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Anika sê...

REDAKTEURSBRIEF

Redaksie

Vreemd... dit is die mees 
akkurate woord om 2020 
te beskryf. Ten spyte 
van al die abnormale 
dinge, het die Stello-
skoop ‘n nuwe redaksie 
gekry. ‘n Unieke redak-
sie wat van dag een hul 
samewerking gee. 
Ons, as span, het nuwe 
idees om die Stelloskoop 
tot ‘n volgende vlak te 
neem. 
Ons wil graag begin 
om kompetisies in elke 
uitgawe in te sluit met 
lekker pryse op die spel, 
soos koffiewinkel- of 
snoepie-geskenkbewyse 

en selfs groter pryse. 
Hou julle oë oop, sodat 
julle kan inskryf vir elke 
kompetisie. 
In hierdie uitgawe 
word daar ‘n onder-
houd gevoer met ons 
nuwe hoofleiers, asook 
oudleerder, Joha van 
Dyk, wat haar eerste 
boek, Branderjaer, ge-
publiseer het. 
Juffrou Burger verlaat 
ons en Meneer Mossie 
is ‘n volle 30 jaar by die 
skool. 
Daar het wel nie baie 
dinge hierdie jaar ge-
beur nie, maar dit wat 

wel gebeur het, is herin-
neringe wat ons altyd 
saam gaan dra. Herin-
neringe wat Hoërskool 
Stellenbosch die skat 
van die dorp maak. 
Hier waar leerders nie 
bang is om hulself te 
wees nie, want almal is 
anders en uniek. 
Ek moedig julle almal 
aan om herinneringe te 
maak, want ons is net 
een keer in Hoërskool 
Stellenbosch. So maak 
dit die moeite werd.
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Verslaggewers
Anina van der Poel
Anika Joubert
Anja Venter
Enamari Goldie
Chané Swanepoel
Anika Lourens
Jana Fourie
Kristen Burger
René Kotzé
Rheba la Grange
Emma Joubert
Tatum Ferrier
Tayla Wedderspoon

Fotograwe
Anja Venter
Joandri Brynard
Karla Nel
Mia Venter
Samuel de Wet
Sulene Loedolff

Fotoredakteur
Christian Cloete

Uitlegkunstenaars
Anja Venter
Braam van der Westhuizen
Cara Kilian
Kianté Olivier
Maggie van der Merwe
Nadia Meyer

Uitlegredaktrise
Anika Joubert

Kunstenaars
Fleur Esterhuysen
Lilo van Wyk
Maya Schlemmer
Michael Adendorff

Voorbladfoto 
Christian Cloete

Onderwyser 
betrokke
Juf. Felton

 
KONTAKBESONDERHEDE 

E-pos:  admin@stel l ies.com 
Tel:  +27 21 887 3082/3 

   
Jannaschstraat , Stel lenbosch, 7600  

www.stel l ies.com 

Hoërskool Stellenbosch

Klein genoeg om persoonlik 
te wees, groot genoeg om 

‘n krag te wees.

Drukkers: Sun Media

Nuwe redaksie se uitleg-span Nuwe redaksie se verslaggewers 

Nuwe redaksie se kunstenaars Nuwe redaksie se fotograwe 



12

Juffrou Parrock word 
verras
Rasieleiers verras juffrou Parrock 
met ‘n spesiale babatee.

Kompetisie
20 feite oor ‘n anonieme onder-
wyser.

Inhoud

HSS se nuwe hoofleiers
Lees meer oor ons hoofleiers se 
planne.

Nuwe MR en HK
HSS se nuwe leiers is gekies.

Matrieks motiveer Stel-
lies
2020 se matrieks motiveer ons.

Vakkeuse-week
Kom lees oor HSS se aanlyn vak-
keuse-week.

Graad 11-markdag
HSS se graad 11’s het die dorp 
verken en nuwe mense ontmoet.

6

14

11

10

22

24

20
9

7

8

Fiksheidsprogram
Joep Loots bied ‘n fiksheidspro-
gram vir Stellies aan.

4 5

Leefstyl

Aktueel
23

26 Sport
27

Welkom in die Katedraal
HSS kry ‘n nuwe musieksentrum.

ATKV-tienertoneel
Kom lees oor ons skool se Drama-
llamas.

Toastmasters
Anja Schmidt vertel vir ons oor haar 
ervaring.

Kultuur
16

19

18

Bly positief! Roei hard! 
Graad 11’s gaan roei die Oranjerivier.

Koshuisdinee
Matrieks se laaste koshuisdinee.

Totsiens, juffrou Burger 
Juffrou Burger sê totsiens na drie 
jaar by Hoërskool Stellenbosch.

30 jaar van Mossie
Meneer Mostert vier 30 jaar by 
HSS.

Branderjaer
Joha van Dyk, oudleerder, het 
haar eerste boek gepubliseer.

Covid-vakansieplanne
Hoe om jouself besig te hou 
tydens die vakansie met al die 
Covid-regulasies.



76

HSS se nuwe hoofleiers

Stellies laat niks 
agterweë as gevolg 
van Covid-19 nie, 
maar pas eerder 
baie vinnig aan by 
die nuwe maatreëls 
wat geïmplemen-
teer moet word. So-
siale afstand, ma-
skers dra en hande 
ontsmet was baie 
streng toegepas, 
maar leerders het 
hul kant gebring en 
verantwoordelik 
opgetree terwyl hul 
stem!
Plakkate en pam-
flette is regdeur 
die skool versprei 
en het gees en 

Voorste ry v.l.n.r. Charel Blom, Daniel Retief, Nadia Loch-
ner, Isabella de Wet
Middelste ry v.l.n.r. Estelle Schoeman, Naomi le Roux, Ju-
Stine Westraat, Jeanne-Marié Koekemoer, Dieter Niewoudt
Agterste ry v.l.n.r. Walden van der Walt, Ester de Wet, Anja 
Venter, Zander Fourie, Valerio Costa, Jarryd Myburgh

Voorste ry v.l.n.r. Ryan Mostert, Zan-Mari van der 
Merwe
Middelste ry v.l.n.r. Jana Fourie (koshuis-hoofdogter), 
Christi Noades (koshuis-onderhoofdogter), Charel Blom 
(koshuis-hoofseun), Mia Mostert, Lynri Snyder
Agterste ry v.l.n.r. Timothy Benadé, Dieter Niewoudt 
(koshuis-onderhoofseun), Louise Meyer, Emile Silvis, 
Joshua Knoetze

Anina van der Poel het gaan 
uitvind hoe ons nuwe hooflei-
ers, Ester de Wet (hoofdogter), 
Naomi le Roux (VRL-voorsit-
ter) en Jarryd Myburgh (hoof-
seun) voel na hul aanstelling.

Wie is jou rolmodel 
en hoekom?

Ester: Ek het nie een spesifieke 
persoon wat ek as my rolmodel 
beskou nie. Ek het wel mense in 
my lewe wat sekere eienskappe 
het waarna ek opkyk en wat my 
inspireer. Ek kyk op na mense 
wat die lewe met entoesiasme 
aanpak, wat nie bang is om op 
te staan vir dit waarin hulle glo 
nie en ook wat ander met liefde 
behandel, maak nie saak wie dit 
is nie. 

