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Graad 8’s trots gewortel
-Neill Geldenhuys
Soos die nuwe jaar aangebreek het, is ’n
splinternuwe hoofstuk vir die nuwelinge
van Hoërskool Die Wilgers geskep.
Opgewondenheid en gees het hooggeloop
vir die nuwe “Steggies” van die skool en
glimlagte was nog nooit breër nie! Die
Graad 8-leerders het ’n vol program gehad.
Dit was gevul met ’n oriënterings-naweek
van kamp en plesier en ’n maand vol
spanbou en pret. Van skreeusnaakse
kleredragtemas en genot voor skool tot by
’n opwindende atletiek korfeë naskool.
Hierdie warm somerdae het almal geleer
om hul water en vriende regtig te waardeer.
Dis ook hier waar spanbou elke keer eerste
plek gevat het! Die groentjiekonsert was ’n
groot hoogtepunt vir ouers, onderwysers
en leerders ingesluit. Die Graad 8’s se
inhuldigings-aand en klokseremonie het
vlot verloop.

Steggies op die eerste dag van hoërskool

Die Graad 8’s het ons trotse tradisie
voortgesit en onderdeur die klok gekruip –
’n simbool van die begin van hul hoërskoolloopbaan. Die leerders het in dié tyd
geleer wat dit beteken om werklik betrokke
en “Diep Gewortel” by hul hoërskool familie te wees. Na ’n maand van ’n paar
grys hare vir die ouers, onderwysers en
matriekraadlede, harde werk en tonne pret
en plesier, was die nuwe Graad 8’s nou as
amptelike Wilgies beskou. Die onderwysers en matriekraad is gevul met trots vir
hul Graad 8’s van 2020!
Karnival tema

Die oriënteringstydperk was werklik ’n
tydperk wat ’n sterk band tussen die

leerders geskep het en nie maklik vergeet
sal word nie. As u ooit ’n bekommernis
gehad het oor die jeug van die toekoms,
moenie vrees nie, u is in goeie hande.
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Wilgie-Kanaal 101
-Anina-Michelle Naudé
-Clarissa Meyer
2020 se Groentjiekonsert was definitief een
Die Matriekraad van 2020 het definitief hul
wat almal in die gehoor en selfs die kinders
hart en gees in vanjaar se Groentjiekonsert
op die verhoog na hulle asems laat snak
gesit en het seker gemaak dat elke enkele
het. Ek dink dit is veilig om te sê dat almal
Steggie tuis voel en elke oomblik van
weggestap het met ’n ‘sixpack’ na die
Wilgieland se wilde weste familie geniet.
wonderlike lagsessies. Die Wilgie-Kanaal
Hulle het vir seker die standaard hooghet alles gehad van vreemde
gestel vir die toekomstige
haai - dansies, ’n “Wilgie’s Got
Groentjiekonserte.
Die
Talent” en selfs ’n paar lukrake
Steggies
was
skaars
grappies en advertensies. “Ons
geplant toe hulle by ons
het nog nooit so baie gelag
aangesluit het. Nou is hulle
soos wat ons gedoen het toe
diep gewortel en sterk
ons die ‘Monkey’ gedoen het
oppad om mooi WilgerSteggies
dans
hul
harte
uit
nie,” sê Salome Müller (Gr.8.).
bome te word

Welkom by Wilgers!
-Justine Moorhouse
Annatjie Haasbroek
Juf. Haasbroek is baie
passievol oor haar vak,
RTT. Sy geniet dit om in
haar vrye tyd met haar
“Besef hoe belangrik dit is om die
regte keuses te maak. Dit
beïnvloed die res van jou lewe. Jy
mag pret hê, maar wanneer dit tyd
is om te fokus, moet jy fokus.”

