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Oriëntering
-Anina-Michelle Naudé

bekruip, ’n fliekaand en modder gevegte het ons behoorlik besig
Dis wat in elke nuwe graad 8’ie (insluitend myne) se kop was.
gehou. En die hoogtepunt van die naweek? Om half 3 in die
Nuwe skool, nuwe kinders, nuwe werk en GROOT matrieks. Ek
oggend wakker gemaak te word deur die matrieks sodat hul
weet nie van jou nie, maar dit laat my nogals soos ’n freak voel.
hengse poetse op ons kon bak en amper al die Graad 8’s het
Die eerste week was ’n bietjie rof, want om van laerskool na
hulle alies afgeskrik. Tussendeur moes ons ook vir die
hoërskool te gaan is nie ’n maklike aanpassing nie. Die feit dat
Groentjiekonsert en al die danse oefen. Dit was my beste
ons ook nie geweet het waar enigiets in die skool is nie, het
kamp ooit en een wat ek en die hele graadgroep nooit sal
veral die kameel se rug gebreek. In die eerste week moes ons
vergeet nie. Die laaste week moes ons soos ’n Disney karakter
ons ou laerskoolklere aantrek en al die meisies moes ses
aantrek en ons troeteldier vir
poniesterte maak en die
“Ons troeteldier vir die week was ’n
daardie week was ’n ui.
ouens ’n middelpaadjie
inkam om daarby te pas. Ons
baksteen, myne se naam was Sir-Baksteen.” Daardie hele week moes ons
elke dag konsert hou en die
troeteldier vir die week was
hoogtepunt was die Gala aand toe al ons ouers en families kon
’n baksteen, myne se naam was “Sir-Baksteen”. Die tweede
kyk hoe ons dans en optree. Daarna het ons elkeen ’n wortel
week moes ons “army”-klere dra en die meisies moes vyf
gekry as ’n simbool dat ons nou “Diep Gewortel” in Wilgers is.
bollas maak. Ons troeteldier vir daardie week was ’n rou eier
Tydens die klokseremonie die volgende oggend moes ons
en sommer die eerste dag het ons ’n hele paar begrafnisse vir
onderdeur die klok kruip en is toe as regte, egte Wilgies
die “fallen soldiers” gehou. Die wedloop teen tyd om die hele
ingehuldig.
Matriekraad se handtekeninge (teen ’n prys natuurlik) te kry
So vorder jy van nie weet waar klasse is nie, verdwaal en
voor die einde van die derde week was saam met die
dan per ongeluk periodes amper mis en te wonder waar jy
Groentjiekonsert oefeninge die hooffokus. Iemand moes
gaan inpas tot op die punt waar jy by jou klasse uitkom, nog
“Twinkle twinkle little star” rap en ek moes byvoorbeeld in ’n
voor die tweede klok lui, en jy nuwe vriende maak. Dan kom
klaskamer instap en ’n toneel van die Groentjiekonsert opvoer
jy agter dat jy perfek in Wilgers pas. Hierdie drie weke was
en dit alles net vir een tiende van ’n handtekening!
onvergeetlik en sal altyd naby my hart bly.
Toe breek die Graad 8-kamp aan. Laataand sokkie, lantern
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Mamma Mia – here we go again!
-Niné Jansen van Vuuren

Die oudisies het ons lekker laat lag en ook laat kopkrap oor
wie die volgende Meryl Streep of liewer Donna se jonger
weergawe, Lily James, sou wees. Maar dié rol en al die ander
rolle was gevul. En een en almal het hard gewerk om die leuse,
“Practice makes perfect,” ‘n realiteit te maak. Ek is daarvan
oortuig dat as jy ’n graadaggie in die middel van die nag sou
wakker maak met ‘Mamma Mia’, hulle sommer outomaties
hulle danspassies en spreekbeurte sal begin uitvoer.
Ons kan met trots sê dat hierdie groepie spesiale mensies
hulle werklik goed van hulle taak gekwyt het. Die gehore het
opgebou van ‘n handjievol laerskoolkinders, tot ‘n saal vol
hoërskoolkinders, tot ‘n oorstroming van mense vir die groot
finale van die Gala-aand.

Elke nuwe jaar gebeur dieselfde ding. Skole open en
kinders – wat reeds na hulle vakansie volgende verlang –
stroom by die hekke in. So verwelkom ons die vars Wilgie
graadaggies. Oriëntering, nuwe onnies, handtekeninge
soek en hope ENTOESIASME was daar tot almal se vermaak.
Daarmee saam die Groentjiekonsert! Vir die matriekraad
het dit gevoel soos déjà vu, maar natuurlik met een belangrike verskil – hierdie keer was ons plek nie op die verhoog
nie, maar agter die gordyne.
Die oorsponklike idee vir die groentjiekonsert is op die
2018 VLR-kamp uitgedink. Na ‘n klomp dinkskrumsessies,
Mamma Mia movie nights, min slaap en herhaaldelike
redigering is die finale produk eindelik reg vir die verhoog.