Jarryd: Een van my rolmodelle 
is Marcus Rashford wat sokker 
speel vir Manchester United. Hy 
het maar onlangs vir my ‘n rol-
model geword oor die werk wat 
hy gedoen het om honger kinders 
te voed in Engeland en die fondse 
wat hy ingesamel het om kinders 
by skole te voed.

Naomi: My rolmodel is definitief 

my ma. Sy is ongelooflik nederig 
en plaas altyd ander mense se 
behoeftes bo haar eie. Ek hoop 
om eendag so hulpvaardig te 
wees soos sy. 

Wat is een van jou 
doelwitte wat jy 
graag volgende 
jaar as ‘n leier wil 
bereik?
Ester: Een van my doelwitte vir 
volgende jaar is om orals waar 
ek kan help en betrokke te wees, 
‘n verskil te maak. Om al die 
geleenthede wat aan my gegee is 
te gebruik en regtig ‘n impak te 
maak. Ek glo dat ‘n klomp klein 
en eenvoudige veranderinkies 
saam ‘n groot impak kan hê. 
Jarryd: Dit is om die beste tyd te 
maak van my laaste jaar op skool.

Naomi: Een van my doelwitte vir 
volgende jaar is om ‘n positiewe 
atmosfeer te skep waar leerders 
daagliks gemotiveerd is om deel 
te neem en hulle volle potensiaal 
te bereik. 

Hoe het die pandemie 
jou beInvloed? Wat-
ter aanpassings moes 
jy maak?

Ester: Die pandemie het defini-
tief vir my geleer om met selfbe-
heersing te werk, om meer self-
studie te doen en regtig moeite te 
doen en te vra as ek nie my werk 
verstaan het nie. 

Jarryd: Ek het baie uitgevind oor 
myself. Ek het geleer dat daar 
beter maniere is hoe ek dinge kan 
hanteer om beter resultate te kry. 

Naomi: Die pandemie het my 
laat besef wat regtig belangrik 
is in die lewe. Ek moes definitief 
meer selfdissipline aanleer en 
beter tydsbestuur toepas.

Ons wens hulle sterkte toe vir die 
nuwe avontuur en sien daarna 
uit om te sien wat hulle planne is.

opgewondenheid 
gekweek onder 
die leerders. Van 
gesigte op eiers, 
sleepwaens en 
kos tot kreatiewe 
slagspreuke wat 
vir lank onthou 
sal word. 
Na ’n baie rigiede 
stemproses, wat 
drie rondtes 
geduur het, met ’n 
kombinasie van 
aanlyn stem en 
papier stem-
briewe, het die 
uitslae uiteindelik 
aangebreek. Daar 
het opwinding ge-
heers in die gange 

vir die eerste keer 
in ’n hele rukkie, 
veral onder die 
kandidate wat 
gestaan het. 

Ons sê baie geluk 
aan die leerders 
wat verkies is tot 
die leierspan van 
2021 en die hele 
Stellie-familie glo 
en vertrou ons 
is in uitstekende 
hande!

Anja Venter

Nuwe MR en HK

..

Matriekraad 2021

HDP se Huiskomitee 2021
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Met ‘n verwarde uitdrukking op 
haar gesig, was Juffrou Parrock 
Woensdagmiddag, 14 Oktober, 
net na skool in meneer Malan se 
kantoor ingeroep.

Ewe skielik het senior-rasieleier, 
Tammy, ingekom en vir Juffrou 
Parrock aan die hand gevat en 
haar begelei tot by die lapa. 
Haar oë was toegehou en ‘n 
kleurvolle blou lint was om haar 
skouers gedrapeer. Sy het die in-
struksie gekry om haar oë weer 
oop te maak. Juffrou was verras 
deur die span wat op die veld in 
formasie staan en ‘n roetine be-
gin doen het om vir haar geluk 
te wens met haar swangerskap. 
Emosies het hoog geloop toe 
almal bymekaar kom, maar ge-

lukkig het die lekkernye tot hul 
redding gekom. Juffrou Parrock 
het glad nie geweet van enige 
planne vir die ooievaarstee nie. 

Juffrou Parrock word verras

Hierdie jaar was ‘n 
mengelmoes-kardoes 
wat niemand verwag 
het nie. Die graad agts 
het uitgesien na hul 
eerste jaar in die groot 
skool en die matrieks 
het uitgesien na al hul 
laastes - ongelukkig 
werk dinge selde uit 
soos ‘n mens dit beplan. 
Tannie Korona het na-
tuurlik almal se planne 
omvergegooi. Hoewel 
die virus almal aange-
raak het, is die matrieks 
beslis die grootste 
slagoffer gewees. Hulle 
kon nie “40-days” geniet 
óf hul finale interskole 
beleef nie. Al hul laastes 
is van hulle af wegge-
steel - ‘n onreg wat nie-
mand verdien nie. Moei-
like tye en waardevolle 
lewenslesse loop hand-
in-hand. Die matrieks 
het hul nuutgevonde 
lewenslesse gedeel wat 
hulle gedurende die 
verwarrende tyd geleer 
het:

“Ek kan met sekerheid 
sê dat die jaar nie was 
wat ons verwag het 
nie, maar dit was wel 
‘n onvergeetlike jaar. 
Elkeen van ons was 
buite ons gemaksone 
geskop en ons moes leer 
aanpas; aanpas deur 

‘n nuwe manier te leer 
hoe om dinge te doen, 
sowel as nuwe leerstyle 
te ontwikkel. Soos ons 
laaste paar dae aange-
breek het, het dit my 
getref dat almal volgen-
de jaar hulle eie paadjies 
gaan stap. Al wat ek 
vir dit kan sê is, doen 
die beste wat jy kan. 
Maak die beste van elke 
oomblik en moet nóóit 
vergeet dat jy enigiets 
kan doen met God aan 
jou sy nie. Staan sterk 
en gryp elke oomblik 
aan. Carpe Diem.” 
- Rigard Nel

“Ek weet dit is maklik 
om verlore te raak tus-
sen die klomp huiswerk, 
take, toetse, sportdae 
en klokke. Onthou dat 
jou identiteit nie bepaal 
word deur ‘n slegte 
Wiskundepunt of ‘n 
wedstryd wat jy verloor 
het nie, maar wel deur 
hoe jy die pad vorentoe 
aanpak en sterker word 
deur middel van God se 
oneindige liefde.”
 - Adelé Kotzé

“Een van die grootste 
dinge wat ek in 2020 
geleer het, was om die 
geleenthede wat ons 
gegee word, aan te gryp 
en om altyd net deur 

die moeilike tye te werk. 
As daar iets is wat ons 
van hierdie jaar kan 
wegneem, is dit om 
dankbaar te wees vir 
wat ons het; vir die klein 
dingetjies in die lewe. 
Ons moet ons vriende 
en familie waardeer en 
onvergeetlike herinne-
ringe maak wat ons vir 
die res van ons lewe sal 
onthou. Soos Avicii gesê 
het: ‘Live a life you will 
remember.’” 
- Joshua Janse van 
Vuuren