Marieke Bys
“You have sewn
me together with
strands of music,
thus my whole
being is a song
unto You.” Die een woord wat haar kan
beskryf is musiek. As sy enige ander vak
kon gee, sou dit definitief musiek wees.
Haar talente sluit in drama, sport en klavier.
Sy is ’n Netbalafrigter en Afrikaanse onderwyseres. Haar gunsteling tyd van die skool-

honde te stap en julle sal haar gereeld hier
by ons skoolgronde sien verbystap. Sy
doen graag naaldwerk en as dit nie vir haar
onderwyserloopbaan was nie, sou sy ’n
mode-ontwerper wees. Haar gunsteling
herrinering van haar hoërskool-dae was die
sang by atletiek. Dit was vir haar lekker om
bymekaar te kom op die pawiljoen met
sambreeltjies, haar skool te ondersteun en
die dissipline van die kinders te beleef as
die dirigente ’n bevel gee. Het jy geweet?
Sy is ’n ouma van 8 kleinkinders.

“Hoërskool is nie so erg soos wat
dit voel nie. As jy later gaan
terugkyk gaan jy dankbaar wees
vir die goed wat jou gevorm het in
wie jy is.”
dag is registerperiode, omdat dit die
enigste tydjie is wat sy haar registerklas
sien. Vir haar voel dit nie vreemd om deel
van die Wilgers-familie te wees nie,
aangesien sy hier op skool was. Het jy
geweet? Sy het ‘FRIENDS’ al 20 keer
deurgekyk.
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Liefde, sjokolade en net ’n klein bietjie trane
-Dani Heyman
Liefde. Sjokolades. Teddiebere. Soentjies.
Slegte gedigte met mooi intensies. Seuns
wat voor die hele skool hulle gevoelens
verklaar vir iemand. Meisies wat so hard
wens dat iemand die jaar vir hulle sal vra om
hulle Valentyn te wees... Valentynsdag hier
by H/S Die Wilgers het op ’n kleurvolle noot
afgespeel. Almal het te prettig gelyk in hul
“civvies” met blomme en ballonne in hul
hande. Dit was ’n wonderlike dag vol
glimlagte, sonskyn en rose...

Graad 11’s op Valentynsdag

Valentynsbal
-Andrea Naudé
Valentynsbal
2020!
Wat ’n belewenis! Van
kaarte en rose wat
van die dak afhang na
graad 8’ies wat, met
hul kleurvolle kruisbande, vir almal pizza
uitdeel.
Met
baie
sokkie- en lyndans musiek, het die kinders die vloer aan die brand
gedans. As hulle hul voete wou rus, was daar baie stoele buite om met
hul vriende in hul pragtige rokke en netjiese pakke te kuier. Die
paartjies het alte fraai gelyk en die atmosfeer was baie gesellig. Die
Zancha Viljoen en metgesel
graad 11’s het uitgehaal en gewys met hul versier-‘skills’. Hulle het
waarlik ’n uitstekende en suksesvolle bal gereël en aangebied. Baie dankie julle.

Meagane Pienaar, Marilyn Watson,
Chrizaan Barnard en Tuané Schoeman
Graad 11’s 2020

Elroe van den Heever, Reinhardt Ruddeck,
Ruben Strydom en Danté van Wyk

Foto by die
Botaniese Tuine
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Atletieksokkie
-Andrea Naudé
Veldsokkie, veldkuier…

Graad 9’s en 10’s

Graad 8’s se eerste hoërskool sokkie

Danksy juf. Van Greunen het ons ’n nuwe
tradisie hier by Hoërskool Die Wilgers
begin. Daar was op lekker sokkie- en
lyndansmusiek gedans en almal kon ’n
bietjie wegbreek van die stres van skool.
Daar was lekker gekuier en almal het ’n jol
gehad. Hierdie was ’n geleentheid om pret
aan spesifiek die atlete te voorsien. Hulle
het baie hard by oefeninge gewerk en
hierdie wegbreekkans was definitief ’n
lekker verrassing en welverdiend.

