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Die redaksie dra hier
die uitgawe van DIE
WYNSTOK op aan
rnnr. FAURE LOOTS
en mej. MELVINA
SLIER wat albei jare
lank sinoniem was
met die Departement
Musiek aan WOK.

FAURE LOOTS

Jacobus Faure Loots is op 28 Oktober
1929 in Prieska gebore. Ses weke later
verhuis huUe na Sutherland waar sy
vader posmeester en sy moeder
musiekonderwyseres was.

Sy skoolopleiding begin in Girls' High in
die Paarl. In st. 1 sit hy sy skool
lo o p ba anvoort in G irls ' Hig h
Wellington (waar die huidige Hugenote
KoUege vandag is). In st. 2 gaan hy na
die des tydse Boys' High in Wellington,

waar vandag die daqhospitaal gelee is.
Dit was hier waar hy in 1947
m at r iku leer. G e d ur e n de s y
laerskooljare het hy klavierlesse van sy
moeder ontvang. Onderwysers wat
daardie tyd 'n groot invloed op sy lewe
gehad het, was rnnre . Nollie Burger.
Eugene Auca mp, Jim Florence (later
dosent in Engels by WOK), wyle rnnr.
Peaceful Lochner en mev. Adrienne
Joubert by wie hy later privaatlesse
geneem het vanwee die feit dat musiek
rue as vak in die skool aangebied is rue.
Vir hom was dit moeilik om te besluit

tussen houtwerk en musiek, aanges ien
hy tot vandag toe nog 'n besondere
belangstelling in houtwerk het.

In st. 3 begin hy met orrellesse by mev.
Adrienne Joubert met die uitsIuitlike
doel om vir sy suster se troue orrel te
spee l. As gevolg van sy onmiskenbare
musiektalent slaag hy die volgende jaar
in sy finale eksamen in orrel:

In 1948 skryf hy in as eerstejaarstudent
by WOK en slaag in 1950 in die
H .P .O .S .-mus ie kkursus me t
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ERA,

Jong(ste)peTSOneell~

By uriend en kollego Bennett de Lange

EI DE VA

56 sal hy deur duisende ontoou word

Heel laaste (ampte6ke) les no 39 jaar!

Gee die noot _,_
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In 1971 word sy aangestel by die
Hoerskool Durbanville. Sy kon die
hegre bande met WOK egter nie breek
nie en in 1972 is sy weer tot alrnal se
vreu gde te ru g by di e koll ege .

WOK groe t jou!

T_R.V. van Wyk en B. de Lange

Melvien, jou kollegas, stude nte en oud
studente sal jou onthou as 'n persoon
met 'n wonderlike humorsin en iemand
wat 19 jaar lank 'n besondere plek in die
Musiekdepartement van WOK gevuJ
het. Met jou pragtige talente het jy ons
almal se lewens deur die jare heen
verryk. Jou professionele bekwaam
hede en op regte menslikheid as dosent
en kollega was vir ons almal van
onskat bare waarde, Melvien SUer is en
bly een van daardie besondere mense
wat jy nooit sal vergeet nie.

Vryburg waar sy haar loopbaan met
groot toegewydheid voortsit. Haar 51.8
leerUnge behaal in 1968 die hoogste
punte in Kaapland vir musiek as vak. Sy
bly ook nag student en gaan elke
rweede week na die Universiteit van
Pret oria waar sy haar studie in sang by
Zander Haagen voortsit.

Gedurende hierdie jare is sy aklief
betrokke by die bedrywighede van die
Musiekdepartement en tree period iek
op as dirigent van die dameskoor ,
koshuiskore en die kollegekoor . Met
haar besonder mooi sangstem was sy
altyd bereid om haar talent tot die
beskikking van die kollege en die
samelewing te steL Sy het geree ld
o pgetre e as s o lis in ver skei e
aanbiedinge o.a, "Die Messias" en 'n
"Walsdroom" en was oak 'n geruime
tyd lid van die KRUlK-operakoor. Vir
die afgelope 15 jaar lewer sy oak
gewaardeerde diens as or reUs in die
N_G. gemeente WeUington-Noord_

T_R.V. van Wyk

Gedurende 1%1 het hy ses maande
lank waargeneem as musiekinspekteur
en ook werk van onskatbare waarde op
hierdie gebied gedoen. Sy area het
ges trek vanaf Worcest er tot by
Steinkopf en Oranjernund. Hy was ook
lien jaar ,lank orrelis van die N.G.
Moedergemeente WeUington en het
ook afloswerk as orrelis by die
Toringkerk en die PaarlvaUeigemeente
gedoen.

Faure Loots is oak 'n mens met wye
belangstellings. Daarvan getuig sy
twaalf oo rse se reise en sy baie
s tokperdjies 5005 houtbrandwerk,
glasskilder, syskilder , lees en natuurlik
sy groot belangstelling in tuinmaak.

Mnr, Loots, u oud-studente en kollegas
eer u vir die 37 jare van diens en
opoffering wat u aan WOK gegee het.
Mag hierdie jare vir u 'n onuitputUke
bron van herinneringe bly. Aangename
en o pwindende rusjare wo rd u
toegewens.

"Die kunstenaar verdwyn, maar sy
werk bly voortbestaan."

Mnr. c.P. van der Merwe se: "Mnr.
Loots het veral as organiseerder.
uitbouer en besieler van hierd ie
inrigting se sangfeeste, en as stigter,
d ir ige nt e n m a e st ro van die
konsertkoo r 'n bale wye en ten volle
verdiende reput asie opgebou. Met
onmiskenbare tale nt, weergalo se
toewyding en 'n sin vir die korrekte en
fyne (ook wat optrede betref) her hy op
WeUington en oo r die provinsie heen
met koor s an g o nv e r geetlike
hoogtepunte bereik."

In 1956 bekwaam hy hom verder en
slaag in die volgende Iisensiaatek
samens : U.V.L.M. (klavier); U_V.L.M_
(orre!) en U.B.L.M.

MELVlNA SLIER
(Veroo /g uana/ bl. 6)

Ons se bale dankie vir aI die jare van
_____ _ _ _ ___ ___ ....J toegewyde diens op die gebied van

musiek en wens jou baie geseilnde en
gesonde rusjare toe .

In 1960 is sy weer terug na haar
geboortedorp en gee daarondenwys tot
196 5. In 1966 aanvaar sy ' n
musiekbetrekking aan die Hoerskool

Die grootste bydrae wat Faure Loots
seker gelewer het gedurende sy 37
jarige verbintenis met die kollege, is die
sligting van 'n konsertkoor in 1954 0p
aan beveling van wyle Dolce Relief. Sy
he t 'n besondere sterk en positiewe
invloed op sy lewe gehad en was ook sy
klavierdosent.

Hierdie koor het gou bekendheid
verwerf in die Boland weens die bale
konserte op omliggende dorpe en die
jaarlikse sangfeeste wat groot gehore
getrek het . Met die jare is verskeie
koo rtoere ondemeem - na Noord- en
S uidwes- Kaapland , die Oost elike
Provinsie , Suidwes-Afrika en die
Vrystaat. Die koor is in 1%1 genooiom
in Bloemfontein by die Uniefees op te
tree. As gevolg van die hoe standaard
en fyn afronding het die koor rwee iaar
na mekaar die skild by die Kaapse
Eisteddfod verower en spog dit ook met
'n optrede in die Nico Malan Skouburg

Aan die einde van sy derde jaar het 'n
besondere eer Faure Loots te beu rt
ge va l. Hy is ' 0 betrekking as
musiekdosent by die kollege aangebied
mits hy die volgende jaar die U.O_L.M.
(klavier) verwerf. In hierdie eksamen
het hy met vlieende vaandels geslaag.

In 1954 gaan hy 'n vinnige draai in die
Vrystaat maak , waar hy ses maande
lank 'n musiekbettekking aan die
Hoerskool Voortrekker in Bethlehem
bek lee. Op aandrang van mnr. c.P. van
der Merwe (in daardiestadium hoof van
die kollegeJ is hy na ses maande weer
terug op die kampus. Mnr. Van der
Merwe se woorde was: "Ek sal 'Prys die
Heer' sing as jy terugkom."

4

onderskeiding. Op akademiese vlak
was hy die eerste tweedejaarstudent
wat 'n A+ -simbool verwerf het.
Behalwe sy wond erlike musiektalent
het hy ook besondere leierseienskappe
getoon. As derdej aarstudent was hy
primarius van Kwathu (manskoshuis)
waar die Laerskool Hugo Rus t vandag
is, asook verteenwoordiger van die
studenteraad. voorsitter van die
debatsvereniging en lid van die eerste
tennisspan.
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HOOFREDAKTEUR
Mnr. C. Fourie

HULPREDAKTEURS
Mnr. J.H. Conradie 
Mnr. D. de Vil/iers
Mej. E. Jordaan
Mnr. c.A. Pienaar
Bennie van der Menue
S uelene Louw

R E D A K S
I

E
VOORBLAD:

Adele Weideman· Tweedejaarstudent
wargekies is tot een vandietien finaliste
van die Mej. Suid-Afrika-kornperisie.

Foto: Emmie Loots

5
3. SAAMBOU-TOEKENNING

Die student wat die haagste punte in
Wiskunde in die derde jaar en in die
Junie-eksamen van die HOD·jaar
(1987) gesamentlik behaal het :

Mev. Luzanne v.d. Westhuizen

4. TOTAL-TOEKENNING

Die student wat in die derde jaar
(1986) die hoogste punte in die finale
eksamen behaal en 'n HOD-kursus
volg (1987):

JUNIO R: Mar ia E. Bra nd
SENIOR: Robert Clive Vertue

REDAKSIONEEL
Reeds in 1984 het DIE WYNSTOK
deur sy redaks ione le ko lom
kommentaar gelewer op toesprake van
mnre. Gene Louw en J ohan von
Wielligh waarin gewaarsku is dat die
dalende blanke leerlingtal in Kaapland
sou ve ro o r s a a k dat m inder
onderwysstudente aan Kaap landse
koUeges opge lei sou moes word. Nou,
aan die einde van 1987, het hierdie
voorspelling realiteit geword met die
uitfasering van sommige van Kaapland
se lradis ieryke onderwyserskolleges.
Vir WOK is die omstandighede
natuurlik gunstiger deurdat die nuwe
geamalgameerde kollege op ons
karnpus gevestig sal word. Vir
Wellington as dorp beteken dit
geweldig bale. Daarom wil ons bale
dankie se aan mev. Ina Burger ,
burgemeester van Wellington en
aIIosdosent aan WOK aI die jare,
Dankie ook aan mnr. Giel Malherbe,
ons L P. vir Wellington. Saammet aI die
ande r helpers het hulle 'n beduidende
bydrae ge lewer om WOK vir
Wellington behoue te laat bly. Ons
dank boweal aan ons Hemelse Vader!

Ons het gtoot deemis vir die ander
onderwyserskolleges wat in die slag
gebly het , want a1mal het groot bydraes
to t die opleiding van laerskool
onderwysers gelewer. Die Rektor van
WOK sal in sy rubriek verder op hierdie
saak uitbrei.

Ten spyte van eko nomiese knellings wil
DIE WYNSTOK vanjaar weer 'n
globale indruk gee van wat op hierdie
kampu s gebeur. Die indru k wat 'n mens
kry, is dat die aktiwiteite steeds meer en
meer word en dat die akademiese
standaard steeds sryg.

Lees maar met Ius aan hierdie uitgawe
van DIE WYNSTOK. Die lowe pols nag
voort op WOK.

Redakteur

BEURSTOEKENNINGS
1987

1. J. S . FlORENCE-BEURS

Die student wat die meeste gevorder
het in die tweede taal volgens die
punte behaal aan die einde van die
tweede jaar (1986):

Elsje Zwiegers

2. CHARUE HOFMEYER-BEURS

Die student wat die haagste punte in
Praktiese Onderwys in die derde jaar
(l 986) behaal en 'n HOD·kursus volg
(1987):

Ursula Vdjoen

5. MASKEW Mn.l..ER·TOEKENNING

Die student wat in die derde jaar die
haagste punte in Praktiese Onder
~ in SeniJr Primer behaaI he!: (1Sl37):

Mm. Ben C. van der Men-e

6. NASOU-TOEKEl'll".'ING

Die student in die derde jaar wat die
haagste punte in Praktiese Onder 
wys in Junior Primer behaal het
(1987):

Mej. Frances Rabie

7. FAK.: MEDALJE EN
OORKONDE
(wo rd sedert 1985 toegeken)

Die student wat die beste presteer in
Vakdidaktiek Afrikaans (1987):

Mev. D.R. Opperman

8. S.A.O.U.·TOEKENNlNG (wo rd
sedert 1986 toegeken)

HOD·student (Afrikaanssprekend)
wat onderskeiding in die finalejaar in
die kursus behaal het (1986):

Mej. Alet Stander

9. PRESTAS IETOEKENNING
(AKAD EMIES)

Mejj. Maria E. Brand
Elizabeth Maritz

Mnr. Robert C. Vertue
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MELVINA SLIER

Op 15 November 1930word daar nog 'n
musikus in die pragtige dorpie Prieska
gebore . Melvina Slier is diejongste uit 'n
gesin van sewe kinders. Haar oupa
Grove van moederskant het saam met
c.J . langenhoven vanaf 1914 tot 1917
in die eerste Provinsiale Raad van die
Kaapprovinsie gedien. Sy het reeds as
kind ' n be sondere ta lent en
belangstelling vir musiek geopenbaar.
Gedurende haar skooljare ontvang sy
klavieronderrig en haar sangtalent kom
steeds sterker na vore. Sy sing in
sangensembles en tree ook op as solis
by konserte en eredienste.

In 1948slaag sy in matriek op Prieska en
skryf die daaropvolgende jaar in as
eerstej aarstudent by WOK.Syontvang
gedurende haar studentejare onde rrig
in klavier en orrel by wyle mev.
Adrienne Joubert en sang by wyle mej.
Dolce Retief. In 1951 verwerf sy die
Hoer Prirnere Onderwyssertifikaat in
musiek. Hiema bly sy in Wellingron aan
om haar musiekstudie by mev. Joubert
en mej. Relief voort te sit. In hierdie
studietydperk verwerf sy die U.O.L.M.
(k lavie r) asook d ie Graad 8·
Sangsertifikaat van UNiSA.

Die verlange na Prieska was op daa rdie
stadium bale groot en sy gaan twee jaar
lank terug as musiekond erwyseres by
die plaaslike hoe rskool. Gedurende
hierdie jare beklee sy ook die pos as

orrelis by die N.G. Moedergemeente.
Op sportgebied lewer sy oak 'n bydrae
en rig die eerste vier netbalspanne af.

In 1956 word sy aangestel as
musiekdosent by WOK. In dieseIfde
jaar behaal sy onder leiding van rnej.
Retief haar Onderwyslisensiaat in
sang. Sy sit hierna haar sangstudie
voort by prof. George van der Spuy op
Stellenbosch. In 1959 slaag sy in die
Voordraerslisensiaateksamen in Sang.
Daardie jaar tree syook in Stellenbosch
op as s o lis saa m m e t d ie
gekombineerde kore van Dagbreek,
Wilgenhof en Monica, met Faure Loots
as dirigent. Sy vertolk oak 'n ral in
Purcell se "Dido and Aeneas " wat deur
die Konservatorium vir Musiek op die
planke gebring is. (Vervolg op bl. 4)
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WOK GROET MELODIEUSE
MELVIE

Die gD2ie ou doe
van studentwees

7

Hoar sangstem
was hoar
grootste gawe

Leidster uan
die dameskoor Sangtalen t gekombineer met

toneelspel

Net uoor die gordyn sak ...
7
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Sanlam se 1987 - skenkings aan te rsiere inrigtings in Kaapland is op 16A pril1987
tydens 'n m iddagete in Bellville oorhandig
V.l.n.r. mnr. P. Stey n (Besturende Direkteur war die oorhandigings gedoen her),
dr. E. Sm it (Rektor) en mnr. J.W. Roelo/se (Provinsiole Bestuurder)

Een van die groot probleme waanmee
o ris finalejaarstudente vanjaar worstel,
is die skaarste aan va k a n t e
betrekkings. Hoewel hierdie probleem
o p die pad vo rentoe behoort te
verbeterI is dit neg geen ware troos vir
hulle wat nou in die brandpunt daarvan
staan nie. Oaarom doen ek 'n ernstige
beroep op hulle en op aI ons ander
studente om nie defaitisties te raak nie
maar om juis met hemieude yvJeT

deurlopend aandag te skenk aan die
uitbo u va n hulle eie onderwys
monder ings . La a t ons hierdie
verl eentheid o mskep in 'n nuwe
geleent heid.