“Die belangrikste ding 
is om nie so hard op 
jouself te wees nie. 
Dit maak nie saak hoe 
donker die tonnel is 
waarin jy jouself vind 
nie, daar sal altyd lig aan 
die einde van daardie 
tonnel wees en daar sal 
altyd nog ‘n dag voorlê.” 
- Ewan Vorster

“Moenie vasgevang raak 
in die groot oomblikke 
soos interskole of die 
dinees nie, maar waar-
deer die klein oomblikke 
in jou skoolloopbaan 
soos die grappies wat in 
die klas vertel word of 
die impulsiewe ‘Ulti-
mate Frisbee’ speletjies.” 
- Jani Badenhorst

“Die beste besluit wat 
ek in my hoërskool-
loopbaan gemaak het, 
was om na Hoërskool 
Stellenbosch toe te 
skuif. Dit het die wêreld 
vir my oopgemaak en ek 
was baie meer geluk-
kig. En ja, dié jaar was 
‘n rowwe een, maar die 
skool was saam met ons 
elke liewe tree. Jy kry 
net nie ‘n ander skool 
soos die een nie. My 
advies? Doen dinge wat 
jy nog altyd wou gedoen 
het in jou skoolloop-
baan. Geniet elke oom-
blik, want voor jy jou 
oë uitvee, is dit verby.” 
- Carika Bonthuys

Hoewel hierdie jaar nie 
die jaar was wat die 
matrieks wou gehad 
het nie, het hulle nog 
teeds deurgedruk om 
die struikelblokke 
verby te steek. Hulle 
het saamgestaan as ‘n 
familie en onvergeet-
like bande gevorm. Ons 
kan almal ‘n ding of 
twee van hierdie jaar 
se matrieks leer en ons 
wens hulle voorspoed 
toe met die nuwe hoof-
stuk in hul lewe wat vir 
hulle voorlê.

René Kotzé

Matrieks motiveer Stellies

Tammy Fredericks, Juffrou Par-
rock en Clarissa Kruger.

Die viering se blou-tema was ‘n 
nie-so-subtiele aanduiding van 
haar kindjie se geslag. Terwyl 
Juffrou haar geskenkies oopge-
maak het, het sy gewillig vrae 
beantwoord oor haar ervaring 
tydens haar swangerskap. ‘n 
Rustige atmosfeer het in die lug 
gehang en snak-na-jou-asem 
grappies was gemaak. 

Dit was beslis ‘n onvergeetlike 
fees. Die res van die span en die 
skool wens vir Juffrou Parrock 
sterkte toe vir die res van haar 
reis in hierdie opwindende 
nuwe hoofstuk in haar lewe. Die 
rasieleiers sien definitief uit om 
volgende jaar ‘n klein “mascot” 
te hê wat vir hulle aanjuig.
René Kotzé

Adelé Kotzé Carika Bonthuys Ewan Vorster
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Vakkeuse-week
Jou keuse speel 
‘n belangrike rol

Om jou vakke te 
kies kan ‘n taai 
toffie wees. Jou 
vakkeuse gaan 
bepaal wat jy 
eendag kan stu-
deer. Gelukkig het 
ons baie oulike 
onderwysers wat 
jou leiding gee om 
die regte keuse te 
maak. Elke jaar is 
daar ‘n vakkeuse-
uitstalling in 
die saal, maar as 
gevolg van die 
pandemie kon dit 
nie hierdie jaar 
plaasvind nie. 

Daar is hierdie 
jaar ‘n webtuiste 
geskep met al die 
vakke se inligting 

en ‘n video van 
die onderwyser 
wat die vak aan-
bied. Tydens die 
week van 7 tot 10 
September het 
die leerders ook 
gaan inloer by 
die verskillende 
vakonderwysers, 
waartydens die 
onderwysers dan 
meer vertel het 
oor hierdie vak. 
Die onderwysers 
het baie moeite 
met die aanbie-
dings gedoen en 
verskillende hase 
uit die hoed ge-
trek. In die gas-
vryheidsklas het 
juffrou Malan vir 
die leerders gewys 
hoe om heerlike 
fudge te maak 
en in die Fisiese 

Wetenskappe-klas 
het juffrou Muller 
en Lamprecht in-
teressante eksperi-
mente gedoen. 
Die graad neges se 
ouers het tydens ‘n 
Google Meet verga-
dering, gelei deur 
meneer Malan, die 
geleentheid gehad 

om vrae te vra om 
onsekerhede uit 
die weg te ruim. 

Die keuses is 
gemaak en ons 
glo dit gaan baie 
vreugde, sukses en 
soet toffies bring.

Enamari Goldie 

2o feite oor ‘n
anonieme onnie

Daar is soveel nuwe planne en kom-
petisie-idees wat besig is om te ontwik-
kel in die Stelloskoopspan se gedagtes. 
As ’n span was daar besluit om hierdie 
kwartaal ‘n kompetisie te loods. 
Hoe werk dit? 
Hier onder volg 20 feite oor ’n anonieme 
onnie. Indien jy dink jy weet wie dit 
is, is jy welkom om die onderwyser of 
onderwyseres se naam en van vir stello-
skoop@stellies.com te e-pos. Die eerste 
leerder wat reg raai, sal ‘n prys ontvang. 
Ons sien uit daarna om te sien wie se 
brein hierdie raaisel kan breek.

Emma Joubert

1. Ek eet nie soesji en jellie nie.                                                                 
2. Ek het hoogtevrees. 
3. Ek is allergies vir avokadopeer. 
4. Ek verkies honde bo katte. 
5. Ek is ’n “parkrun”-fanatikus. 
6. Ek slaap met sokkies. 
7. Ek speel glad nie skaak nie. 
8. Ek voltooi nie blokkiesraaisels nie. 
9. Jy sal nooit ‘n stemboodskap van my af ontvang nie. 
10. Ek het by ’n roltrap afgeval met my reistas. 
11. Ek is versot op nuuskanale en samoesas. 
12. Ek is ‘n rugbykenner. 
13. Ek verkies Marmite en nie Bovril nie. 
14. Ek verdwaal orals. 
15. My ikoon is Breyten Bretytenbach. 
16. My gunstelingstad is New York. 
17. Ek skryf en dig. 
18. My gunstelingtipe vervoer is’ n skopfiets. 
19. Ek kon nog nooit kruisbeen sit nie. 
20. Ek was nog nooit vir enige koor gekies nie.

Tekening op hierdie bladsy is deur Michael Adendorff. Tekening op hierdie bladsy is deur Michael Adendorff.
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1. Chris Janse van Rensburg en juffrou Burger. 2. Graad 10-dogters en juffrou Burger. 3. Juffrou Burger, Domi-
nic en Chumani. 4. Die dirigente, juffrou Burger en meneer Van Velden in hul pragtige kostuums, reg vir inter-
skole! 5. Ons geliefde, juffrou Burger. 6. Gustav en juffrou Burger eet McDonalds. 7. Juffies gaan drink heerlike 
koffie by ons eie koffiewinkel. 8. Dirigente by interskole met die res van HSS in die agtergrond. 9. Juffrou Burger 
het pret saam met die lawwe dirigente. 10. Matrieks se laaste LO-klas, asook hulle laaste klas by juffrou Burger.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.
8.

