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HERWINNINGSPROJEK
~ Charlize de Villiers
Herwinningsprojek? Watter Herwinningsprojek? Die projek waar daar vir die leerlinge van Hoërskool Die Wilgers gevra is om
hul leë melk- en koeldrankbottels bymekaar te maak en skooltoe te bring natuurlik.
Nou waar het die Wilgie-familie aan hierdie idee gekom? Wel, Carly Fritz van Pretoria FM het oorspronklik aan die idee vir die
herwinningsprojek gedink. Pretoria FM se doel tydens die projek was om die gemeenskap bewus te maak van die gevaar van
die eenmalige gebruik van plastiek. Die leerlinge kon plastiek insamel en herwin en elke een van die 12 skole wat deelgeneem het, kon ‘n organisasie kies as die instansie wat hulle graag wou help deur die fondse wat elke skool ingesamel het, aan
die organisasie te skenk.
Op 8 April 2019 het Pretoria FM ‘n draai by Hoërskool Die Wilgers gemaak om vanaf die skool uit te saai en ‘n onderhoud te
voer met ons hoofleiers asook met die Hoof. Die dag was ‘n groot suskses, met tonne entoesiasme en opgewondenheid. Die
skool het op die pawiljoen gees gevang en gelê soos hul lag vir die boeresport deelnemers.
Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om Moederaarde waarmee die toutrekkers se sitvlakke so hard mee kontak gemaak het, te red!
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SUPERREEKS
~ Melandi Müller
Die Superreeks kan in twee woorde opgesom word...”HUGE FUN”. Na die 2019 Superreeks waar daar baie hard geoefen was
deur die Netbal, Hokkie en Rugby, was daar tonne oorwinnings en baie breë glimlagte, meeste spanne het baie lesse geleer
wat hulle ook in hul verskeie ligas gaan toepas. Ten spyte van die feit dat Hoërskool Die Wilgers deelgeneem het teen skole
wat somtyds dubbel hul getalle het, het hul steeds uitgestaan. Die Superreeks finaal is by ons skool aangebied op 27 April
2019. Daar het so baie mense gekom dat daar later ‘n tekort aan parkering was! WOW! Ons wil baie dankie sê aan almal wat dit
‘n sukses gehelp maak het, ouers, onderwysers en leerders, ons kon dit nie sonder julle gedoen het nie! Baie dankie!!
Ook dan baie geluk aan al die spanne se onderskeie prestasies!
Hoërskool Die Wilgers is TROTS!
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UITBLINKER!
~ Charlize Mynhardt
Arno Van Zijl is ‘n Wilgie met ‘n passie vir stoei. Hy het onlangs aan die African Championships in Tunisié deelgeneem en ‘n
goue medalje verwerf. Sy stoeiloopbaan het in 2006 begin en met harde werk het sy passie gegroei. As Arno nie besig is om te
stoei nie, ry hy graag fiets, skiet pyl-en-boog of werk aan elektriesetoestelle. Ons het ‘n onderhoud met hom gevoer om meer
van sy stoeiloopbaan uit te vind.
Wat het jou geïnspireer om met stoei te begin?
Ek het met stoei begin omdat ek graag aan ‘n sportsoort wou deelneem, alhoewel ek tuisonderrig ontvang het en daar geen
ander sportgeleenthede vir my beskikbaar was nie. Iemand het stoei aan my voorgestel en my na die stoeigimnasium geneem. Die afrigter het vir my gevra of ek wou stoei, al het ek geen ervaring van die sport gehad nie. Dit was vir my ‘n genotlike
ervaring en ek wou dit graag voortsit.
Wat beskou jy as jou motivering?
Ek het ‘n ongelooflike passie vir stoei en dit dryf my om hard te werk en nie op te gee in moeilike tye nie omdat dit my leer om
druk en stress te hanteer in alle situasies. Stoei leer my lewenslesse wat in my alledaagse lewe toegepas kan word. Ek geniet
stoei omdat dit vir my pret is en ook baie interessant is. Ons moet ook nie vergeet hoe goed dit vir die gesondheid is nie. Al
hierdie dinge is my motivering om aan te hou met stoei en om nog altyd harder daaraan te werk.
Hoe het jy geweet dat jy gereed vir die kampioenskap was en het jy enige struikelblokke ondervind?