Sedert die verskyning van ons vorige
WYNSTOK het enkele belangrike
veranderinge aan ons Oeparte ment se
hoofkantoor plaasgevind: ons vorige en
hoo gg ew a ardee rde Oirekteur:
Onderwys , mnr. J . Fourie, het uit die
diens ge tree en dr. S.W. Walters is tot
Oirekteur, en mnr. J . Vosloo tot
Ad jun k -d ir e k t eu r : Onder wy s
( B e p la n n i n g) be vorde r. Aa n
laasgenoemde he re ons opregte
gelukwense en lojaliteit.

"

"

', ,

Die Rektor ontuang
'n skenking van
die plaaslike be
stuurder v an
Saam bo u, mnr.
D .N . de B e e r
terwyl die vise 
rek tor mnr . M_
Broodryk toek yk

UIT DIE KANTOOR
Die jaar 1987 het Kaapland se
onderwyserskolleges by 'n kruispad
gebring. Faktore soos die dalende
geboor tesyfer onder blankes, die
verwydering van die beskermingsmaat
ree ls t.o .v, eers te toetr eders by die
benoeming in vakante onderwysposte
en die nader beweeg aan parit eit t .o .V.

d ie leerlin g-on derwyser-verhouding,
het teweeggebring dat die getal
onderwysstudente aansienlik ingekort
moes word . No g nooit in d ie
geskiedenis van die onderwys in
Kaa pland het iet s so ingrypends gebeur
soos da t byk ans die helfte van ons
kolleges se voortbestaan so finaal
aangetas is nie. Hoewel ons begryp dat
dit vir o ns on de rwysower he de
onmoontlik is om in dieseUde tem po as
in die verlede onderwysers op te lei, bly
dit nogtans 'n tragedie dat tradi siery ke
onderwyserskolleges moet sluit. Waar
ons aan die ee n kant dankbaar is dat
onder w ysers o p le id ing o p di e
Wellingtonse kam pus mag voortgaan,
word ons dankbaarheid getemper deur
die wete dat uitfasering van ande r
k o lleges vir on s koll eg as e n
studentemaats 'n traumatiese ervaring
moet wees. Ons is terd ee bewu s van die
byna bomenslike en se lfs pynJike eise
wat die bes luite uiteindelik aan die
betrokke rninister iele topst ruktuu r
gestel het. Oaarom wi! ons ons geagte
Minister van Onderwys en Kultuur in
die Administrasie: Volksraad, mnr. P.J.
Clase, sterkte toewens vir die pad
vorentoe . Ons weet dat die bes luite wat
geneem is en nag geneem moet word,
gerugs teun word d e u r d e egli ke
navorsing en omvartende oorlegpleging.

Die beoogde amalgamasie van die twee
kolleges Paarl en We llington hou
interessante uirdagings in en ons
vertrou dar in die [wee jaar war voo rle
hierdie proses so sal verloo p dat die
beste uit a1bei inrigtings in die nuwe
kollege behoue sal bly en uitgebou sal
word. 8
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Mnr. W. Badenhorst , cakbestu urder van SANTAM, Wellington, oorhandig 'n
sken king aan die ontwikkelingsjonds

V.l.n.r. mnr. P.F. Swa nepoel (fakbesruurder Wellington), mnr. c.J. Bosman
(Assistenrhoo/besruurder Bemarking), dr, E. Smir (RekrorJ, mnr. F. Bezu idenhout
(Bestuurder Scude medienste). DONASIE VAN VOLKSKAS

••
•

I'
,:,..- "

/ ....
/

/
/ .,

~.

/ ...... .
~...f

en ywer wat ten behoewe van WOK
aan die dag gele is . Mag die uitdagings
wat nou voorle, vir ons en vir huUe wat
saam met ons die pad vorentoe sal
bewandel, inspireer tot nuwe hoogtes in
diens van die onderwys in Kaa pland.

Aan alrnal 'n geseende Kersfees en 'n
voorspoedige 1988.

E. Smit
REKTOR

Franse Hugenote opgerig is, was die
H uge no t e Se min a r ie in 1874 ;
daarbenewe ns is twee van die
Voortrekkerleiers naby Wellington
gebore, nl. Piet Relief op die p1aas
S oe te ndal en Sa r e l C illie r s in
Daljosafat.

Aan al ons studente, hulle ouers, die
adrninistraliewe, skoonmaak-, koshuis
en doserende personeel 'n opregte
woord van waardering vir al die loialiteit

In ons eie personeelgeledere word daar
aan die einde van 1987 van sewe
besonder ge waardeerde koll ega s
afskeid geneem. Elders in hierdie blad
word van elkeen van hulle melding
gemaak.

Die volgende kollegas het vanjaar by
ons in 'n tydelike hoedanigheid afgelo,;
en ons be tuig ook graag teenoor hulle
ons opregte waardering: mew. A.J.
Burger (Junior Primer), H.C. Burger
(Engels), C. Coe tzee (Musiek), J .
Conradie (Musiek), C.M. Gebhardt
(Geskiedenis) en A.E. Smith (Musiek).

Aan die volgende insta nsies kom ons
opregte dank toe vir welwillende
bvdraes tot ons Kollegefonds: Volkskas
(R3000 . ontwikkelingsfonds); Sanlam
(R2000· biblioteekboeke); Total (R2000
. ontwikkelingsfonds); Boland Bank
(Rl000 . interkollegestennistoe mooi);
Saarnbo u- Nasionale Bouvereniging
( R7S0 ontw ikke lingsfonds ) ;
Santambank (RSOO - ontwikkelingsfonds);
Trustbank (RSOO - ontwikkelingsfonds);
ander bydraes deur die Munisipaliteit
Wellington (ontwikkelingsfonds e n
eerste jaar s onthaal) ; Federat ed
Timbers (rugbytoe r) en Standardbank
(die koordeelname aan die Roodepoort
Eisteddfod).

In die adrninistraliewe personeel het
ons in die plek van mev. A. Marais twee
dee ltydse tiksters bygekry: mew . A.E.
Venter en L Wahl. As laboratorium
ass istent verwelkom ons mnr. W.
Cupido.

Ons opsigter, rnnr, K.c. Kriel, het op 1
November 1987 'n soortgelyke pos by
die Hugenote-Laers kool aanvaar. Sy
vertrek is vir ons 'n baie groat verlies,
want sy gelyke sal nie maklik gevind kan
word nie. MOl. H.J .W. Hagen sa l
hierdie pos in tydelike hoedanigheid
vul.

1988 is die jaar van herdenkingsfeeste,
soos die driehonderdste herdenking
van die korns van die Franse Hugeno te,
en die een hond e rd-en -vyfti gste
herdenking van die G root Tre k.
Wellington sal ook in 'n besondere mat e
daarby betrokke moet wees, want die
eerste monument wat ter ere van die

9

et al.: Die Wynstok 1987

Produced by The Berkeley Electronic Press, 2011



10

DIPLOMAPLEGTIGHEID 1986

DIE PLEK EN DIE TAAK
VAN DIE JONG VOL
WASS ENE IN DIE S .A.
V AN VANDAG E N
M6 RE

Dr. Rina Venter, l.P., het bogenoemde
onderwerp as tema gehad by haar
ge le e n t h e id s t o e s pra a k by die
diplomaplegtigheid van WOK aan die
einde van 1986.

Hier volg enkele aanhalings uit haar
rede wat ongelukk ig nie volledig
gepubl iseer kan word rue as gevolgvan
gebrek en ruimte.

"Deel van die taak wat u more op u
skouers neem , is om va rantwoordelik
heid te neem, nie net vir u self nie , maar
oak vir diegene wat aan u sorg
toevertr ou gaan word as onderwysers.
Oit is 'n baie groa t verantwoordelikheid
o m dee! te neem aan die vorming van 'n
ander persoo n se lewensopgewassen
heid."

stabiliteit en sekerheid moontlik moet
rnaak vir ons land en al sy mensa ."

"U is deel van die geslag blanke Suid
Afrikaners wat voor die realiteite staan,
dat daar langs u en saam met u tans
duisende swart en bruin jongmense
staan , w a t as o ntwi kk el d e
gekwalifiseer de jong volwassenes,
gevul is met verwagtinge en aspirasies
oar wat die toekoms hulle bied."

"Suid-Afrika het no u jongmense nodig
wat ster k staan , wat self opgewasse is
vir die eise wat voo r die deur I~ en wat
bereid is am te waag, wat bereid is a m
berekende risiko 's te loop. Oit help nie
dat ons hieroor swyg nie - die praktiese
omstandigh ede noodsaak 'n nugter
betrokkenheid en da t u 11 plek inneem
met deursettinqsvarrnoe, en vaste
geloof in 'n bet ekenisvolle toekorns. Dit
is u taak a m dit te help skep."

IN GESELLIGE LUIM
"As jong volwassenes word u oak
voortaan mede-verantwoordelik om
deel te neem aan die ontwikkeling van u
gemeenskap. U sal nou saa m met ons
verantwoordelikheid moet neem vir die
veilige vaart van ons skip. Dit vereis 'n
vaartuig wat seevaardig is, wat beskik
oor bemanning wat betroubaar is, en
wat bere id is a m op te offer, hulleself in
te span en hard te werk, maar wat oa k
huIle werk deeglik verrig."

"U betree die volwasse lewe op 'n
tydperk in die geskiedenis van ons land,
waar daar nie net groat veranderinge
plaasvind nie, maar waar daar oo k
onsekerhede uitgespreek word oor
verskeie aspekte van die toekoms. U
dra ook die verantwoordelikheid as
jong Suid-Afrikaners a m in 'n tyd van
oorgang te moet help skep en bou aan
gemeenskapsverhoudings , gemeen
skapsins tellings en -strukture wa t

Mev. Ina Burger. Burgemees ter uan Wellington. mnr. G ief Malherbe . L.P. vir
Wellingron, dr. Rina Venter, L.P. en dr . Francois Knoet ze, Adjunk·direkteur: Onderwys
(Personee! en Opleiding), no die plegtigheid
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Mnr. H.R. Chamberlain, geleenthe idspreker, ds. P.J. Raubenheimer (Voorsitter lIOn die KallegeraadJ, dr. E. Smit (Rekta rJ

Mev. Luzanne van tier Westhuizen ontuang die Saam bou-roe kenning
van mnr. D.N. de Beer

27 JANUARIE 1987
AMPTELIKE OPENING
Die geleentheidspreker vanjaar by die
begin van die akaderniese jaar was mnr.
H.R. Chambe rlain, hoof van die
Hugenote-Hoerskool en ook voorsitter
van die S.A.O.u. Oit was vir WOK 'n
voorreg om hom as spreker te
verwelkom.

Sy tema was: "Wannee r is 'n
onderwyser 'n goeie
onderwyse r?"

Hy het vier eienskappe van 'n goeie
onderwyser uitgefig:

Eerstens: Hy moet sy vak ken.

Tweede ns :'n Goeie onderwyser moet
ingestel wees om die self
beeld van sy leerfinge te
verbeter.

Derdens: 'n Goeie onderwyser moet
'n harde werker wees.

Vierdens: 'n Goeie onderwyser moet
leerfinge voo rberei om as

sosiale wesens in die groot
menswereld in te skakel.

Laastens het hy gese da t 'n goeie
onderwyser nie "gebore" word nie.
Opleiding en ervaring lewer 'n groot
bydrae tot die funksionering van die
goeie onderwyser. Hy vervolg: "Di t sal

u taak wees om vanjaar u talente te
ontwikkel, om van u baie bekwame
leermeesters te leer en om deur rniddel
van u unieke stelsel van Onderwys
praktykop leiding daardie kwaliteite en
eienskappe van 'n goeie onderwyser
aan te leer en dit u eie te rnaak.'

I
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Ageer: T. van der Westh uizen, M. Kroukamp, F. Pauw, H. Strauss , J. van de r Vyver, T. Mostert
Voor : 5. van der Westh uizen (sekre.J, M. Bredenkamp (hoofstudenO, A. Visagie (hoojdame), G. Basson (onderuoorsitter)

VSR-VERSLAG
1987
Vir die Studenteraad was die afgelope
jaar 'n suksesvolle een en dit is met 'n
groat mate van tevredenheid dat ek op
die jaar se werksaamhede kan terugkyk
met die wete dat ons veel bereik het ten
behoewe van WO K se studente.

Die jaar het besonder goed begin met 'n
SR·sokkie in die kafeteria wat selfs deur
die voorsitter van die studenteraad van
die Universite it van Stellenbosch
bygewoan is . Die geleenthe id is goed
andersteun want meer asdriekwart van
ons studente he t dit bygewoan.

Baie dinge het gedurende 1987
verander. Die jaarlikse hoogtepunt, die
karnaval, het vanjaar die vorm van 'n
"Country"-naweek aangeneem. Die
kro n ingsp leg t ighe id v a n me j .
"Country" he t verreikende gevolge
geh ad . Die wenner, mej, Ade le

Weideman, is by hierdie geleentheid
deur Rapport se fotograaf , Bernard
Jordaan, 'n beoardelaar, ontdek en sy
was uite indelik 'n finalis in die Mej. S uid
Afrika-kompetisie.

Die Amerikaanse tuinete en die kermis
het groot byval gevind. Stalletjies is op
die s po rtt erre in op ger ig wat
v o a r si e n in g ge m a a k het v i r
ants pannin g van speenoud tot
steenoud: vanaf 'n spookhuis, krieket,
paddas wat aangemoedig moes word
om te spring tot 'n mot orwrak wat slae
gekry het met 'n yslike hamer.
l aasgenoemde was klaarblyklik 'n
uitstekende emosieontlaaier vir menige
rnoee .

Die Saterdag se vlotteresies op 'n groat
dam in die Bainskloofomgewing,
tesame met die gese llige vleisbraaiery
op die damwal, was baie aangenaam.
Daardie aand het die studente lekker
mak ietie gehou in die Paarlse skousaal

en ' n r euseapk ams met die
gepaardgaande spo ntaneiteit het die
aand in 'n groat sukses laat ontwikkel.
Die naweek is afgesluit met 'n erediens
in die Goodnow-saal, waartydens die
WOK-koar oak opgetree het,

'n Paar nuwe idees is gedurende die jaar
gelmplementeer. Die studenterade van
WOK en OKP het by drie informele
geleenthede gesellig vergader om idees
uit te mil en om pogingsaan te wend om
weer 'n InterkoUege te reel. Programme
is saamgestel wat op 'n tweeweeklikse
basis in die vorm van pousekonserte in
die kafeteria aangebied is - tot groat
verrnaa k van die studente, Weeklikse
bidure is tydens pouse ingestel, terwyl
'n busdiens op Sondagaande ingestel is
om studente vanaf die stasie na die
onderskeie koshuise te vervoer. Voarts
is die ve rpligte dra van dasse gedurende
die winter afgeskaf , behalwe tydens die
saalbyeenkomste . Ander kleine r
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Die hoolstudent, C hariArangies, oorhandig die w ins uan die "C ounrry"·
ncnueek: aan cis. David Bliss uan die Andrew Murray-instuuut

projekte was die versie nng van
kIeedk amers, die aanbring van 'n nuwe
masker vir die aanstee kbord, en talle
meer.