#wilgiesteggies is diep gewortel

Graad 8-leerlinge en die matriekraad
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Nuwe onnies in Wilgieland
-Izaan Geyser

Juffrou A. van Wyk

Om iemand se hartseer en ongeluk in geluk om te skakel.
Wat was die mees vernede-rindste oomblik wat
juffrou al voor ‘n klas vol kinders beleef het?
Ek het ‘n telefoon in my klas gehad en die eendag het ek
dit geantwoord sonder om die gehoorstuk op te tel. Die
matrieks wat in die klas was, het hulself byna dood gelag.

Hoekom het juffrou besluit
om by Hoërskool Die Wilgers
te kom skoolhou?
Vir enige jong onderwyser om
deel te word van ’n skool vol
tradisies is die rede hoekom
hul onderwysers geword het.
Wilgers dra die vaandel van die
Hemelse Vader hoog, daarom
het ek besluit om by Wilgers te
kom werk.
Watter wêreldberoemde
persoon sal juffrou as een van die ‘n perfekte 10 klassifiseer?
Ian Somerhalder (Damon Salvatore in die reeks The Vampire
Diaries)
Wat was juffrou se gunsteling storie as kind en hoekom?
Tellie Tubbies, ek het gedink dit is lekker om “fuzzy” en vet
te wees.
Wat was die mees vernederendste ding wat juffrou al
voor ‘n klas vol kinders beleef het?
Ek het op ‘n kind se voet getrap en toe ek afbuk om jammer
te sê, het ek en die kind koppe gestamp en toe val my bril
ook nog af.
Wat is juffrou se geheime maniërisme?
Ek kan nie gaan slaap as ek nie eers my voete vier keer
gewas het nie.

Juffrou Louw

Wat was juffrou se gunsteling
storie as kind en hoekom?
Heidi. Sy het min skool gegaan
en in die mooiste berge
gespeel.
Wat was die mees vernederendste ooblikwat juffrou al
voor ‘n klas vol kinders beleef
het?
Ek het soos ‘n impie rondgespring en gillend uit die klas
gehardloop nadat ‘n by in my
klere beland het.
Wat is juffrou se geheimsinnge maniërisme?
Ek sê te veel: ” Verstaan jy” selfs vir die vir wie ek nie voor
klas gee nie!

Meneer Müller

Hoekom het meneer besluit
om by Hoërskool Die Wilgers
onderwys te gee?
Ek het pos hier gekry en wou
stad toe kom, weg van die
platteland af en hulle sê daar
kom elke week 1000 nuwe
meisies na Pretoria toe, so ek
wou hulle bietjie kom bekyk.
Wat was meneer se gunsteling storie as kind en
hoekom?
The land before time. “Obviously” was ek ‘n Disney- baba.
Wat is meneer se geheime maniërisme?
Na ander mense skottelgoed gewas het en die koppies
weggepak het, sal ek teruggaan na die kas toe en die
koppies in ’n spesifieke orde regpak.

Juffrou S. Kuyper

Hoekom het juffrou besluit
om by Hoerskool Die Wilgers
te kom skoolhou?
Ek was weer lus om skool te
gee na 12 jaar wat ek my eie
besigheid bedryf het. Ek wil ‘n
verskil maak in my gemeenskap en Wilgers se kinders kom
na die skool om hier ‘n verskil
te maak in die gemeenskap.
Die kinders in Wilgers is baie
nederig.
As juffrou een “super power”
kon kies, wat sou dit wees en
hoekom?

The best prepation f tomrow is doing
yo best today.
- H. Jackson Brown, Jr.
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Lanternliefde
-Andrea Naudé

Valentynsdag was wel grys en reënerig, maar kleurvoller kon
ons omtrent aan die ander kant van die wêreld. By die bal het
jy nie kry nie! Dit was net rose en ballonne waar jy kyk…
jy ‘China’ se strate verken (met ‘n ietsie te drinke in die hand). Jy
Daar was omtrent liefde in die lug toe meisies en seuns
het verby die alombekende draak gestap en net waar jy kyk
met blomme, beertjies, sjokolades en kaartjies verras en
lanterns gesien! Die dekor het die presiese prentjie van die
gevra is na hierdie spesiale bal. Almal
antieke China geskilder. Die aand was
het vrolik gelag en aangetrek dat die
ongelooflik vrolik en kleurvol met almal
Lief, liefste, Lantern Liefde!
nat en bewolkte dag nie eers
se pragtige rokke en netjiese pakke.
raakgesien is nie.
Die graad 11’s het ń voortreflike werk gedoen. Mens kon
En wie sou nou ooit kon raai dat China vir ons in ons eie
sien dat hulle regtig hard gewerk het om die aand vir almal
skoolsaal sou kom kuier?
spesiaal en onvergeetlik te maak.
Van “Fortune Cookie-cupcakes” tot “eet-met-stokkies” was
Dit was waarlik ‘n Lanternliefde- Valentynsdag!
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Wit Uile Toer 2018
-Simeney de Villiërs