Ek het gevoel dat ek voldoen aan al die vereistes nl. fiksheid, emosionele welstand, fokus, ouderdom en gewig. Die struikelblok wat ek ervaar het gedurende hierdie proses is dat ek vroeër in die jaar my ligament geskeur het en dat dit my sou kon
verhoed om deel te neem.
Het jy enige toekomstige doelwitte vir jou stoeiloopbaan?
Ek het die Wêreldkampioenskapspan gemaak en dus is my volgende stoei doelwit om die wêreldkampioenskappe te wen.
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RUITERSPORT
~ Shené Nel
Ruitersport is nie net ‘n sport op sy eie nie. Dit is veel meer as dit, dit gaan oor ‘n verhouding en vertroue tussen mens en dier.
Die verhouding word gebou oor ‘n lang tydperk en beide ruiter en perd werk saam om te presteer.
Wilgers-ruitersport het hierdie jaar die potensiaal om Hoërskool Die Wilgers se naam hoog te hou en die ondersteuning van
die skool se kant af is duidelik sigbaar. Hoërskool Die Wilgers se ruitersport sal van nou af bekend staan as die “White Mustangs”. Die skool word verteenwoordig deur Chinelle Duffy, Jessica Polson, Jonelle Kilian , Marike Pauw , Petronell Clifford en
Shené Nell.
Die kompetisie vind plaas binne die raamwerk van die SANESA KOMPETIESIE (SOUTH AFRICAN NATIONAL EQUESTRIAN
SCHOOLS ASSOCIATION) en die bogenoemde ruiters verteenwoordig ons skool in verskillende klasse naamlik: Performances
riding- Jessica en Marike, Dressage- Jessica en Marike, Working Hunter-Petronell en Show jumping- Chinelle, Jonelle, Petronell
en Shené.
Sukses in hierdie sport verg harde werk, baie oefen, sommige kere seerkry en baie toewyding. Dit is die White Mustangs se
doel om ruitersport te geniet en Hoërskool Die Wilgers se naam hoog te hou.
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ROBOTIKA!
~ Duncan Louw & Andrea Naudé
Om deel te neem aan Robotika, daag nie net jou kennis van bou en programmering uit nie, maar ook jou vermoë om as ‘n
span saam te werk.
Deur gebruik te maak van Lego-tegnieke leer jy hoe dinge op ‘n klein skaal gebou word, sowel as die basis van programmering. Deur middel van ‘n Lego sagtewareprogram kan jy vir die robot sê wat om te doen.
Die leerders wat die klasse bywoon, geniet dit ongelooflik baie om elke keer iets nuuts by te leer en om as ‘n groep saam te werk.
Hulle sê dat die belangrikste deel van Robotika nie net is om goeie vaardighede aan te leer nie, maar eerder om as ‘n span saam
te werk.
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NOODHULPKAMP 2019
~ Izaan Geyser
Vanjaar was die heel eerste noodhulpkamp wat Wilgers ooit beleef het. ‘n Splinternuwe tradisie wat deur die Noodhulpleiers
van 2018/2019, Izaan Geyser en Chané Le Roux, geskep is. Die kamp was ‘n reuse sukses (alhoewel almal byna verkluim het in
hulle tente die Vrydagaand op die veld). Ons het hope pret op die kamp gehad en baie geleer ook.
Alle kanidate vir die nuwe leiers wat na die kamp aangewys is moes ‘n teddiebeer saambring word wat die rol van hul kinders
moes vertolk. Daar was ‘n paar keer groot om verskoning gevra en fiksheidsoefeninge gedoen omdat hulle van hul kinders
vergeet het. Aan die einde van die kamp was die kamp se hansworse aangewys.
Ons Drupneus Carmen dink sy kan koffie maak, maar dan vergeet sy om die water te kook. Al wat sy dan te sê gehad het was
die volgende: “darem kan ek ‘ice coffee’ maak”. Die ander Drupneus Caleb raak toe bang vir ‘n klomp spookstories wat vertel is.
Ons boewe van die kamp was Sean en Mickyla wat die “kind” van een van die kanidate gesteel, en weggesteek het. Dan laastens maar nie die minste nie, ons paartjie van die kamp, Aiden en Rhomi wat gedurende die hele kamp al te lekker en vrolik
saam geklets en op hul eie was. Die kamp is afgesluit waar daar met ‘n klomp trane totsiens gesê is en die noodhulgroep se
“mammas”, Izaan en Chané vaarwel gegroet is. Hulle elkeen het ‘n groot bos rose ontvang.