Kwartaallikse skakeling tussen die
voorsitters van verenigings en die
studenteraad het op 'n geree lde basis
plaasgevind; 'n nuwe kollege·sweetpak
het die lig gesien sodat dit ook deur
L.O.·s tude nte gedurende klastyd gedra
kon word; die inkomtye vir eers te- en
tweedejaarstudente is aangepas, en so
meer.

Twee lede van die studente raad het die
S .A .O. U. ·ko ng res in di e Paa r!
bygewoon. Hulle is hierdeur verryk en
die studente het dit bowendien baie
geniet. Die jaar is afgesluit met 'n
heerlike lentegeselligheid.

Die studenteraad vir 1987 wi! graag
almal wat meegewerk het om huUe
dienst ermyn suksesvol te laat verloop,
bedank en wens hul opvolgers 'n ewe
geslaagde termyn toe.

Chari Arangies

OUD-SlUDENTEBOND
Die jaar 1987 was vir die WOK·
oudstudentebond 'n stil jaar, maar tog
'n besondere een. Weens verskeie
redes kon die beoogde saamtrek van
oud-studente nie realiseer nie, maar die
bond en aile oud-srudente het met
groot dankbaarheid kennis geneem van
die aankondiging dat onderwy serso p
leiding aan ons alma mater voo rtges it
sal word. Die bestuur van die Bond wil
dan ook die rektor en sy personeel
voorspoed lOewens vir die groot taak
om onderwysers van gehalte op te lei.

'n Saamtrek van oud-studente word
vroeg in 1988 beoog. Een van die
moontlikhede war oorweeg word, is 'n
le kk er outydse verskeidenheid s
konsert waaraan slegs oud-srudente sal
deelneem. Inagnemende a l die
beskikbare talent, behoort dit 'n puik
geleentheid te wees .

Baie welkom aan oud-srudente wat
gedurende die afgelope jaar lid van ons
Bond geword het. Ons glo u sal getroue

lede wees. Aan diegene wat vergeet het
om u lidmaatskap te hemu, rig ons
opnuut 'n uitnodiging om ons geledere
te kom va rsterk. Dieselfde uitnodiging
word gerig aan diegene wat nog nooit lid
was nie. Uiteraard sal die ledegeld vir
1988 al weer vroeg in die nuwe jaar
betaalbaar wees!

AIle lede en hul gesinne word 'n
geseend e Kersfees en 'n voorspoedige
1988 toegewens.

M. Broodryk

NUUS VAN ONS OUD
STUDENTE
(Hierdie rubriek maak nieaanspraak op
voUedigheid nie. Slegs dit waarvan die
Bond bewus is, k an uiteraard
gepubliseer word. Die bestuur van die
Bond doen dus weer eens 'n beroep op
aile oud·Wokke om van hulle te laar
hoor. )

Die oud·studentebond wi! graag die
volgende oud-studente en ander lede
wat prestasies gedurende die afgelope
jaar behaaJ het , gelukwens:

Dr. M.C. Barnard met sy aanstelli ng
as professor in die Opvoedkunde
aan die Universiteit van die Oranje
Vrystaat .

Dr. De la Rey Marais met sy
aanstelling as professor in die
Opvoedkunde aan die Potchef
stroomse Uniers iteit vir Christelike
Hoer Onderwys.

Mnr. Paul J . Muller met sy aan
ste lling as onderwysbeplanner in die
Departement van Nasionale Op
voeding in Windhoek.

Mnr. D. Lambrechts met sy aa n
stelling as adjunk-hoof aan die Laer
Skoal Susanna Fourie op Despatch.

Mej. E. Jordaan met die verwerwing
van die graad M.Ed.

Mnr. A.J . Hoek met die verwerwing
van die graad M.Ed.
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FOKUS OP . . . FOKUS OP . . . FOKUS OP ...

HAPP Y MO U TAIN
TRAILING , LAWSON!

Lawson Jerry Schroeder joined the
staff of the Wellington Teachers'
College in Ju ly 1973after havingspent a
year and a half at the Commercial High
School in Worcester.

During his 14 years at W.T.e. Lawson
has seen major cha nges, Lawson feels
that academic levels have gradually
risen and the courses have become
more demanding. In the English
Depa rtment a more open-ended
cognit ive approach demands more
from both lecturer and student. The old
demons tration lessons have been
decently buried and students are also
more direc tly involved in deve loping
their professional sk ills.

Lawson is a family man and particularly
val ues underta kings (e s p ecially
mountain-trailing) which he can share
with his wife Renette and children Irene ,
Johan and Lawrette.

The family have built up a sense of
togetherness and companionship,
footslogging South Africa 's many hiking
trails. Sharing lan dscapes and the joys
of our country's rich natural heritage
have closely knit the family . At heart
Lawson is a nature conservationist and
deeply saddened by any signs of the
destruction of our price less flora and
fauna . Nature has enriched him
spiritually and physically and, as he
himself confirms, brought him closer to
his Creator.

Working with the young, the innocent
and the joyful has always given Lawson
much pleasure both inside a nd outside
the clas sroom. (W.T_e. thanks him for
the many long hours spe nt on its tennis
courts coaching our players ).

Lawson's message to the students is
simple and fort hright: "Ca rpe diem!
Competition will eventually result in
only the bes t students getting to the

Mr L J. Schroede r

BENJAMIN VAN EEDEN

Die Onderwyserskollege asook die
gemee nskap va n We llin gton is
inderdaad 'n gevoe lige slag toegedien
met die aanstelling van die gewilde en
veelsydige Bennie van Eeden aan die
Universiteit van Stellenbosc h. On s
verloor nie net '0 skitt erende pianis en
'n uitmuntende musikus en dosent nie,
maar oak iemand vir wie '0 mens
vanwee sy unieke eienskappe nie
anders kan nie as om te respekteer, te
waardeer, te geniet en soos 'n broer lief
te he_

Be njamin He r ma n us is op 13
September 1953 op King William's
Town gebore, en hy begin en voltooi sy
skoolloopbaan op De Rust, Voorskools
too n hy tekens van 'n besondere
musikale aanleg en begin reeds in sub,
B met kIaviero nderrig by mev. Marthie
Ie Roux. Vanaf sy st. 4-jaar tot in 1971,
toe hy rnatrikuleer, on tvang hy les by
die befaamde Tom Schoeman, toe
verbonde aan die OnderwyserskoDege
Oudtshoom. Die kIeurryke oom Tom,

top . Students must therefore ensure
that they are well-equipped for the
increasing challenges of their chosen
profession." During his 14 years in the
English Department Lawson has
proved his complete reliability, loyalty,
conscientiousness and dedica tion to his
work over and over. For these qualities
we thank him - such men are the salt of
the earth,

We wish him a long, healthy and happy
retirement and thank him for 40 years'
faithful service to educa tion.

cvs. So uter

"met die wereld in sy sitkamer", soos
Be nnie se n. a. v. d ie honderd e
"souvenirs" en "objets d'art" van
oraloor, oefen 'n groot invloed uit op die
musikale vorming van die jong Van
Eeden. ("Hy ontwikkel ook my sin vir
die absurde," se Bennie terwylhy vinnig
na die Evita Bezuidenhout-almanak
teen die deur kyk.)

Van meet af aan presteer Bennie
br iljant : h y s la a g in a l d ie
klaviereksamens , insluite nd FinaaI,
(wat hy in st. 9 speel) met lof. Vanaf st. 4
tot matriek behartig hy die begeleiding
in die skoolsaaI, asook die vir die
skoolkoor.

Op SteUenbosch oorweeg hy dit
aanvanklik sterk om 'n Wiskundakur 
sus te volg, (sy vader was 'n .WlSkunde·
onderwyser) maar besluit wyslik ten
gunste van musiek. In sy ses studiejare
ontvang hy les by mej. Bets ie Cluver .
die eirlSte dosent in wie se pes hy met
ingang Januarie 1988 aangestel is.
Gedurende hierdie bedrywige en
vrugbare tyd verwerf hy die O. D.M.S.
(1974), B. Mus. (1975) en B. Mus.-Hons.
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(1976), almal met onderske iding en die
lisensiate L.R.C.L. (1973) en U.L.V.M.
(1975). Hy tree tydens Kruik se jeugfees
o p ( 19 7 4) me t d ie Are n s k i
klavierkonsert met David Tidboald as
dirigent en verower talle pryse op die
kunsweds tryde van Stellenbosch en
Kaapstad . Hy had ook die voorreg om
as lid van die universiteitskoor onder
leiding van pro f. Philip McLachlan 'n
Europese toer mee te maak.

Sy leeueaandeel aan die musiekaktiwi
teite van WOK, waaraan hy seden
Januarie 1977verbonde is, sluit naas sy
uitstaande werk as dosent, o.a, die
volgende in: onskatbare hulp met die
instudering en bege le id ing van
ope rettes, bekwarne dirigent van die
Kollegek oor (1980-1981), solis en
begeleier tydens Sondagaandkonserte
en lid van die WOK·trio, tesame met
Leonore Ehlers en Susan Sauerman.
Hierdie trio was 'n waardige en
be langrike toonv ens te r van die
Onderwyserskollege met die talle
uirvoerings van hoe standaard in
omliggende dorpe. Ook die plaasIike
Kunstevere niging maak van sy dienste
ge bru ik as solis , bege le ier en
beoordelaar van d ie Dietman
klavierkompetisie, en sedert 1979 tot
vanjaar lei hy die Marturiakoor van die
plaaslike N.G. Moedergemeente.

Bennie streef steeds na verdere
on twikkeling van sy indrukwekkende
pianis ties e verrnoens : hy s it sy
klavierstudie voo rt on der Lamar
Crowson (1978-1979), Laura Searle
(1980) en Jo hn Antoniadis (1981) en
neem eervol deel aan die intemasionale
klavierkompetisies van Unisa in 1983en
1985 in Pretoria en aan die Busoni
klavierkompetisie in Balzano, Italie, in
1984.

Ons neem baie swaar afskeid van
hierdie gewildeen gewaardeerde vriend
en kolJega en bedank hom van harte vir
die elf jaar se lojale en onbaat sugtige
diens aa n die Kollege en d ie
gemee nskap. O ns vertrou da t ons nag
persoonlike kontak sal kan behou en
dat die nuwe betekking vir hom verdere
verryking en baie bevredigingsal inhou.

Marlene Dietrich sing iewers van haar
verlange na Berlvn:

"Ich bab ' noch einen Koffer in Berlin,
Und wann die Sehnsucht kommt,
Fahr ' ich dahin".

Bennie, onthou assebliefom 'n kofferin
Wellington te vergeet.

J . de Klerk

LEO ORE EHLERS
Mej. Ehlers is in Kaapstad gebore en
voltooi haar skoolloopbaan aan die
Ho e r Me is ies ko o l Blo e mho f in
Stellenbosch. Sy bespeel reeds vanaf
haar tiende jaar die tjello en was 'n hele
klompie jare 'n gewaardeerde lid van die
Mary Krige·kinderorkes. Sy sit haar
studie voort aan die h onservatorium vir
Musiek op Stellenbosch waar sy die
grade B.A. en B.Mus. en Onderwysers
lisensiaat in tjello deur Unisa verwerf.

Direk na haar Universite its loopbaan
word sy aangestel as dasent aan WOK
waar sy onderrig gee in Tjello en
KJavier.

Mej. Ehlers het saam met Susan
Sauennan en Benjamin van Eeden 'n
trio gevorm wat by ve rskeie
geleenthede opgerree het; hulle het die
standaard van Karnenn usiek tot 'n
buitengewone hoe v1ak verhef. Hierdie
driemanskap het ook verlede jaar 'n
radio-opname vir die S.A.U.K. gemaak.
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Mei, Ehlers het by twee geleenth ede
opgetree as lid van die Nasionale
Jeugorkes wat oorsee getoer het en
opgetree het b y inte rn asio nal e
musiekfeeste. Sy is lid van die U.S.'
S t r y ke ns e m b le en do e n o o k
vryskutwerk vir NARUK en KRUlK.

Mej, Ehlers beklee tans ook dee ltydse
betrekkings in Tjello by die Universiteit
van die Wes-Kaap en die Hugo
Lambrechts Musieksentrum in Parow.
Vanaf volgende jaar is sy voltyds
aangestel in die personee l van die Hugo
Lambrechts Musieksentrum.

Leonore, ons is baie jammer om jou te
verloor as kollegaen vriendin, maar ens
is dan kbaar dar ons van jou baie talente
in die toekoms gebruik sal kan maak vir
moon tlike opvoerings en konserte. Ons
wens jou baie aangename werkjare toe
en is baie bly dat jy nie ver weggaan nie
en ens sodoende nog altyd die
vriendskapsbande sal kan behou.

T.RV van Wyk

SUSANNA C.J.
SAUERMAN
Susan Sauerman is gebore en getoe in
Ermelo in die Oos-Transvaal. Tipies
vrournens was sy nie bereid om die
datum bekend te maak nie.

In 1958 en 1960 verwerf sy die diploma
L.T.C. L. in onderwys en vioolvoordrag
onder leiding van prof. A.W. Wegelin.
Vanaf 1960-1968 doseer sy viool by die
Konse rvatorium aan die P.U. vir
C.H.O.

Gedurende hierdie tydperk is sy lid van
die S.A. Kamerorkes in Johannesburg.
Onder beskerming va n T RUK
ondemeem hulle geree lde platte landse
toere en sy tree ook geree ld op saam
met Betty Pack en Henn ie Coetzee.

Vanaf 1971-1977 is sy verbonde aan die
Tegniese Kollege in Rustenburg.
Gedurende die tydperk verwerf sy die
diplomas U.V.L.M. en U.O.L.M. onder
leiding van Derek Ochse. Tesame met
vers keie kamermusiek - en 5 0 10 

optredes in Rustenburg, Pre toria en

omgewing is sy oo k die stigter van die
Rustenburgse Jeugstrykorkes.

Met haar aanstelling in 1978 aan die
Onderwysersko llege We llingt on ,
betree die musiek- en kultuuraktiwiteite
van Wellington en WOK 'n nuwe fase
van on twikkeling. Tesame met ander
kollegas verbonde aan WOK vorrn sy
deel van die klaviertrio wat met groct
welslae in die Boland en omtiggende
sentra optree.

Tiperend van S usan se besk eie
karakter is sy nie gretig om oo r haarself
en haar suksesse te praat nie, maar
onder haar bekwame leiding het sy dee l
gehad aan die vormingsjare van groot
narne soos onder andere Piet Koornhof
en Michael Snyman.

Vir WO K en d ie Well ingt onse
gemeenskap is Susan Sauerman se
aftrede 'n gevoelige slag. Ons gun haar
egter die rus en mag die aftteejare
geseend en voo rspoedig wees.

H_van der Merwe

M R. J.H. SCHREUDER
Johan Schreuder ver1aat WOK aan die
einde van hierdie jaar en beklee vanaf 1
Januarie 1988 die betre kking van
Adjunk-Superintendent van Onderwys :
Jeugaan ge1eenthede aan die KOD.
Eintlik kom hierdie aans telling nie as 'n
verrassing nie want reeds met sy

aans telling by WOK het 'n mens onder
die indruk daarvan gekom dat hier 'n
man is wat nag diep spore in die
onderwys gaan trap.

Nadat hy verskeie onderwysbecrekkings
beklee het en 'n draai gemaak het in die
S.A. Vloot as luitenant-kommandeur,
keer hy in 1981 tot die onderwys terug

• as senior onderwyser in Aardrykskunde
aan die Hoerskool Charlie Hofmeyer in
Ceres. In die stadium verwerf hy die
M.Ed-graad.

Op 1 Julie 1983 sluit hy hom by die
person eel van die WOK aan as dose nt
in die Depanement Opvoedkunde. Sy
harde werk en ywer lei daartoe dat hy
sedert Januarie 1986 waam eem as
departementshoof. Reeds vanal sy
eers te dag by die kollege het hy op
verskeie terreine betrokke geraak.
Noudat hy die WOK verlaat, sal ons
hom mis as aktiewe lid van verskeie
komitees , as organiseerder van die
tennisklub , as sarneroeper van die
Kultuurvereniging, as entoesiastiese
vakhoof en as prikkelende dosent.