Op 2 Desember het die Wit Uile op hul
beloningskamp see toe vertrek. Skaars
by die ATKV Natalia oord gearriveer, het
elkeen hulle swemklere aangetrek en
reguit af strand toe geskiet.
Die Uile het die branders by drie
verskillende strande getoets, insluitend
Scottburgh waar die idee om branderplank te ry, gou laat vaar is toe hulle
gevoel het hoe sterk die seestrome daar is.
KwaZulu Natal se Haairaad is nie oorgeslaan nie en die Uile het die geleentheid
gekry om te sien hoe 'n gedissekteerde
haai lyk (en selfs daaraan te voel!)
Al die lag en herrineringe van hierdie
toer sal nooit vergeet word nie en ons sê
dankie aan die onderwysers en al die
Uile-maats wat dit so lekker ‘n kamp
gemaak het!

Voortrekkers
-Charlize Mynhardt

Vyf Voortrekkerverkenners, onderskeidelik in Graad 10 en
Graad 11, het onlangs tydens Hoërskool Die Wilgers se spog
meriete-aand kleure ontvang.
Verkenners wat in aanmerking wil kom vir kleure, moet
minstens vir drie jaar ononderbroke aktief aan Voortrekker
aktiwiteite deelneem, 80% van die spanbyeenkomste
bywoon, so ook nege kampe waarvan drie gebiedskampe is
en drie kommandokampe en drie gebiedsgoedgekeurde
naweekkampe (GGN) aan deelneem. Verder ook ‘n

minimum van 210 ABC- punte moet behaal word.
Die Voortrekkerverkenners wat aan al dié vereistes
voldoen het en erkenning ontvang het, is Alexander van der
Bank, Jacques Theron, André van der Merwe, Justin Swart en
Charlize Mynhardt.
Alexander van der Bank is gedurende 2018 ook as
jeugleier van die Suiderkruis Kommando aangewys.
Dié groep Voortrekkers se volgende mikpunt is om in
2020 Presidentverkenners te word.

Wilgie-voortrekkers by Krokodilspruit Wapens.
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Life in the fast lane
-Heinrich Schilling

Tydens die Interhuis op 11 Januarie 2019 het ons atlete
Die atlete het hard geoefen en al die vrugte daarvan is
alles wat hul gehad het na die tafel gebring en het baie
gepluk tydens die Interhoër toe Hoërskool Die Wilgers as
goed gevaar. Met die
algehele wenners van
eerste tuisbyeenkoms “An athlete cannot run with money in his pockets. He die D-Bond weggestap
het die Wilgies ook
het.
must run with hope in his heart and dreams in
alles uitgehaal en
Ons wil baie geluk sê
gewys.
aan elke atleet wat
his head.” - Emil Zatopek
Op 8 Februarie
deelgeneem het sowel
2019, het die atlete ‘n byeenkoms by Hoërskool Warmbad
as elke afrigter wat die atlete gehelp het deur hierdie
bygewoon en, soos ons gehoop het, stof in die ander se
atletiekseisoen. Geluk ook aan Emke Stronkhorst wat die
oë geskop.
trofee vir beste middelafstand dogtersatleet verower het.

Tennis-staatmakers
-Melandi Müller

Wilgies se Eerstespan meisies bestaan uit die staatmakers
Danél Davis en Claudia Heystek. Daar is ook twee Junior
spelers naamlik Anja en Zoë du Preez. Die twee jonger
spelers gaan nog vir die volgende drie jaar vir Hoërskool Die
Wilgers met hulle ongelooflike tennis talent trots maak. Anja
en Zoë is gevra om ‘n “quote” te gee oor hulle tennisspel.
Zoë sê: ”Tennis maak my bly, want dis n leefstyl vir my!”. ‘n
Leefstyl wat duidelik Wilgers nog op die “map” gaan sit.
Anja is van mening dat ”tennis opwindend, uitdagend en
lekker is; die “key” is om dit te geniet”, en dit bewys net hulle
GROOT liefde vir tennis. Hierdie jaar se meisies- en seunsspanne is so gedrewe en opgewonde oor die tennis seisoen
dat hulle selfs 06:15 op Vrydaeoggende oefen. Die gees is
groot en hulle geniet hulle gate uit! Sterkte julle!
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Passievolle Ruiters
-Marike Pouw

