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INTERSKOLE 2022
Graadkampe
Totsiens,
juffrou Duppie

Hou asem, Hou!

Swemgala 2022 sorg vir baie pret

Anika sê...
klas en meer as 150
nuwe graad 8’s is ons
gou besig om dit wat
ons gemis het op te
vang.

Onseker, opwindend
en vol aksie. Dit is hoe
die meeste van ons se
kwartaal afgeskop het.
Na twee jaar van inperkings, geen kontaksport
en min sosiale interaksie het mens skoon
vergeet hoe besig die
lewe vantevore was.

Hierdie kwartaal se
uitgawe sluit al die
opwindende dinge van
die kwartaal in. Asook
‘n lekker kompetisie
wat jou sal help om
ons nuwe onderwysers
bietjie beter te leer ken.
Ons vind meer uit oor
een van ons top atlete,
Cay-Leigh Carolissen en
die VRL deel elke graad
se visie.

Die kwartaal het definitief vele hoogtepunte
gehad. Van die
100%-slaagsyfer van
2021 se matrieks na die
swemgala, graadkampe
en interskole. Met vele
aksie in die gasvryheid-
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Uit die skoolhoof se kantoor

Meneer Theo Pellissier deel met ons sy siening oor die onderwys as professie. Hy vertel vir ons meer van sy kinderjare en hoe dit daartoe gelei het dat hy die onderwys sy
beroepskeuse gemaak het.
laboratorium om eksperimente voor te berei
vir sy klasse van die
volgende dag. Ons
het skoolbusse gery,
atletiekbyeenkomste
bygewoon en saam met
die skoolkinders die
wonderlikse jare
denkbaar gehad. Ek sal
dit vandag vir niks verruil nie.

Foto: Fokus

Ek het in ‘n onderwys
huis grootgeword waar
beide my ouers in die
onderwys was. My pa
was ‘n skoolhoof en ‘n
skeinatonderwyser. My
ma het Engels gegee.
Ons is vier kinders. Vir
‘n lang tyd het feitlik
almal van die familie
in die oggend na dieselfde werk gegaan.
As jong kind was ons
genoodsaak om orals
saam met ons ouers te
gaan. Ek onthou as kind,
treintoere na Natal,
atletiektoere die hele
land vol. Elke middag op
die atletiekbaan. My pa
het paalspring afgerig.
Vakansies was altyd
wonderlik. Daar was
toere onderneem na
Malawi, en die oud
Suidwes-Afrika. Septembermaande het ons
saam met die skool gaan
kamp in Magoebaskloof. Die kamp in die
staatsplantasies van
die Oos-Transvaal het
my altyd bygebly. Ons
was gereeld in die aande
saam met my pa in sy
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Dit was dus nie vir my
moeilik gewees om ‘n
beroepskeuse te maak
nie. Die onderwys was
in my oë die plek waar
jy jou drome en passies kan gaan uitleef!
Ek moet verder erken
dat ons in ‘n skool was
wat andersdenkend
was as die tipiese SuidAfrikaanse skool. As
jong onderwyser begin
ek my loopbaan met my
eerste klas in ‘n ouditorium wat 100 leerders
kon huisves. Die skool
was dubbelmedium:
Engels en Afrikaans. Ek
was bevoorreg om te
kon leer by ‘n man wat
20 jaar ondervinding
gehad het en die wêreld
vol gereis het. Die skool
was nie uitslae-gedrewe
nie, maar die klem was
op verryking. As onderwyser kon jy jou uitleef
in jou vak en niemand
het oor jou skouer
geloer nie. Die geheim
was die kinders. Vroeg
in die onderwys het ek
geleer dat die leerlinge
jou grootste bemarking
was. Dit is vir hulle wat
jy moet inspireer en jou
klasse aantreklik maak.
Skeinat en Geografie
was my vakke. Ons het

baie getoer in Afrika en
Europa en kon baie
meer bied as slegs
handboekkennis. Ons
skool was in die grootste
nywerheidsomgewing
van die land geleë. Gou
het ek besef dat die
blootstelling aan die
privaatsektor en baie
industrieë die geheim is
om wetenskapleerders
te inspireer. Ek het my
leerlinge na al wat ‘n
fabriek was geneem. Dit
was ‘n “eye opener” vir
my gewees om te sien
wat die alternatief in
werksomstandighede
is, die verskil was ‘n baie
groter salaris. Wil jy elke
dag in daardie omgewing werk?
Op buitemuurse terrein kon ek my uitleef.
Atletiek was my passie
en die middae op die
atletiekbaan met my
atlete was altyd lekker.
Ek het ook by skyfskiet
betrokke geraak en
gou was dit een van die
gewildste sportsoorte.
Ons het met die leerders
‘n klubhuis gebou en gereeld gaan toer. ‘n Gulde
geleentheid doen hom
toe voor om ou militêre
Bedfords vir spotgoedkoop aan te koop. Ons
koop twee en ‘n
Landrover. My volgende
twintig jaar se Julievakansies het ek en my
gesin ons uitgeleef om
kinders deur Afrika te
neem op kamptoere.
Geen ander professie
bied vir jou dieselfde
geleenthede nie. Ek het
verder ‘n geleentheid
gehad om saam met ‘n

skoolvriend te gaan
ski in Oostenryk. Daar
sien ek die geleentheid
om leerders gedurende
Maartvakansies na
Oostenryk te neem vir
die mees fantastiese
vakansie van hul lewe.
Ons het ook twee kamptoere in Europa met
bussies onderneem. Ek
kon gereeld my vrou en
kinders saamneem.
Die onderwys het vir
my in my jonger jare die
grootste bevrediging
as mens gegee. Die
salaris was nie sleg nie,
daar was ten minste vier
heerlike vakansies waar
ek my lewe kon geniet.
Die lewe gaan nie net
oor werk nie. As jy ‘n
familieman is, het die
onderwys baie voordele.
Vandag kyk ek terug na
honderde oudskoliere
met wie ek ‘n fantastiese band opgebou
het. My registerklas was
altyd die plek waar ons
as klas die lewe vir ons
baie interessant gemaak
het. Ons het een keer
per kwartaal gaan fliek
in Johannesburg en
as klas elke keer by ‘n
ander tipe restaurant
gaan eet. Ek het my klas
op kampe geneem. Ons
het lewenslange vriende
gemaak wat vandag
regoor die wêreld sit.

2021 se Stellies skyn soos sterre
Die klas van 2021 maak ons trots!

Hoërskool Stellenbosch
se matrikulante van 2021
het uitmuntende prestasies in hulle eindeksamen behaal. Elkeen
van hulle het uitgeblink
met hulle prestasies en
ons is trots op hulle.
Deon Toerien is met ‘n
gemiddeld van 93,33%
ons toppresteerder. Sy
reis in die finansiële
rigting het hierdie jaar
begin. Hy studeer Bcom
(Aktuariële Wetenskap), want hy geniet
Wiskunde en finansies
interesseer hom. Hy gee
die volgende advies aan
toekomstige matrikulante: “Let op in die klas
en doen jou huiswerk,
dit is dalk nie wat jy op
die oomblik wil doen
nie, maar dit help ‘n
mens baie met die
eindeksamen en veral in
vakke soos Wiskunde,
Rekeningkunde en
Fisiese Wetenskap.
Werk ook ou vraestelle
uit sodat jy die manier
van hoe vrae gevra kan
word, verstaan. Dan
gaan jy dinge vir jouself
vergemaklik vir die
eindeksamen.”

Clara Kettner het ’n
gemiddeld van 93,13%
behaal. Sy het besluit
om hierdie jaar medies
te gaan studeer. Sy sê
dat geneeskunde iets is
wat sy fassinerend vind.
Hierdie loopbaan sal
haar help om haar passie en liefde vir mense
uit te leef. Die advies
waaraan sy wil hê ons
moet klou, is om altyd
reg deur die jaar hard
te werk en om mooi op
datum te bly. Die belangrikste is egter om
seker te maak dat jy
jou werk verstaan. ‘n
Goeie benadering ter
voorbereiding vir die
eindeksamen in matriek
is om deur ou vraestelle
te werk sodat jy 'n idee
kan kry van hoe dinge
gevra sal word in die
eindeksamen.

wat hy aan toekomstige
matrieks wil gee, is om
die lekker tye te geniet
en om te huil wanneer
jy moet. Dit is belangrik
om dinge net dag vir
dag te vat, want as jy
jou bekommer oor môre
dan is dit te veel stres.
Een dag het klaar sy
uitdagings, so probeer
om deur vandag te kom
met 'n positiewe houding. Daar is uitstekende onderwysers wat
meer as gewillig is om
jou te help, so klop net
aan ‘n onderwyser se
deur en vra vir hulp indien jy iets nie verstaan
nie.

