vriende kuier, elke SuidAfrikaner se droom.

Elke leerder is gevra om hul eie vleis, drinkgoed, 
eetgerei en komberse te bring. Ons het afgepak op 
die veld en die pret het begin deur te ontspan en 
lekker te kuier. Almal se vleis is sommer deur ‘n paar 
oulike leerders gebraai. Dit is net weer ‘n bewys dat 
hier by Die Wilgers ons almal ‘n familie is. Selfs 'n 
paar onderwysers het aan die affêre deelgeneem.

Baie dankie aan ons Matriekraad 2020/2021 wat 
hierdie dag vir ons so lekker gemaak en beplan het. 
Ons kon nie vir ‘n beter dag gevra het nie. Ons het 
bewys dat selfs ‘n wêreldwye pandemie nie ons 
Wilgiegees kan breek nie!

Graad 8's

Graad 10's hou piekniek

Graad 11's by die massabraai



m n r   e n   m e j   w ı l g ı e

2020 het die jaar se Mnr en Mej Wilgie finaliste op ‘n wilde avontuur gevat! 
Nadat ons gedink het die jaar se kompetisie gaan afgestel word, kry ons nuus dat die span en 
deelnemers kreatiewe oplossings gevind het wat steeds "Covidvriendelik" is. Wie sou raai dat jou rok 
en masker by mekaar moet pas? Wat gewoonlik ‘n "glitz and glamorous" aand sou wees, het in ‘n 
Afrikageïnspireerde dans verander. 

Die finaliste moes vir die dans hulle eie Afrika
juwele maak as deel daarvan om die kunste te 
vier! Hulle kon ook die geleentheid kry om die 
eregas, RuanJosh tydens die onderhoude te 
ontmoet. Hou @hsdiewilgers se sosiale media 
platforms dop om die deelnemers se onderhoude 
en dansie te sien! 
Hopelik is hierdie die enigste "pandemicpageant" 
wat ons skool sal moet hou. Alhoewel daar baie 
uitdagings was, kon mens steeds agter die 
maskers die gelag hoor en die genot sien!
Op 11 Desember het die oomblik waarvoor almal 
gewag het, aangebreek. Baie geluk aan Josias 
de Wit en Justine Moorhouse wat as Mnr & Mej 
Wilgie aangewys is. Sowel as Gavin Sevenster 
en Andrea Naudé wat 1ste Prins en Prinses en 
Zerwick de Lange en Zané Grobler wat 2de Prins 
en Prinses is. Zané Grobler en Connor Pelser is 
ook aangewys as die paartjie met die meeste 
stemme.

Rokke, pakke en...MASKERS?! 
~Justine Moorhouse

Justine Moorhouse

(Links na regs) Zané Grobler, Andrea Naudé, Justine Moorhouse, Gavin 

Sevenster, Zerwick de Lange

Josias de Wit



Nuwe VLR
~Charlize de Villiers

Graad 9:
Armand Pretorius
Kelvin Roos
Kevin Nieman
Kosie van der Heever
Kyle Painter (Voorsitter)
Louis van der Merwe
Xavier van Niekerk

Amia Grobelaar
Carla Pieterse
Christi de Vos
Denae Howell
Klara Wimmers
Mikyla Joubert
Mmamodise Madumo
Soné Venter

Graad 10: 
Armand Griesel
David Valentine (Voorsitter)
Francois Viljoen
Marco Castro
Riaan van der Merwe
Tiaan Joubert
Willem Minny
Wilmandré van Wyk

AninaMichelle Naudé
Cailin Lecouna
Clarise Pelzer
Clarissa Meyer
Jana Goosen
Jessica Muller
Mikalah Smit
Natalie Stoltz
Natalja Borman

Graad 11: 
Zander Barkhuizen
Michael Krige
Dijan Nelson
Phillip Retief
Waldo Serfontein (Voorsitter)
Rohandré Struwig
Dylan Vosloo
Emile Wilmans