9. 10.

Totsiens sê, is NOOIT  
vir altyd nie

Wie is juffrou 
Burger?

Juffrou Burger het nog 
altyd ‘n liefde gehad vir 
mense en met mense 
werk en mens kom dit 
agter terwyl jy in haar 
teenwoordigheid is. Sy 
is ‘n baie sagte mens 
en luister altyd graag.
Sy het ‘n groot impak 
gehad op die skool met 
haar nuwe manier van 
dinge doen en is net al-
tyd pret! Sy lyk altyd so 
netjies met haar spran-
kelende persoonlikheid 
en gereed-vir-als-hou-
ding. Ons almal gaan vir 
Juffrou mis!

Haar lewens-
reis van toeka 
tot nou:

 ‘n Dag voor klasse 
begin, het sy eers besef 
dat sy eintlik onderwys 

wil studeer en dis toe 
waar die pret begin. 
Haar eerste werk was by 
Hoërskool Bellville vir 
’n paar jaar en van daar 
af het sy ‘n bietjie gaan 
reis omdat sy nog altyd 

‘n passie daarvoor ge-
had het. Sy’t na plekke 
gegaan waar die kultuur 
anders was, waar sy nie 
die taal kon praat nie en 
waar sy uit haar gemak-
sone moes gaan.
Daarna het sy terugge-

“Goodbyes are not 
forever. Goodbyes 

are not the end. They 
simply I’ll miss you 

until we meet again.”

kom en vir ‘n periode 
tyd spandeer in kinder-
produksies en adverten-
sies. Na dit moes sy net 
vir ‘n maand by Hoër-
skool Durbanville werk, 
maar sy kon nie help om 

vir ses maande te bly nie. 
Sy het baie geleer daar 
en is dankbaar vir haar 
ervaring. Een oggend, in 
2017, aan die einde van 
die jaar, net voor die 
onderwysers op vakansie 
gaan, het juf. Burger net 

hierdie gedagte gehad dat 
sy moes bedank en die 
skoolhoof was nie baie 
gelukkig oor haar keuse 
nie.

’n Uur later ontvang sy ‘n 
boodskap van juf. Winck-
ler oor ‘n Afrikaanse 
pos by die beste skool, 
Hoërskool Stellenbosch! 
Dit was die lekkerste drie 
jaar en die beste mense 
met die grootste harte. 

Tyd vir ‘n ver-
andering...

Sy glo dat alles ‘n tyd en 
‘n plek het en as jy besef 
dat dit nou tyd is, moet jy 
aanbeweeg. Dit was die 
moeilikste besluit om te 
neem, maar sy moet ons 
ongelukkig verlaat.

Tayla Wedderspoon

Wees net 
lekker!

Juf.Burger los ons met die volgende 
raad: 

“Always go 
with your 

gut.”

Ken jou 
waardes in 
‘n situasie.

Let op oor 
jou 

intensies.
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30 jaar van Mossie

In meneer Mostert se klaskamer
“Sit weg julle mobiele fone!”

Jy hoor alweer ‘n lawaai in Meneer Mossie se 
klas. Jy loop in en ‘n lewendige, vrolike atmosfeer 
tref jou. Die kinders speel alweer ‘Kahoot’ om te 
kyk of hulle die werk onthou. ”Wow,” hoor jy vir 
Meneer agter sy houtlessenaar.

‘n Ou normale, vervelige periode gaan dit beslis 
nie wees nie. Met sy baie interessante grappies en 
geselsies in die klas sal jy vir ewig “Ohm se wet” 

onthou. Die onsekerheid, “Meneer, ek verstaan 
nie,” neem hy weg met die woorde, “Jy moet net 
mooi dink,” en die wysie van sy gunstelingliedjie 
“Hardekole” speel in die agtergrond. 

Jy loop uit die klas uit, die periode is verby. Wat 
is nou eintlik beter as om ‘n hele periode in die 
wonderlike teenwoordigheid van meneer Mossie 
te wees?

Anika Lourens

Meneer Mostert in rustige luim by die atle-
tiekinterskole in Groenpunt.

Meneer Mostert en sy graad 10-klas van 1994.

Meneer Mostert in sy splinter-
nuwe klaskamer.

Lawwe meneer Mossie. Meneer Mostert en graad 9DT 
spandeer hul tegnologie-periode 
buite.

Meneer Mostert, beter bekend as meneer Mossie, is ‘n me-
neer na aan ons almal se harte. 

Junie 1990 het meneer  
Jan Mostert sy eerste 
dag afgeskop met ‘n 
verkoue en doktersbrief, 
maar soos gewoonlik is 
sy passie vir skool, en 
om met die leerders te 
werk, groter as sy eie 
belange. Hy vertel hoe 
gefassineerd hy was met 
die skool. Hoërskool 
Stellenbosch was op 
daardie stadium ‘n skool 
met net so oor die 400 
leerders. 

“Ek het gou gesien dat 
Hoërskool Stellenbosch 
‘n skool is waar jy jou-
self kan wees, waar jy 
nie iemand anders hoef 
te wees nie. Ek het dade-
lik baie van die skool 
gehou,” spog meneer 
Mostert. 
As ‘n Tegnologie, Le-
wens- en Fisiese Weten-
skap onderwyser het 
meneer Mossie vinnig 

betrokke geraak by die 
sosiale en praktiese deel 
van die skool. Elke jaar 
het hy ‘n boomplantdag 
gereël waar ‘n boom 
geplant en opgedra is 
aan ‘n persoon. Meneer 
hou daarvan om die 
leerders bekend te stel 
aan geleenthede deur 
hulle na Stellenbosch 
se ryke bron van fassi-
liteite te neem, soos die 
universiteit en 
museums. Sy passie vir 
al sy vakgebiede is aan-
steeklik en hy is sowaar 
‘n ongelooflike onder-
wyser (of “awesome” 
soos ons Stellies sal sê).
Sy liefde vir die leer-
linge het gemaak dat 
hy betrokke geraak het 
by buitemuurse akti-
witeite, naamlik rugby, 
atletiek, en sy groot 
liefde, skaak. Meneer 
spog al te trots hoe sy 
skaakspan afgereken 

het met Hugenote, Boys 
High, Labori, Paul Roos 
Gimnasium en Hoër 
Jongenskool. Met al die 
verandering wat aan 
die struktuur van die 
skoolgebou aangebring 
is, bly meneer Mostert 
die fondasie van die 
Stellies-huis.

Soos die jare verby snel, 
sien meneer Mostert 
hoe die skool meer prak-
ties word, en kan met 
opgewondenheid sê hy 
sien uit na die eindresul-
taat. Vir sy laaste sewe 
tot agt jaar by Stellies is 
sy ideaal om Tegnologie 
na ‘n hoër vlak te neem. 
Hy beplan binne die 
volgende jaar om “Hy-
droponics” (die kweek 
van plante in water) by 
sy vakgebied te inkor-
poreer. Hy wil ook graag 
die leerders bekend stel 
aan rekenaarprogram-

mering.
Mnr. Mostert het selfs 
vir ons Juffrouens Bru-
wer, Winckler, Felton en 
Du Toit Natuurweten-
skap gegee. Volgens 
hulle het hy altyd 
geslaag om die lesse in-
teressant te maak, soos 
hy vandag nog doen. 
Vanaf 1990 is hy ‘n groot 
inspirasie vir al die 
leerders in Hoërskool 
Stellenbosch. 