Vanaf J anua rie 1986 was rnnr .
Schreuder en sy vrou Tia ook die
huisouers van Huis Wouter Malan en
dit sal met groot hartseer wees da t daar
van Pa en Ma Schreuder afskeid
geneem moet word.

Ook buite kollegeverband het Johan
Schreuder waardevo lle diens gelewer.
Hy het by verskeie geleenthede as
spre ker opgetree en was betrokke by 'n
hele aantal leierskapseminare aan skole
in Kaapland. Benewens sy diens as
ouderling in die plaaslike N.G. Moeder
gemeente was hy ook lid van die
plaas like S.A.O.U.-tak bes tuur en
gedurende 1985-1986 voorsitter van die
tak. Tydens die SA O.U.-kongres van
1987 in die Paar l het die besondere eer
hom te beurt geval om verkies te word
tot die Hoofbes tuur.

Maaras 'n mens weggaan, is dit eerder
die kleiner dingetjies wat 'n mens
onhou: die uithelp as voorspeler vir ons
rugbyspanne, die gra ppies in die
kafeteria, die frustrasies en vreugdes
rondorn die doktorale studie, die
woordjie van aanmoediging as 'n mens
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dit nodig gehad her, die hulp op velerlei
terreine en die vinnige humeur wat net
so vinnig kan afkoel.

Die aanstelling by die Departement het
so skielik gekom dat ons nie eens die
geleentheid gehad het om behoorlik in
die saal tot siens te se nie . Johan en Tia,
ons wi! aan julie en julie kinders Tiaan
en San tie baie dankie se vir julie groot
aandeel aan WOK en die wens
uitspreek dat die nuwe werkkring met
aI sy uitdagings vir julie net mooi dinge
sal inhou.

A.J. Hoe k

MNR. KAREL
CHRISTIAA KRIEL

Mnr. Kriel, of oo m Kallie soos hy by die
meeste van ons personeellede en
studente bekend is, is 'n opsiqta r van
wie 'n rektor of skoolhoof maar net kan
droom . offervaardig, hardwerkend,
lojaal en betrokke. Die kolleqe was
bevoorreg om oo m Kallie sedert 12
April 1977 in diens te he. Gedurende
hierdie tyd het hy berge ofte wei velde
versit. Die nuwe sportt errein is deur
hom en sy span werkers ontwikk el tot
een van die mooiste sportkomplekse in
d ie Bola n d . H y het vi r d ie
O nderwysdepartement derduisende
rande bespaar deurdat hy projekte
soos die dreinering van rugby- en
hok kievelde se lf gedoen het. Dis geen
wonder dat hy drie keer rnerietetoe
kennings ontvang het nie.

Hy ken elke sportdosent se smaak wat
betref die instandhouding en die
ge reed ma king van voetbalv elde,
hokkievelde, tennis- of net balbane vir
wedstryde.

Oom Kallie en WOK het aI sino niem
geword . Hy het nie net gesorg vir die
inst andhouding van die sportgeriewe
nie, maar her ook WOK se sport
ge esdrift ig ondersteun . Saterdae
tydens rugbywedstryde was hy een van
d ie me nse wat die "hardste "
onderst eun het.

Dit is haas ondenkbaar dat oom KaIlie
vanal l November 1987nie meer op ons
kampus te sien sal wees nie. Sy
vriendelike groe t sal gemis word. Oom
Kallie, die kollege waardeer wat u aI die
jare gedoen het . WOK salueer u. Mag u
gelukkigwees in u nuwe betrekki ng aan
die Hugenote-Laerskool.

A. Victor

17

56 sal WOK uir oom Kallie onthou: immer
arbeidsaam. Hy her vir ons geleer dac werk
nie 'n skande is nie.

GELUKWENSI GS
DR. EN MEV. E. S MIT

Die redaksie van DIE WYNSTOK wil
graag WOK 50 gelukwensing oordra
aan dr. Smit en sy eggen ote, Gertie,
met hulle huwelikop 27 Maart 1987. Die
onthaal was 'n waa rdige en heuglike
g e le e n t h e id (o p ' n pra gtig e
Vrydagnarniddag) in die kleurryke tu ine
van Huis Murray en Huis Meiring. Dit
was sekerlik een van die mooiste en
rnees smaakvolla huweliksonthale wat
nag op Wellington gehou is. Ons beste
wense vergesel u twee vorentoe.

DR. W.A. P. VON LUD WIG van die
Departemem Wiskunde verwerf die
graad D.Ed. aan die Universiteit van
Stellenbosch in Desember 1986.

MN R . A .J . HO EK v a n die
Departemem Afrikaans en Opvoed
kunde verwerf die graad M.Ed. aan die
Un iversite it va n S telle nbo sc h in
Desernber 1986.

M EJ . E. J O RD A AN van d ie
Departemem l.O. en Qpvoedkunde
verwerf die graa d M.Ed. aan die
Un ive rsiteit va n S telle nbosc h in
Desember 1986.
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18

OUDSTUDENT WAAROP WOK MET REG TROTS IS

Mev. Gabs Malan

Hoofbestuurslid van die FAK.

J ohannesburgse organiseerder van
Vroue vir Suid-Afrika (Vroue bou
saam 'n toekom s in ens land).

Skryfster van verskeie boeke.

Stigterslid van die organisasie Kon
tak, vir die verbetering van ver
houdings tussen kult uu rgro e pe,
bete r kenn is en begrip.

Pres idente van die Federale Vroue
raad-Vclksbelang , oorkoe pelende
organisasie vir die 28 Afrikaanse
Vroue-orqanisasies landwyd.

DIE WYNSTOK ontvan g graag
briewe en besonderhede van oud
studente. Onlangs het mev. Gabs
Malan, eggenote van dr. Jannie Malan
van die N.G. Gemeente Aasvoelkop,
van haar laat hoo r. Sy was van 1951 .
1952 op WOK en skryf as volg:

Tvdens my verblyf daar het ek juffrou
Ella Malan ontmoet , nogal in die
naaldwerkpe riode, toe sy weer daar
afgelos het. Ek is drie jaar late r met haar
geliefde peet seun, J anni e Malan ,
getroud. Sy oupa was mnr. Albertus
Johannes Malan, wamaker en die
eerste inwoner van di e d o rp
Wellington!

My tuiste die eerste jaar was in die klein
Mary Lyon onder die eike. Die volgende
jaar in Bliss-saal. Dis eers tydens 'n
Amerikaanse reis dat ek die volle
waarde van hierdie twee Amerikaanse
Christendames leer ken het, wat aUes
prysgegee het om hul roeping hier in die
Bolandse dorp te kom uitleef.

"Ons het goeie dosente geha d: mnre
Olivier, Enslin, Flappie Lochner e.a. En
almal wou, soos ek, musiekles neem by
Faure Loots!

My liefdewense aan al die ou dosent e
wat nag leef (rnnr, Olivier sien ek nog
gereeld by FAK·kongresse ). Baie
groe te ook aan al my ou klasmaats en
die mooiste wense vir my ou Alma
Mater.

Aan die studen te wat nou st udeer
maak die onderwys 'n Roeping!"

O p 'n cud-stu de nt soos Ga bs Malan
kan 'n Alma Mater net trots wees . DIE
WYNSTO K wens haar seen toe op die
kaliberwe rk war sy doen vir kerk, volk
en staat.

Haa r betrokkenhe id in d ie
gemeenskap:

14jaar lank voorsitter en ondarvoor
sitte r van die Vrouediens van die
NGK. Streek Suid-Transvaal, hoof
bestuur.

EREKLEURE VIR
OUD-STUDENTE
Ou d-studente wat gedurende
hulle studietydper k aan WOKsou
kon gekwalifiseer het vi r
erekleure op akade miese,sport· of
kultuurgebied en wat dit destyds
nie ontvang het nie, kan nou
sodanige erekleure bekom deur
daarorn aansoek te doen by die
Komitee vir Stud enteaangeleent·
hede , Privaa tsak X8, Wellington,
7655.

(En dan is sy nog eggenote, huisvrou ,
rna en ouma 66k.)

Me elewing

DIE WYNSTO K wi! graag
s y o p re gt e me e gevoel
betuig me t aUe dosente en
studente wat ge dure nde die
afge lope jaa r die rbares de ur
die doo d moes afstaan.
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ADeLE W EI D EMA N
VERTEL

Om vir twee weke sommer so in die
middel van 'n lang kwartaal te kon
wegbreek en vergeet van toetse, Jesse
uitwer k en studentwees, klink seker na
enige normale WOK-student se droom
en ideale vakansie. Die twee weke in
Johann esburg was nou nie heeltemal
net vakansie nie, maar '0 onvergeetlike
droo m en ondervinding . dit was dit weI!

Dit was met 'n gemengd e gevoel van
opwinding en onseke rheid dat ek vir
oulaas vir my ouers gewaai het en aan
boa rd van die vliegtuig gegaan het.
Wilma van der Bijl en J eanette Decker
het oo k maar 'n paar skoenJappers in
die maag gehad.

Van die J ohannes burgse lughawe is ons
reguit hotel toe. Daar aangekom, moes
ons vinnig inswemklerespringennadie
swembad gaan waar die ander nege
meisies reeds gewag het. Die program
van die !Wee weke is met ons besp reek.

Hiema is ons onthaal en is die eerste
dag afgesluit met nag 'n fotosessie en
later Horlicks in die bed.

Vroeg die Dinsdagoggend is ons na die
SAUK vir radio-onderhoude. Pot·
pourri was by toe ons ons skeppings
(die met die luggate ) en swemklere
aangepas het. Die aand het ons tydens
'n Griekse ete die lede van die pers
ontmoe t. Sioe , omtrent 'n bedrywige
dag vir 'n gewone student!

Elke oggend na ontbyt is ons na die
Razzle Jaz zle Studio waa r ons drie uur
lank geoefen het aan al die passies vir
Vrydagaand . Die hoogtepunt was ons
besoek Dinsdag aan Gold Reef City
waar Pot-pourri ook opnames gemaak
het.

Woensd ag was ons na die Pretoria
dieretuin en het oak die plaas "De
Wildt" besoek waa r jagluipe rds
aangehou word.

Donderdag het ons die SAL besoek en
is ook in 'n nabootser geneem. My hart
het sommer 'n ruk gegee toe die
vlieenier wys da t ons nou oor Kaapstad
vlieg. Die aand is daar onderhoude
gevoer met Rapport.

Vrydag is ons op drie verskillende
plekke on thaal. Die aand het ons 'n
o n tha al van d ie burgemeester
bygewoon.

Saterdag het ons na Melville vertrek en
die Mardi Gras bygewoon. Ons het
promos iewerk in vers keie winkelsen
trums gedoen. Die aand het ons weer
gaan uiteet .

Maandag die 18de het ons finaal ons
aandklere, swembroe ke en skoene
aangepas. Ons is op 'n toe r deu r die
SAUK geneem. Dit was omtrent 8 km
lank .

Ons was Dinsdag heeldag by die Razzle
Jazzle Studio en het die aand tydens 'n
Japannese ete ons horlosies gekry.

Woensdagoggend het ons nog 'n radio
onderhoud gehad. 'n Groot hoogtepunt
was die besoek aan Kyalami waar ons
al gillende in 'n O pel Monza teen 200
krn/h om die baan is! Die aand het ons
die eerste keer in die skouburg geoefen.

Donderdag was die eintlike dag: Ons is
na die Sunnyside Park Hotel vir die
beoordeling. Ons het die hele aggen d
daar gebly en is toe na die skouburg vir
'n kJeedrepetisie.

Vrydag het ons die oggend en middag 'n
voUedige kleedrepetisie voo r 'n gehoor
gehad. Daarna kon 005 rus tot seweuur
waama ons na die skouburg is. Wat na
negeuur gebeur het , hoef ek seker nie
weer te vertel nie . net dat ek elke
oomblik daarv an geniet het .

Die !Wee weke was uitputtend en
opwindend en ek moet se dit was
moeilik om van die ander elf afskeid te
neem, maar om te kon terugkom na
WOK was 'n blye voaruitsig. Vera! my
voete waardeer die feit dat ek weer 'n
student is. Ons moes nie net elke dag
met hoe "spykers" loo p nie, maar elke
dag drie lange ure daarmee dans.

19
lemand met hoogtevrees moer maar
liewer wegbly!

Ek wilvan die geleentheid gebruik maak
om aan dr. Smit baie dankie te se vir die
toestemming dat ek kon gaan. Aan al
my vriende en die hele WOK: Baie
dankie vir al die ondersteu ning en
belangste lling. Baie dankie vir die
briefies en telegramme en blomme van
my koshuis. Sulke gebare waardeer ek
so baie. In Johannesburg met sy koue
gejaag na geld en tyd kon ek weer
opnuut my ouerhuis en die vriendelike,
o pre gt e mense va n We llin gton
waardeer.

Dankie WOK· dis 'n trots om deel van
jou te kan wees!

Adele Weideman

SKOONHEID HERHAAL
Toe Adele Weideman (sien voorblad),
tans 'n tweedejaarstu dent wat die
Junior Prirnere Kursus volg, vroeer
vanjaar as een van die tien finaliste van
d ie Mej. S uid -Afr ik a -korn pa t iaie
aangewys is, het min van ons besef da t
die geskiedenis homself herhaal. WOK
het dit weer reggekry! Want dit was
WOK wat 62 jaar gelede S.A. se eerste
skoonheidskoningin gelewer he t .
Koningin van die Kamavalseisoen, die
mooiste me isie in die K aapse
Skiereiland.

Om vir die wedstryd in 1925 te kon
kwalifiseer, moes Mavis Alexander 
vanaf 1922 tot 1924student aan WOK 
as onderwyseres in die Koo !Weeweke
spesiale verlof neem om in die Kaa pse
Skiereiland te gaan woon. Die Kaa pse
Engelse middagblad wat die wedstryd
gereel het Omdievakansieseisoe n in die
SkiereiJand 'n bietjie op te kikker, het
reelings getref met die Onderwys
departement vir die nodige verlof.

Die k inders va n d ie Ko o (' n
gemeenskap in die bergdele tussen
Montagu en Touwsrivier ) was seker
verheug oor die onverwagte vakansie.
Want Mavis Alexander het stokalleen
die kinders van sub. A tot st. 6 geleer
wat huUe moes weer. (En dit was haar
eerste betrekking!)
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Mavis Alexan der - in 1925 die mooiste meisie
in die Kaapse Sk iereiland

A Se rtontein

Hee rde n en wat vanjaar aftree by
WO K, opgedra

Dit was verblydend om so '0 groo t
aantal studentetoe hoorders by ens
"interne" studentekonsert te sien. Ons
beplan om volge nde jaar ten minste een
studente konse rt per se mester te hou
eo ook studente te betrek by ons
konsertreelings.

Baie dankie Leonore Ehlers, Susan
Sauerman en Bennie van Eeden vir julle
oobaatsugtige ywer om ons konserte SO

'0 sukses te maak - nie net op die
verhoog individueel of as die WOK-trio
nie, maar ook die donkiewerk agter die
skerms . JuDe vert rek laat '0 groot
leemte eo ons beste wense vergesel
juDe eo soos ons in die rnus iekw ereld se ;
toi, toi, toi!

~r":~. · ·~ ----------~,.~
i (. r..
"I ' (
~: ~

kan dafk die verhoagde vrywillige
donasie wees, maar dit moet in gedagte
gehou word dat die kunstenaars wat
ons besoek, reistoelae moet ontvang.

Daar is ook vanjaar gepoog om
konserte in nou e samewerking met die
plaas like Kunstevereniging te reel,
sodat dieselfde ripe konsert nie herhaal
word nie. Die Mus iekdepartement poog
om vorentoe meer " ongewone"
konserte aan te bied, soos bu. 'n
blaaskwintet of uitvoerings waar van
minder bekende instrumente gebruik
gemaak word.