Danelle Botes
Michelle Botes
Shannon Freitag
Linzi Johnson
Jessica Kelly
Alicia Nieman
Leana Pauw
Marike Pauw
Jennifer van der Berg

Matriekraad: 
Zerwick de Lange
Sean de Witt
Riechardt du Toit
Albert le Roux
Dirk Senekal
Elroe van den Heever
Jeffrey Nieman
Gavin Sevenster
Ruben Strydom
Danté van Wyk
Quentin Labuschagne

Charlize de Villiers
Zané Grobler
Mari du Toit
Susan le Roux 
Melandi Müller
Andrea Naudé
Benita Lubbe
Justine Moorhouse
Chinèlle Duffy
Delainey Venter
Luca Viljoen

Hoërskool Die Wilgers se VLR (Verteenwoordigende Leerlingraad) van 2020/2021 is soos volg:

UK (Uitvoerende Komitee)
Susan le Roux (President, Hoofmeisie)

Zerwick de Lange (Adjunkpresident, Bemarking, 

Hoofseun)

Albert le Roux (Tradisies, Onderhoofseun)

Charlize de Villiers (Sekretaresse, 

Onderhoofmeisie)

Dirk Senekal (Kultuur)

Melandi Müller (Sport)

Quentin Labuschagne (Sosiaal)

Delainey Venter (Matriekraadvoorsitter)

Sean de Witt (Matriekraadvoorsitter)

l  e  ı  e  r  s  k  a  p

Zerwick de Lange en Susan le Roux



Baie, baie geluk aan ‘n ieder en elk van julle. 
Julle is sterre! Dankie dat ons weet dat 
Die Wilgers op jul kan staatmaak. Ware 
leierskap is ‘n leefwyse en kan dus daagliks in 
jou aksies gesien word. Leierskap is nie net ‘n 
titel of posisie nie en kom met baie 
verantwoordelikhede. 

Uitvoerende Komitee

Graad 9 VLR

Matriekraad

Graad 11 VLR

Graad 10 VLR

Sterkte, mag julle onderskeid tref tussen reg en 
verkeerd en mag jul, jul krag by die Here kry, 
want Hy sal jul onderhou.
“‘n Leier is iemand wat jou wys waar om te kyk, 
maar jou nie voorsê wat dit is wat jy moet sien 
nie.”
Saam is ons baie sterker, en saam gaan ons ‘n 
groot sukses maak van ons 2020/2021 termyn. 



k e e p ı n g   u p   w ı t h   t h e   o n n ı e s

Juffrou van Staden se sagte 
persoonlikheid en helder glimlag 
laat almal verstaan hoekom haar 
gunsteling aktiwiteit op skool 
“Geesvang” was. Soos enige ware 
onderwyser is die woorde ‘today is 
a good day to have a good day' 
juffrou van Staden se aanhaling 
teen die klaskamermuur. 

Juffrou Brink is elke klein dogtertjie 
se droomonderwyseres, wat 
omgee en altyd tyd maak om te 
help. Juffrou Brink se gunsteling 
aktiwiteit op skool was sport en met 
dié glo sy om elke dag te lewe asof 
dit haar laaste dag is.

Coach Emwee Arlow is beslis die 
beste vir ons skool se toekoms op 
die sportveld. Met entoesiasme, 
deursettingsvermoë en dissipline is 
die sportvelde ‘n lus vir die oog. Hy  
het al op skool 'n groot passie vir 
sport gehad, wat ons baie 
opgewonde oor ons skool se sport 
maak.

So groei die Wilgerboom!
~Benita Lubbe

Baie welkom aan ons nuwe personeel; mag elke oomblik by Hoërskool Die Wilgers een wees om te 
onthou.