Quentin Labuschagne en Albert le Roux

Interhoër 2020
-Melandi Müller
Die 2020 atletiek seisoen kan in vier
woorde opgesom word: GEES EN
HARDE WERK! Ons skool het ’n bond
opgeskuif en WOW, wat ’n belewenis!
Alhoewel die kompetisie baie sterker
was, het die skool
se atlete die vrugte
van al hul harde
werk gepluk. Hulle
het rekords gebreek en elke oomblik hul absolute
bes gegee. Aan
die einde van ’n
baie warm dag het
ons skool 13 goue,
10 silwer- en 14
Tyreece Lottering

brons medaljes verower. Ons sanggroep
het hierdie jaar net so hard geoefen en dit
was ook ’n reuse sukses. Oral op TUKS se
sportgronde kon jy die sanggroep hoor.
’n Definitiewe hoogtepunt was toe
HTS John Vorster en Hoërskool Die
Wilgers saamgespan en geesvang-liedjies
gesing het. Nou dít was geesvang en ’n
half!
Ons sê baie dankie aan al die onderwysers
en leerders wat die dag so ongelooflik
lekker gemaak het en vir al die harde werk
wat ingesit is. Baie geluk aan Quentin
Labuschagne wat tot Noord-Gauteng
deurgedring het.
Ons sien uit na volgende jaar se atletiek
seisoen waar ons weer sulke hoë hoogtes
gaan bereik.
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Eet, slaap, tennis, herhaal…
- Marlezé Jooste
Tennis is nóg een van die vele gewilde
sportsoorte wat by Hoërskool Die Wilgers
aangebied word. Die skool beskik oor
uitstekende
fasiliteite,
afrigters
en
begeesterde spelers wat die belangrikheid
van spangees en deursettingsvermoë
besef. Só word ’n passie vir tennis hier by
Hoërskool Die Wilgers gekweek. Die tennis
dogters maak ons ongelooflik trots deur
hierdie jaar weereens op ’n hoë noot te
begin. Die erstespan (Zoë du Preez,
Chanté van Rensburg, Anja du Preez en
Melandi Müller) het reeds uitstekend
presteer deur die skool se naam hoog te
hou met hul derde oorwinning dié seisoen.
Hulle is waarlik ’n bewys daarvan dat harde
werk beloon word en aanhouers ALTYD
wen. Ek het die gedugte span gevra wat vir
hulle opwindend is van Wilgie-tennis.

Zoë du Preez in aksie

Melandi sê: “Die dubbels saam met
Anja du Preez is vir my die heel lekkerste.
Ons weet wanneer om dit net te geniet,
maar weet ook wanneer ons ernstig moet
wees.”
Zoë sê: “Die lekkerste oomblik vir my was
seker toe ek vir die eerste keer in ’n lang
tyd, een van my beste dryfhoue kon slaan
en net weer daardie gevoel kry van – ek is
terug!”
Hulle doelwit vir hul span is om hard te werk
en elke jaar te probeer om na ’n hoër liga
op te skuif. Hulle glo die beste manier om
dit te bereik is om uit jou foute te leer.
Ons sien met groot afwagting uit na die res
van 2020 want niemand gaan hierdie groen
golf van entoesiasme keer nie!

Anja du Preez en Melandi Müller met dubbels
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Uitblinkers
-Charlize de Villiers
Arno het begin stoei
toe hy 4 jaar oud was
en het al op ’n jong
ouderdom besef dat as hy ’n
kampioen wil wees, hy toegewyd
sal moet wees. Arno stoei by Tuks
drie keer ’n week en oefen ook elke
dag by die huis. Al hierdie harde
werk is egter die moeite werd: Arno
het in 2019 aan die Kadette Afrika
kampioen-skappe in Tunisië, asook
die onder 20 Suid-Afrikaanse
kampioenskappe deelgeneem; hy
het in beide van hierdie geleenthede eerste plek behaal. Arno
het ook 13de plek op die wêreldkampioenskappe behaal.
Arno van Zijl