Die hoogtepunt va n 1987 was
ongetwyfeld die program wat Petrus
van Heerden, oud-dosent van WOK en
tans sanglektor aan die US , met sy
studente aa ngebied het. Hulle het ook
die konsert aan mej. Melvien Slier,
eerste sangonderwyseres van mnr . Van

20
Haar pryse was altesame sowat
R200,OO werd: R60,OO kontant, 'n
kamera, 'n hoed, 'n somerrok, drie paar
sykouse, 'n paar skoene en '0 reis deur
die Tuinroete.

As sv vandag terugdink aan haar
studentedae op WOK dan onthou die
Engelssprekendgebore Winburger wat
op Kimberley grootgeword het, hoe sy
ges ukke l het o m Afrikaans te
bemeester, maar haar studenternaats ,
Die Burger en Die Huisgenoot was haar
sterk bondgenote, sodat sy met
vertroue 'n pas kon aanvaar in die
Afrikaanssprekende Koo.

Ondanks die groot roem war die
beeldskone Ma vis Alexander a s
skoonheids koningin verwert het, het
dertig jaar verloop voordat sy met die
man van haar dro me, die Kaapse
ingenieur Milton, getrau her, net om
hom nege maande la ter we ens
longkanker aan die dood at te staan .... .

Vandag woo n WOK se eerste koningin
as 'n 84-jarige dame (I'm an old model,
you know) in die Strand en behalwe dat
die gehoor effens aangetas is, geniet sy
nag goeie gesondheid.

Die WYNSTOK se beste wense
vergesel haar.

Hoe sy vandag voel oo r daardie
o orwinning?

"Dis 'n ondervindig wat ek betreur. Jy is
nie gebalanseer nie en kry te veel
aandag. En 'n mens word deur die
verkeerde soort mans las tig geval.
Vandag is ek 'n Christen en wat ek vir
Hom kan doen, is wat van belang is ."

Soos gewoonlik was die So ndagaand
konserte wat deur die Musiekde
partement a angeb ied is, va n
hoogstaande gehalte alhoewel die
bywoning, veral van die studentekorps,
nie 5005 vorige jar e was nie. Die rede

S ONDAGAAND
KONSERTE
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Die traue ap 27 Maart 1987 Diplomaplegtigheid 1986

Debutante uir Mej-"Country"

Vlotteresies

WO K-koor op pad na Internasianale Eisteddfod

Frustrasiesiael
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56 stel 'n man jou saak met ODrtuiging

Mnr. Willie Bouwer van dieLaerskool. Paro w -uaIlei her 'n fesing aangebied vir jinalejaarstudenre oor
die aanbieding en evaluering van prak tiese w erk inA/gemene Werensk ap indie Sen ior PrimereFase.
V.Ln.r. Mor. N. van der Merwe, dr. R. Stander, mnr. W. Bouwer en mnr. T. Odendal

Die stelste l van aangepas te inemskap
in die vierde jaar verwag van die
H.O.D.-student om volwaardig aJ die
ve r plig t inge va n die betrokke
onderwyser oor te neem asof hy 'n
voltydse kollega in diens van die
betrokke skool is. Deur hierdie stelsel
trag ens om die praktykskok van die
beginneronderwyser dermate te versag
dat hy met groter bedrewenheid,
ervaring en selfvertroue tot die praktyk
sal kan toetree.

J.N.S. du Pless is

tutors en dosente saam lewende
lesaanbiedings evalueer, vooraf en
agterna begelei en dan dee glik
bespreek. Die klem val deurentyd op
algemeen didaktiese en vakdidaktiese
begeleiding. Op hierdie wyse word
verseker dat die evalueringstanda ard 'n
peil handhaaf wat wei deeglik rekening
hou met die eise van die praktyk , In die
proses vind die nodige kruisbestu iwing
plaas tussen instituutpraktikum en
skoolpraktikum en word steeds nader
beweeg aan die ideaal om onderwysers
op te lei wat in aile opsigte toereikend
kwalif iseer vir to pro fessie w at
toenemend hoer eise aan sy lede stel.

22

ONDERWYSPRAKT YK
OPLEIDING
W.O.K. volg vanaf 1985 'n stelsel van
onderwyspraktykopleiding wat op 'n
geprogrammeerde wyse 'n besonder
doeltreffende vennootskap tussen die
kollege en die skool verseker. Die
studente word so opgelei dat hulle
reeds vanaf hulle eerste jaar 'n maand
lank lesse aanbied by sekere
gese lekteerde skole o nder die
begeleid ing v a n 'n spes iaa l
ind iens opge leide tutor. Die
opleidingsprogra m rnaak voorsiening
vir die bege leidingsfun ksie van
onder ske ide lik d ie hoof, die
klasonderwysers , die beso ekende
dosente en die tuto r. Lg. organiseer
oorkoepelend en tree op as skakel
tussen die verskillende betrokkenes.

Om dit vervolgens virdie tutor makliker
te maak om sy ges pesialiseerde
oganisator iese, administratiewe en
veral begeleidingsfunksies by te bring,
maak ons voo rsiening vir '0 ste lsel van
internskap: '0 student in die vierde jaar
(Hoer Onderwysdiploma ) neem 'n
maand lank volledig die klas oor van die
tutor en funksioneer in aileopsigte asof
hy 'n volwaardige plaasvervange nde
onderwyser is. In die hoedanigheid
neem hy dan ook al die verpligtinge van
die tu tor oo r kurrikuler en
ekstrakurrikuler. Op die wyse kan die
tutor dan as vennoot van die dosent
begeleiding gee aan aJ die studente en
klasonderwysers waar ook laasge
genoemde 'n onmiddellike begelei
dingsfunks ie t .O .V . die student vervul.

Om die hoof, die tutors en die
klas onderwysers in die skool te
motiveer om die begeleidingstaak
sinvol uit te voer, kry hulle ook die
aanspreekIikhei vir 'n~
persentas ie van die uiteindelike
bevorderings punt van die student. In
veral die H.OD.·jaar word die tutor
en/of hoof as 'n volle lid van die
besoekende paneel van d osente
betrek.

Elke jaar voor die aanvang van die
praktiese opleiding in die sko le word
indienskursusse geree l waarin hoofde,
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In 'n poging om onderwysersopleiding
aan die kollegeen die ondenuyspraktyk
in die skool nader aan mekaar te bring,
het uerskeie H.S.O.'s, S.O.'s en
A.S.O.'s in Februarie 1987 saam met
die personeel oon 'n simposium
dee lgeneem. Nadat daar in 'n
paneelbespreking eers die nodige
perspektiej gegee is, is daar op
indringende wyse besin oor moontlike
wyses waarop die kollege en die skool
mekaar wedersyds uakdidakties en
andersins kan uerryk.

Na af/oop uan die geleenthe id is 'n /igte
aandete bedien en kon almal gesellig
uerkeer.

DIE (I' VAN DER ERWE -SAAL

•

Kus en k e u r u it die groo t
ueskeidenheid

23

Eers 'n wyntjie na die lang gespre k

Dan die uooruitsig om die borde uol te
pak
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DEPARTEMENT
JUNIOR PRIMERE
ONDERWYS

'n Lank gekoes terde ideaal het vanjaar
werklikheid geword met die instelling
van Natuurwetenskap as keusevak in
die H.O.D. (Junior Prirnerj-kurus . Dit is
'n spes iaal ontwerpte kur sus op Rl-peil
met as komponente Wetenskap,
B io lo g ie , A a r d r y k s k u n d e en
vakdidaktiek om die junior prirnere
student beter toe te rus vir die
belangrike taak van ornqewinqsont
sluiting en omgewingsopvoeding.

Daar word gepoog om die kursus
v a n ui t die pe rspekt ie f va n
omgewingsopvoeding aan te bied met
ster k aksente ten opsigte van die
vorming van waardes en houdings.

. .
.... J

HOD · studente vroetel in hul skaakbordtuintjies

Benewens die werk in die lesinglokaal
het verskeie ander aktiwiteite kleur aa n
die kursus verleen.

Onder leiding van mnr. Dries du Toit
het die studente 'n omgewingsprobleem
op Wellington geidentifiseer en iets
daadwerkllks daaraan gedoen . In 'n
ondersoek na die algemene toestand van
die akkerbome in die dorp is bevind dat
rneer as die helfte van die borne oor die
volgende twintig jaar weens siekte of
ou d e rdom sal ve rdwy n. Ind ie n
Wellington dus sy Bolandse karaker wi!
behou, saldie dorp rue slegssy historiese
geboue rue, maar ook sy akkerboom
karak ter moet bewaar. Die Munisipaliteit
het die ondersoek verwelkom en besluit
dat onrniddellik begin sal word met 'n
program om jong siektebestande
akkerbome langs die strate aan te plant.

Prakt iese ve ldwe rkses sies onder
leiding van mnr. T. Odendal by die
Kaappuntnatuurreservaa t en die
Hawekwajeugterrein is ondemeem om
onderske idelik die modules oor water
en fynbos af te sluit .

Die vakdidaktiekkomponent he! so ver
as moontlik praktiese werk ingesluit. Ter
orientering in die kursus he! die studente
op die Hawekwajeugterrein gaan oornag
om onder andere deur 'n staptog langs Junior Departement vier boomplantdag prakties
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die rivier en 'n kort veldwerksessie die
natuur persoonlik te belewe.

Studente het deur die loop van die jaar
verskillende kweekaktiwiteite met plante
ondemeem E1keen het 'n aandeel aan 'n
skaakbordtuintjie agter die gimnasium
gehad terwyl die B-blok geblom her met
die petunias en ander blomme in die
venstertuintjies .

Enkele ander hoogrepunte was die
aktiwiteite met slakke (daar is met
leedwese kennis geneem van een of twee
"ongeval1e" as gevolg van re ywerige
hanre!ing) en die Boomplantdagviering
waartydens die kIas 'n Kaapse Esseboom
geskenk en op die kampus geplant het.

Natuurwetenskap as kursus het vanjaar
begin om wortel te skier. Ons hoop da t
dit sterk sal grOO om uiteindelik pragtige
vrugre te dra - kinders en volwassenes
wat sensitief vir die natuur en die totale
omgewing is om bewaringsbewus optree.

DI E G EBRUIK VAN
MEDIA
Is hierdie vak hoegenaamd sinvol? Eers
as 'n paar feite in oenskou geneem
word , kan hieroor besin word.

Die kennisontploffing van die twinti gste
ee u is die grootste oorwegende faktor.
Hierdie magdom van kennis waarmee
die mens daagliks gekonfronteer word ,
word eers enigsins sinvol wanneer dit
o p 'n geordende wyse vir die mens
toeganklik is. Hoe kan dit geskied as 'n
kind nie van jongs at geleer word hoe
om kennis vir homself te ontsluit nie?
Hy moet dus kennis dra van die basiese
beginsels waarop 'n biblioteek berus
soos die k lass ifikas ieste lse l ,
ka talogusgebruik, bronne (boeke en
ander media). Wat Ig. betref, kan die
vaktydskrif as bron van die mees
resente inligting nie ge noegsaam
beklemtoon word nie. Die kind moet

25
gelei word tot selfst andige biblioteek
gebruik. Hy moenie verwag dat alles vir
hom in die hand ges top mee t word nie.
Alleenlik op hierdie wyse kan die so eke
na inligt ing vir hom 'n heerl ike
ontdekkingsreis word.

In 'n wereld van o ngeewenaarde
dimensies van kennis, uitdagings en
wedywering moet ons onderwys se doe l
wees om die individu tot die hoogs
moontlike mate te ontwikkel sodat hy
volwaardig mens kan word Daarom is
daar nie meer plek vir verouderde
metodes 5005 memorisering van feite
uit handboeke en aan tekeninge nie.
Hierdie passiewe vorm van onderrig
kan o.a. deur selfstudie in die biblioteek
vervang word. Wat 'n belangrike taak
het die media-ond erwyser dus nie! As
hy die weg nie ken nie, hoe kan hy dan
die kind daarop lei?

Mej. E. Kritzinger

Mev. G.M. Srnit

Honderd persent WOK- Iojaliteit! Die Mos tertgesin uan Wellingron het 'n unieke
prestasie gelewer deur 01uier die kinders by WOK re loot oplei as onderwysers.

V.Ln.T. Johan, Pieter, Theresa. Marlene
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Verenigingslewe . . .

Hulle eerste vertoning was op Wynberg
by die rnili tere basis se vrouespo rtdag
op 20 Februarie 1987. Dit was 'n goeie
ondervinding vir ons verdere o ptredes .
Op 21 Februarie 1987 hou WOK sy
karnaval Die tro mpo ppies het die
kamavaloptog gelei. Dit was 'n groat
sukses en alma! het dit terdee geniet
hoewel die senuwees maar geknaag
het.

Almal was egrer o ngelukkig oa r die
oud modiese klere en vinnig is daar
ander klere gehuur : Suzette van Eeden
het die kJere by die Hottentots -Holland
Hoers kool gekry. A1mal was baie
ingenome mer die " nuwe" en meer
"militari st iese" drag. Hu lle het egter nie
daarmee rek ening gehou dat d it
skoliere se rokke was nie. Wonder bo
won der het alma! se rokke egter gepas

TROMPOPPIES 1987 Agler: H. Venter, D. de Kock, E. Fourie, M. Kroukamp, J . Basson, M. VISSer, A.
von Lill, C. Moller
Midde/: H. Brand, T. Fourie, S. Kersop, M. Vosloo (o/Ieidsterl, M. Kotze
(leidsterl, S. van Eeden (o/Ieidsterl, N. Notley, L. Wright, H. Herselman, T.
Classen
Voor: E. Wessels, L. Raubenheimer, F. Venter , A. Loedolf

byd rae gelewer en gou goe ie vordering (na 'n groat proses van omr uil, aanpas,
gemaak. uittrek en verstellings).

TROMPOPPIES
Aangesien daar min tvd was vir oefen
en rnei. Uys nie beskikbaar was vir
afrigring nie, moes WOK byna hierdie
jaar sonder trompoppies karnaval hou.
Gelukk ig was die srudenre baie
geesdriftig en her hulle reeds vroeg in
die jaar begin met al die voarbereidings.

Hulle was egter op hulself aangewese
en die leidster, Magda Kotze, en haar
rwee onderleidsrers , Suzett e van Eeden
en Maresa Vosloo, moes self die span
afrig. Die studente her almal baie goed
saamgewer k en elkeen het 'n groat

26

Die Wynstok, Vol. 1, Iss. 13 [2011], Art. 1

http://dk.cput.ac.za/wynstok/vol1/iss13/1



KOORBESTUUR:

Agler: R. Vertue, W. Albe rtyn, M. Vdjoen, J. Theron
Voo r: A. VISSer (sekre.), mnr. H. lXI1l der Merwe (koo rleier), A. SchiHig (voo rsitter)

Alethia Visse r

27

bestuur en lede. Ons da nk gaan vera!
aan ons Hemelse Vader wat vanjaar
weer soveel seen op ons arbeid Iaa t rus
het.

Koorleier, Hennie van der Merwe. ontvang die silwer diploma wat op die
lnternasionale Eisteddfod op Roodepoort verwerf is van die uoorsirrer, Andre
Sch illig.

Terug by die huis was dit weer hard
oefen vir die Sangiees .

Baie dan kie aan a! die koshuiskore en
afrigters vir u wonderlike samewerking.
Die sangiees was iets groots en
vreugdevols. Voorspoed vir 1988 se

c

WOK-KOOH: 1987

Saam met die Vrystaatse Jeug
simfonieorkes het ons die gehoor
laat ho e nde rv leis kry by d ie
Hugenote-Hoerskoo l.

In en buite Wellington het ons aan
erediens te deelgeneem.

Tydens die Republiekfees het ons
saam met die Staatmakers opgetree.

AI die harde oefening sou egter tydens
die Intemasiona!e Eisteddfod op die
proef ges tel word ....