Valerio Costa het ‘n
gemiddeld van 92,33%.
Hy studeer ook hierdie
jaar Bcom (Aktuariële
Wetenskap) aan die Universiteit Stellenbosch.
Een van sy drome is om
oorsee te gaan studeer
en hy het veral sy oë
gevestig op Bocconi in
Milan, Italië. Die raad

Ons voormalige VRLvoorsitter het uitstekend in haar eindeksamen gedoen en het
ook ‘n gemiddeld van
92,33% gekry. Sy studeer
hierdie jaar BRekLLB
aan die Universiteit
Stellenbosch. Sy begin
ook ‘n nuwe reis by die
koshuis en sy is in Huis
Nerina, so dit is iets
opwindend vir haar.
Die woorde waarmee sy
ons wil laat, is as volg:
"Onthou om 'n goeie balans te vind tussen jou

Clara Kettner

Valerio Costa

skoolwerk en om pret te
hê of om net te ontspan.
Dit is belangrik om by te
bly en om net jou beste
te gee. Verder geniet jou
laaste jaar van skool,
want na matriek is dit
amper asof jy 'n stap
nader daaraan is om 'n
volwassene te wees en
dan het jy ander dinge
wat jou aandag gaan
verg. So geniet skool en
maak die beste van elke
oomblik. As daar geleenthede na jou kant
toe kom, gryp dit met
albei hande aan en
waardeer dit."
Ons kan nie trots genoeg wees op die klas
van 2021 nie. Met al die
hindernisse en struikelblokke van 2021, kan ons
met ‘n trotse hart sê dat
elke matriekleerder dit
oorkom het en sterker
aan die anderkant
uitgekom het. Mag
hulle verder skyn soos
sterre op die verskillende paaie wat hulle
gaan vat en mag elkeen
by hul eindbestemming
uitkom!
Tatum Ferrier

Daar is ‘n anderkant aan
die onderwys wat elke
leerling nie aldag besef
as hy die onderwys as
beroep oorweeg nie. Die
geheim in alles is, “jy
moet met jou hele hart
in die onderwys wees!”
Deon Toerien

Foto’s geneem deur FOKUS.

Naomi le Roux
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HSS, ‘n nuwe planeet?
Hoërskool Stellenbosch verwelkom ‘n groot groep nuwe
graad 8’s. Het hulle die eerste week van hoërskool oorleef?
Die son skyn nog vars toe die
klas van 2026 gereed staan vir
hulle verwelkoming. Die MR-lede
het ‘n klomp speletjies vir die
nuwe gesiggies uitgesit om die
ys te breek en mekaar beter te
leer ken. Terselfdertyd is krete
onder die groepies geleer en is
hulle ingelig oor ons skool se
waardesisteem. Onthou jy nog
al ons waardes? (Daar is vyf van
hulle.) Op die tweede dag het
hulle ‘n vreesaanjaende uitdaging teëgekom… Hulle moes hulle
kreet voor die hele skool opsê,
oftewel skree. Na daardie vele
opwinding het meneer Kritzinger
potensïele koorsterre uitgekies
uit die kooroudisies. Donderdag
het die pret eers begin! Hulle het
die oggend op ‘n baie aktiewe
manier begin deur atletiek te
doen. Vir die eerste keer kon ‘n
paar Stellies nuwe uitdagings
soos paalspring probeer. Daardie

middag is vrot melk en toiletpapier, onder andere, na mekaar
gegooi in die bekende kosgeveg.
Dit was ‘n baie morsige affêre!
Hierdie belewenis het gesorg vir
baie lag geleenthede sowel as om
te leer wat ware respek is, omdat
hulle die veld weer moes skoonmaak. Die gees-komitee het almal
gemotiveer gedurende dié proses.
Die nuwe Stellies het ook spanbou geleer en om te boer. Ja, dis
reg, om te boer! Hulle het mielies
geplant en moet dag na dag dit
versorg tydens hulle verkenning
van Hoërskool Stellenbosch.
Vrydag was die laaste dag, maar
het wel gesorg vir die meeste
opwinding. Die oggend het hulle
weggespring met ‘n boeresportresies. Kruiwastoot, sakspring, eierloop en driebeenhardloop was
maar net ‘n paar van die lekker
dinge wat hulle aangevang het.
Die middag het die MR hierdie

nuwe Stellies gevat vir ‘n toer om
ons mooi dorp te verken. Dit was
toe gevolg deur ‘n gesellige braai.
Die klein “aliens” was so moeg,
maar hulle mag nog nie huis toe
gegaan het nie. Hulle moes eers
die skool met sy vele aktiwiteite
beter leer ken! Dus was daar
verskillende stasies rondom die
skoolgebou wat vakke, komitees
en sport geadverteer het. Een van
die stasies was die alombekende
spookhuis wat baie Stellies koue
rillings gegee het. Die week was
toe afgesluit deur die Stelliefisering-seremonie waar die groot
groep hulle baadjies en dagboeke
ontvang het. Ons wens vir hierdie nuwe gesiggies baie sterkte
toe en dat hulle altyd ‘n huis in
Hoërskool Stellenbosch sal vind.
René Kotzé

Is ek nou ‘n regte Stellie?

Die klas van 2026 deel hul ervaring van HSS en verklap ‘n
paar van hul geheime.
HSS het vanjaar
omtrent 15o nuwe graad
8’s. Elkeen met verskillende belangstellings,
persoonlikhede en
gewoontes. Dink julle
werklik hulle het die
eerste kwartaal oorleef?
Ons het ‘n Google-form
aan hulle uitgestuur om
te hoor hoe hulle voel
oor Hoërskool Stellenbosch. Ses en vyftig van
hulle het dit ingevul.
Meneer Malan word
bekroon as die gunstelingonderwyser deur
meer as 50% van dié
leerders. Kort op sy
hakke is juffrou Erasmus!
Een van die vrae was
om ‘n storie te vertel
van iets wat gebeur
het waar hulle in die
verleentheid gestel is.
Meeste van die stories gaan oor hul verwelkomingsweek en
dinge wat hulle moes
doen om die MR se
handtekeninge te kry.
Een van die leerders het
vertel dat hy/sy voor al

Alida en Lidia is gereed vir die graad
8’s se koms. Foto: Anné Lesch

Graad agts se ervaring sover

Die graad 8’s het hul ervaring van HSS op ‘n skaal van
een tot vyf gedeel. Vyf is die hoogste. Dit is duidelik dat
meeste van ons graad 8’s dit werklik geniet!

die graad 8’s en die MR
moes wys hoe ‘n walvis
kraam vir Ethan se
handtekening. ‘n Ander
leerder vertel dat sy op
pad na die koorkamp
met Michael Prins, ‘n
matriek, se hare moes
speel en sy kop moes
vryf. ‘n Hele paar van
die leerders het gesê dat
hulle laat was vir klas
omdat hulle verdwaal
het.
Die graad 8’s het ook hul

gunstelingherinneringe
van die kwartaal gedeel.
Die graadkampe was
definitief vir hulle ‘n
groot hoogtepunt, asook
die Valentynsjol, en hul
dag by die kunssentrum.
Hulle vertel ook dat
interskole een van die
beste dae van hul lewe
was, al moes hulle op die
pawiljoen bly of buite
die hekke van die atletiekbaan terwyl hulle
wag vir hulle items.

Laastens het ons vir
hulle gevra wat dit
is wat volgens hulle
HSS spesiaal maak.
Die leerders het regtig
ongelooflike spesiale
antwoorde gegee. Van
die vriendelike onderwysers tot die res van
die Stellies. Die bereidheid van elke
leerder om die res te
help en die rustige en
positiewe atmosfeer. Die
grappies in die klasse en
die sterk band en vertroue tussen die onderwysers en die kinders.
Die respek en aanvaarding wat almal vir mekaar het. Die glimlag op
elkeen se gesig, al kan
mens dit net deur hul
oë sien, en die manier
waarop Stellies dinge
doen, is fantasties.
Hulle is nog net een
kwartaal deel van die
hoërskool en het nog
‘n baie lang pad wat
voorlê, maar hulle is
definitief ‘n groep wat
die hart van HSS sal laat
voortleef.
Anika Joubert

Joshua Lategan het ‘n lekker hou met meel in die gesig gekry by die koshuis
se verwelkoming. Foto: Christian Cloete
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Twee graad 8’s hardloop
driebeenresies. Foto: Sulene Loedolff

Die graad 8’s hou konsert
vir al die Stellies.
Foto: Christian Cloete

Hulle moes elke dag hulle dansies oefen.
Foto: Simon van der Merwe

Illustrasie deur Fleur Esterhuysen.

Die graad 11’s is reg om die graad 8’s skrik te maak. V.l.n.r.
Renier van Schalkwyk, Mia Venter, Chris Young en Mia
van der Merwe.