Ons skool is trots om die volgende onderwysers en personeel te verwelkom:



Geringde duiwe
~Andrea Naudé & Susan le Roux

Nuwe lyfie

Met ‘n wit, vuil pienk en groen tema, het juffrou 
Herbst op 14 Maart, juffrou Combrinck geword. 
Hoewel dit op ‘n stadium gelyk het asof dit wou 
reën, was die dag geseën met sonskyn en ‘n 
pragtige reënboog in die wolke. Dié dag kon nie 
meer perfek uitgedraai het nie. “As ek ‘n 
hoogtepunt van die dag moet kies, sal dit my man 
se gesigsuitdrukking wees toe ek in die paadjie 
afgestap het.” sê juffrou Combrinck.
Pretfeit: Juffrou Combrinck is ongelooflik bang vir 
paddas en het die gaste laat lag toe die ringdraer met ‘n 
rubber padda in die paadjie afgestap gekom het. 

Alhoewel juffrou Aucamp, nou juffrou Klopper, nie 
die tradisionele troue en die groot onthaal in die 
inperkingstyd kon hou nie, het dit nie haar en haar 
man gekeer om steeds die troue van hul drome 
saam met nabye familie te geniet nie. Op 27 Junie 
het die Klopper en Aucamp gesinne bymekaar 
gekom vir ‘n intieme seremonie en ‘n lekker braai 
na die tyd.
Pretfeit: Die “spark” was onmiddelik daar tussen juffrou 
Klopper en haar man toe hulle mekaar ontmoet het.

Juffrou de Bruin het op 21 Maart met haar 
droomman, Schalk Buys, getrou. Met hulle liefde in 
Christus geanker, was hulle troue nie net ‘n 
sprokiesdag nie, maar ook heilig en spesiaal. Hulle 
het mekaar op universiteit in die verbygang geken 
en weer jare later by ‘n liefdadigheidsfunksie, waar 
sy gesing het, raakgeloop. 
Pretfeit: Hulle troukoek het uit sushi bestaan en daar 
was darem ook “doughnuts” vir die gaste wat nie sushi 
eet nie.

Baie geluk aan juffrou Mercia van 
Greunen en haar man met hulle 
pragtige babadogtertjie, Lumé, 
wat op 16 November gebore is.



a k a d e m ı e

Dijan Nelson, gr. 10leerder, het 
nie gedurende die grendeltyd op 
sy louere gerus nie. Siende 
gewoond te wees daaraan om 
aan redenaarskompetisies deel te 
neem, het hy die geleentheid 
aangegryp om die “nuwe 
normaal” te beproef.

Eerste aan die beurt was die 
uitdunrondte van die Poduimpret 
Kompetisie. Hy stuur video
opnames van sy toesprake in vir 
die Afrikaans en Engels ervare 
sprekerskategorieë. Hy dring deur 
na die finale rondtes in beide die 
kategorieë. Hy verwerf 93% vir 
die Afrikaans humoristiese 
toespraak en tree ook as 
oorwinnaar uit die stryd in die 
humoristiese kategorie. Hy eindig 
algeheel derde met sy Afrikaans 

toespraak en sesde met sy Engels 
toespraak.

Volgende aan die beurt was video
opnames vir die Radikale 
Redenaarskompetisie. Dijan verwerf 
twee A+ simbole in beide die 
Afrikaans en Engels kategorieë en 
dring ook deur na die streeksfinale 
van hierdie kompetisie met sy 
Afrikaans toespraak. Hy behaal 
weereens ‘n A+simbool.

Die opwindendste kompetisie was 
verseker die Oppie Tong Af 
kompetisie, die grootste nasionale 
aanlyn redenaarskompetisie.