Ons sê baie geluk aan die nuwe Noodhulpleiers, Aiden en Rhomi en ook die onderleiers, Carmen en Micah. Ons weet julle sal
die Noodhulpspan tot groter hoogtes lei.
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MANDARYNS
~ Zerwick de Lange
Soms sal ons spot deur vir iemand wat soos ‘n krap skryf te sê: “Ai tog ou, jou skrif lyk soos Chinees!” Maar wat daarvan as jy
sou terug antwoord: “Maar dit is Chinees!”
Hier by Hoërskool Die Wilgers kan jy uiteindelik daardie baie spesifieke omstandigheid laat gebeur deur die Chinese klasse wat
aangebied word, te kom bywoon! Dit word aangebied deur professionele onderwysers al die pad van China af wat gekom het om vir
jou klasse aan te bied.
Verskeie taalkonvensies sowel as algemene spreektaal word vir jou
geleer, maar dit is nie al nie. Geleenthede om Chinese kultuur te
ervaar word ook vir jou gegee in die vorm van Calligraphy, Martial
Arts en nog meer.
As jou sakke nie te diep is nie, hoef jy nie te bekommer nie: Dit is
gratis! Vir diegene wat ook taamlike besige skedules het, dit is net
een maal per week na skool op Dinsdae. Die taalleer self kan dalk
bietjie oorweldigend aan die begin voel. Hou net uit, want sodra jy
die eerste paar basiese konsepte bemeester het dan sal dit van daar
af makliker begin vloei en dan is jy al sterk op pad daarna om ‘n vlot
spreker te word!
Uit eie ondervinding kan ek jou verseker dat dit ‘n baie unieke en
insiggewende belewenis is. Jy ervaar ‘n ander kultuur, enkweek insig in beide hulle taal en jou eie taal. Dit kan ook vir jou verskeie deure oopmaak in die terme van ‘n toekomstige beroep: om te sê jy kan Chinees naby aan vlot praat op jou CV is amper
altyd ‘n positief. Die kans om ‘n gratis reis na China te wen in hulle jaarlikse kompetisie is ook natuurlik altyd die moeite werd.
Kom leer gerus saam! Enige nuwe studente
is welkom.
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REDENAARS
~ Danike Nothnagel
Voorsitter, dames en here .....
‘n Handjie vol leerlinge het van die redenaarsaand ‘n massiewe sukses gemaak.Hulle het nie geskroom om hulle kant van die
saak te beredeneer en alles in hulle vermoë te doen om jou te oortuig van hulle standpunt nie.
Daar is twee leelinge wat spesifiek uitgestaan het nl. Dijan Nelson en Danel Davis. Albei het as wenners van Afrikaans en Engelse redenaars kompetisie weggestap. Dijan van die juniors en Danél van die seniors.
Dijan het met die Afrikaanse onderwerp “Deure van geleenthede” jou mooi laat besef dat wanneer daar geleenthede is jy dit
moet aangryp. Sy Engelse onderwerp “If you want to be cool be yourself” het jou laat nadink oor hoe jy jouself sien en hoekom jy
niemand anders behalwe jouself moet wees nie, want dit is op die ou einde al wat belangrik is en dis wat jou “cool” maak.
Danel Davis het almal se hart laat vinniger klop met met haar onderwerp “Groen “ waar sy haar liefde vir haar land vir ieder en
elk uitstraal en jou twee keer laat dink oor jou burgertrots. Haar Engelse onderwerp “Proverbs 23:13” se vers “Don’t withhold
discipline from a youth; if you punish him with a rod,he will not die...” het ‘n mens n julle ander insig en perspektief gegee oor
die goeie invloed wat straf (veral lystraf ) op ‘n mens se lewe het wanneer jy verkeerd of stout was....
Die was ‘n besonderse aand wat ‘n mens aangegryp het en elke leerling wat die aand bygewoon het kan met alle eerlikheid sê
dat dit ‘n ervaring was waar ‘n mens ‘n baie dieper insig gekry het en mekaar se standpunte leer respekteer het.
Die heerlike versnapperings na die tyd het natuurlik ook net bygdra tot die sukses van die aand!