Die graad 8’s het sommer al in week een hulle eerste toetse geskryf. Foto: Samuel de Wet
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Stellies sit mooiste voetjie voor
Hierdie jaar se opedae
was ‘n groot sukses
met meer as ‘n duisend
mense wat, op 9 en
10 Februarie, deur die
gange van ons skool
geloop het.
Weens Covid moes die
formaat van ons opedae aangepas word en
is besoekers vanjaar in
kleiner groepe ingedeel
en elke groep is deur
twee leerders van die
skool vergesel. Ongeveer agt groepe met
gemiddeld ses besoekers
elk het elke 30 minute
deur die skool beweeg.
Daar was verskeie stasies waar besoekers die
binnekant van ons skool
kon beleef, asook kon

Die netbalspelers wys hoe passievol hulle oor sport is.
Foto: Courtney Adams

deelneem aan verskillende aktiwiteite. Hulle
is ook voorsien van
eetgoed en water en by
die Gasvryheidstasie

kon hul smul aan vars
gemaakte eetgoed en
wegstap met ‘n lekker
resep.
Deur hierdie opedae kry

ouers en voornemende
leerders die geleentheid om vrae te vra en
met leerders en ouers
van ons skool te gesels.
Hulle kry ‘n goeie gevoel
van hoe ons skool werk.
Na aanleiding van
vanjaar se opedae het
ons reeds ongeveer 450
inskrywings vir volgende jaar.
Dankie aan almal wat
betrokke was en wat
gehelp het om ons skool
se beste voetjie voor te
sit. Ons is opgewonde
oor die leerders wat ons
volgende jaar as deel
van die Stellie-familie
kan verwelkom.
Hano Krige

Gesellige gesinsbraai

Op Dinsdag, 25 Januarie
2022 na al die opwinding
van die Kleuresport het
Hoërskool Stellenbosch
weer hul gewilde gesinsbraai aangebied.
Ouers en leerders het dit
geniet. “Dit was ‘n heerlike geselligheid. Goeie
geselskap maak altyd
goeie kuiers,” sê juffrou
Van Rensburg.
Die reuk van braaivleis
wat oor die kole braai
en heerlike musiek
wat in die agtergrond
speel, het die gepaste
atmosfeer geskep. Juf.
Van Rensburg sê mens
kon sien almal is uitgehonger vir geselsies,
dit het omtrent gegons.
Die ouers, sowel as die
leerders, het geklets
asof hulle mekaar jare
laas gesien het. Jy sal
nooit sê die leerders het
mekaar ‘n paar uur gelede op die atletiekveld
gesien nie.

Juf. Felton sê dit was
goed om die gemoedelike atmosfeer te sien.

Mnr Mostert gesels heerlik met ‘n ouer.
Foto: Christian Cloete

“Ek dink dit was ‘n
reusesukses. Die ouers
en die leerders van die
skool het ‘n behoefte
daaraan gehad. Ek het
gelukkige ouers en
leerders waargeneem,”
sê juffrou Felton. Met
heerlike boereworsrolle
tot laataand sokkie op
die netbalbane sal jy
beslis nie kon stilsit nie.
In egte Stellies-tradisie
het almal op die netbalbane bymekaar gekom
en die bekende “Footloose” gedans. As die
eerste paar sekondes

van die liedjie begin
speel, het jy klaar vergeet wat jy wou doen,
want op die “dansbaan”
moet jy kom. Links, regs,
op en af, kruis bene
oormekaar, hande klap.
Almal het dit geniet!
Van Footloose tot Samsara en moenie van die
Macarena en Jerusalema vergeet nie. Daar
was iets vir almal of jy
kan dans of nie. Almal
het net iemand gegryp
en weg is hulle “dansbaan” toe.

“As matriek van 2022 het
ek gevoel ek wil alles ten
volle geniet en besluit
om nie terug te hou nie,
maar ek het gemengde
gevoelens gehad omdat
ek geweet het dit was
my laaste een!” sê MynaMari.
Soos altyd het Hoërskool Stellenbosch weer
‘n onvergeetlike geleentheid vir almal geskep.
Janke Brand

Illustrasie deur Zeke Fransman

KoffIe Kringe
Die plek waar Stellies mekaar ondersteun en opbou.
“Dis ‘n omgewing waar jy met almal kan kommunikeer sonder enige skaamte en meer
van mekaar leer,” sê Elreesha Fortuin.
Koffie Kringe is Dinsdae vanaf 17:40 - 19:00 in die vierkant.

Celsey Farao en Sarike Roeloffse wys die leerders en hul
ouers deur die skool. Foto: Courtney Adams
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Brandslang het vir die besoekers gesing en Ryna Ludick
het hulle begelei. Foto: Courtney Adams

Cass Groenewald het vir die mense met eksperimente
vermaak. Foto: Courtney Adams

Stellies luister mooi aandagtig.
Foto: Sulene Loedolff

Meneer Cupido gesels met die
leerders. Foto: Sulene Loedolff

Die graad 12’s deel bietjie meer oor
hulle lewe. Foto: Sulene Loedolff
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Die graad 8’s se eerste kamp

Dis ‘n nuwe begin vir die graad
agts en die jaar kon nie op ‘n
beter manier begin het as om ‘n
kamp by te woon nie.

Die graad agts het eenuur vertrek na Onrus (naby Hermanus)
en toe ons uiteindelik by kamp
Habonim gearriveer het, het almal hulle tasse gegryp en na die
kampterrein beweeg. Almal was
opgedeel in hulle hutte en het
vinnig hulle goed weggepak en
hulle swemklere gaan aantrek vir
die eerste opdrag wat ons moes
doen.

Foto: Courtney Adams

Op 14 Febuarie 2022 het
Hoërskool Stellenbosch
na amper twee jaar hul
gewilde Valentynsjol
teruggebring. Kaartjies
het omtrent gevlieg
sowel as die gratis
boereworsrol wat saam
met dit ingesluit was.
“Dit was ongelooflik om
te sien met hoe ‘min’
moeite jy die helfte van
die skool by ‘n geleentheid betrokke kan kry.
Almal het dit bygewoon
met die doel om pret te
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Die liefde is ‘n lied
hê en te dans!” sê juffrou
Lamprecht.
Die Valentynsjol was op
die netbalbane gehou
en al die grade was
daar. Danksy Stellies se
ongelooflike klankspan
het hulle lekker musiek gespeel dat sodra
jy by die netbalbane
aangestap kom, jy net
onmiddellik jou skoene
wou uittrek en “dansbaan” toe hardloop! Van
die bekende Macarena

Stephan van Tonder, MatthewLuke Paulse en Cheroné Fourie.
Foto: Anné Lesch

tot ‘n sokkiekompetisie,
Stellies het die aand geniet! Of jy nou kan dans
of nie, almal het mekaar
net langs die bane gekry
en weg is hulle!
“Ek dink dit is ongelooflik lekker om as vriende
en ‘n skool saam te kom
en geleenthede soos
hierdie laat almal met
‘n glimlag. Ek is mal oor
almal se lus om deel
te neem en bietjie van
Covid en als te vergeet,”
sê juffrou Lamprecht.

Die manneraad braai boerewors vir
almal! Foto: Courtney Adams

Die aand het op ‘n hoë
noot geëindig aangesien
mense wou langer bly
teen die tyd dat hulle
huis toe moes gaan.
Of jy nou ‘n spesiale
iemand gehad het of net
saam met jou vriende
die Valentynsjol bygewoon het, ek is seker
almal se Valentynsdag
was gemaak danksy
hierdie ongelooflike
geleentheid.
Janke Brand

Pf Strauss het ook die aand baie
geniet. Foto: Anné Lesch

Ons almal het strand toe geloop
en sandkastele gebou om te kyk
wie die beste een kan bou, maar
almal het die kastele gelos en
eerder net in die see gaan swem
en baljaar. Daardie aand het
ons opvoerings gedoen en die
aand verder geniet. Die volgende
oggend het al die graad 8’s met
hulle beste gees opgestaan en die

aktiwiteite, wat ‘n organisasie vir
ons voorberei het, op hulle beste
gedoen.

Na ‘n uitputtende oggend het ons
strand toe geloop en baljaar in
die see en in die klein dammetjie
geswem. Daardie aand het almal
gesokkie op vrolike musiek en
die res van die aand geniet. Die
laaste dag het almal hulle bagasie vinnig bymekaar gesit, hulle
hutte ontruim en toe op die busse
geklim op pad Hermanus toe
om ontbyt te koop. Toe ons daar
kom, het almal vir hulle kos gaan
kry en toe met die res van hulle
tyd die see en die natuur waardeer of hulle het rond gestap en
allerhande goedere gekoop.
Die graad agt kamp was vol gees
en grappe en was definitief ‘n
kamp wat ons nooit sal vergeet
nie.

Die graad 8’s van 2022!
Foto: Elsje van Schalkwyk

‘n Groep graad 8-meisies voor hulle kamer
met hul nuwe hempies.
Foto: Elsje van Schalkwyk

Martelize Engelbrecht

Al die pad tot by Wortelgat

Die lang busrit al die
pad tot by Wortelgat in
Hermanus het geborrel met lag en gesels.
Vrolike musiek het die
tikkie angs en onsekerheid oor wat voorlê
tydelik verdryf. Daar
aangekom, is ons warm
verwelkom deur Chicken en die fasiliteerspan.

Die eerste dag het
klomp verrassings
ingehou soos spinnekoppe en kamers sonder
proppe. ‘n Lekker
middagete van spaghetti bolognaise is gevolg
deur ‘n lang stappie vir
die seuns tot by hulle
kampgronde. Die meisies het op ‘n nagmars
gegaan en het gesels
oor alles waarvoor hulle
dankbaar is onder die
sterre. Die aand is gevul
met laatnag gesels en
tandepasta-gesigte.

