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MENEER DE VOS SE VERJAARDAG
Susan le Roux

Vyf woorde: Meneer De Vos word 65!
Gewone klere, perde op die skoolterrein,
krone en ‘n rooi tapyt. 23 Augustus 2019 was
‘n vrolike dag by Hoërskool Die Wilgers.
Die skooldag het maar traag verbygegaan,
maar 1 uur het al die leerders met ‘n
opgewondenheid hulself na die pawiljoen
gehaas. Aangesien dit Meneer se laaste jaar by
die skool is, het die matriekraad van 2020 dit goedgedink om die tema “Long
live the king” vir dié dag te kies.
Meneer se “Landie” was op die rugbyveld geparkeer en Meneer was soos ‘n
koning oor die veld gedra terwyl die leerders uit volle bors gesing het. Die
matriekraad het alte fraai gelyk in hulle uitrustings.
Na die lag en sing was daar doughnuts en ysies aan almal uitgedeel wat baie
lekker was so in die hitte van die dag. Dit was beslis ‘n dag om te onthou en almal het daardie Vrydag met ‘n
ekstra huppel in hulle stap huis toe gegaan.
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HOOFLEIERS

Hoofmeisie/President: Chrizaan Barnard
“MOENIE NET ‘N PASSASIER IN JOU MOTOR TOT SUKSES
WEES NIE, WEES DIE DRYWER.”
Hoofseun/Adjunk-president: Cecil Knoetze
“RESPEK EN GEREGTIGHEID IS ‘N MANIER VAN LEWE.”

VLR-KAMP
Andrea Naudé

“Saai die waatlemoen,
Stel jou wekker nou!”
Met ons konserttemas in ons agterkop en baadjies tot op ons neuse
toe getrek, begin ‘n wonderlike kamp.
Saterdagoggend is ons uit die bed gejaag en het ‘n halfuur in gebed
spandeer. Ons het die dag aangeval met idees vir ons graad-projekte
en daaraan beplan. Daarna het ons “survivor-hindernis-brain-teasers”
aangevat wat absolute hegte samewerking en breinkrag geverg het.
Ons het gaan bergklim en nie een kon sê dat hulle sonder skrapies
teruggekom het nie.
Die aand het elke graad hul konsert opgevoer nadat die VLR-groepe
self ‘n paar bomskokke moes deurmaak (“as vandag Maandag is, wat
is die dag na die dag voor die dag voor môre?”) En probeer bietjie ‘n
toring met ballonne bou.
Dit was ‘n voortreflike kamp, waar ons met hartseer harte vir meneer
De Vos en sy danspassies en vir juffrou
Van Heerden met haar omgee-hart moes
tot siens sê. En waar ons met ‘n wip in
ons stap vir juffrou Aucamp kon “hallo”
sê.