Hoërskool Stellenbosch 
sê dankie vir al Meneer 
se harde werk, moeite, 
omgee, hulp en interes-
sante klasse oor die af-
gelope 30 jaar. Ons sien 
baie uit na nog vele jare 
saam met Meneer. 
Stellies-liefde.

Chané Swanepoel

Tekeninge op hierdie bladsy is deur Maya Schlemmer en Michael Adendorff
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Welkom in die

 Katedraal

“Wat ’n voorreg is dit om ’n wêreldklas ruimte te hê met won-
derlike akoestiek, met estetika en estetiese oop ruimtes en ‘n 

uitsig op die berge terwyl jy musiek maak.”

  Mnr. Xander Kritzinger

Die pragtige nuwe koorlokaal Een van die nuwe oefen kamers.

Nog van Hoërskool Stellenbosch se baie 
geleenthede.

Mnr. Kritzinger en sy fantastiese Stellies 
kinderkoor.

Tydens die grendeltyd, is daar steeds hard 
gewerk by die skool. Hierdie nuwe musiek-
lokale is tydens die grendeltyd by die skool 
ingerig. 

Aan jou linkerkant het jy ’n spoggerige 
nuwe koorlokaal met ingeboude bankies, 
goeie akoestiek en pragtige klavierpa-
troonmuurpapier.  

Aan jou regterkant is die splinternuwe 
musiekklaskamers met die beste, nuutste 
akoestiese plafon en ’n oop ateljee waar 
daar konserte gehou kan word en selfs 
opnames gemaak kan word! 

Ons is almal baie opgewonde om te sien 
wat ons leerders gaan regkry in hierdie 
uitmuntende lokaal.                     
                                                               Anja Venter

Tydens die inperkings-
periode was daar van 
meeste leerders verwag 
om ‘n video van hulself 
te neem. Dit kon vir ‘n 
mondeling, taak of selfs 
‘n musiekles wees.

Dit klink dalk redelik 
eenvoudig, maar uit per-
soonlike ervaring kan 
ek jul verseker dat daar 
talle moontlike video-
flaters is wat jy kan 
begaan, soos jou hond 
wat begin blaf in die 
agtergrond, of jou ma 
wat onverwags instap 

en vra hoekom jy skielik 
so spraaksaam is?
Hoewel hierdie regtig 
probleme is, stel ek julle 
graag voor aan die hoof 
van alle video-flaters:
Jy wat vir geen logiese 
rede nie kan ophou om 
vir jouself te lag nie.
So, indien jy ooit weer 
sukkel om jouself ern-
stig voor die kamera op 
te neem, kan jy staat-
maak op die volgende 
drie wenke:
1. Lees deur @hssmemes 
se grappies op Insta-
gram of giggel vir die 

WhatsApp-“stickers” 
van meneer Mostert 
sodat jy klaar kan 
lag voordat jy jouself 
afneem.
2. Moenie in jou “selfie-
cam” kyk terwyl jy 
jouself afneem nie, 
want dan sal jy nie die 
patetiese frons op jou 
voorkop kan sien nie!
3. Wag tot presies sewe 
en ‘n half minute voor-
dat jou opname moet in 
wees. Jy is gewaarborg 
om nie so baie onder 
druk te lag nie.

Rheba la Grange

Hoe om nie te lag terwyl jy ‘n video van jouself neem nie.

Tekeninge op hierdie bladsy is deur Fleur Esterhuysen en Michael Adendorff.
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Die teaterplanke het 
nie weens die Covid-19- 
pandemie gaan kraak 
nie, want Skeppende 
Kunste kry dan altyd ‘n 
manier om te seëvier.
Die inskrywings vir die 
ATKV-Tienertoneel het 
ingestroom en het selfs 
meer inskrywings as 
verlede jaar ontvang.  

Vier van Hoërskool Stel-
lenbosch se leerders het 
deurgedring na ATKV-
tienertoneel se semi-
finaal. Ons is trots op
Anja Pieterse, Jeanne-
Marié Koekemoer, Ninke 
Theron en Christiaan 
Bell met hulle skitte-
rende prestasies.

Hierdie jaar se deelne-

ATKV 

mers was uitgedaag om 
die liefde vir toneel te 
bevorder deur monoloë 
binne ‘n voorgeskrewe 

-Finaliste

tema (huis, isolasie, 
ingeperk, staties, alleen) 
in te skryf. Hulle moes 
video’s maak en sewe 

beoordelaars beïndruk.

Drie van ons leerders, 
Jeanne-Marié Koeke-
moer, Anja Pieterse 
en Ninke Theron het 
toe deurgegaan na die 
Nasionale ATKV-tiener-
toneel-finaal.

Na die finaal wat op 17 
November plaasgevind 
het, is Jeanne-Marié 
Koekemoer as naaswen-
ner aangekondig met 
haar monoloog: Val. 

In hierdie onsekere tyd, 
kan ons nie toelaat dat 
die virus ons stroop van 
belangrike karakter-
bou-geleenthede nie…

Tatum Ferrier 

Tydens die grendeltyd 
het 15 van ons graad 
11-leerders die Toast-
masterkursus voltooi 
wat hulle in die eerste 
kwartaal begin het. Anja 
Schmidt is aan die einde 
as wenner aangekondig 
en Jeanne-Marié Koeke-
moer as naaswenner. 
Anja Schmidt het 
aangebied om vir ons 
bietjie meer te vertel oor 
Toastmasters en haar 
ervaring.

Wat is Toastma-
sters?
Toastmasters is ‘n 
kursus wat verniet 
aangebied word by 
die skool deur Toast-
masters International 
waar jy saam met 
ander leerders van 
jou graad verskillende 
vaardighede aanleer. 
Dit behels leierskap- en 
praatvaardighede. Die 
Toastmaster leer jou 

van verskillende soorte 
toesprake, asook kom-
ponente van daardie 
toesprake.

Hoe werk die kur-
sus?
Almal wat die kursus 
doen, lewer voorberei-
de en onvoorbereide 
toesprake. Die aande 
is voorgehou soos ‘n 
formele vergadering van 
Toastmasters. Daar is ‘n 
agenda vir elke aand en 
almal het ‘n verskillende 
rol. Byvoorbeeld: Jy kry 
die voorsitter, sekretaris, 
ordemeester, tydhouer, 
sprekers en evalueerders. 
Wanneer jy ‘n spreker 
die aand is, sal jy deur ‘n 
ander leerder geëvalueer 
word, asook die Toast-
master wat die kursus 
aanbied.