Donderdag is afgeskop met ‘n klomp
brawe meisies wat die
oggendkoue trotseer om
die sonsopkoms te kyk.
Net hulle kan besluit
of dit die moeite werd
was. Chicken se klok het
ons nader geroep om
die dag se aktiwiteite te
begin. Ons is in verskillende groepe gedeel en
moes onsself voorstel
met drie waardes en
‘n oorlogskreet. Na ‘n
heerlike middagete het
ons die pad na die seuns
se gronde en die strandmeer aangedurf vir die
kajakresies…
Ons is deeglik touwys
gemaak oor hoe om
‘n kajak te bestuur en
in pare gedeel om die
resies te begin. Dit was
‘n groot sukses, al kon
niemand sê wie werklik
gewen het nie! Met die
kajakke uit die water

het almal ingeduik vir
‘n swem. ‘n Kort rukkie
later het ‘n slymerigeseegras-geveg uitgebreek. Die meer was
vol van die grasse en
almal se hare ook. Ongelukkig vir juffrou Haf
was sy ‘n hoofteiken vir
die grasbomme. Almal,
vol slym en stink damwater, het vrolik teruggestap hoofkamp toe vir
aandete.
Na aandete was dit
tyd vir sokkie! Met ‘n
sjokolademousse in die
hand het ons almal op
die ritme van vrolike
musiek saam gedans.
Selfs juffrou Felton
en meneer Malan het
gedeel in die pret. Later
die aand het almal ‘n
plekkie rondom die
kampvuur gevind en
gesing om die donker
weg te dryf.

Op die laaste dag het
ons ons tasse gepak
en vir ‘n laaste keer
saamgekom in ons
groepe om herinneringe
te deel. ‘n Sterk band
van vriendskap en
familie is gevorm tussen
die klas van 2025 en
die kamp was ‘n groot
sukses!
Anja van Rooyen

Die graad 9’s het spanbou aktiwiteite gedoen.

‘n Onvergeetlike graadkamp

‘n Week voor die tyd hoor die
graad 10’s dat hulle oorspronklike kampterrein, Back2Basics,
afgebrand het. Daar was vinnig
weer nuwe planne beraam om
te verseker dat die graad 10’s van
2022 ‘n ongelooflike graadkamp
sou hê!

Daar was ‘n nuwe kampterrein
gevind vir die graad 10’s by Felix
Unite: Round the Bend River
Camp in Swellendam. Na ‘n baie
lang busrit het ons uiteindelik by
die kampterrein aangekom. Daar
het die leerders hulle bagasie net
neergesit en dadelik weggespring
met die opwindende aktiwiteite.
Die dag was afgeskop met elke
groep wat hulle eie oorspronklike

Die meisies is reg om te roei.
Foto: Cronjé Sauerman

kreet moes ontwerp om hulself
aan die ander spanne bekend te
stel. Daarna het ons human foosball gespeel.
Die Donderdag was gevul met
prettige aktiwiteite. Die dag
was begin met sommige van die

groepe wat die rotsklim aangepak het, waar jy geleer het hoe
om uithouvermoë toe te pas. Ons
het ook op die rivier geroei en dit
was maar aan die begin ‘n gesukkel, maar ons het met gretigheid aangegaan en weer by ons
bestemming uitgekom. Die dag
was afgesluit met ‘n nagmars en
ons het om die vuur gekuier.
Ons was met soveel dinge verryk. Nuwe bande was gevorm en
vertroue het onder ‘n reeds hegte
graadgroep gegroei. Een ding is
verseker en dit is dat saam kan
ons enigiets aanpak. Semper
Altior, Graad 10’s van 2022!
Tatum Ferrier

Matrieks val Simonstad binne

Na vier jaar van harde
werk en hindernisbane
klim, kon die klas van
2022 uiteindelik hulle
laaste graadkamp van
hulle skoolloopbaan
rustig geniet soos ‘n
ordentlike vakansie.
Rondom eenuur Woensdagmiddag die 16de
Februarie, was die graad
12’s nie soos die res
van die skool in hulle
klasse nie. O nee! Hulle
was óf buite om hulle
tasse by hulle ouers
te kry óf hulle was in
die saal besig om rond
te skarrel óf hulle was
by die busse besig om
te bons van opgewondenheid. Simonstad
is net ‘n klipgooi weg
van Stellenbosch af
en binne ‘n oogwink
arriveer die leerders

by die lieflike kampterrein, Rocklands. Hulle
het vinnig-vinnig hulle
bagasie in hul kamers
weggepak en sommer
dadelik die kampterrein
gaan verken! Meneer
Uys het hulle daardie
aand na aandete vir ‘n
lekker stappie bo-op die
berg gevat na ‘n beeldskone uitkykpunt wat
oor die kampterrein en
die potblou see strek.
Daar het die woeste
wind die leerders amper
weggewaai! Vroeg die
volgende oggend was
die atmosfeer elektries
met opgewondenheid.
Almal het sommer dadelik na ontbyt vertrek
om Simonstad en die
nabygeleë dorpies te
gaan verken. Die lekkerste deel van die kamp is

die vryheid wat aan die
matrieks gegun word.
Party leerders het net in
Simonstad gebly terwyl
ander Kalkbaai toe was.
Daar het die leerders
lekker by restaurante
geëet wat uitkyk op die
see, by klein winkeltjies
ingegaan en die dorp
as ware toeriste leer
ken. Rondom drie-uur
die middag moes almal
weer bymekaarkom by I
Love Waffles om “rollcall” te doen. Daarna
het almal teruggekeer
kampterrein toe, party
het gestap en ander het
sommer die regte SuidAfrikaanse ervaring
gekry deur om in ‘n taxi
te ry. Daardie aand was
almal pootuit en het die
onderwysers vir ons
gebraai. Ongelukkig het

die braaiers die hoender
‘n bietjie onderskat en
sal hulle volgende keer
twee keer dink voor
hulle die hoender afhaal
omdat dit “reg lyk”. Die
leerders het nietemin na
die tyd lekker roomys en
warmsjokolade gekry.
Die perfekte manier om
‘n perfekte kamp af te
sluit! Hierdie salige vakansie was net wat die
matrieks nodig gehad
het om hulle finale jaar
van skool af te skop.
#12simonsstad2022 was
‘n kamp vol grappe, bobbejane en vele herinneringe wat die graad 12’s
altyd sal saamdra.
René Kotzé

P...P...P...PARADE

Die gevoel van ‘n koel
seebriesie met jou tone
in die sand skep die idee
van ‘n rustige dag by die
see. ‘n Rustige dag by die
see was dit beslis nie vir
die graad 11-groep die
jaar gewees nie.
Na ‘n lang gewag na die
grendeltydperk, was dit
weereens tyd vir Hoërskool Stellenbosch se
bekende graadkampe en
waar dié een besonders
sou wees vir die graad
11’s. In die kort tydjie
vanaf die 16de Februarie
tot die 18de Februarie,
was dit ‘n vinnige twee
ure se ry tot by die See
en Sand kampterrein.
Die leerders het nie ‘n
idee gehad wat vir hulle
voorlê nie.
Met Henk se hulp as hul
instrukteur was gevaar-

like seestrome geswem,
van kranse afgespring
en parade gedoen in die
hittige weer. Dit was toe
wel nie so erg soos wat
daar aanvanklik gedink
was nie en die graad 11’s
kon leer om saam as
‘n span deur struikelblokke te kom. Hulle
kon ook besef dat jy wel
in staat is om dinge te
doen wat jy gedink het
jy nooit sou kon doen
nie.

Dit sou wel nie ’n kamp
wees sonder ‘n paar
beserings nie. Vra maar
vir Bea Muller wat 15m
van Dreunkrans af
geval het op haar gesig,
maar gelukkig sou Henk
se heerlike gebraaide
kabeljou, wat hy self
gevang het, darem opmaak vir ‘n rowwe dag
agter die rug.
Anika Lourens

Aydin Conry spring vry by Dreunkrans af.
Foto: Anika Joubert

Hoe om by Dreunkrans af te spring val:
‘n stap-vir-stap gids deur Bea Muller

1. Bêre al jou angs, maar los ‘n klein bietjie
vir later. (Hierdie gedeelte is die belangrikste.)
2. Gaan sit op die krans in plaas van om te
staan.
3. Wanneer Henk begin aftel, is wanneer jy
daardie stukkie angs moet uithaal.
4. Lê vorentoe en onthou om nie te spring
nie.
5. Wanneer jy uiteindelik af is, besef jy
halfpad jy het verkeerd gespring.
6. Land gesig eerste in die water.
7. Wag tot die lewensredder met die mooi
stem jou red.
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Illustrasie deur Fleur Esterhuysen.

Franci van der Merwe, Lidia
Wilson en Alma Human.
Foto: Sulene Loedolff

8. Wanneer jy by die huis kom, wag vir die
memes wat jou vriende van jou maak.

Illustrasie deur Cheroné Fourie.
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Kom ons speel ‘n speletjie saam met ons
nuwe onderwysers!
“Two truths and a lie”
Mnr. Jacobs

Hoe werk dit?
Jy moet raai watter een van
die drie goed by elke onderwyser nie waar is nie. Indien jy alles reg kry, word
jou naam in ‘n houer
gesit. Ons sal dan in die
tweede week van die nuwe
kwartaal lootjies trek.
Prys: ‘n R50 snoepie-geskenkbewys.
Sluitingsdatum: 12 April 2022
Stuur jou antwoorde na
stelloskoop@stellies.
com

Mnr. Cupido
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Hy kom van Wellington.
Na hy matrikuleer het, het
hy BScAgric Bewaringsekologie gaan studeer.
Daarna het hy vir ‘n
jaar internskap by
Shofar in Stellenbosch gedoen. Na sy
internskap het hy as
‘n Amplified Youth
Coach begin werk
omdat hy mense geniet en glo
dat dit sy roeping in die lewe is
om die wêreld te verander deur
die “gospel” te verkondig. Sy motivering bly liefde, liefde vir die
Here en liefde vir sy mense. Mnr.
Cupido streef daarna om mense
lief te hê soos wat die Here hulle
liefhet, maar dis nie so maklik
nie.
1. Meneer was al in vier verskillende lande op uitreik gewees.
2. Hy kan vier verskillende tale
praat.
3. Meneer kies eerder ‘n dag
by Canal Walk as om te hike in
Jonkershoek.