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WILGIEBAND
~ Nine Janse van Rensburg
Klawers en Snare van Groen WilgerBlare...
Planne vir die ‘Unofficial Wilgers Band’ is reeds in 2018 begin deur Charlize Mijnhardt en is hierdie jaar afgeskop met Juffrou
Kuyper se hulp. Hierdeur word hulle droom bewaardheid om leerders ‘n geleentheid te gun om hulle intrumente by die skool
te bespeel.
Klanke van klaviere, kitare, tromme en selfs ’n viool begelei die voëlgesang van Maandagoggende soos lede oefen om gereed
te wees vir hulle debuut op 21 Julie 2019. Hiermee vier Die Wilgers ook die vleuelklavier se tweede lewe met die skoollied en
die Oorwinningslied as die eerste amptelike liedjies wat die klawers weer gaan laat dans.
Met lede soos ‘Ystersmid’, Ivan van Zyl, Rhomi Maritz, Michiel Abchiewicz, Thyla Strydom, Aidan Swarts, Charlize Mijnhardt en
Niné Jansen van Vuuren tesame met die koor – beloof dié saalopening om heel harmonieus te wees.

DRAMA BY PALI
~ Anina-Michelle Naudé & Clarissa Meyer
Lights. Camera. ACTION!
Nee, nee, nee, dis eerder: Stemopwarming, projektering, tongknopers, artikulasie en natuurlik improvisasie! Dit is woorde
wat algemene spreektaal is hier by PALI. ’n Normale PALI-klas
begin gewoonlik met ’n paar wikkel-oefeninge, om ons uit die
slaapwolke of blare te kry. Dan soos doodgewone mense sal
ons die spasie vul terwyl ons alles doen van “Horse lips” tot ’n
spesiale “Alfabet-special” wat ons diagfragmas met artikulasie
wakker maak. En om die opwarming af te sluit: tongknopers
soos Unique-New York, New York-Unique en projektering
soos “Hellloooooooooooo Joe!” By PALI léér ons deur Improvisasie-speletjies van, wel, improvisasie, om op jou voete te
dink, met jou mede-akteur/aktrise saam te werk, gemaklik te
word met verskillende rolle en natuurlik steeds pret te hê.
PALI is die plek waar jy in plaas van alleen jou naam gat te
maak, jy ’n familie het wat dit saam met jou doen. So, kom
beleef eerstehands die Wille, Woesste, Weste, Wilgie Gees van
Wilgieland saam met die PALI-familie.
AND SCENE (vir gewone mense: Die einde).
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INNIE KOLLIG
~ Andrea Naudé
Hou jy van sang, dans of instrumente? By hierdie jaar se Kolligaand was daar omtrent ń mengelmoes talente. Daar was
pragtige optredes waar ons die volgende Taylor Swifts en Freddie Mercuries ontdek het. Dit was ń aand vol lag, handeklap en
opgewonde gille oor die nuwe sanger, Hanco.
Derik van Staden, Le Roux Du Preez en Attie Senekal het met hul band, Ystersmid, die prys vir Instrumentaal losgeslaan. Met
Rensha Olifant en Natalie van der Sandt vir Dans en Meghan Watson vir Sang. Waarlik ‘n ongelooflike aand!

KASKARDAG 2019
~ Susan le Roux
Drie… twee… een!!! So het ‘n vier-uur lange wedren tussen die klasse en grade van leerders by Hoërskool Die Wilgers begin.
Met span temas van “A-team” en “Liefde Wen” tot “Braai” het leerders alles gegee om met die titel: “Kaskar wenners 2019” weg
te stap. Met mnr De Vos as kommentator het almal presies geweet wat waar aangaan en hoeveel rondtes elke klas al met hulle
kaskar afgelê het.
Die baan het uit ‘n hele paar komponente bestaan wat leerders se asems letterlik en figuurlik weggeslaan het. Aan die begin
was daar ‘n stewige bult wat seker gemaak het dat almal wat gestoot het, die volgende dag styf sal wees. Daar was S-draaie
wat die bestuurders se bestuursvermoë oor en oor getoets het. Die leerders het so vinnig met die pylvlak afgekom dat hul hul
eie voete onder hulle uitgehol het.
Dit was ‘n dag vol lag en pret asook BAIE uithouvermoë. Beslis ‘n dag om te onthou!
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