Redenaars het met behulp van die 
“Blue Jeans” toep interaktief hul sê 
gesê. Dijan het aan die Engels 
voorbereide en onvoorbereide 
toespraak afdelings deelgeneem en 

Hierdie bek moet jêm kry!
~Dijan Nelson

Wilgers se eie Wiskunde "GENIUS"
~Marlezé Jooste

Hierdie jaar moes elke flink Wiskunde 
brein vinnig gewoond raak aan 2020 
se “nuwe normaal”, want selfs die 
Wiskunde Olimpiade moes aanlyn 
gedoen word.  Daar was nege brawe 
leerders wat geregistreer het om deel 
te neem aan die Wiskunde Olimpiade 
op 29 Mei, waarvan sewe Wilgies deur 
is na die tweede rondte.  Zerwick de 
Lange het ons supertrots gemaak deur 
te eindig onder die top 100, landswyd, 
in die senior afdeling.  Welgedaan, 
Zerwick! 
Ek het ‘n bietjie by Zerwick gaan hoor 
hoe hy die Olimpiade ervaar het, en 
ook meer van sy drome en
toekomsplanne.
Hy het gesê dat hy die aanlyn 

verwerf goud in beide afdelings. Hy pak ook die Afrikaans voorbereide en onvoorbereide 
toespraakafdelings aan en dring deur na die nasionale finale rondte met sy Afrikaans voorbereide 
toespraak. Weereens word die kompetisie landswyd en interaktief met dié toep gefasiliteer. Hy 
redeneer teen redenaars van onder meer Paarl Gimnasium, Hoërskool Wilgerhof in Frankfort asook 
redenaars van Kimberley en Nelspruit. Hierdie geleentheid is ook lewendig gestroom na Facebook! 
Dijan verwerf ‘n goue sertifikaat tydens hierdie kompetisie vir sy Afrikaans oorredende toespraak. 

Die nuwe normaal was toe meer as bloot net ‘n uitdaging; eerder ‘n gulde geleentheid om as 
redenaar te ontwikkkel en steeds hoër hoogtes te bereik.

Olimpiade baie dieselfde ervaar het as 
al die voriges  lekker uitdagend! Die 
sisteme was goed georganiseerd en 
hy het min probleme ervaar, en die feit 
dat daar nie rondgery hoef te word 
nie, was ‘n bonus.  

Was dit vir jou moeilik?
Ja, dit was moeilik. Die tweede rondte 
was nog maklik aanpakbaar, maar die 
derde rondte is die moeilikste 
sommewat ek al ooit gesien het.
Sou jy ander leerders aanmoedig om ook in 
die toekoms dit te oorweeg om deel te neem? 
Natuurlik! Die proses daarvan om vir 
die Olimpiade voor te berei, verbreed 
'n mens se wiskundige vermoë so 
baie dat ek nooit in my lewe spyt gaan 



Ons spog bietjie met Wilgieleerders se gedigte onder leiding van juffrou van Heerden.

wees nie!
Dink jy dit hou voordele in vir jou toekoms om aan sulke 
kompetisies deel te neem? En hoekom? 
Ja. Dit leer jou om buite die boks te dink met 
somme. Dit spoel dan so bietjie oor na ander 
gebiede van die lewe.
Wat is jou toekomsplanne (rakende beplande studies)? 
Ek gaan Fisika swot! Dis 'n vakgebied met 
lekker BAIE Wiskunde.

Beeld Kreatieweskryfkompetisie 2020

Droom jy net in syfers of het jy ander drome en 
belangstellings?
My ander belangstellings sluit in drama, stoei en 
lees. As dit egter by drome en toekomsplanne 
kom, dan kan jy vir enigiemand vra en hulle sal 
saamstem dat ek deur en deur 'n 'numberphile' is!

Wel, niemand sal met jou daaroor argumenteer 
nie, Zerwick.  Baie sterkte met matriek in 2021 en 
al jou ander drome en toekomsplanne!

'n dowwe fotostaat

reine liefde
reine haat

nou maar net 'n
vergete geheue

'n dowwe fotostaat

onvergeetlike maande
nou onthou ek die

eindelose trane

die harde houe
en jou oë 

ek sien die koue

leë kaste
en seer hart

was dit liefde,
of was dit smart

al die liefdesliedjies
alles net speletjies

ek jou marionet
wag vir iemand
om my te red

maar dis finaal verby
niks om verder te verkry

jy verloor
die enigste man

in die leuenaarskoor


deur Leah Cuyler



Dans op die maan

Toe ek jou sien 
my asem

 weggeslaan

ek koue voete
my woorde raak

 skaam

ek woordeloos

maar tog 'n oorvloed daarvan
het ek 'n kans gevat

en jou net gevra vir 'n

dans

 op

 die

 maan... 


 deur Neill Geldenhuys

Sonder menslikheid funksioneer 'n samelewing nie.