Hy het grootgeword
op ‘n plaas, 110 km buite
Prieska in die Karoo. Na
matriek het hy sy BSc
Sportwetenskap graad
voltooi en toe sy BSc
Hons Prestasie Sport
sommer ook gedoen.
Terwyl 2020 die moeilikste jaar vir meeste van
ons was, ontmoet hy die
persoon waarvoor hy lewenslank
skottelgoed sal was. In 2021 voltooi hy sy Nagraadse Onderwys
Sertifikaat by die Universiteit
Stellenbosch.
1.Hy moes al twee keer heeltemal sy hare afskeer omdat die
WP nie die Currie Cup finaal kon
wen nie. (Weddenskap verloor.)
2. Hy was al in twee karongelukke.
3. Hy praat pragtig Engels.

Mnr. Opperman

Hy is gebore in die
Paarl, maar het skoolgegaan op Porterville
en daar matrikuleer. Hy
het sy BSc Sportwetenskap
graad verwerf, asook sy
Nagraadse Onderwys Sertifikaat. Mnr. Opperman is baie
lief vir sport, die buitelug,
musiek en dans. Sy geheime
droom is om soos Troy Bolton te
wees in die regte lewe. Sy gunstelingplek is die Transkei.
1. ‘n Baksteen het van 4m af op
sy kop geval as kind en sy skedel
gekraak, net vir sy pa om vir
hom te sê : “Jy sal oukei wees,
gaan speel.”
2. Eendag in Pick ‘n Pay Express
het ‘n ou vir hom gevra of hy ‘n
foto van sy voete kan neem vir
R250.
3. Hy het al die hoogste berg in
Afrika geklim in drie dae. 3.1 km
“elevation”, 50 km se stap en het
‘n heerlike biefstuk gebraai op
die “summit” van die berg.

Juf. Claassen

Sy het grootgeword in
Sasolburg, ’n dorpie in die
Vrystaat en is deel van ‘n
tweeling. Haar hoërskoolloopbaan is by Hoërskool
Transvalia in Vanderbijlpark voltooi en sy het graag
netbal gespeel en langafstande gehardloop. Sy het
by Universiteit Stellenbosch
studeer en was in Irene, ’n
dameskoshuis. Haar en haar
man se paadjies het by US vir die
eerste keer gekruis. Sy het haar
Honneurs in Ekonomie behaal en
toe besluit om in die onderwys in
te gaan.
1.Haar nuutse stokperdjie is
visvang.
2.Sy was al bo-op Pieke in
Jonkershoek.
3. Sy kan drie tale praat.

Juf. Van der Westhuizen

Sy het grootgeword in ‘n klein
surfer dorpie in die Oos-Kaap,
Jeffreysbaai. Sy het daar matrikuleer in 2016 en toe BSc Sportwetenskap in Stellenbosch kom
studeer. Sy het haar BSc
Honneurs in Prestasie-sport
voltooi, asook haar Nagraadse Onderwys Sertifikaat. Interessante feite
oor haar: dans vanaf die
ouderdom van drie, mal oor
avonture, veral hike en paddleboarding en het ‘n sagte
plekkie vir Taylor Swift.
1. Sy kan goed surf.
2. Sy het ‘n sagte plekkie in
haar hart vir ‘n spesifieke
boereseun.
3. Sy is mal oor “green juices”.

Sagte voetjies en bababoudjies
Min slaap, lag en huil en
lekker besig is dit wat
juffrou Kilian se lewe op
die oomblik beskryf.
28 Februarie, 16:13, het
die Kilian-gesin ‘n nuwe
lyfie bygekry - Eduard
Zander Kilian.
Volgens juffrou Kilian
voel dit asof hy nog
altyd deel is van hulle
lewe en sy sê dat hy so
mooi inpas. Sy boetie,
Nicholas, geniet dit om
sy koppie en magie te
vryf en is altyd bereid
om sy hasie en kombersie met hom te deel.

“Die twee manne van
my is net te pragtig en
ek geniet elke liewe
oomblik daarvan om
hulle mamma te wees.
Ons is geseënd om die
lewe deur die oë van
ons kinders te sien en
te ervaar,” sê juffrou
Kilian.
Ons almal sien uit om
vir Eduard te ontmoet
en is saam met hierdie
gesin baie opgewonde!
Anika Joubert
Eduard Zander Kilian

Nicholas en sy nuwe bababoetie.

Twee troues in een vakansie
‘n Skielike aanpassing
tref die skool. Dis nie
meer Malherbe nie,
maar De la Bat en nie
meer Van der Merwe
nie, maar Fourie.
Twee van ons onderwyseresse, albei gee
Afrikaans, het die vakansie met hul geliefdes
getrou. Drie weke uit

mekaar uit.
Juffrou De la Bat het
die 18de Desember 2021
getrou. Volgens haar
was dit regtig die perfekte dag. “Behalwe dat
ek ‘n uur voor die tyd
amper in ‘n dam geval
het (klaar grimeer en
als), het niks verkeerd
gegaan nie!” sê juffrou

De la Bat. En natuurlik
moes daar ‘n HATwoordeboek op een van
die tafels wees. Sy is
baie opgewonde om die
res van haar lewe met
haar man, Jean-Pierre,
te spandeer.
Juffrou Fourie het
die 5de Januarie 2022
getrou op Saronsberg in

Tulbagh. Sy sê dit was
‘n baie gesellige dag en
hulle het dit geniet om
fees te vier saam met die
mense vir wie hulle liefhet en omgee. Juffrou
Fourie is net so opgewonde om hierdie nuwe
lewenspaadjie saam met
haar man, Louis, aan te
pak.
Anika Joubert

Saamgestel deur Tayla Wedderspoon
Fees word gevier saam met
mnr en mev De la Bat.

Mnr en Mev De la Bat

Mnr en Mev Fourie

Mnr en Mev Fourie se
eerste verskyning as getroude paartjie.
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Skenk bloed, red ‘n lewe
haar vriende het nie
teruggestaan om haar te
ondersteun nie. Sy het
die volgende te sê: “Ek
gaan definitief nie vir
‘n lang tyd bloed skenk
nie. Daai naalde was
‘huge’ en ek het soos ‘n
baba gehuil, maar oor
die algemeen was dit
lekker. Hulle kry 10/10
vir ‘snacks’.”

Hoërskool Stellenbosch
staan nooit terug as ‘n
helpende hand benodig word nie en met
die Wes-Kaapse bloed
dienste wat die skool
besoek, is die leerders en
personeel al te gretig om
hul deel te doen.

Graad 9

Wie is ons?

Ons wil ‘n graad wees wat mekaar
goed ken en mekaar aanvaar net
soos ons is. Ons wil graag herinneringe maak.
VRL: Anuk Bredell, Leonore Wessels
en Daniël de Wet.

Graad 11

Ons sal graag gesien wil word as die
graad wat goed kan saamwerk as ‘n
span en mekaar motiveer om deel
te neem sodat ons kan ontwikkel as
goeie leiers. Ons wil deur ons optrede
‘n voorbeeld stel vir almal. Ons wil
‘n omgewing skep van respek en
deernis sodat ons almal mekaar kan
vertrou.
VRL: Anika Joubert, Enamari Goldie
en James Janse van Rensburg.
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Ongelukkig is meeste
graad 10’s nog nie 16 jaar
oud nie en daarom was
die meerderheid skenkers graad 11 en 12. Daar
was wel ook so ‘n handjie vol besoekers van die
publiek wat hulle deel
ook kom doen het.
Jenna Stroebel, ’n graad

Graad 10

Ons wil die volgende generasie
van leiers kweek
sodat die hart
van HSS kan
voortleef.
VRL: Nadia
Meyer, Cara Kilian en Christo
Booysen.

Ons wil die graad
wees wat respek
het teenoor die
ander Stellies.
VRL: Carla
Jooste, Lara Slabber, Theunis du
Plessis, Louise du
Toit en Elsje van
Schalkwyk

had soos sy lag en huil
op dieselfde tyd, maar

Tayla Wedderspoon

3
6
2

VRL: Jana Koekemoer, Isabella Eksteen en Gideon Lamprecht.

Graad 8

11-leerder het wel ‘n
emosionele ervaring ge-

1

Die graad 10’s wil bekend staan as die
graad met respek vir mekaar en ander grade. Ons wil die graad wees wat
uitreik na ander en vriendelik is met
ons mede-Stellies. Ons wil almal aanvaar vir wie hulle is sodat ons almal as
leerders van HSS kan saamleef.