MNR. & MEJ. WILGIE 2019
Charlize de Villiers

Ligte! Musiek! Aksie! So het Mnr. en Mej. Wilgie op Vrydag 19 Julie 2019
afgeskop.
Terwyl die finaliste, na hul openingsdans op die liedjie
“2002” van Anne-Marie, druk besig was om vir die
talentkompetisie wat daarna sou volg, reg te maak; Die
hele saal saamgeklap op die maat van ons
gaskunstenaar, Brendan Peyper, se musiek.
Elke finalis moes 'n talentvertoning van nie meer as 4
minute nie, opvoer. Die talente het gevarieer van sang
en dans tot aksente namaak en monoloë opvoer.
Na die breuk was dit tyd vir die tema afdeling.
Aangesien die aand se Tema Hollywood was, het die
Gr. 10 VLR 2018/2019 dit goedgedink om vir elke finalispaartjie 'n
rolprenttema te gee waarvolgens hul dan moet aantrek en iets beplan om
vir die gehoor op te voer vir die tydsduur van ongeveer 2 min. Van die verskeie temas
was “Dirty Dancing”, “Titanic” en “Me Before You”.
Agter die verhoog het die finaliste gespook om klaar te maak vir die geleentheid se
aanddrag afdeling waartydens daar ook 'n enkele
vraag aan elke finalis gestel sou word.
Klik Klak het dit gegaan, al die pad met de trappe
op. Elke nou en dan sien mens hoe een van die
finalis meisies op 'n stoel neersak en haar voete
masseer terwyl die gehoor die tweede deel van ons
gaskunstenaar se optrede geniet het.
Hierna was dit tyd vir die aankondiging van die
wenners van die aand. Ons sê baie geluk aan Cecil Knoetze en Bianca Barkhuizen wat
Mnr. en Mej. Wilgie 2019/2020 is! Asook aan eerste prins en prinses, Jeffrey Nieman
en Danielle Potgieter. Tweede prins en Prinses is Michael Breedt en Jessica de Beer.
Mnr. en Mej. Fotogenies is Ruan Pauw en Laura Butters. Mnr. en Mej. Persoonlikheid
is Dirk Senekal en Charlize de Villiers.
Ons sê ook dankie aan die ander finaliste vir hul deelname: Danike Nothnagel,
Chante Nickolson,
Elnichea Ferreira,
Chrizaan Barnard,
Shakira Poots, Deon Burger,
Janco Pretorius,
Cameron Moore.
Duane De Lange, Aidan Zwarts.
Ons sê ook baie dankie aan die Gr 10 VLR 2018/2019, hul
graadvoog mnr. Brits asook Hoërskool Die Wilgers se
bemarker, tannie Anrike, vir die fyn beplanning en harde
werk om 'n reuse sukses van die aand te maak.

LENTEDAG
Cherese Smit

Lente is die natuur se manier om te sê: “Kom ons hou partytjie!”
Die mooiste seisoen van die jaar het aangebreek en ons het dit op 'n
vreugdevolle noot afgeskop. Op 30 Augustus 2019 het die Wilgies 'n
Lente Fees gehou en dit was hope pret! Verf en waterballonne het deur
die lug gevlieg en oomblikke later was elkeen bedek met elke kleur van
die reënboog! Soos die aarde
met helder blommetjies lag in
die lente seisoen, het elke kind
die fees met 'n glimlag op hulle
gesigte en vreugde in hulle harte deurgebring.
Daardie aand was die lentesokkie waar ons verder partytjie gehou het.
Die tema was “Kuier in die tuin” en ons het gekaalvoetsokkie totdat
ons uitgeskop is deur die onnies omdat hulle wou huis toe gaan! Ons
sê dankie aan die Graad 9-VLR en Juffrou du Rand wat dit alles
moontlik gemaak het vir ons. Dit was 'n reuse sukses en 'n dag om te onthou!

KOOLSTOFVOETSPORE
Charlize Mynhardt

Lewenswetenskapleerders plant spekbome tydens lentedag. Die graad 11-lewenswetenskapleerders het op
30 Augustus besluit om lentedag met ‘n graaf en ‘n handvol grond aan te pak. Die leerders is tans besig om
omgewingstudies te behandel en waar hulle meer van klimaatsverandering geleer het. Daar is besluit dat
hulle ook ‘n koolstofput vir die skool sal begin. ‘n Koolstofput is ‘n groep plante wat koolstof uit die lug
uitneem. Die “Wilgie-Koolstofput” bestaan uit die aanplant van
Spekbome (Portulacaria Afra). Hierdie inheemse boom kan
maklik aanpas by sy omgewing en benodig nie baie water nie.
Die belangrikste kenmerk van ‘n Spekboom is sy vermoë om ‘n
groot aantal koolstof uit die lug op te neem. Met hierdie
inisiatief, beoog die leerders van Hoërskool Die Wilgers om hul
koolstofvoetspoor kleiner te maak en almal te inspireer om
meer bewus te raak van hulle impak op die omgewing. Baie
dankie aan Aidan, Marco, Ruan en Madison wat boompies
geskenk het om geplant te word as deel van die koolstofput.