Wat het jy daar-
uit geleer?
Die ruimte waarin ons 

Toastmasters gehou het, 
was gesellig en veilig. 
Jy kon met verskillende 
dinge eksperimenteer 
sonder om te vrees 
dat iemand gaan lag 
of spot, maar ek moet 
sê as ons gelag het, 
het ons almal saam 
gelag. Ek het so veel as 
moontlik probeer om 
buite die boks te dink. 
Ek sou goedjies bring 
om ‘n punt te maak, my 
liggaam probeer ge-
bruik en dit was regtig 
ongelooflik lekker om 
net kreatief te kon 
wees. Ek sal definitief 
enige iemand aanraai 
om Toastmasters te 
probeer. Jy leer meer 
as net hoe om in die 
publiek te praat, jy leer 
leierskapvaardighede en 
bou selfvertroue.
Wanneer jy ander eva-
lueer, ontwikkel jy ook 
nie net hoe om kritiek te 
lewer nie, maar ook oor 
die dinge wat jy moont-

lik nie self sien nie en 
hoe jy sulke goedjies 
kan verbeter. 
Hoe het jy ge-
voel toe jy as 
die wenner 
aangekondig is?
Eerlikwaar, ek dink ek 
was so geskok dat ek 
sommer van bloed-
groepe verander het. 
Ek moes die boodskap 
‘n hele paar keer her-
lees, want dit was so 
vreemd om my naam 
daar te sien staan. Maar 
ek moet erken, ek voel 
nie dat daar werklik ‘n 
wenner is nie. Ek kan 
op my hande tel hoeveel 
talentvolle sprekers 
by Toastmasters was 
en hoe elkeen hulself 
verbeter het. Dit voel 
sommer verkeerd om 
te sê daar is ‘n wenner, 
want in my oë dink ek 
almal was wenners.

Anja Schmidt

Toastmasters

Anja Schmidt, wenner van die Toastmasterkursus.Jeanne-Marié Koekemoer, naaswenner van die Toast-
masterskursus.

Tekeninge op hierdie bladsy is deur Lilo van Wyk en Fleur Esterhuysen.
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Anika Joubert het meer gaan uitvind oor haar pas-
sie vir skryf en hoe Branderjaer ontstaan het. 
 
Waar kom jy vandaan?
Ek kom van Namakwaland af. Ons bly op ’n plaas 
buite ’n klein myndorpie, Kleinzee, teen die Weskus 
– in die Noord-Kaap. So, ek was in Huis Du Preez 
gewees in my hoërskooljare en het op uitnaweke 
op daardie taxi geklim huis toe – die kinders wat 
ver woon, sal hopelik weet waarvan ek praat. Ten 
minste mis jy Vrydae se skool op uitnaweke!

Hoe het jou passie vir skryf ontwik-
kel?
In graad twee of drie was daar ‘n mondelingopdrag 
oor jou droom-werk. Ek wou altyd ’n boer of ’n 
veearts wees, maar ten spyte daarvan dat ek van 
’n plaas af kom, is ek nie gemaak vir bloed nie. Dit, 
het ek besef, gaan nie werk nie. Ek was baie lief vir 
lees – is nog steeds – maar ek het besef my “talent” 
is nie so opsigtelik nie. Ek kon nie die vinnigste 
hardloop, die hoogste spring, die beste skaak speel 
of die beste sing nie, maar ek kon vinnig lees en ek 
het toe besluit ek gaan vir my ’n talent skep. Dis 
toe ek begin skryf het en ek het toe nooit opgehou 
nie.

In watter jaartalle was jy in Hoër-
skool Stellenbosch? 
Ek was in 2011 graad agt – ons was Amoebas en my 
neef, Werner van Dyk, was die koshuishoofseun, so 
die verwelkoming was baie interessant. 
In 2015 was ek matriek en dit was ’n transformasie 
jaar, want ons skoolhoof, Meneer Van Wyk, het 
afgetree, so vir meeste van die jaar het ons nie ’n 
skoolhoof gehad nie. 

Wat was jou ervaring van Hoërskool 
Stellenbosch?
Dit was spesiaal. Ek het lewenslange vriende daar 
ontmoet. Ek het selfstandig daar geword. Ek dink 
’n groot invloed op my skoolloopbaan was die 
onderwysers. Dit was lekker om jouself te wees. 
Toe ek nog daar was, het ons ook baie tradisies 
gehad wat eie was aan HSS, so dit het nie soos net 
nog ’n skool gevoel nie.

Hoe lank het dit vir jou gevat om die 
boek te skryf?
Ek het notas gemaak deur die jaar (2018), maar ek 
was eintlik besig met ’n ander boek by Human & 

Rousseau. Ek het nie gesoek vir ’n nuwe storie toe 
ek konsepte vir Branderjaer begin neerskryf het 
nie. Toe ons in verskillende rigtings wou gaan met 
die eerste manuskrip, is ek genooi vir koffie met 
Simone Hough, my uitgewer. Ons het toe gesels 
oor my idees en sy het vir my haar kaartjie gegee 
sodat ek vir haar kan e-pos sodra ek ’n manuskrip 
het. Daardie kaartjie was ’n groot motivering. 
Dit het in my Branderjaer notaboek gelê, so elke 
keer moes ek daarin vaskyk en besef dat dit in my 
hande is. As ek nie skryf nie is dit my eie skuld en 
dan mors ek hierdie geleentheid op. Toe ek werklik 
begin skryf-skryf het aan die boek het dit my twee 
tot drie maande gevat om klaar te skryf. 

Waaroor gaan die boek?

Die roman gaan oor die Branderjaers, vyf seuns 
wat bekend geraak het vir die lewensgevaarlike 
“stunts” wat hulle uitvoer wanneer hulle krans-
duik, bergklim, branderplankry, onder andere. 

Die verhaal speel af in ’n klein kusdorpie, Storm-
baai, en handel oor die donker geheime rondom die 
Branderjaers en Stormbaai self. Die storie begin 
wanneer Deidre Anker se pad kruis met die van 
Louw Swanepoel – ’n Branderjaer. Sy besef vinnig 
dat daar meer aan die Branderjaers is as wat hulle 
voorgee, maar hoe meer geheime sy ontrafel, hoe 
erger word sy verstrengel in die gevaarlike situasie 
waarin die Branderjaers hulself bevind. 

Dit word uit die oogpunte van beide Louw en 
Deidre vertel. Die roman spreek baie elemente aan: 
boelie, trauma, jong liefde, dwelmmisbruik, maar 
handel grootliks oor die Branderjaers se filosofie – 
om ekstreem te lewe, om nie halfmas deur die lewe 
te gaan nie, maar voluit. 
 
Werk jy enigsins aan nog nuwe idees 
vir die toekoms?
Ek werk tans aan ’n opvolg en het juis onlangs ’n 
redelike suksesvolle paar skryf-dae gehad. Ek het 
ook ’n kreatiewe Meesters in Engels gedoen en 
vir dit moes ek kortverhale skryf, so ek kyk ook 
daarna om nog kortverhale buite die skripsie te 
skryf.
 