Oit was vanjaar se hoogtepunt. Ons he t
saarn met 27 lande se kore opgetree en
' n s ilwe r sert ifikaat verwe rf. In
Joh annesbu rg het ons opnuut beset da t
dit 'n voo rreg is am weg van die stad se
lawaai en doenighede te kan studeer.

'n Maand daama, op 20 Maar! 1987, het
hulle weer opgerree by die Herfsfees.
Oak die verloning was 'n sukses.

Ons wil graag a! die trornpoppies
bedank vir a! hul opoffe ring en vera! vir
die gesindheid waarmee dit gedoen is.

Dan wil ek oa k vir my twee
onderleids ters, Maresa Vosloo en
Suzette van Eeden, dankie se vir a! hulle
hulp en onderskraging.

Oit was vir my 'n uitdaging a m so 'n
span te lei en ek he t dit baie geniet. Aan
a! die trompoppies wat volgende jaar
weer gaan deelneem: alle sukses! -alle
sukses! - hou daardie koppe haag.

Magda Kotze

Met ons nuwe koorleier, rnnr. Hen nie
van der Merwe, aan die spits het die
WO K-koor vanjaar goeie uitvoerings
gelewer.

Oit het wei veggees gekos, want die min
manstemme moes uithaal om noot te
hou teen die vroulike "oormag". Ons
kan egter terugkyk op 'n jaar waarin
heelwat gedoen is. am 'n paar dinge te
noem:
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DIE STUDE NT AS
KULTUURDRAER

Wat is kultuur? "Wanneer 'n mens iets
tot sy beskikking - fisies en geestelik 
verwerk en omskep tot 'n nuwe inhoud,
tot 'n dee I van homself en tot vreugde
vir ander, dan is hy 'n kultuurmens." .
Prof. Bun Booyens.

Dit was die Kultuurvereniging se
uitgangspunt vir 1987 en dit was
voo rwaar 'n kultuur-Iekker-jaar .

Die KuJtuurvereniging begin die jaar op
'0 sosiale noot met die openingsver
gadering in die vo rm van ' 0

opvoedkundige wynproe-aand deur die
KWV aangebied, Die hoogtepunt van
die aa nd was se ker lik die optrede van
ons gaskunstenaar, De Wet Wraight,
naaswenner van die TV-kompetisie
"Debuut".

Gedurende die tweede kwartaal vind
ons jaar likse interkoshuis-redenaars
kompetisie plaas en die redenaars het
die beoorde laars goed laat kopkrap
voordat E1marie Lombaard van Huis
Murray as wenner aansewvs is .

KULTUURVERENIGING

Agter: M. Engelbrecht, J _ Vosloo, A. Laubscher, L. de Jager
Voor: H. Keyser, mnr. J. Schreuder, A. Bates

Later in die tweede kwartaal vert rek 'n
bussie vol ondersteuners vir Elmarie
Lombaard en Michae l Brede nkamp toe
hulle WOK se naam gaan hooghou by
Mowbray tyde ns die Interkollege
redenaarskornpetisie. Baie dan kie aan
julie twee , julie het ons goed
verteenwoordig.

Die Nico Malan-uitstappie was seker
van die aktiwiteite wat die studente die
meeste geniet het. Ons besoek die
teater nie minder nie as drie keer
vanjaar. Vroeg in Mei gaan kvk 'n groep
studente na "Madame Butterfly" en
daama trek 'n nog grorer groep
studente op om na "Christine" te gaan
kyk. Die toneelstuk "Vettie Vetrie" het
egter vir die groot ste opwinding gesorg;
die studente vind dit lagwekkend en
ba ie genotvo!!

Soos verlede jaa r wek die O KP
revuegroep weer groot belan gstelling_

Hierdie keer tre k on s in groot getalle (3
busse vo!!) op na OKP en geniet 'n
aangename aand saam met hulle. Mnr.
Schoeman, sameroeper van OKP se
revue-groe p he t ho mself as volg
u itges preek : " WO K , oris he t
staatge maak op julie ondersteunin g 
julie is 'n puik gehoor_"

Oak met hulle aa nbieding van Ampie is
'n klein groepie stu dente met 'n bussie
weg om hulle weer eens WOK
onderst euning te gee _

Ons het ons jaar se bedrywighede
afgesluit met die interkoshuisvasvra
kompetisie in die derde kwanaaL
Vanj a ar het H uis Na varre die
kompetisie gewen_ Baie geluk.

Van my kant af wi! ek aan elke lid van
die 1987-bestuur baie dankie se vir hulle
harde werk, samewerking en lojaliteit.

Hierdie eienskappe het ons in staa t
geste l om groot sukses te bere ik. Ons
het werklik 'n puik jaar agt er die rug .
Oak wil ek die kultuurlede bedank vir
hulle aandeel om van 1987 'n suksesjaar
op die kultuurakker te maak. Sonder
hulle sou ons bestuur niks kon aanpak
nie.

Laaste maar nie die minste nie, 'n
be sondere dankie aan rnnr . J.
Schreuder, ons skake ldosent. Baie
dankie vir u ondersteuning, hulp en
reelings. U bydrae het baie tot die
sukses van die vereniging bygedra.

Mag 1988 vir die nuwe bestuur vol
hooqtepun te wees en gee julie getroue
ondersteuning soos in die verlede.
Maak dit weer 'n kultuur-Iekker-WOK
jaar.

Hanlie Keyser
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LANDSDlENS '87
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LANDSDIENS
Agler: M. Vi/joen (sek re.), E. Aggenbach, L. To/ken, Y. Brand
Vee r: J. Vosloo, H. Brand (uoo rsitter), M. Vermeulen

As die grootste tersiere Landsdiens
klub in die land kyk ons terug op 'n baie
bedrywige Landsdiensjaar war al einde
1986 begin het deurdat aan elke
voornemende eerstejaarstudent ' n
verwelkomingsbriefie gesruur is.

S o o s ge br u ik lik ty d e n s d ie
orienteringsweek is die eerstejaars
weer onthaal op die Katr yntjiesdrif
ontspanningsterrein. Die aand is dit
opgevol g met 'n sokkie op die
tennisbaan. Met tipiese stude ntehumor
was die geleentheid spoedig onder die
studente bekend as 'n ster rejol. Die
doe l met die mobfliek wat hierop gevolg
het, was geslaagd in die sin dat studente
mekaar beter leer ken her.

Die ope ningsvergadering in die vor rn
van 'n braaMeis qo die landsdiensterrein is
opgevolg met 'n naweekkamp op
Jonkershoek saam met klubsvan OKP, US
en die Kaap;e Technikon.

Tyde ns die Aprilvakans ie het 'n paar
van ons lede deelgeneem aan 'n staptag
langs die skilderagtige Dwarsrivier. Dit
is opgevolg deur 'n beson der geslaagde
toer na die Klein Karoo ged urende die
langnaweek van 16 . 20 April 1987.

Vroeg in die tweede kwartaal het ons
pragtige Landsdienssleutelhouers laa t
maak en teen kosprys verkoop. Die
doel hiervan was nie om wins te maak
nie, maar eerder om 'n diens te lewer.
Op Vrydag , 19 Junie 1987, het 36
H. O .D .' s 'n lei e r s k a p sk u rsu s
bygewoon wat deur mnr. c.P. van der
Merwe, Hoofkultuurbeampte van die
Wes-Kaep-str eek, gelei is.

Tydens die Junievakansie het sestien
ge ke ur de Wokke d ie Nas ionale
Landsdienskamp te Cedara in Natal
bygewoo n. Weer was ons die klub met
die mees te lede daar teenwoordig. Baie
geluk aan Johan Vosloo en Piet Nelwat
na afloop van die kamp gekies is om
Timbavati toe te gaan . WOK is die
enigste klub wat twee Tirnbavati
gangers gelewer het.

Op Boomplantdag, 14 Augustus 1987,
het ons Kiepersolbome gesk enk aan

plaaslike skole, die Murrav-kinderbuis,
die KoUege en elke koshu is op die
kampus. Ons het ook 20 landsdiens
dasse laat maak. Hierdie besonde re
classe is a1mal reeds uitverkoop . Die
derde kwartaal se bedrywighede is
afges luit met 'n naweekuitstappie na die
skilderagtige Wesku s.

Op 10 Oktober 1987 het ons 'n
binneband-ekspedisie op die "magtige"
Bergrivier ondemeem en kon ons vir
oulaas nag 'n bietjie laf raak voor die
aan breek van die einde ksamen.

Die WOK-klub was vaniaar weer baie
nou betro kke by die klub van elie
Laerskool Hugo Rust . Henk Bra nd en
Marietjie Viljoen was ondersk eidelik
onderleier en leidster van die jong klub.

Namens die WO K·Landseliensklub wil
ons vir Henk Brand gelukwens met elie

J unior Sprinqbok-toekenninq wat hy
o n tv a ng het . Dis d ie ho og ste
toekenning wat 'n student kan verwerf.
Bale geluk ook aan Rina Gouws met die
leierskapstoekenning wat sy ontvang
het en aan Marietjie Viljoen met haar
prestasietoekenning.

Baie dan kie aan mnre. Matthews en
Sasso n wat vanjaar nuwe gesigte by
ons klub was en elkeen 'n uitstapp ie
meegemaak her.

Laas te maar nie elie rninst e nie, baie
dankie aan mnr. Dries du Toit , ons
skakeldosent, vir aUes wat hy vanjaar
vir elie Landscliens op WOK gedoen
het . Saos in die verlede was dit sy raad
en hulp wat daartoe bygedra het da t
WOK se Landsdiensklu b so 'n
opwindende jaar kon belewe .

Henk Brand
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LANDSDIENSTOER NA
DIE KLEIN KAROO

Donderdag, 16 April 1987 vertrek 30
landsdienslede onder leiding van mnr.
Matthews op 'n kort toer deur die
pragtige Klein Karoo. Vir hierdie doeIis
Oudts hoorn, en meer spesifiek die
pr agt ige Schoemans po or t- kamp 
terre in, as basis gebruik.

Vrydagoggend na ontbyt besoek ons
op Prins Albert 'n weeffabriek en 'n
museum. Die interessantste was seker
die besoek aan die Seven Arches . Daar
was dit ons voorreg om die grootste
private versameling edelgestee ntes in
die RSA te aanskou!Van Prins Albert at
het ons oo r die Swartbergpas gery na
die Kango-grotte.

Die Kango-grotte was n fantastiese
ervaring. Van die waagha!siges het selfs
die "Duiwel se skoorsteen " aangedurf.

Sater dagoggend is die groep dorp toe
waar die dames se inkopies gewisselhet
van volstruiseierdoppe tot rietstoele.
Alma! het ook die voorreg gehad om
oor die langste hangbrug in die
Republiek te stap. 'n Besoek aan c.J.
Langenhoven se huis was beslis die
moeite werd. Daarna is 'n besoe k
geb r ing aan die Hig h Ga t e 
volstruisplaas.

S o n d a g het oo k s y kwo t a
interessanthede opgelewer. Na die
o p pa k e n 'n be soe k aa n d ie
krokodilplaas is die reis see toe oor die
prag!ige Outeniquapas voortgesit. Die
toer is toe Sondagaand amptelik
atgesluit met 'n vleisbraai by mnr.
Matthews se strandhuis op Klein
Brakrivier. Daar kon die groep lekker
ontspan en swern,

Maandagoggend is Mosselbaai besoek
en 'n bootrit na Rob-eiland ondemeem.
Daarna is die lang pad na Wellington
aangedurf.

Ons opregte dank aan mnr. Matthews
vi r a! sy reelings vir die toer.

Henk Brand

EREKLEURE LANDSDI ENS

Agrer: Johan Vosloo (Timbavati-scaptog), Henk Brand (Junior
Springbo k-roekenning)
Vaor: Marietiie Viljoen (Prestas ietoekenningJ , Rina GOUW5

(Leierskaptoekenning)

Mnr. c.P. van der Merwe (hee lregs) Hoo/ku lruurbeampte van die Departement
Onderwys en Kultuur rydens 'n Landsdiensteierskapkursus. Saom met hom
verskyn v.l.n.r. mnr. A.S. du Toit, R. Gouws, M. Viljoen en H. Brand
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STAA~tAKERSBESTUUR

Agrer: T. Valsc henk, H. Human, H. Bra nd, J . Alberts
Voor: A. Neethling, G. Basson (voorsit t er), A. van de r Merwe (sekre.), M. Bredenkamp

STAA T MAKE RS VAN
DIE WAMAKERSVAI I B
Die jaar het verby gesnel en ons kyk
terug op 'n jaar wat seker nie bale
maklik vergeet sal word nie.

Ons het met 'n su kses voUe bring-en
braai-geseJlighe id afges kop . Dit is
gevolg deur ons Statiekamp op 'n plaas
buite Tulbagh. Die hoogtepun t van die
naweek was die besoek aan die
Steinthal-kinderhuis vir hawelose bruin
kinders.

By die jaarlikse Herfsfees op Wellington
het die Staatmakers hul stempel goed
afgedruk met 'n netjiese drilvertoning
tydens 'n parade wat geholJ is. Ons het
oak die stalletjies deur die nag bewaak.

Volgende op ons Iys was die Iandwye
Staatmakers konferensie wat vanjaar
op Wemmershoek gehou is. Tydens die
konferensie is ons veldkornetskap
aangewys as die aktiefste koUegegroe p
in Suid- en Suidwes-Afrika! Dit is ie ts
waarop ons opreg trots is.

Dit is gevolg deur 'n kegelbalkrag
meting tussen ons en SteJlenbosc h se

Staa tmakers. O ngelukkig het hulleons
naelskraap gewen.

Ons was oak vanjaa r verantwoo rdelik
vir die aanbied van 'n bale luisterryke
Republiekfees program me t "Die V1ag"
as tema. Die Zibi-week waarin die
omringende skole meer bewus gemaak
i s v a n romme lstro o i ing en
o mgewi n gsbewaring, het ge volg.

Uitstallings van pollebakkery, egte
wolprodukte en naaldwerk is in die
kafeteria gehou.

Dit was vanjaar ons voorreg om
gashere te wees by die Kaap landse
Staa tmakersaamtrek wat op Hawekwa
gehou is. Staatmakers van so ver as
Oudtshoorn was teenwoordig by
h ierd ie hoogtepu n t o p o n s
Statie kale nder. Dit was 'n baie
suksesvoJle naweek en baie lof het na
ons kant toe gekom.

Verder was daar nag mans- en
damesaande, komman do-, streeks- en
gebiedskampe, dienslewering by die
ouete huis , 'n kommando-inlywings 
funksie , projek Statiebloed, ens.

31
Ek dink elke Staa tmaker kan met trot s
teru gkyk op die jaar wat verby is. On s
het hoe hoogt es bere ik. Baie dankie aan
a1mal wat ons getrou onde rsteun het, in
d ie besonde r mnr. Schon , ons
skakeldosent. Maar die groatste dank
aan ons Hemelse Vader wat aI hierdie
dinge vir ons moontlik gemaak her.

AIle voorspoed vir volgende jaar se
bestuu r!

Hou Koers!

Ge rt Basson

STAATMAKERS:
AKTIEFSTE IN SUID
AFRIKA
Daar word elke jaar gedure nde
Paasnaweek 'n landwye konferensie vir
S ta a tmakers ge hou . Tydens die
konferensie word daar !Wee groat
toekennings gemaak, nl . 'n sk ild vir die
aktie fste S ta a t ma ke rsgroe p op
universiteitsvlak en '0 trofee vir die
akt ie fste S taa t ma k e rs groep op
koJlegevlak.

Dit was vanjaar die eerste keer dat daar
'n spesiale trofee vir kolleges uitgeloof
is, aangesien daar besluit is dat die
kolleges nie teen die universiteit e kan
meeding nie.

Op 'n semi-formele dinee rydens die
konferensie is die wenners van die
toekennings aangekondig_ G roo t was
ons verrassing toe ons aangeu.rys is as
die akt iefste groep op kollegevlak in
Suid- en Suidwes -Afrika!

Ons was oarstelp van vreugde en kon
met trots die trofee na WO K bring.