PRODUKSIE
Anina-Michelle Naudé & Clarissa Meyer

Welkom by die Kuber Hotel! Waar Anti-virusse en trolle die Kuberruim
beheer. Met maande lange afwagting en standaarde wat hoog gestel
is, het die Kuber Hotel met vlieënde vaandels geslaag. Die aand het
goed begin met
‘n kooroptrede
en ‘n LatynsAmerikaanse
dansnommertjie
wat skrik vir niks.
Maar niks kon
die aandag van die produksie af steel nie. Met die
wonderlike boodskap wat oorgedra was in ‘n komiese
maar
tog
ernstige lig
dat ons moet
stop
en
agterkom dat
dit wat ons op sosiale media sê of kommentaar op lewer, ‘n invloed
het op ander se lewens. Ingeheel was die 2 aande ‘n reuse sukses
en stel definitief die standaard hoog vir die volgende produksies.

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ
Niné Jansen van Vuuren

Het jy geweet dat Venus kloksgewys om sy eie as draai? Dat entomologie die
studie van insekte is? Of miskien dat die jaarlikse ‘General Knowledge Quiz’ op
31 Julie 2019 by Hoërskool Waterkloof gehou is?
Met pryse van R200 per spanlid vir eerste plek tot ‘n R10 000 beurs vir die skool
met die meeste spanne is dit geen wonder dat die saal so vol gepak was nie!
Die kompetisie het bestaan uit drie afdelings met ‘n kort breuk tussen elke
afdeling. Elke afdeling was progressief moeiliker met minder vrae as die vorige
afdeling. Elke vraag was vir ‘n kort tydjie op ‘n
skerm geprojekteer waarvan die spanne dan
moes kies tussen vier moontlike antwoorde.
Direk na die laaste afdeling is die spanne gevra
om te verdeel en nuwe groepe te vorm met mense wat mekaar nie ken nie. Die
punte is opgetel terwyl die groepe sosialiseer.
Die aankondiging van die wenners is die groot hoogtepunt. Geluk aan
Zerwick de Lange, Gavin Sevenster, Dirk Senekal en Jeffrey Nieman wat die prys
verwerf het vir die beste naam: “Ons het nie geweet ons is wenners nie” wat
toe heel van pas was.
Wie weet? Miskien is JY die volgende wenner van die ‘General Knowledge
Quiz’?

FIETSRY
Dihan Nelson

Die derde kwartaal is bekend vir krieket en landloop – die somersportsoorte.
Maar vanaf 2018 het bergfietsry nou ook sy regmatige plek tussen hierdie
sportsoorte by Hoërskool Die Wilgers ingeneem.
Die seisoen skop jaarliks af met die Spur MTB reeks, ‘n kompetisie wat eintlik nie
voorsiening maak vir klein skole nie. Danksy ons organiseerder se
onderhandelingsvaardighede het ons hierdie kompetisie vanjaar op gelyke voet
betree.
Ons deelnemers in graad 8 (2), die stewige graad 9-groep (4), wat met die laaste
kompetisie verstrek is met ons Duitse uitruilstudent, Janne, en ons staatmaker
ryer in graad 12, Lafras Moolman, het vanjaar weer
bewys dat Hoërskool Die Wilgers die skool van
keuse in die Ooste van Pretoria is. By elke
kompetisie is daar spontane groen en geel
stofstrepe wat met breë glimlagte, dikwels nerfaf
knieë en vragte Wilgietrots oor die wenstreep jaag.
Die Spur MTB-reeks word gevolg deur etlike ander
kompetisies waar ons teen skole vanoor die hele
Gauteng deelneem. Hierdie kompetisies neem
jaarliks gedurende die tweede deel van September
in aanvang en duur tot November.
Daar is altyd plek vir nog ryers, die amptelike fietsrydrag is vinnig beskikbaar en
iewers sal daar altyd spasie op ‘n fietsrak wees vir nog ‘n groen gevaarte. Sluit gerus aan by hierdie wenspan!