Danelle Botes

Op 7 Februarie 2020 het Arno deelgeneem
aan die juniors Afrika-kampioenskappe in
Algiers, Algerië. Die ouderdomsgroep van
die kompetisie waaronder
hy val, strek van 18 tot 20
jaar met ’n gewigskategorie
tussen 70 en 74 kilogram.
Dit is Arno se eerste jaar
wat hy aan dié spesifieke
kompetisie deelneem en
ons wens hom baie geluk
met sy eerste plek.

Arno van Zijl by die
Afrika Kampioenskappe

“Karate is nie net 'n sport nie, dit is 'n leefwyse.”

Danelle het op die
ouderdom van 5, onder leiding van Sensei
Werner Schnetler, by SASKA, begin karate
doen. Sy was SASKA se SA-Kampioen
vanaf 2013 tot 2017 in beide Kata en
Kumite. Aan die einde van 2017 het sy
oorgeskuif na Shotokan-ZA. Sy was gekies
vir die SZA se Nasionale span wat begin
2018 na Egipte getoer het, vir die WUKF
(World
United
Karate
Federation)
Wêreldbeker. Daar het sy 'n goue medalje
vir Kata en ’n silwer vir Kumite ontvang.
Hierdie jaar het Danelle al aan die Derick
Geyer-kompetisie deelgeneem waar sy net
so uitstekend gevaar het. Danelle is dan
ook gekies om aan die wêreld kampioenskappe in Pole aan die einde van
Junie 2020 deel te neem. Sy werk hard en
oefen Dinsdag- tot Vrydagaande asook op
Saterdae vir 5 en 'n half ure. Danelle rig ook
self die voorskoolse groepie op Dinsdae en
Donderdae af.

Sy sê: “Dit is ongelooflik lekker om te sien
hoe hulle groei van deurmekaar seekatte
met te veel arms en bene tot karatekas wat
dissipline kry en baie goed presteer. Ek is
absoluut mal oor karate, want daar is geen
ouderdomsbeperking nie en daar is ook
plek vir almal, selfs gestremdes. Ek sal my
lewe lank aanhou karate doen!”

Danelle Botes
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Hierdie broer en
suster doen al vir
6 jaar Taekwondo
en het die Master
West's Black Belt Grand Champs gewen.
Lize-Madri (16) het goud verower vir Point
Sparring en Tag Team. Sy het ’n silwer
medalje gekry vir “Kata Weapons”,
“Continious Sparring” en “Creative Forms”,
asook brons vir “Creative Weapons Form”.
Lize-Madri en
Jacques Theron

Jacques (17) het goud ontvang vir “Tag
Team Fighting1’ en silwer vir “MMA Light”,
“MMA Exhibition”
en “XMA Kicking”.
Hy het ook brons
gekry vir “Grapling No GI”, “Creative Weapons” en
“Creative Forms”.
Baie, baie geluk
met hierdie uitstekende prestasies!

Jacques Theron
Lize-Madri Theron

Benita het op 7 Maart
2020 by die “14th
Derrick Geyer Memorial Championship”, silwer medaljes verwerf vir Kata, Kumite, en Unison Kata. Sy
dring dan ook deur na die Gauteng Ope.
Ons wens haar alle sterkte toe!
Benita Lubbe

Benita Lubbe
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Ruitersport
-Alexa Snyman
-Jessica Polsen
Shené Nell