Staties , hou so aan!

Gert Basson
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ACS V·BEST UUR

Agter:E. Spomer, H. Nieuwoudt, A. Minnie. U. Viljoen, A. Swa rt, M. Erasmus. C. Ritter,
M. lJan Rensburg
Voor : R. Verrue. B. cc n der M eruie, mnr. D. de Villiers (skakefdosentJ, J. Hanekom. C.
Nel

ACSV
Die ACSV het vanjaar 317 lede gehad.
'n Groot hoeveelheid bedrywighede her
plaasgevind , wa ar al ons lede
saamgewerk het om ens ACSV·leuse :
"J esus is Koning", gestand te doe n.

Daar is 'n takk amp by Pinks terpark in
die Strand gehou. Dit was 'n voo rreg
om 'n paar Sportmanne vir C hrist us
daar te kon he. Die Wereldbiddag vir
Vroue het al die dames van e ns kollege
byeengebring waa r hulle as 'n eenheid
kon saambid.

Deur die loop van die jaar is ook twee
algemene vergaderings gehou. By die
eers t e g e lee n t h e id het d ie
twee lingbroers, Marius en Tertius de
Bruyn, hul getuienis deur sang aan die
studente oo rgedra . Die tw eede
vergadering het die vorm van 'n
koffiekroeg aangeneem. Studente het
hier ook die voorreg gehad om kennis

te maak met stranddienswerk en ons
ve rtrou dat meer studente geroepe sal
voel om stranddienste gedurende die
Desembervakansie te gaan hou , so ook
vir J esus te werk en hul eie geestelike
lewe te versterk.

E1ke Woensdagaand is 'n normaalklas
vir die kringleiers deur ds . Koos Smith,
ons studenteleraar, gehou. Die tak het
ook besoek van mej. Dolly Colyn,
re isende sekretaresse van die ACSV,
ontvang. Tydens haar besoek is Bennie
van der Merwe , voorsitter, in die
Boland substreekbestuur verkies.

Ons fondse is ook versterk deur
bydraes van srudante-ouers. Die
bestuu r wi! graag aan hulle baie dankie
se.

AI die dank en eer kom aan ens
Hemelse Vader toe vir neg 'n vrugbare
jaar in Sy Koninkryk.

Bennie van der Merwe

ONS SENDINGAKSIES
1987 se bedrywighede is ingelei met die
tradisione le stokbroodbraa i en
verwelkoming van die eerstejaars.

Ons het vanjaar voortgegaan met die
aanbieding van lees- en skryfklasse aan
ongeletterde plaaswerkers op vyfplase.
Daar is ook twee opleidingskursusse
aangebied waartydens ongeveer dertig
studente as instrukteurs opgelei is.

Vanjaar se Sendingwee k vanaf 1 . 5
Junie was weer 'n groot sukses ,
waarvoor ens God al die eer bring. Die
Maandagoggend se saalbyeenkoms is
deur ds. David Bliss , 'n plaaslike
sendeling, waargeneem. Ons her die
voorreg gehad om saam met die
Student eraad 'n groot bedrag aan hom
te oorhandig ter ondersteuning van sy
werk. Benewens die bidure wat elke
tweede pouse gehou is, was ander
hoogtepunte van die week o ns
koffiekroeg, filmvertoning, die besoek
van Hugenote-Kollege se geestelike
toneelgroep, ens . Die koffiekroeg veral
was 'n baie qeseende aand waartydens
studente spontaan getuig het wat God
in hul lewens vir hulle beteken.

Studente het ook hul Junievakansie
benut om vir die Here te werk. 'n
Werkerspan het twee weke lank Rundu
toe gegaan waar hulle 'n kerk vir die
Kavango's gaan bou het. Daar het ook
'n span na die Ceres -Witzenbergvallei
gegaan om ' n le e s -e n -s k r y f
instrukteurskursus VJr boervrouens
aan te bied .

Vir ens Sendingnaweek het ons die
Vrydagaand 'n vleisbraai gehou waar
almal om die vuur kon saamsing.
Sate rdagaand het ons geestelike
video's vertoon.

Ons laaste projek was 'n koffiekroeg
wat ens saam met die ACSV-bestuur
gehou het. Tydens hierdiebyeenkoms
het ens veral die stranddien ste
gepropageer. Vanjaar stuur WOK weer
twee spanne uit na twee strandoorde.
Ons dank God vir sy seen op ons jaar se
aktiwiteite en vir die voorreg om vir
Hom te kon werk.

C live Vertue

<
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DIE STUDENTE
EVANGEUSAsIEGROEP
VAN DIE N.G. GE
MEENIE WELIJNGTON

Reeds vroeg in die jaar het die Jeugspan
op 'n akt iewe hoe noot begin. Dit was in
die vorm van 'n spankamp op In plaas
naby Tulbagh. Die doel met hierdie
kamp was hoofsaaklik om ons jaar se
bedrywighede te beplan en ook om
mekaar bete r te leer ken. Reeds hier
kan ons aI die hegte band agterkom
waarmee studente van WOK en HK
aan mekaar verbind word en dat die
Here oo k hierdie jaar uitgekies het vir
groot dinge.

Ons her ens toegespits op drie groepe.
Daar is spesiaalvoorsiening gemaak vir
die voorskool se kinders tot st. 1, die 51.

2· tot 51. 4- leerJinge en die st. 5- tot st .
rG-kinders. Ons her verskeie kursusse
vir hierdie leerJinge aangebied en het op
hierdie wyse baie jong vriende ontdek.

N.G. Kerk·jeugspan o.L c. ds. Koos Smit

Oit was vir ons as span 'n wonderlike
ervaring om in al die gemeentes waar
ons opgetree hel, die ywer en geesdri f
van die kinders vir die werk van die
Here op te merk. Ons as span is ook in
ons eie geestelike lewe baie verryk deur
SO 'n optrede.

Ons het rydens e ns besoeke aan
gemee ntes oak onderskeide1ik die
oggend- en aanddienste behartig. Die
aanddiens wa s d ie hoogtepunt
waarmee 'n dag se verrigtinge a1gesluil
is. Dil het die vorm van 'n sang- en
ge lu ie nis ge lee nl he id aangeneem
waarby die hele gemeenle betrek is.
Hier is ook spesiaal aandag gegee aan
probleme rakende gebed. Dit was
rydens hierdie aandoptredes dat ons as
studen te die geleentheid gekry het om
dit wat die Here vir e ns doen met
medege lowige s te dee!' In e ns
getu ienisse kon ons oak die wonderlike
krag ervaar van Jesus waarmee Hy sy
diensknegre toerus .

Ons het elke Woensdagaand e ns
span byeenkoms gehad. Hier her ons as

'n groep studente uit twee kampusse
hande gevat en mekaar geestelik gedra.
Dit is ook hier waa r baie van die
studente ant woorde op persoonlike
probleme in hul lewe (geestelik en
emosioneel) gevind het . Deur die
uitbeweeg van die spanlede tussen hul
medestudente op die kampusse kon
ander oak dee l in die vreugde en
waarhede wat die span ervaar het.

Ons kan net met dankbaarheid opkyk
na e ns Hemelse Vader vir aIIes wat Hy
vir e ns gedoen het . Ons kan dit aIIes
met vrymoedigheid in Sv Hande plaas .

Ons opregte dank gaan aan ds . J .N.
Smith vir die toegewyde ywer waa rmee
hy e ns as span gelei he t.

Verder gaan ens dank aan WOK vir die
beskikbaarstelling van die voertuie vir
ens gebr uik. Dit was voc rwaar
onmisbaar.

Dankie ook aan a1mal wat e ns deur die
jaar in hut gebede aan die Here opgedra
hel.

J .N. Bezuidenhout
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SENDlNGKOMlTEE

Agter: M . En g e lbre c h t , H .
Nieuwoudt, 1. Vi/joen, H. Spreeth, J.
Bez uidenhout. H. Venter
Voor: R. Vertue, S. Bores, M. Botho

DIAKENS

Agter: T. Volschenk, E. Gelderblom,
S. Kersop
Voor: E. uon Wyk , 1. Vdjo€n,
M. Erasmus

Lees- en skryfkursus van die
Sendingkomitee
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NOODHULPLIGA
"Ken nis, Iiefde en diens" is 'n leuse wat
gedurende 1987 met oor gawe aan
WOK uitgeleef is. Ons tak van die
Noodhulpliga kyk dankbaar terug op 'n
baie suksesvolle jaar. Oanksy die
ondersteuning van die rektoraat en ons
skake ldosent, mej. De Kock, het die
bestuur voortgebou op die prestasies
van 1986.

Ons het met 'n hoogtepunt begin toe
vyftien lede suksesvol as instrukteurs
opgelei is. Honderd en agt lede kon
gedurende die jaar twee kursusse
voltooi. Ons dank gaan aan al die
instrukteurs en lede wat die bestu ur se
taak ve rgem akli k het. Ook n
besondere woord van dan k aan Ans u
Rossouw wat 'n noodhulpkursus vir
plaaslike laerskoolleerlinge aangebied
het.

Langs die sporlveld was ons lede baie
aktief. Oiens is by landlope en
rugbywedstryde gelewer. Van ons lede
het oo k diens verrig by Boland
rugbywedstryde en by plaaslike sk ole.
Ons innige dank gaan aan die lede wat
hierdie diens lewer, asook aan die
WOK·Rugbyklub vir hul finansiele
steun wat ons diens op die sportv elde
moontlik gemaak het .

Voorspoed vir die nuwe oestuur vir 'n
nag akt iewer 1988.

Mauritz de Vries

35

NOODHULPBESTUUR

Agter: K. Brown , J. du Pisanie , D. WenrLeI, A. Rosso uw
Voor: N . de Vries {voorsiner), C. GeJderbJom {sekre.}
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Die ge leen theidspreker by die WO K·
verenigingsafs luiting was dr. Joz ua
Serfontein, Hoojdirekteur Marine .
ontwikkeling Lion die Deporcemenc
LJon Omgeu"'ingsake

V.I.n.r. Dr. E. Smir. me v. G. Smit, dr.
J. Serfontein; mev. A Se rionein en
mnr. J.L Schon

WOEKER·REDAKSIE

Agrer: K. Kasse lman, L Horn, H. von Sc halkwyk, E.
Lombard, S. Mao rtens
Voor: I. Viljoen (subredak reur). C. Ho uenga
(redak rrise), A. Schillig

f

Vakdidaktiese uits taIlings was uanjaar 'n nuu tjie
tydens die Sangfees

.-

ROSA

==-
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UIT ONS KOSHUISE . . . -
37

H UIS BLISS
Oit is met groot trots en dankbaarheid
da t Huis Bliss vanjaar weer eens as die
koshuis op die WO K-kampus kon
uitblink.

Die talen tvolle groep eerstejaars het
hulle onder die knap leiding van
Chantal Cra ven vroeg-vroeg reeds
be wys deu r uit st ekend in d ie
eerstejaarskonsert te vaar.

Huis Bliss sal ook die "Country"
naweek as 'n groot hoo gtepunt onthou.
Met puik organisasie, spanwerk en
vroulike deeglikheid is allesbeplan - van
spookhuis tot dievlotbouery. Met sulke
ondernemingsgees en kundigheid het
Hu is B lis s vi r d ie t weede
agtereenvolgende iaar die ander
koshuise die loef afgesteek en met die
karnavaltrofee wegges tap.

So en behalwe die normale, maa k
hierdie koshuis ook voorsiening vir heel
eksklusiewe Bliss-bedrywighede. Oit is
juis hier waar die sterk tradisievastheid
en groepsgees waarvoor Huis Bliss
bekend is, ontwikkel en voortgebou
word. Die jaa rlikse talentaand is deur 'n
groo t gehoar bygewoo n war uiteindelik
bykans op hulle voe te was deur die
ritmiese k1ank e van die Blissorkes . By
ge lee nt he id van ' n insiggew ende
besprekingsaand is prof, Oiko van Zyl
as gasspreker ontvang; hy het die
dames toegespreek oo r die vrou en
haar verantwoa rdelikheid binne die
politiek.

Vanjaar se huisgeselligheid was 'n
spoggeleentheid wat in die Cape Su n
plaasge vind her.

Gereelde serenade groepies het ook
gedurende die jaar laataand hul k1anke
laat hoar, maar die afsluitingser enade
waartydens die hele koshuis elke
dosent by sy huis dank en vaarwel
toe gesing het, was 'n groot belewenis.

Vanjaar was 'n groo t suksesjaar, 'n
lank-onthou-jaar en vir die talle
vreugdes en voo rregte wat vir ons

KOSHUISLEIERS 1988

Agrer: s. uan Niekerk (Murray), L. uan Vuureo (Bliss), M. Vi/joen (Meiring)
Voor : M. Jouber t (N ouarre), H. Nieuwoudt (Wout er)
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Met ons koshuisnaweek het d ie
Murray-gees gese€vier en is Murray tot
'n nag hegrer eenheid saarngesnoer met
al ons "binnehuise" bedrywighede.

wat aangewys is as reserwe vir die
B o fa n d -n et b a ls p a n e n Ca r ina
Grobbelaar wat uitgestyg het tot S.A.
gimnas tiekbeoordelaar.

"We'll write your name up in the stars
...." Min het die Murray-djarre geweet
dat die woo rde van hul djarrelied nog
waar gaan word in 1987.

Hierdie woorde begin reafiseer met die
puik optrede van die Murray-dia rre met
die eerstejaarskonsert, en "Wat is 'n
huis sonder 'n Moeder" het skielik 'n
gewilde serenadetreffer geword.

Valentynsdag was fleurig en vol
opwinding en ro mantiek wat afgerond
is met 'n heerlike samesang by Navarre.

Leana Pretorius

G ala- en landlooptyd was 'n jolige tyd
vir die Murray-hailers met hul spesiale
gees . In albei gevaDehet ons die tweede
plek met trots behaaL

Maar WOK is mos ook 'n plek vir
skoonhede en Mej. "Country" moes
gekies word. Die Murray-hailers wi!
weer vir Liza Netto dankie se dat sy ons
naam so hoog gehou het en as prinses
gekroon is.

Die "Country"· naweek sal nie maklik
vergeet word nie, en ons wi! die SR
bedank vir al hulle moeite om die
reelings vlo t te laa t verloop.

Hierdie jaar kom daar nie net
skoonhede uit Murray nie, maar
Murray produseer toe ook ' n
bobaasredenaar. Baie geluk, EIrnarie
Lombard, met jou puik oorwinning by
die redenaarskompetisie. Ons is trots
op jour

HUIS MURRAY

Met sy pragtige, uitges tr ekte tuine en sy
gese lligeinterieur skep Meiring vir sy 62
dames 'n ware tuiste.

Valentynsdag sal nie makIik vergeet
word nie. Met twintig waatlemoene,
kerse en in wit gekIee, het die hele
Meiring na Navarre opgetrek. Saam is
om middemag geserenadeer en aan die
vru gte gesmul. Dit is mos wat van 'n
huwelikspaa r verwag word!

Die landloo p is honderd persent
ondersteun en vir span gees en (vroue-)
mood kry ons weer volpunte.

Die swemgala breek aan en die hele
Meiring daag in hul blou Tvhernpies Cn
nuutjie vir die jaar) op. Weer eens het
Meiring skoonskip gernaak en met 'n
eersteplek kosbuiswaarts gekeer.

Tydens die "C ountry't-naweek sorg
Meiring vir die kam avalkoningin, Adele
Weideman, (later een van die twaalf
finaliste vir die Mej. SA·kompe tisie) en
haar eerste prinses , Jeanette Basson.

In die vlorvoorkoms, vlotresies en
geld insameling beklee Meiring die
eerste, tweede en derde plek en dus in
die geheel 'n gesamentIike tweede plek.