Die Wilgie- ruiterspan is ‘n groep passievolle leerders wat meer
ure insit en meer moeite doen as wat mense werklik besef.
Shené Nell, Jonelle Killian en Chinelle Duffy ry by Cullen
stables en hulle afrigter is Llewellyn Mason.
Shené doen 70 cm met Qantas en 80 cm met Merlin.
“Perdry speel ’n groot rol in my lewe omdat dit my gehelp
het met selfvertroue en om mense te leer vertrou. Die gevoel
wat ek kry as ek oor die “jumps” gaan, is soos ‘n sekonde van
vlieg...”
Jonelle doen 70 cm met Desert Diamond (a.k.a Troy). “ Ek
het lank en tevergeefs gesoek na ietsie wat my kan vol maak

en gelukkig kan maak, TOTDAT EK MET PERDRY BEGIN HET!”
Chinelle doen 60 cm met French Manor. “Perdry is nie net
’n sport nie, maar dit is waar jy jou ware talente ontdek en jou
liefde en passie kan uitleef en uitbeeld deur dit wat jy doen.”
Marike Pauw word afgerig deur Thalia offerman by TJO
Equestrain Training Yard. Sy doen Novice Dressage, Novice
Prix Caprilli en level 7 Performance Riding met Devondale
Emperor. “As ek perdry ontsnap ek uit die wêreld waarin ons
lewe. Dis waar ek werklik myself kan wees en werklik vry voel.
Wanneer ek ry, is dit net ek en my perd, niks van die aardse
dinge maak dan saak nie.”

Van links: Marike Pauw, Shené Nell, Chinelle Duffy en Jonelle Killian.

Die Wintersport Toer
-Charlize de Villiërs

Daarna het almal gemaklik aangetrek en kon hulle vir ‘n
tydjie doen wat hulle wil. Sesuur het die sokkie begin en is
almal af lapa toe. Aandete is bedien nadat almal moeg gedans
het en hulle het een vir een terug koshuis toe beweeg om te
gaan inkruip. Slegs 'n handjie vol het agter gebly en gedans
totdat die ondewysers aangedring het op “ligte uit”.
Na ontbyt die volgende oggend, is tasse gepak, kamers
skoongemaak en het die bus vertrek na Warmbad se waterpark. Hier het almal 'n dag vol sonskerm tussen die “slides” en
golwe deurgebring. Middagete is om half 2 uitgedeel en
drieuur is almal gevra om droog te gaan aantrek en op te pak.
Sesuur het die busse weer voor Hoërskool Die Wilgers se
skoolhekke gestop en almal is vreeslik bly en moeg huistoe.
Dankie aan al die onderwysers en ander betrokke partye
wat vir ons die toer moontlik gemaak het en met die kinders
kopgehou het.

12 uur lui die skoolklok en opgewonde drom al die atletieken wintwersportleerders saam in die saal. Sak en pak klim
almal op die bus en begin die rit na Bela Bela.
Daar gekom ondersteun al die leerders die atletiek
luidkeels en glo my as ek sê dat ek dink as daar 'n geesbeker
was, sou ons hom definitief gewen het. Aparte koshuise is vir
die seuns en meisies aangewys en 1 uur was almal in droomland.
Teen 7 uur die volgende oggend, was almal al op en
wakker, besig om ontbyt te eet. TOE het die kamp in al sy
erns EERS begin. Hoe klink 6 ure se fiksheidsoefeninge vir
jou? Dit klink vir MY na lang rye by die kraantjie en BAIE
yswater.
Na oefening het almal koshuis toe gehol om vinnig
swemklere te gaan aantrek om 'n prettige uur in die swembad deur te bring.
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Hope pret op die Bela Bela toer!

Dankie
Ons wil graag baie dankie sê vir almal wat die eerste uitgawe van ons
skoolkoerantjie, Deurie Blare 2019, moontlik gemaak het! Dit is werklik
verrykend om saam met so 'n entoesiastiese redaksiespan te werk.
'n Baie groot dankie aan tannie Anrike vir haar hulp met die uitleg van
die koerant. Dankie ook aan juffrou Nel du Plooy vir die redigering van die
koerant.
Hierdie kwartaal was uiters opwindend en ons sien met groot
verwagting uit na die res van die jaar.
Susan le Roux en Andrea Naudé
(Redakteur)
(Sub-redakteur)
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