Hierdie sentiment, glo ek, moet die hele wêreld deel.

Dit is die oplossing vir baie sosiale kwessies wat tans ons samelewing aantas en vergiftig  rassisme, 
seksisme, homofobie, ensovoorts. 

Vir my is menslikheid empatie en om vir jou medemens respek te hê. Die mens is van nature 'n 
sosiale wese en geneig om by groepe in te skakel. Hul spandeer die meeste van hul tyd tussen 
mense wat dieselfde dink en dieselfde opinies deel.

Hierdie opinies doen soms meer kwaad as goed. 

Elke persoon het die reg om vry van diskriminasie deur die lewe te gaan. Dus is ‘n opinie wat nie 
saamstem met iemand anders se reg om te lewe, nie ‘n opinie nie  dít is ‘n vorm van diskriminasie. ‘n 
Samelewing waar mense teen gediskrimineer word vir dinge wat hul nie kan verander nie, is beslis 

Baie geluk aan Lana van Deventer wat met haar opstel onder die Top 30 skole in die kompetisie 
presteer het.



nie ‘n gesonde samelewing nie. Dit is verseker ‘n probleem en uitdaging waaraan toekomstige 
generasies moet werk.

Vir my is menslikheid om soms kant te kies.

In 'n samelewing is draadsitters die grootste hindernis tot vordering, en vordering is broodnodig om 'n 
samelewing ontvanklik te maak vir mense van alle rasse, geslagte, agtergronde en statusvlakke. Om 
draad te sit rakende 'n sosiale kwessie is na my opinie uiters selfsusgtig! Jy neem geensins jou 
medemens se gevoelens in ag nie.

Menslikheid is om vir jou medemens te sorg.

In die samelewing waarin ons funksioneer behoort daar 'n natuurlike ingesteldheid te wees om jou 
medemens te wíl help. "Ubuntu". Hiervolgens word 'n gemeenskap as 'n eenheid beskou  'n 
samelewing kan onmoontlik funksioneer sonder onderlinge hulp. 'n Probleem soos armoede kan verlig 
of selfs opgelos word as mense hulpbronne soos kos en water deel en selfs deur klein dingetjies soos 
om jou bure te help met hul tuinwerk.

Gemeenskapsbande kan só versterk word.

Sonder menslikheid sou die samelewing nie kon funksioneer nie: maatskappye sou hul werknemers 
hulself laat doodwerk sonder vergoeding; mense sou mekaar blind gesteel het en diskriminasie sou 
die norm wees.

Ons samelewing het reuse vordering gemaak in terme van menslikheid, maar dit is nog nie perfek nie.

Daar is wel nog diskriminasie in ons samelewing, maar daar word stappe geneem om sosiale 
kwessies soos rassisme uit te wis. Die meeste mense in óns land word op 'n gelyke vlak behandel; 
kan werk waar hulle wil en besigheid doen met wie hul wil  vyftig jaar gelede was dit onmoontlik. 

Vir die oorlewing van ‘n samelewing is menslikheid ‘n noodsaaklike bestanddeel. Ons kán en mág dit 
nie vergeet nie! Elkeen verdien ‘n regmatige kans en plek in ons samelewing en ek is so positief en 
oortuig daarvan dat ons in die nabye toekoms dít...

gaan verwesenlik! 


 deur Lana van Deventer



" l o c k d o w n "

Inperking… ‘n Seëning of ‘n vloek?
~Dani Heyman

“…as a consequence, the National Coronavirus 
Command Council has decided to enforce a 
nationwide lockdown for 21 days with effect from 
Thursday the twenty sixth of March.” 