Wat is een belangrike ding wat jy 
graag vir toekomstige skrywers in ons 
skool wil sê?
Skryf alles neer. Branderjaer het gekom van ’n 
woord wat ek in die verbygaan gehoor het en 
daaruit het ek konsepte vir ’n hele reeks boeke 
gekry – maande nadat ek die woord vir die eer-
ste keer gehoor het. Jy weet nooit wat jou gaan 
inspireer of wat belangrik gaan wees nie. As jy 
daardie “gut-feeling” kry, moenie huiwer nie – skryf 
neer wat jy sien of hoor. Behalwe vir die inspira-
sie, help dit jou ook om die wêreld anders te sien. 
Enigiets het potensiaal om interessant te wees en 
dit maak die lewe meer kleurvol.
 

vanJoha Dyk
Joha en haar vriendinne spog in hul skoolklere.

Die voorblad van Branderjaer.

Positiewe mense is HSS se mense.

se eerste boek is gepubliseer.

Joha en twee van haar seunsvriende.

Joha het haar boek in ‘n boekwinkel gesien.
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v.l.n.r. Walden van der Walt, Joshua Mou-
ton, Adrian Ashenden, Prof. Eugene Cloete, 
Anika Cloete, Mia Mostert.

 Op die 4de Novem-
ber het die graad 11’s 
van Hoërskool Stel-
lenbosch die dorp 
ingevaar. Die graad  
11’s het meer gaan 
uitvind oor hoe 
Covid-19 besighede 
in ons gemeen-
skap geaffekteer 
het, asook  hoe die 
skool die terugvoer 
kan gebruik om die 
skool ‘n beter plek 
vir ons almal te 
maak. Die graad  11- 
groep was ingedeel 
in groepe van vyf. 
Elke groep het die 
naam van ‘n per-
soon en ‘n  ontmoe-
tingsplek ontvang. 
Daar het nie een en-
kele personeellid die 
groep vergesel nie. 
Dit spreek  boekdele 
van die vertroue 
en dissipline wat al 
van graad agt af ge-
kweek word by die 
leerders. 
Een groep het ‘n 

onderhoud gevoer 
met Celeste Coet-
see van Spoken 
Studios. Sy is ‘n 
grafiese  ontwer-
per. Celeste het 
die groep daaraan 
herinner dat mens 
meer moet fokus 
op die positiewe in 
die  lewe en nie so 
baie moet vaskyk 
in die negatiewe 
nie. Philip du Ples-
sis van Blindspot 
Films het vir sy  
groep genoem 
dat hy ander 
tipes projekte as 
gewoonlik aange-
pak het tydens 
die grendeltyd. 
Hy  moes vir een 
van sy kliënte ‘n 
dokumentêr deur 
“Zoom” verflim. 
Hy moes ‘n hele 
paar aanpassings  
maak. Professor 
Anton van Niekerk 
is ‘n filosoof by die 
Universiteit Stel-

lenbosch en hy is 
ook ‘n  biokinetikus. 
Die groep het geleer 
dat hulle nooit moet 
ophou om vernu-
wend te dink nie. Hy 
het ook  vir hulle ge-
noem dat dit soms 
beter is om eers 
te luister as om te 
reageer. Dit het die 
leerders geleer  hoe 
om na mense met 
hoër gesag te luister 
en hoe om hulle opi-
nies te respekteer. 
Ria de Villiers wat  
‘n sielkundige is, het 
vir die groep geleer 
dat wanneer sy ‘n 
kliënt sien dan moet 
sy na hulle situasie  
kyk vanuit verskil-
lende perspektiewe. 
Ons kan hierdie 
element ook by die 
skool implimenteer 
deur  na verskil-
lende leerders se 
perspektiewe te 
kyk om sodoende 
die situasie beter te 

verstaan.  
Hierdie geleentheid 
het vir ons leerders 
die kans gegee om 
bietjie uit hulle 
gemaksones te 
beweeg.  Een van die 
belangrikste lesse 
wat die leerders uit 
hierdie ervaring 
geleer het, is dat 
elke mens ‘n morele 
kompas moet hê. Jy 
moet streef daarna 
om elke dag volgens 
jou waardes te leef. 
Hoërskool  Stellen-
bosch maak seker 
dat jy as individu 
jou waardes uitleef. 
Die graad 11’s het 
hulle baie goed van 
hulle taak gekwyt. 
Ons sien uit na wat 
die klas van 2021 
nog  alles gaan be-
reik! 

Anina van der Poel 

 

        GRAAD 11-DAG

v.l.n.r. Andrea Slabbert, 
Mark Poggenpoel, James Lamprecht, 
Christi Noades, Ju-Stine Westraat.

BLY POSITIEF! 
ROEI HARD

Die dag het finaal 
aangebreek. Daar staan 
37 baie opgewonde 
leerders en vier ewe op-
gewonde onderwysers 
voor die koshuis en pak 
hul bagasie in die bus-
sies. Daar lê ’n langpad 
voor, sewe of agt ure se 
ry om presies te wees, 
maar al waaraan hierdie 
leerders kan dink, is hoe 
lekker dit gaan wees by 
die rivier! En so begin 
die avontuur…

Die eerste aand het 
hulle by Bushwacked 
Outdoor Adventure se 
kampterrein geslaap 
en hul eerste voor-
smakie gekry van hoe 
dit is om onder die 

Anja Venter, Ester de Wet, Kirsten Pietersen, Anika 
Cloete, Jeanne-Marié Koekemoer en Ellené Bern-
hardt

Filmfoto net voor die groep begin roei op dag 1.

sterrehemel te slaap. 
Geen tente nie, net die 
buitelug, dun jogamatte 
en mekaar! Dit was ook 
baie se eerste keer in 
Namibië toe die groep 
gedurende die sonson-
dergang oor die rivier 
geswem het. Vroeg die 
volgende oggend pak 
hulle al hul bagasie oor 
in swart sakke en dan in 
droë sakke vir dubbele 
beskerming en daar is 
hulle weg!
Die groep het ’n goeie 
13km geroei daardie 
dag en toe halfdood 
kamp opgeslaan. Arms 
het gepyn, daar was 
effense rooierige velle 
en die sakke was swaar, 
maar almal was baie 

opgewonde vir hul 
eerste aand op die rivier! 
Twaalfuur die nag begin 
daar ’n koor sing… ’n 
bobbejaankoor om pre-
sies te wees en hulle het 
definitief nie gesing nie. 
Daar was ’n bakleiery 
aan die gang en almal 
was so bietjie (eintlik 
baie) bang. 
Tussendeur die geroei 
en die eet en die arms 
wat nie meer kan nie, 
het almal so lekker 
geswem en ure lank net 
rondgedobber in die ri-
vier. Na hierdie moeilike 
dag het dag drie en vier 
maklik verbygegaan 
met ’n talentkompetisie 
op die laaste aand. Die 
kos was hemels, die 

mense was fantasties en 
die herinneringe sal vir 
‘n leeftyd onthou word. 
Baie dankie aan mnr. 
Retief, mnr. Uys, juf. 
Joubert en juf. Lam-
precht wat hierdie avon-
tuur moontlik gemaak 
het en dit saam met ons 
geniet het! ’n Spesiale 
dankie aan die Bush-
wacked-span wat ons 
gehelp het om deur te 
druk, vas te byt en ons 
gemotiveer het, asook 
vir die heerlike kos wat 
julle opgetower het uit 
niks nie! Dankie aan 
Altus wat feetjieliggies 
die hele pad saam geroei 
het en toe breek ons dit 
omtrent dadelik…
Anja Venter

Graad 11-groep wat Oranjerivier toe is.