SAGTEBAL
Melandi Müller

“Never let the fear of striking out
keep you from playing the game.”
- Babe Ruth
Die sagtebalseisoen van 2019 het
ons skool se spanne 'n bond hoër
opgeskuif en opgedaag by hulle
wedstryde met 'n “BANG”!!
Hulle het almal regtig baie goed
gedoen in die liga en ons o/14 , o/15 en o/16 spanne het tot die semifinaal deurgedring. Die o/15 span het die liga gemaklik gewen en stof
in die oë van groot en gerekende skole geskop. Ons sien baie uit
daarna om te sien hoe hulle by
die finale gaan vaar!
Baie trots op julle meisies!

RUITERSPORT
Shené Nell

Ruitersport by Hoërskool Die Wilgers (bekend as die White Mustangs) se jaar van
deelname is besig om tot ‘n einde te kom. Die jaar het begin met 4 ruiters
(Chinelle Duffy, Jonelle Killian, Marike Pauw en Shené Nell.) Die White Mustangs was
bevoorreg en nog 3 ruiters, (Petronell Clifford, Jessica Polson en Mariecel von Staden)
het deur die loop van die jaar aangesluit.
Die ruiters verteenwoordig meeste van die rystyle in ruitersport genaamd
Showjumping (Chinelle Duffy, Jonelle Kilian, Petronell Clifford en Shené Nell),
Dressage (Jessica Polson), Working Hunter (Petronell Clifford), Performance Riding (Marike Pauw en
Jessica Polson), Western Mounted Games (Mariecel von Staden) en Freestyle (Marike Pauw). Soos die jaar
gevorder het, het al die ruiters al hoe meer verbeter. Die White Mustangs het in 2019
drie Gauteng ruiters opgelewer (Marike Pauw, Mariecel von Staden en Shené Nell).
Hoërskool Die Wilgers kan verseker wees dat al die White Mustangs volgende jaar weer
so goed sal presteer soos in 2019. Die White Mustangs wil ook graag vir
Juffrou Ronelle Pienaar bedank vir al haar toegewyde ondersteuning en bystand wat
bygedra tot hulle sukses. Al die ruiters hoop om volgende jaar Hoërskool Die Wilgers
se naam weer
hoog te hou.

ENTREPRENEURSDAG 2019
Danike Nothnagel

Op 2 September 2019 tussen 10:00-12:00 het daar groot
oproer op die vierkant van Hoërskool Die Wilgers
plaasgevind. Die Entrepreneursdag wat aangebied was
deur die graad 10 en 11 besigheids-leerlinge was ‘n groot
sukses en het nie net die vermoë van die leerlinge getoets
nie, maar ook hulle besigheidsvenuf.
Daar kan met lof getuig word van die verkillende variasies
van kosse en melkskommels en koeldranke wat beskikbaar was, maar die
indrukwekkendste was die eiers wat te koop was om mekaar mee te gooi en dit het
definitief ‘n indruk gemaak wat nie vinnig vergeet sal word nie. Die onnies was meer as
bereid om met geel sakke die waterballonne te trotseer wat na hulle kant toe gekom
het. Die dag was ‘n algehele sukses en die besigheids-leerlinge het hulself oortref met
die oorspronklikheid en kreatiwiteit van hulle eie “Klein
ondernemings” en hulle vernuf om ‘n sukses van die dag te
maak.
Die ongelooflike versierings van gloeilampies en linte en die
voorsiening van tafels is alles te danke aan juffrou
Anell van Wyk wat in beheer was van al die reëlings en het in ‘n groot mate bygedra
tot die sukses van die dag.