Dit, was die woorde van ons president, op die 
23ste Maart. Dit, was die begin van ‘n hele nuwe 
lewe. ‘n Lewe vol maskers orals waar ons gaan, ‘n 
lewe wat ons by die huis moet leer en na ons 
YouTube wend as ons nie die Natuurwetenskap 
aktiwiteit verstaan nie, ‘n lewe waarin ons nie vir 
ons vriende drukkies mag gee nie. ‘n Lewe waarin 
ons hande altyd kurkdroog is; ‘n lewe van vrees en 
onsekerheid… 

En baie Netflixreekse wat sommer binne een dag 
klaar gekyk word. 

Eenentagtig hoërskoolleerlinge het deelgeneem 
aan ‘n opname oor hoe die inperking hulle 
geaffekteer het. 
Een persoon se reaksie op die aankondiging van 

2020 "Lockdown" Matriek
~Charlize Mynhardt

Op 15 Januarie 2020 stap ek trots, geklee in my skooldrag met my nuwe matriekdas en spierwit 
kouse, by die hekke van Hoërskool Die Wilgers in. Ons Graad 12leerders is almal super opgewonde. 
Matriek is die hoogtepunt van ons skoolloopbaan en 2020 is óns jaar! 

Die jaar skop opwindend af, gelaai met pret en avontuur, terwyl lewenslange vriendskappe en 
herinneringe gevorm word. Ek geniet my “nuwe” voordele en voorregte wat eksklusief vir 
matriekleerders gereserveer is. Ek droom oor my lewe op universiteit en ‘n suksesvolle loopbaan wat 
net vir my gereserveer word. 

“lockdown” was: “Yessssss! Drie weke vakansie 
van rustigheid!” Hy sê wel dat, na ‘n paar dae,  
sy uitkyk verander het. “Ek’s ‘n baie sosiale 
mens en om my vriende so min te sien, het my 
rêrig gepla. Maar ek het ‘n positiewe houding 
behou en ons vriende het planne gemaak deur 
te bel en aanlyn saam ‘movies’ te kyk. So dit het 
ook baie gehelp.”

Van ons het in totale vrees vasgevang geraak, 
soos die student: “WAT NOU?! Panicmode 
activate.”

Die student het op dieselfde manier as ek, (‘n 
totale angswekkende pliggie, ek sal erken) 
gereageer. “Ek het dadelik gestres oor my 
skoolwerk.”

En moet tog nie vergeet van die groot introverte 
soos hierdie leerling nie: “Was gelukkig dat ek 
nie baie sosiale interaksie gaan hê wat my 
angstig sal laat voel nie.”

Hier is ‘n paar statistieke wat jou dalk sal 
interesseer: 

“Now is the time to return our country, its people and its economy, to a situation that is more normal.” 

So het die president gesê op 20 September. Van daar af het ons stadig, maar seker weer terug 
gegaan skool toe, terug gegaan werk toe, weer vriende en familie gesien, en weer normaal 
aangegaan. Behalwe vir maskers en droë hande, natuurlik!



Op 23 Maart 2020 leer ek nuwe woorde – 
“lockdown” en “social distancing”. Die hele land 
kom tot stilstand, skole word gesluit en almal 
word onder “huisarres” geplaas. En toe volg die 
skokkende nuus: onderwysers gaan voortaan 
tegnologie gebruik om vir ons “online” klas te 
gee. My moed sak in my skoene en angs 
oorweldig my! 

Hoe gaan tegnologies gestremde onderwysers, 
wat nie eers weet hoe om “autoplay” op 
YouTube af te sit, my deur middel van 
tegnologie leer? My lugkasteel oor ‘n 
opwindende matriekjaar stort in duie. My drome 
spat in skerwe en in my geestesoog sien ek 
hoe ek eendag ‘n inkomste gaan verdien deur 
YouTube video’s te maak. 