Graad 12

Nina Odendaal en Tina van Lingen is reg om bloed te
skenk. Foto: Anné Lesch

Danksy die bloedskenkkomitee was die
dag sonder twyfel ‘n
suksesvolle een! So wie
sien ek die 9de Mei?

4

5

1. Jamain van Wyk se yster word getoets. Foto: Xanthe Louw 2. Bea Muller voel trots om bloed te skenk. Foto: Xanthe
Louw 3. Ons leerders het omgee harte en baie het kom bloed skenk. Foto: Anné Lesch 4. Gio Anthony skenk bloed.
Foto: Anné Lesch 5. Liehani Stassen vul die vraelys in. Foto: Xanthe Louw 6. Saskia Rower is dankbaar dat sy iemand
kan help. Foto: Xanthe Louw
Illustrasie deur Fleur Esterhuysen.
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Die graad 8's sing hul harte uit
Die damesraad karaoke-aand
was een geleentheid wat
die graad 8-meisies nie kon
misloop nie. Die aand het
afgeskop met die damesraad
wat vir ons vertel het watter
aktiwiteite ons gaan doen.
Die damesraad het eerste
karaoke gesing en daarna het
daar ‘n paar mense beurte
gemaak om te karaoke, maar
een van die hoogtepunte van
die karaoke was Brigitte wat
Let it go gesing het en Louise
wat saam op die liedjie gedans
het.
Na ‘n bietjie karaoke het ons
musical chairs gespeel en
verder op ons gunstelingliedjies gedans en gesing. Die

netbalbane het verander in ‘n
skaatsplankbaan en die skool
in ons persoonlike kasteel wat
ons kon beheer.
Die res van die aand het ons
saam met Abba, Shakira en
Taylor Swift liedjies op ons
hardste gesing. Die aand
was afgesluit met almal wat
sê waarna hulle uitsien van
hoërskool en hoe dit vir hulle
sover lekker is. Almal het dit
met trots gesê met die kroon
op hulle koppe. Die laaste
karaoke-liedjie het almal op
hulle hardste gesing. Die
karaoke-aand was vol pret en
moet definitief weer gehou
word.

Lee-Chan Plaatjies het die aand baie
geniet. Foto: Mia Venter

Martelize Engelbrecht

Skryfgogga byt Stellies
'n Uitstekende geleentheid om kreatief te wees!

sielkundige as om te
skryf nie.

Ané Kotzé het Donderdag, 17 Maart vir
ons Stellies ‘n skryfwerkswinkel aangebied.
Sy is beide ‘n prokureur
en skrywer, dit wil sê sy
is besonders goed met
woorde. Sy gebruik die
skuilnaam Kaalwoorde,
want “niks is so kaal
soos woorde nie”.
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Kaalwoorde het ook
oor die belangrikheid
van om in jouself te
glo, gepraat. Dit word
in een van haar gedigte
op haar Instagramblad
(Kaalwoorde) beklemtoon:
Stellies luister aandagtig na Ané Kotzé.
Foto: Sulene Loedolff

oor die woord “gelukkig”
en ‘n dag wat jy nooit
sal vergeet nie. Daar
was ‘n klasbespreking oor seemeeue en
of hulle gevoelens het.
Almal het lekker gelag

Op Donderdag 10 Maart
het die klas van 2022 hul
restaurantaand gehou.

die vlak van paniek was
hoog!
“Wanneer jy ‘n groot
hoeveelheid van iets
maak en dis suksesvol
en mense komplimenteer dit na die tyd, voel
jy regtig trots op jouself,” het een van die
matrieks gesê.

Die begin van die aand
is gespanne. Sodra dit
begin, heers daar opgewondenheid en teen die
einde van die aand is
daar heelwat voete wat
pyn.

‘n Groep graad 8’s kuier lekker saam.
Foto: Xanthe Louw

In die werkswinkel het
ons ‘n paar
skryfwenke ontvang.
Ons moes woorde en
frases konnekteer aan ‘n
kleur en objek. Volgens
Ané kleur geluide jou
stelwerk in. Ons het ook
‘n kortverhaal geskryf

Rooi Rissie Restaurant

vir daardie ene!
Sy het ook klem gelê dat
mens moet skryf, al is
jy nie goed daarin nie,
solank jy dit net geniet. Daar is geen beter

tussen wie jy is en wie
jy was
kruip daar ‘n kleintyd
droom
onder die bed weg wat
wag
vir jou om weer in jouself te glo
Anje Swart

Die sjefs is mooi geklee
in rooi baadjies, wit
voorskote en gepaste
sjefhoedjies. Terwyl
hulle in spanning wag
om hul disse in die kombuis voor te berei lyk
dit soos georganiseerde
“chaos”. Kelners dra
swart voorskote, blink
gepoetste skoene, ‘n
spoggerige strikdas en
‘n persoonlike naamkaartjie vasgesteek op
hul bors sodat jy presies
weet wie hulle is. Hulle
wag in spanning voor
by die deur vir gaste wat
moet arriveer.
Die tema vir die aand
was Oosters en die
leerders het bambooplante gebruik. Hulle

Alles het verloop soos
die matrieks beplan het.
Die gaste het die restaurant verlaat met ‘n
glimlag op hul gesig en
magies versadig deur ‘n
smaaklike ete.

Peter is besig om lekker kos te maak vir die gaste.
Foto: Michiel Prins

tafeldekor het ook by
hul tema gepas. Op die
spyskaart was seekossop, eend vir die
voorgereg en ‘n heerlike
Thaise Beesfilet met ‘n
rooikerrie klappermelk
reduksie vir die hoof-

gereg. Daar was omtrent
rondgeskarrel in die
kombuis om alles
betyds reg te kry vir
bediening. Skinkborde
vlieg heeltyd in en uit
die kombuis om alles
uit te kry vir hul gaste,

“Wat ons gemotiveerd
gehou het, is om saam
as ‘n span te werk en
mekaar te help waar
dit nodig is, sodat ons
saam ‘n sukses van die
aand kan maak,” het ‘n
matrikulant gesê.
Janke Brand

Vanilla Panna Cotta met ‘n Bessie Coulie
Bestanddele:
PANNA COTTA
15ml Gelatien
65ml Water
500ml Room
80-100ml Suiker
1/2 Vanilla Peul
1/2 Suurlemoen Zest
BESSIE COULIE
250g Bessies
50ml Suiker
Metode:
PANNA COTTA
1. Sprinkel die gelatien
oor water en laat dit
staan vir twee minute
om te hidreer.
2. Verhit die room,
suiker, vanillasaad en
suurlemoen zest oor

medium hitte totdat
daar borreltjies om die
rante van die kastrol
vorm. Verwyder van die
hitte. Voeg die gelatien
en roer totdat dit heeltemal gedispergeer het.
3. Gooi dit uit in geskikte houers, bv. rammikin,
chinese teekoppies of
dariol bakkies.
4. Verkoel vir 3-4 ure.
BESSIE COULIE
1. Verhit die bessies en
suiker saam.
2. Verpulp dit of syg dit
dan deur ‘n dromsif.
Gooi die bessie coulie
bo-oor die panna cotta
en bedien dit.
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In die kombuis
Dadelballetjies

Die matrieks het heerlike
dadelballetjies gemaak. Dit
word gemaak van dadels en
gebreekte koekies wat saam
met ander bestanddele gemeng word om ‘n mengsel
te maak. Jy gebruik dan ‘n
teelepel om die dadelmengsel in kleiner porsies te skep
en dan in balletjies te rol.
Dit is ‘n heerlike nagereg of
kan saam met tee en koffie
bedien word.

22

Mosbolletjiebrood

Anika Joubert en Enamari
Goldie het heerlike mosbolletjiebrood gemaak. Dit
was van regte mos gemaak
wat beteken dit het nie ‘n
pakkie gis in nie, maar die
bietjie gis in die mos sit die
fermentasie proses aan die
gang wat maak dat die deeg
rys. Mos is die suiwer druiwesap wat stadig begin gis
voordat alkohol ontwikkel
en dit in wyn verander.

Palet reiniger

Ons graad 12’s het ‘n sherbet palet reiniger gemaak.
‘n Palet reiniger word voor
die hoofgereg bedien om
die gas se palet skoon te
maak vir die hoofgereg. Dit
is gewoonlik effens suur of
het ‘n skerp smaak en is nie
veronderstel om baie soet
te wees nie. Dit word van
vrugte gemaak in ‘n roomysmasjien.

Cremé Caramel

Die graad 10’s het cremé
caramels gemaak. Dit is
‘n vlapoeding met ‘n laag
helder karamelsous. Dit
word nadat dit gaar gemaak
is, in die yskas geplaas sodat
dit kan afkoel en word dan
daarna op ‘n bord uitgedop.
Dit kan met vars bessies
bedien word.

Koek

Die graad 11’s moes ‘n koek
bak wat een van vier mengmetodes gebruik. Christian
Cloete en Bea Muller het ‘n
heerlike vanilla koek gebak.
Hulle het ‘n Nesquick versiersel gemaak vir bo-oor en
het dit versier met stukkies
wit sjokolade.