Graad 11-leerders het lekker op die Oranjerivier 
geroei.



2524

2 Oktober 2020 waai die winde 
van verandering. Buite begin die 
tekens van lente plek-plek op-
kom, maar die winter sukkel om 
te groet. Binne-in Huis Du Preez 
maak die graad 11’s gereed om die 
legendariese matrieks van 2020 
vir een laaste keer in ‘n opge-
maakte eetsaal te verwelkom, 
maar sukkel ook met die idee dat 
hulle sal moet groet. 

Eregaste soos mnr. Pellissier, mnr. 
Malan, juffrou Kruger en mnr. 
Cruywagen neem hulle plekke 
in. Almal wag in spanning vir die 
matrieks… 

Die liedjie, “Stay”, begin speel en 
die matrieks betree, deftig geklee, 
die eetsaal. Hulle oë glinster hel-

derder as die liggies wat uit die 
blare hemel bo hulle hang. 
Grappies word gemaak, trane 
word gepik, herinneringe word 
uitgeruil en al die dankies word 
gesê. 
Net soos die lente sukkel om 
van die winter afskeid te neem, 
sukkel Huis Du Preez om van 
hulle geliefde matrieks afskeid 
te neem. Die moeilikste deel van 
groet is nie noodwendig altyd om 
“bye” te sê nie, maar daai stukkie 
wat jy van jouself moet agterlaat. 
Ons hoop dat die matrieks van 
2020 weet dat daardie stukkie 
nie verlore sal gaan nie, maar dat 
dit hulle nalatenskap is wat sal 
voortleef deur ons! 

Jana Fourie

Matrieks se laaste 

HDP-koshuisdinee

Matriekmeisies geniet die dinee.

Trotse matriekseuns.
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Verken jou innerlike 
markievarkie deur 
markte te gaan be-
soek. 
Besoek die Dorpstraat 
Sondagmark by die Black 
Horse Centre vir 
tuisgemaakte kos, 
handgemaakte klere en 
kreatiewe nuwe 
produkte! Besoek ook jou 
plaaslike Kersmarkie vir 
lekker kos, kersgeskenke vir 
jou vriende, familie en 
miskien ’n bederfie vir 
jouself! Root 44, Lourens-
fordmark, Blaauwklippen 
familiemark en Stellenbosch 
Slow Market is ook goeie 
voorstelle.

Fiksheidsprogram
Gedurende die COVID-
19-inperking het baie 
van ons onaktief en lui 
geword en gevoel asof 
ons die grootste stoel-
patat geword het. Die 
fiksheidsprogram, wat 
deur meneer Joep Loots 
aangebied was, was die 
absolute beste oplossing 
hiervoor! 

Wat was meneer 
se inspirasie om 
die program te 
begin?

In hierdie moeilike tyd 
van inperking het ek 
ervaar dat  baie per-
sone, onder andere 
jong mense, dit moeilik 
vind om gemotiveerd 
te bly, veral as dit kom 
by basiese oefening. Ek 

as oefenkundige wou 
graag ‘n bydrae lewer 
en ‘n verskil maak op ‘n 
breër vlak. Die aange-
wese stap was dus om 
by skole betrokke te 
raak. Ek het mnr. Theo 
Pellissier, jul skoolhoof, 
genader om by HSS met 
‘n basiese fiksheidspro-
gram te begin. Hy 
het dit met ope arms 
ontvang wat vir my die 
inspirasie was om hier 
betrokke te wees.

Wat is meneer 
se hoofdoel met 
die fiksheidspro-
gram?

Om aan almal by HSS 
die geleentheid te bied 
om op ‘n genotvolle 
manier fiksheidsoefe-

ning te ervaar en 
daaraan deel te neem. 
Sodoende word ‘n 
saadjie geplant om ‘n 
gesonde leefwyse te alle 
tye te volg.

Hoe het fiksheid 
meneer se passie 
geword?

’n Gesonde en gebalan-
seerde leefwyse is ‘n 
belangrike deel van my 
lewe. Fiksheid is een 
van hierdie aspekte. 
Gesond eet is ‘n ander 
en belangrike afdeling 
van gesond wees.

‘n Paar van ons Stellies 
het voluit deelgeneem 
aan die fiksheidspro-
gram. Nie een van ons 
sal sê dat dit ‘n mors 

van tyd was nie. Dit was 
‘n uiterse goeie ervaring.

Te danke aan ‘n meneer 
Joep Loots is ‘n paar van 
ons Stellies fikser as van 
te vore.

Kristen Burger

COVID-19-VAKANSIEPLANNE
Desembervakansie is op pad, maar Covid-19 se teenwoordigheid hang nog in die lug. 

Wat nou? Waarmee kan ek myself besig hou hierdie vakansie? Daar kan nie groot 
byeenkomste wees nie en maskers moet die heeltyd gedra word. Gaan dit ’n 

lekker vakansie wees? BESLIS! Hier is ’n paar dinge waarmee jy jouself kan besig hou 
gedurende die komende vakansie.

As jy naby Stellenbosch 
bly of hier gaan kuier in die 
vakansie is dit ’n móét 
om die plaaslike kook-
kuns te ondersteun. 
Botterbroodjies by Lanzerac 
Deli, yskoffie by Café Fur-
lough en ’n pizza of calzone 
by die beroemde Gino’s, moet 
heel bo aan jou lysie wees. 

Besoek ’n inryteater 
en geniet een van jou ou gun-
stelinge op die grootskerm 
saam met vriende en familie. 
Die Galileo opelugteater in 
Kirstenbosch sal jou uitboul 
met die asemrowende uit-
sigte en hul groot 
verskeidenheid van films.

Soek jy bietjie idees 
vir as jy met Jan Tuis-
bly se karretjie ry? 
Lees ’n nuwe boek. Maak jou 
eie roomys of yslollies vir 
die warm dae. Reël ’n bord-
speletjietoernooi met jou 
familie (of huismaats). Swem 
en lê so bietjie in die son (on-
thou sonskerm). Kyk na die 
sonsopkoms, sonsondergang 
en na die maan. Soek vir 
prentjies in die wolke of in 
die sterre en maak die beste 
van jou tyd. Jy kan ook ’n 
piekniek reël met jou vriende 
by ’n parkie naby jou huis! 

Soveel dinge het verander as gevolg van Covid-19 en gedurende die grendeltydperk. Daar 
is streng maatreëls wat almal moet toepas, maar dit beteken nie dat jy nie ’n lekker De-

sember gaan hê nie! Leef voluit hierdie vakansie, maar onthou om jou hande te ontsmet, 
jou masker te dra en 1.5m sosiale afstand te handhaaf!

Anja Venter

Span luister mooi na hul volgende 
opdrag.

Almal draf so bietjie om op te 
warm vir die sessie.

Uitgeput! Om fiks te wees is harde 
werk.

Tekeninge op hierdie bladsy is deur Maya Schlemmer.
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Vir die Stellies

deur die Stellies