My skoolklere, nuwe matriekdas en spierwit 
kouse word met ‘n “lockdown” uniform vervang 
– pajamas en pantoffels. Ek het nie meer ‘n 
sosiale lewe nie, want ons is onder “huisarres” 
en moet  “social distance” handhaaf. 

Ek leer baie vinnig dat ons tegnologies 
gestremde onderwysers toe nie so tegnologies 
gestremd is nie! Ons word aangenaam verras 
deur hul rekenaarvaardighede en hoe hulle 
elke moontlike hulpmiddel gebruik om ons met 
huiswerk te oorlaai. “Online gaming” word 
vervang met “online learning”. TikTok en 
Instagram moet die knie buig en plek maak vir 
Zoom en Wolkskool. Een voordeel van “online 
learning” is: ek kon koffie tydens die virtuele 
klasse drink. 

Al my kosbare data word deur “online learning” 
opgeslurp en Google word my beste vriend. Ek 

begin daarna verlang om terug skool toe te 
gaan, want ons liefdevolle ouers is nie die 
bekwaamste en geduldigste “onderwysers”  
nie. As dit nie vir Google was nie, was ek 
verlore!

Ek hoor al hoe meer mense hul medelye met 
die matrieks van 2020 uitspreek. Ek neem 
kennis van die geweldige agterstand wat ons 
as graad 12leerders het en die moontlikheid 
dat ons dalk nie sal kan eksamen skryf nie. Ek 
begin wonder of al die ekstra ure wat ek aan 
my studies spandeer, die harde werk wat deur 
onderwysers gedoen word en die ekstra 
hulpbronne wat tot ons beskikking gestel word, 
dan verniet is? 

2020 sal in geskiedenisboeke opgeskryf word 
as die jaar van hartseer, teleurstellings en 
ongekende uitdagings. Ek sal 2020 onthou as 
die jaar wat my van verskeie geleenthede 
ontneem het, maar ook as die jaar wat my uit 
my gemaksone geruk en my verskeie nuwe 
vaardighede geleer en nuwe geleenthede 
gebied het.  2020 het my geleer om 
aanpasbaar en gedissiplineerd te wees en ten 
spyte van omstandighede, kan elke persoon 
deur deursettingsvermoë en vasberadenheid 
steeds hul lewensdrome  bereik. 2020 het ons 
sterker persone gemaak en voorberei vir die 
nuwe lewensfase wat vir ons in 2021 wag. 

Ek staan nou aan die einde van my 
skoolloopbaan en is dankbaar dat die matrieks 
van 2020 die tuimeltrein van ‘n jaar oorleef het. 
Ek is trots daarop om myself ‘n 2020 
“lockdown” matrikulant te noem!



t o t s ı e n s

Boodskap vanaf Susan:

Aan die redaksie, baie, baie dankie vir die afgelope twee jaar 
se werk en ses ‘amazing’ koerant uitgawes. Ek waardeer 
elkeen van julle se  insette en deursettingsvermoë. Dit was vir 
my die grootste eer en voorreg om saam met julle te werk. Ek 
het dit só geniet! Baie sterkte met volgende jaar. Dan ook aan 
Andrea, dankie vir al jou hulp en moeite! Dankie vir die lang ure 
wat jy saam met my ingesit het om die koerante suksesvol te 
kan publiseer.
Boodskap vanaf Andrea:

Sjoe, ek kan nie glo dis alweer tyd om die leisels oor te gee nie! 
Te danke aan die redaksiespan, was hierdie weereens ‘n 
termyn om te onthou. Baie dankie aan elkeen van julle vir al 
julle harde werk en ondersteuning. En, Sanna, dit was ‘n fees 
om saam met jou te werk. Baie sterkte aan toekomstige 
redaksielede. Dit is baie harde werk, maar elke druppel die 
moeite werd!

Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige Nuwejaar aan elkeen van 
julle!! 

Mag 2021 sommer baie beter en pandemie-vry wees!!

Redakteur: Susan le Roux
SubRedakteur: Andrea Naudé

Jeremia 29:11
Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie 
teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!