Eend

Die graad 12’s het eend gemaak. Volgens hulle proe
eend meer soos rooi vleis as
hoender en het dit ‘n baie
sterk geur. Die eend se vel is
baie dikker en het meer vet.
Die eend was in waton bakkies
bedien. Dit is ‘n eetbare bakkie
wat gemaak word van meel,
eiers, water en sout. Die deeg
word op jou handpalm gesit
en gevul met vulsel van jou
keuse. Daarna word dit toegedruk en gaargemaak.

23

Totsiens, juffrou Duppie

Juffrou Duppie is en was ‘n spesiale onderwyser. En ‘n baie spesiale mens.
Jacalyn Joubert en juf. Erasmus deel ‘n paar gedagtes met die Stelloskoop oor juf. Duppie.
Juffrou du Plessis se onderwysloopbaan het by Hoërskool E.G.Jansen in Boksburg
begin. Sy het onder andere
in Namibië ook gewerk, waar
sy eksaminator vir Ekonomie
was. In Johannesburg het sy
by Hoërskool Vorentoe en
Hoërskool Florida klasgegee,
waar sy weer NSS-eksaminator in Ekonomie vir Gauteng
word. In Januarie 2002 begin
sy by Hoërskool Stellenbosch
waar sy EBW, Ekonomie en
Rekeningkunde aanbied.
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Juffrou Duppie het met ‘n
houtlepel klasgegee. Sy het
seker gemaak dat elke enkele
leerder in haar klas presies
weet waaroor elke les
gaan. Sy sal onthou word
vir haar toewyding aan haar

vakke.
Die leerders se gesigte het
opgehelder in haar klas alles
te danke aan haar manier van
skoolgee. Sy het altyd stories
vertel al het dit nie by die les
gepas nie, maar sy het geweet
dit sal die leerders se dag
maak.

diep in elke leerder en personeellid se hart gekruip.
Sterkte met juffrou se pad
vorentoe.

Uiteindelik is 2022 hier en
dinge gaan aansienlik beter as
wat almal gehoop het.
Dis ook ‘n besonderse jaar vir
Hoërskool Stellenbosch se
atletiek, want ons skool het
sestien uitsonderlike atlete op
beurs aanvaar, geborg deur ‘n
Switserse maatskappy.
Die atlete kom van plekke
soos Beaufort-Wes, Riversdal
en Sasolburg. Alhoewel hulle
‘n skitterende geleentheid
gebied is om hulle drome te
volg, is daar steeds uitdagings,
waarvan afstand van familie
een is.

Sy het so in die stilligheid baie
hulp en liefde vir leerders
gegee. Juf. Duppie het maklik
vir leerders wat nie matriekafskeidrokke kon bekostig nie,
klere gekoop en vir hulle
mooimaak-sessies betaal.
Na twintig jaar se harde werk
by Hoërskool Stellenbosch sê
ons totsiens aan hierdie besonderse onderwyser. Sy het

Goed, beter, die beste

“Om ver van jou tuisdorp te
wees, kan nogal aan mens
raak.”
Juffrou Riana du Plessis
Foto: Fokus

“Dis definitief iets om aan
gewoond te raak.”
“Dis moeilik, want na oefening
is ek nie altyd lus vir huiswerk
nie.”

Ons is baie trots op hulle en
weet sommer dat hulle die
skool se atletiek tot ‘n volgende vlak gaan neem!
Elreesha Fortuin

Al die bogenoemde uitdagings
kan mens se energie nogal
dreineer, veral as jy nog op
akademie ook moet fokus.
Gelukkig het die atlete twee
bekwame bestuurders wat die
rol van hulle ouers vertolk terwyl hulle van die huis af weg
is. Die mentors help onder
andere om klein probleme op
te los, raad te bied en hulle
ook te help met tydsbestuur
sodat hulle ‘n gebalanseerde
lewe kan leef.

Zola Budd is een van die legendes
wat hierdie leerders afrig.
Foto: Anné Lesch
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Interskole 2022, hier kom ons!
Sweet wat spat, ‘n kreet wat begin borrel en tekkies wat blase huisves… o
en moet definitief nie van sonroom en ‘n bietjie gees vergeet nie!

Stellies se atletiek het
op ‘n hoë noot afgeskop
met ons jaarlikse
interkleure-atletiekbyeenkoms op 25 Januarie 2022. Wat die dag
‘n groter hoogtepunt
gemaak het, is dat Covid
en alles wat ons beperk
en ingeperk het, skielik
amper onsigbaar was!
‘n Groot rede vir dankbaarheid…
Die uitslae van hierdie
byeenkoms dien as die
finale interskole proewe
en bepaal die deelnemers wat na interskole
deurdring. Ek sou baie
graag spesiale erkenning aan elkeen wou
gee, maar weens beperkte artikelspasie is
dit onmoontlik - ons het
baie talentvolle Stellies.
Die spanne was gelukkig by ‘n spesiale saalbyeenkoms aangekondig
en ek raai julle aan om
jouself ‘n guns te doen
en te gaan kyk op d6 vir
die skitterende resultate
wat behaal is. Wat my
veral verstom het, is
dat agtienjarige mei-

gelukkig gaan wees hier
en ons wens julle en
julle hoofafrigter, Zola
Pieterse (Budd), baie
voorspoed toe in alles
wat julle aanpak.

HDP wys hulle gees! Foto: Sulene Loedolff

sies en seuns 3.1m met
paalspring kon regkry!
En hekkies was die jaar
weer aangebied - opwindend!
Ons het baie respek vir
al die atlete wat ten spyte van ‘n bloedige warm
dag steeds hulle heel
beste gelewer het. Baie
geluk aan al ons atlete
vir julle deelname en
resultate uit die boonste
rakke! Die byeenkoms is
om ongeveer 15:00 met
‘n 5000m stap afgeëin-

dig en almal het met ‘n
positiewe houding die
dag lekker gemaak.
Dit maak ons trots om
te weet dat Elana Meyer
van Endurocad juis
Stellies gekies het as ‘n
tuiste vir die uitbreiding
van atletiek in die WesKaap. Ek wil tog in hierdie artikel baie welkom
sê aan die nuwe atlete
by ons skool en dan is
daar boonop heelwat
van hulle in die koshuis!
Ons weet dat julle baie

Die kleuresportdag is
met Stellies se eerste
familiebraai vir 2022 afgesluit. Daar was skaars
plek vir ‘n muis om die
braaivleisvure… Wat
kan lekkerder wees as ‘n
heerlike saamkuier vir
ondersteunende ouers,
passievolle onderwysers
en leergierige leerders
om gees en span te bou?
Leonore Wessels

Hou asem, Hou!

Dis ‘n Stellies-ding, ‘n lekker, lekker Stellies-ding.
Daar is niks so lekker
soos om in ‘n swembad op ‘n warm dag te
wees nie - en soveel te
meer wanneer dit op
‘n Vrydag is! Hoërskool
Stellenbosch het op 28
Januarie hulle jaarlikse
swemgala by Laerskool
Stellenbosch gehou. Die
jaarlikse “belly floppers”
en hondjieswemmers
was ook daar en het vir
lekker lag gesorg. Deelname was belangrik om
punte vir jou span in te
samel. Die leerders het
hulle goed van hulle
taak gekwyt om daardie
lyste vol te maak. Die

graad agts was veral
entoesiasties oor hulle
eerste gala! Die swartspan was in die derde
plek, witspan (koshuis)
in die tweede plek en
die gouespan het die
trofee huis toe geneem.
Die aflos aan die einde
was ook een van die
hoogtepunte, veral toe
van die onderwysers ‘n
span gemaak het. Aan
die einde van die dag
het almal in die swembad gespring, skoolklere
of swemklere, want dis
‘n Stellie-ding, ‘n lekker
lekker Stellie-ding.
Enamari Goldie

Illustrasie deur Zuni Barnard.

“Die kompetisie was sterk, maar
dit was definitief een van die
lekkerste dae ooit! Dit het so
normaal gevoel, want almal het
lekker gesels en die swemgala
saam geniet.”
- Christopher Nelson

Illustrasie deur Bernardo
Morkel.

Die spanning was hoog, maar die Stellies se gees was hoër.
Foto: Courtney Adams

Anné Lesch is ‘n regte vis in die water!
Foto: Sulene Loedolff
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Die hekkies se kompetisie was goed om te sien.
Foto: Xanthe Louw

Wiaan Martin hardloop dat die stof staan.
Foto: Samuel de Wet

Die graad 11-seuns het met ‘n spoed ingeduik.
Foto: Christian Cloete
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Interskole Laat Stellies se Gees Borrel!
WE ARE THE STELLIES AND NO ONE CAN BE PROUDER! IF YOU CAN’T HEAR
US, WE’ LL SHOUT A LITTLE LOUDER!
Hoërskool Stellenbosch
se eie rasieleiers het
die aand afgesluit met
hul indrukwekkende
optrede na die aflosse
plaasgevind het.

Met die gees gelei deur
ons uitstekende dirigente en ons bobaas
atlete gereed op die
baan, was 2022 se Interskole Atletiekbyeenkoms ‘n reusesukses!
Ses skole, Hoërskool
Charlie Hofmeyer,
Hoërskool Jan van
Riebeeck, Hoërskool
Vishoek, Curro Langebaan, Worcester Gimnasium en natuurlik Hoërskool Stellenbosch as
die gasheer van vanjaar
se interskole, het op 22
Februarie deelgeneem.
Dit was ons eerste
Interskole Atletiekbyeenkoms sedert die
uitbreek van die Covid19-pandemie, asook ons
eerste middag-aand
interskole.