Chinelle Duffy

Shené Nell
“Van kleins af het ek ’n groot liefde gehad
vir enige dier en enige iets wat met diere te
doen het. As ’n poging tot die verbetering
van my postuur, het ek begin ruitersport
doen. Ek sal nooit my opgewondenheid
vergeet toe my ouers, na al die jare se
gesmeek, gesê het ek kan begin met
perdry nie.” Vir die afgelope 7 jaar was dit
haar doel om haarself elke dag te verbeter.
“Ek doen perdry, want ek is mal oor die
adrenalien wat deur my are vloei!” Sy het
met haar perd, Ships Lantern, 2de plek
behaal by Sanesa Qualifier 2.
“Ek ry perd want dit
gee my ’n “escape”.
As ek ry is daar niks
anders as ek en die perd nie. Dit laat my
ontsnap van die gejaagde lewe en dit maak
my rustig en ontspanne. Ek het ’n groot
passie en liefde vir perde en geniet dit
vreeslik baie om by hulle te wees.”
Sy neem deel aan, “Dressage Elementary”,
“Dressage
Elemnetary
Freestyle”,
“Working riding level 7”, “Performance
riding level 7”, “Working equitation”,
“Western Pleasure Horse” en “Western
Trail”. Sy ry al vir 10 jaar lank. Haar doelwit
is om haarself en haar perd tot hul volle
vermoë te druk sodat hulle op hul beste kan
presteer. Die heel belangrikste vir haar, is
om dit te geniet.
Marike

Pauw

Petronell Clifford
“Ek persoonlik dink dat perdry nie net ’n
sport is nie, maar ’n droom en ’n leefstyl.”
Petronell ry al vir 11 jaar perd. In 2020 het
sy aan Sanesa 1 deelgeneem en ’n 7de
asook ’n 10de plek met haar “showjumping” behaal.

Petronell Clifford
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Wilgies Bergfiets in die wegspringblok
-Dijan Nelson
Die Spur MTB-reeks is die
grootste bergfiets kompetisie van sy soort ter wêreld.
Hierdie reeks verskaf reeds
die afgelope tien jaar
geleentheid aan entoesiastiese, ervare en onervare
bergfietsryers vir primêresowel as sekondêre skole.
Daar het ongeveer 13 000
ryers van min of meer 500
skole aan die Spur MTBreeks in 2019 deelgeneem.
Die Spur MTB-liga verskaf
nie net aan deelnemers die
geleentheid om hul skool te
verteenwoordig nie, maar
ook om gekies te word om
deel te neem aan ’n
Dijan Nelson in aksie
nasionale kompetisie en
dus provinsiale kleure te verwerf. Vanjaar
gaan Hoërskool Die Wilgers vir die derde
opeenvolgende jaar aan die Spur MTBbergfietsreeks deelneem. Die vorige twee
jare het ses Wilgie-leerders met entoesiasme en singende speke die groen
vaandel hoog gedra in hierdie kompetisie.
Ons hoop om hierdie jaar in alle
ouderdomskategorieë,
vir
sekondêre
skole, deelnemers in te skryf. Daar is ’n
plekkie vir elke leerder in die verskillende
kategorieë.

Hoërskool Die Wilgers neem
deel in die Gauteng Noord
streek. Die reeks skop af op 18
April 2020 en loop ten einde op
15 Augustus 2020. Daar is 4
amptelike wedrenne wat op
lieflike, veilige hoërskoolterreine
in ons streek aangebied word.
Die Spur MTB-reeks gaan oor
veel meer as net wen. Deelname
is die eintlike dryfveer van die
reeks. Vir deelname verwerf elke
skool punte, maar dit bied ook ’n
wonderlike geleentheid om die
skool bekend te stel en te
bemark. Die roetes is oor die
algemeen in rondte-formaat.
Elke rondte beloop tussen 3 en
6 kilometer en om ten einde
punte vir die skool te verwerf
hoef ’n ryer slegs een rondte te voltooi. Ons
is opgewonde oor ’n suksesvolle, volgepakte fietsryseisoen en hoop om julle almal
daar te sien.

Hoërskool Die Wilgers fietsryers

“Ek weet wat Ek vir julle beplan,” sê die Here. “Voorspoed en nie
teenspoed nie. Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”
Jeremia 29:11
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