Hierdie jaar se byeenkoms was beslis een vir
die boeke en ons sien uit
vir die opwinding wat in
2023 voorlê.
Zuni Barnard

Ethan Wyngaardt hardloop baie vinnig in die aflos.
Foto: Samuel de Wet

Hoërskool Stellenbosch
het ‘n algemene tweede
plek verwerf, kort op
Charlie Hofmeyer se
hakke wat as wenners
uit die stryd getree het.
Die byeenkoms is af-

geskop met die atlete se
optog, gevolg deur elke
skool se skoollied en hul
kreet.
Die dag was vol opwinding, volharding en
natuurlik baie pret!

HSS se atlete tydens die optog. Foto: Sulene Loedolff

Atletiek dinamiet
Cay-Leigh Carollissen deel haar atletiek geheime en vertel ons meer oor haar leefstyl en
wat sy doen om fiks te bly.
Om ‘n onderhoud te voer met
ons talentvolle Victrix Ludorum, Cay-Leigh Carolissen,
laat ‘n mens vinnig besef hoe
belangrik dit is om ‘n gesonde
balans as tiener te handhaaf.
Soos Cay-Leigh tereg aanvoer,
verg dit sekere opofferinge,
prioritisering en die wete dat
‘n mens nie noodwendig altyd
gaan wen nie.
Cay-Leigh het al haar atletiekloopbaan begin op die jong
ouderdom van nege. Sy het al
by agt interskole byeenkomste rekords gebreek sedert sy
veertien was, en onlangs die
Victrix Ludorum titel gevat.
Nou wonder jy dalk: Hoe het sy
dit alles bereik? Wel, Cay-Leigh
verklaar dat sy 5-6 keer per
week oefen vir 45 minute tot
een uur, maar sy vat altyd 1-2
rusdae as dinge oorweldigend
begin raak. ‘n Gesonde dieet
is net so belangrik! Sy sê as
sy angstig raak of onder druk
voel, vat sy ‘n rusdag waar sy
haar gunstelingfliek kyk, ‘n
slapie vat, strek, gesonde kos
eet en baie water drink.
Om so ‘n bekwame atleet te
word, verg baie opofferinge en
prioritisering. “Al die goed wat
my gelukkig maak, prioritiseer
ek eerste. Atletiek, familie en
vriende maak my gelukkig. My
akademie en geestesgesondheid is net so belangrik! Vind
goed wat vir jou gelukkig maak
en maak dit jou grootste prioriteit,” het Cay-Leigh genoem.
Sy sê dat tydsbestuur baie
belangrik is! As gevolg van die
besige skedule van dié uitmuntende atleet is daar baie opofferinge wat Cay-Leigh moet
maak, soos om planne met

Ons geesspan het definitief ons atlete gemotiveerd gehou en ‘n lekker atmosfeer geskep. Foto: Sulene Loedolff
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vriende te kanselleer omdat sy
tyd spandeer aan haar akademie en atletiek.
Goeie waardes kry jou ook
plekke! Een van die goed wat
Cay-Leigh so ‘n betroubare
atleet maak, is dat sy haarself
kan motiveer, asook hardwerkend, lojaal en gaaf is.
Sy kyk graag op na die SuidAfrikaanse Olimpiese atleet
Dominique Scott om haar
verder te motiveer. Toekoms
gewys wil Cay-Leigh ‘n professionele Olimpiese atleet word,
sy wil ook graag sportwetenskap studeer en dit beoefen as
beroep.
Cay-Leigh wen nie altyd nie...
Sy sê sy is baie hard op haarself
as sy nie wen nie, maar sy bly
kalm, bid en weet alles gebeur
vir ‘n rede. “Moet nooit moed
opgee nie, alles gaan uitwerk,”
noem sy. Gelukkig is haar
grootste ondersteuners haar
familie.
As jy in Cay-Leigh se voetstappe wil volg, hier is haar
advies aan jou: “Doen elke dag
net jou bes en bly konstant,
want niks kom na jou kant toe
as jy dit nie jou alles gee en
opofferings maak nie. Oefenprogramme verskil van persoon tot persoon. Begin stadig
en bou op vandaar af as jy nie
fiks is nie.”
Ons Stellies is baie trots op
ons Victix Ludorum en is
inderdaad baie bevoorreg om
haar in ons skool te hê!
Lara Slabber

K oor, Kamp, K oninklike klanke
en Kritzie
Stellies se koorlede het
van 4 tot 6 Februarie
by Witzenberg langs
die Boontjiesrivier
naby Wolseley gaan
kamp. Vir graad 8’s, 9’s
en nuwelinge was dit
hul heel eerste kans
om die harde werk,
geselligheid en liefde
van ‘n koorkamp te
ervaar – vir mnr Kritzie
was dit sy veertiende by
Hoërskool Stellenbosch!
Almal was gewapen met
kospakkies, verfris deur
‘n middagslapie op die
bus en geestelik gevoed
deur ‘n onbeskryflike
mooi pas op die roete
en ‘n gevoel van groot
opwinding en afwagting
het by die koorlede
begin borrel toe die
busdeure by die bestemming oopmaak…
Die naweek was propvol
hoogtepunte: Vrydagaand se kenmekaar en
afsluiting met “The Bonnie Banks of Loch Lomond”, die inlywing- en
ontgroeningseremonie
van nuwe lede, die tradisie om mnr Kritzie (ten
aanskoue van ‘n groot
skare) in die swembad
te gooi, om mekaar, mnr
Kritzie en sy span te
leer ken, om na koorlede
se stories met herinneringe oor vorige kampe
te luister, om musiek te
maak en die kalmerende
invloed daarvan op jou
siel te ervaar. Moenie
van die volksliedjies en
‘n nuutskepping om die

vuur vergeet nie! Daar
word gepraat oor klippe
en bokke terwyl mnr
Kritzie en ‘n paar vroegopstaners om 06:30 op
die Saterdagoggend
gaan stap. Daar word
gelag oor Travis, die
pronkstert pou.
Volgens mnr Kritzie is
die koorkamp vir hom
‘n baie belangrike prioriteit: die kamp bind
almal saam deur
musiek - elke lid word
deel van iets, elkeen
word onvoorwaardelik
aanvaar en almal se
uniekheid bring almal
saam. Hy is oortuig dat
die crème de la crème
hier verenig is!
Ouers het Sondagmiddag om 12 uur vir ‘n
middagete en koorkonsert aangesluit. Mnr
Kritzie wou ‘n kykie gee
van die geheelbeeld wat
in wording is en waarnatoe opgebou word,
naamlik die Endler
Prestige Konsert in
Augustus 2022. Ouers se
vreugde in oorvloed oor
die hemelse klanke was
tasbaar. “In die skadu’s
van my siel” geskryf
deur ons einste mnr
Xander Kritzinger laat
by vele in die gehoor ‘n
traan rol…
‘n Pragtige verwelkomingstoespraak deur
mnr Kritzinger laat
groot indrukke: “Hierdie
is ‘n feesviering - ons is

nog so half in die ding
in, maar ons sien reeds
die einde. En hier is nog
HOOP. Enige stukkie
goeie nuus wat ons kan
kry, moet ons aan vashou – en hierdie is goeie
nuus! Dis ‘n ongelooflike
naweek! Wat ek opgetel
het, was ‘n eerlikheid en
‘n honger vir net weer
WEES. En hulle was net.
En deurdat hulle net
was, het daar iets gebeur, iets waarop jy nie
jou vinger kan plaas of
verwoord nie… Ons weet
wel daar is iets as jy in
die swembad gegooi
word, iets wat gebeur
wanneer jy buitekant sit
en ‘n nuweling homself
so ‘n bietjie blootstel.
Daar is iets wat gebeur
binne ‘n vertrek wat
donker is en jy hoor
die mooiste klanke en
jy voel deel van iets
wat groter is as jouself!
Musiek kry hierdie reg.
Ons gebruik albei kante
van die brein. Ons het
meer gespeel as iets
anders, ons het min
geoefen. Die kinders is
goed moeg en hier kom
‘n baie, baie mooi jaar!
Ons kom al sedert 2015
na hierdie venue waar
ons tuis voel en hier is
herinneringe wat hier
gebeur…”

Michael Prins geniet die konsert en Isaac King lyk baie ontsteld.
Foto: Xanthe Louw

Micheal Adendorff het definitief die prys gekry
vir die beste dans! Foto: Xanthe Louw

Koorlede kuier om die
etenstafel.
Foto: Xanthe Louw

Dit lyk of hierdie leerders die koorkamp oorleef het.
Foto: Xanthe Louw

Daar was ‘n swembad waar die leerders lekker
kon afkoel. Foto: Xanthe Louw

Die koor het konsert gehou. Foto: Xanthe Louw

Leerders maak gereed om
te oefen.
Foto: Xanthe Louw

En so moes die naweek
se avontuur – soos alle
magiese reistogte – tot
‘n einde kom.
Leonore Wessels

Kinders kuier lekker in die
swembad.
Foto: Xanthe Louw
Die koor het ook hul talent op 3 Maart met hulle ouers in die skoolsaal gedeel. Foto: Hilmari Langenhoven
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