Sa tussen al die bedrywighede deur het
ons oak twee damesaande gereel
waartydens ds. David Bliss en dr.
Lourens Steyn die gassprekers was.
Oak op die vooraand van die verkiesing
het ons die kandidate van die
onderskeie partye gelee ntheid gegee
om hul standpunte te ste l

Op sportgebied het Meiring taDe
presteerders gelewer. Baie geluk aan
Karen du Toit wat verkies is as kapteine
van die B-span vir die SA Kolleges·
tennisspan, Santie van der Westhuizen

Die huis geselligheid was 'n spogaand in
'n luuksehot el. O ns s to u ts te
verwagringe is oortref en so is die jaar
op 'n hoogtepunt afges luit.

Boland· B-span .
Hokkie

· Monita Bekker

- Nicola Mostert

Erekleure •H:Jkkie
Kapt ein van Eer
ste Hokkiespan
Boland-B-span .
Hokkie Die koshuisnaweek was soos altyd 'n

reusesukses : me t ' n ges laagde
· Anra van der Merwe Erekleure - Staat- damesrugby- en mansnetbalwestryd, 'n

makers visbraai, 'n sokkie wat oo r die 200
Slaag in Unisa- mense ge trek het , ' n wint er te e
sangeksamen, waartyden s Adele Weideman die
Graad IV met lof genoo ide spre ker w a s en ' n

S o n d a g mid da guits ta p pie met ' n
piekniek was dit 'n vol program.

Buitengewone prestasies behaal
gedurende 1987
- Linda van Vuuren Hoofdame van

WOK
Erekleure - SR
Trofee vir beste
vordering in Net
bal in hele Eo
lan d-unie
Kaptein van Eer
ste Netbalspan

- Sanet Matthee & ekIeure . Stu
denteleierskap

· Janene Koortzen & ekIeure . SR

38

moontlik was , bring ons ons dank aan
die Hemelse Vader wat ook hierdie
koshuis in Sy Hand bewaar.

· Elsah" Aggenbach &ekJeure. Lands
diens
NetballWbkaptei

NB. Graos wi! ons aBe Blissdarnes
uitnoo i no ons ret1nienaweek
wat uanaf 19 tot 21 Mei 1988
beplan word. Belangstellendes
kan so spoedig moontlik met
die primaria kontak ma ak.

Sanet Matthee

HUIS MEIRING
Soos elke jaar het Meiring met 'n hele
aantal mooi eerstejaars begin. Op 22
Januarie 1987 het hul senuweeagrig en
bang maar tog vol afwagring hier
opgedaag. Die orienteringsweek was
vol verrassings en het gewissel van 'n
modeparade totri visvangui ts tappie by
Navarre.
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Ons hu isgese ll ighe id wa s ' n
praggeleenrheid. Dankie aan Nanette
Visser en haar span wat aIIes so vlot laat
verloop het. Dit was werklik spesiaal en
'n he rinnering wat elke Murray-hal ler
met 'n glirnlag sal kan koester.

Die derde kwartaal word afgesluit met
die van verlowing van ons en Navarre
se tweedejaars . Baie geJuk! Ons sien uit
na die troue.

1987 was 'n hee rlike jaa r waaro p elke
Murra y -ha iler me t tr o ts en
tevredenheid kan terugkyk.

Baie sterkte , see n en voo rspoed vir
1988!

E1marie Keyser

HUIS NAVARRE 1987
Die jaar 1987 Ie bykans op sy rug . Met
nag net d ie eksamen wat voorle, is dit
met 'n tikk ie hartseer dat ek die jaar in
oensko u moet neem. Vier jaa r lank
was Navarre vir baie van ons 'n tuiste ,
maar nou het dit tyd geword a m hierdie
tuiste te verlaat.

Die jaa r was vol hoogr epunte, alhoewel
daa r ook teleurstellings was. Die nuwe
huisko mitee was van die begin af
sommer baie bedrywig. Eers moes ons
huwelik met Huis Meiring herdenk
word en daarna moes ons die Kersete
reel. Albei hierdie geleenthede is baie
suksesvol afgehan del. Daama moes
ons in aile ems begin voorberei vir die
eindeksamen en die aankoms van die
eerstejaars .

Die nuwe akademiese jaar het effe
teleurst eUend begin toe daar net vyf
eerstejaars by Navarre opgedaag het.
Hierdie teleursteUing is egrer gou
afgeskud. want daar moes begin word
am die huisgese lligheid te reel. Ons het
dan oak vanjaa r afgewyk van die
norrnale patroo n en 'n spoggeselligheid
in die Hotel Heerengracht aangebied.
Die ge leen theid was beslis d ie
hoogtepunr van die jaar.

39

Hokkiespeel(sr)ers sluil die se isoen of met 'n onkonuensione/e
usedsiryd:

rede lik selfuerseke rd vocr die aanuongsfluiejie

..... korn GROOT he/de skielik tor 'n ooJ!
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Tee n hierdie tyd was dit lank reeds
bekend dat oos oos kostJ.ri:ssuper
sou verloo r. Na nege jaar in Huis
Navarre het dr . Smit bes luit om 'n
rustiger huishouding op die been Ie
bring. Tydens 'n heerlike vleisbraai is op
'n gepasle wyse van ho m en Jonin a
atske id geneem. Ons is veel dank aan
hom verskuldig. Aan die einde van die
eersle kwartaal het hy die koshuis
verlaat en het mnr, en mev. Broodryk
ons nuwe huisouers gewo rd. Aan hulle
rig ons 'n hartlike welkomswoord.

Die en igs te noe me ns waard ige
gebeurtenis tydens 'n stil tweede
kwartaal was die herdoop van die
anneks 101 Huis Moles . Die derde
kwartaal het egter weer 'n hoogtepu nl
opge lewer melons koshuisnaweek. As
gevolg van geeie ondersleuning kon
ons die huisfonds uitbou en was ons
gevolglik in staat om die huisnaweek te
subsidieer. Na 'n baie geslaagde sokkie
die Vtydagaand, het die meesle van
ons, ten spyte van die swak weer, 'n
baie aangename dag in Bainskloof
deurgebring. Die naweek is atgesluil
mel 'n forme le ere waarheen die vier
dameskoshuise 50 primaries uilgenooi
is.

In die geheel kan ons die jaar as baie
suksesvol beskou, Ek wi! dan ook van
hierdie geleenlheid gebruik maak om
vir dr . Srnit, mnr. en mev. Broodryk, die
matrones en inwoners van Navarre .
asook die dameskoshuise baie dankie
Ie ~ vir die hulp, belangs lel!ing en
leiding wal ons van hulle o ntvang het en
die opofferings wal hulle gemaak het,

VII" almal wal volgende jaar hier
agterbly net hierdie een gedagte: Kyk
mel nuwe ywer na die toekoms en bou
WOK en Navarre 50 aansien verder uil .

Willie lane

HUIS WOUTER MALAN
Veertien sopna t, verskrikte groentjies
arriveer op die 22sle Januarie 1987 so
saarn-saam met to bui somerreen.
Sommer gou was hulle luis en die ratte
van die grool Wouter-famdie kon begin
funksioneer. Getrou aan ons tradisie
begin ons die jaar mel drie van die vyf
a kade miese loekennin gs . Els je
Zwiegers verower die prys vir die beste
vordering in Engels in die Iweede jaar en
Elzelle Maritz en Marlize Brand
o nd e rsk eid eli k vi r die hoogs le
akademiese punte en groottotaal in die
derde jaar.

Wouler was egter nie ner 'n akademiese
koshuis nie. Op die landsdiensloe r na
die Klein Karoo was 22 van die 30
loerlede Woulers en her ons dit
so mmer 'n Wouter-toer gemaak.

Op 24 Februarie 1987 wen Wouter vir
die vierde agtereenvolgende jaar die
landloop e n bewys hulle weer da t ons
die la ngste asems hel. Die eerste en
tweede plekke word ingeneem deur
Lista Nel en Ohna van der Merwe.
Chris Franken was die eerste man oor
die wenslree p en her ook vir Wouler
gehardloo p.

Die "Country"-naweek was vir ons een
grool lekkerte. Alhoewel ons sierwa
heel agrer in die optog gery her , he r ons
log die tweede meesle geld ingesamel.
Danksy ons sterk manne se vemuf en
ywer kom ons ook tweede in die
vlotresies op die dam.

Groot was ons vreugde toe die eerste
prinses vir Wellington 50 herfsfees ons
eie Kare n Wichmann was . Marisa
Vosloo her ook onder die eerste vyf
geland Valentynsdag was 'n grool
hoogtepunt toe al wal 'n Wokkiernan is
by ons kom eel het, 'n Mini-sokkie
daarna was onvermydelik. Die kroon
op die dag was natuurlik die serenade
so IUS50n die rooi angeliere.

Vroeg in die tweede kwartaal hou ons
huisnaweek. Vrydagrniddag wen ons
eie span die interkoshuis-stomstreke
kompetisi e. Vrydagaand sokkie ons 101

laa t en Salerdagoggend her ons stram
stram uit die vere geklim. Na 'n halfuur
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van wakkerwordoefeninge en 'n ontbyt
op die balkon her ons vrou edag in alle
ems begin. Daar was praatjies en
demonsl rasies oor velsorg, grimering,
blomme ra ngs kikkings , klerekasbe
planning, kleu ranalise en nog baie
ander. Ons oud-studente kon ook die
dag bywoon. Die aand het Ruben
Lennox gesorg vir ons grootste
geldinsameling mel sy oplrede in die
c.P. van der Merwesaal. Sondagoggend
hou ons studentekerk in die Goodnow
en daarna sluil ons die naweek at rnetn
vleisbraai in die Engeltjiebos.

Vir die derde agrereenvolgende jaar kry
'n Wouler die eersle "pos" in die kollege
loe Ale thia Visser op 11 Junie vir alma!
wys hoe dit gedoen rnoe t word. Twee
maande later word sy op ons eie kermis
aangewys as die vrou van die jaar .

Ons huisgeselligheid in die President ·
hotel in Seepunt was die hoogtepunl
van die jaar . Wal kan dan nou meer
romanties wees as 'n aand in die Kaap
se deftiqste hotel,

Ons s luit die jaar at mel ons deelname
aand die koorfees. Ons hele koshuis
neem dee l as een reusekoor. Ons leuse
is mos: Spanwerk is goud werd!

Duif Kranz
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beskik hierdie k1ub oak oar aIIes wat
nodig is am daarvan 'n lewenskragtige
vereniging te maak.
Mev. M. Joubert

•

HUU.E TREE urr NA JARE VAN GETROUE DIENS

Agler: Mev. Katriena Williams (Huis Murray · 10 iaar)
Vocr. Mew. Sa rah V"1SQg;e (Huis Wouter Malan· 30 ksar), Susan Muller
(Novorre- 18 jaor} en mev. Rosy Jacobs (Huis Bliss · 22 jaor)

KAMNANDIE·KLUB SE BESTUUR VIR 1988

Agter: Mew . G rietjie Joubert en Andelien Louw (addisione/e lede) en mev. Lenie
Smit (teso uriere)
Vocr: Mew . Nellie Shand (uoo rs.), Lilly Maart (sekretaresse) en Alma Pietersen
(anderuoors.)

Omdat hierdie k1ub 'n unieke aard het ,
is die geleenthede ruimer en die
uitdagings groter as die gewone.
Tesame met entoesiasme en dryfkrag

'I
, //
/

Oat die koshuise die hartslag van WOK
vonn, sa! sekerlik nie betwis kan word
nie. '0 Sterk, maar soms verskuilde
klop, Ie juis in die geledere van die
koshuiswerkers opgesluil. Daa rom was
dit vanjaar met groot trots en
opgewo ndenheid da t die koshuis
werkers hul eie k1ub, Die Karnnandie
k1ub, gestig het. Sprekencl van die naam,
wat "dit is lekker hier" beteken, het
hierdie k1ub dimensies van groepsbou,
opvoedkundige en kulturele ervarings
en ontspanning binne hul normale
werksdag ingebou.

Reeds 'n geruime tyd het die
ko shuismat rones die gro eie nd e
b eho eft e aa nge voe l da t d ie
moontlikheid van 'n selfverrykingsge·
leentheid ontgin moet word. Met die
ee rs te byme kaar koms het die
oorweldigende alwagting die nodige
oortuiging vir die bestaansreg vir so 'n
klub gebied.

Vanjaar het die klem hoofsaaklik op die
wye spektrum van vrouwees geva!.
Groeps lede is opnuut bewus gemaak
van die noue verwantskap tussen elke
aspe k van 'n vrou se persoanlike
behoeftes en haar verantwoo rdelik
hede 1.0.v. haarself, haar gesin en haar
gemeenskap. '0 Positiewe lewens
houding en hant ering van omstandig
hede is ook onder die loep geneem.

Hierdie vertrekpunt is juis gekies om
elke k1ublid weer 'n vars gevoel van eie
waarde t. O.V. vrouwees te laat ervaar en
sodoende die grondslag vir verdere
selfverryking te vonn.

Die vergaderings verloo p baie
infonneel en maksimum dee lname
word de ur gro e p wer k ve rk ry.

Benewens die onderwerp bespreking, is
daar by elke byeenkoms uit eiegeledere
'n nuustak wat wetenswaardighede vir
die vrou bring, terwyl 'n ander groep 'n
prak tiese wenk vir die vergadering
de monstreer. Ter afwisseling is daar
oak gereelde voordraq-, musiek-of
prosabydraes deur die werke rs self.
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KOSHUISWERKERS
STIG H UL EIE KLUB
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SPORT . . . SPORT . . . SPORT . . . SPORT

LEWENSREDDING

Agter: G. du Toit, N. Mosten K. Franken, L. Kitshoff, £ Sterley, S. liOn Nrekerk, L. de Joger, Z.Bock, J. Neethling
3de ry: M. Mosten. F. Loubser, S. de Lange, Y. Geldenhuys, Y. Brand, M. Vos, T. Moste rr
2de ry: A. Kotze , C. Grobbelaar, mej. E. Jordaan, J. Bossart, A. du Toit, R. liOn der Merwe
Voor: C. Burger, M. von Coller, C. Petersen, L. Kelly

L.O.-VERSLAG
Ondanks die kwynende gelal manne op
WO K het ons L.O.-departemenl
vanjaar baie geed gevarder.

Ons was tien L O.-manswalvanjaar die
derdejaarskursus gevolg het. Hierdie
lien het ingesluil ses vierdejaarstudenle
en vier derdejaars tudenle .

Saos in die verlede rnoes ons vanjaar
weer sekere aktiwiteite aan bied Ons
eerste ak tiwiteil was die altyd-beie-

gewiJde landJoop. Ondanks 'n paar moee
studenle was dit 'n baie groa l sukses .

Na die landloap het ons 'n swemgala
aa ng e bie d . Die dag he r mooi
saamgespeel en weer eens was dit 'n
genotva Ue gelee nlheid

Later in die eersle kwartaal her ons
suike rkaske nades aangebied op
Wellington se rugbyveld. Hier het ons
oak gebruik gemaak van a ns eerste- en
tweedejaarmanstudenle.

Ons L.O.-mans kry gereeld praktiese
a pleiding deurdat ons elke Dinsdag
L.O.-lesse gaan gee by die Laerskoal
Hugo Rust. So ward a ns dan voarberei
am eendag geed voarbereide L.0 .
a nderwysers Ie kan wees.

Danksy goeie an dersleuning van die
res van die koUege was die aktiwiteite
wat ons aangebied het baie geslaagd.
Ons wi! mnr. Kitching bedank vir sy
hulp deur die jaar.

Altus Swart
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Wat die skeidsregtingsopleiding betref,
gaan ons elke jaar net van krag tot krag.
Ons beskik oor 52 gegradeerde

die onderskeie koshuisspanne hel oak
elke week afrigting ontvang.

Ons het 'n baie bedrywige jaar gehad en
ons speelsters het regtig hul beste
gelewer. Tydens die Bolandproewe
word Chantal Craven vir die Junior
Bolandspan gekies en Santie van der
Westhuizen as eksta reserwe. Tvd ens
die S.A. Kolleges-netbalweek te Paarl
behaa! die lste span 'n vjerde plek in die
A-afdeling. Oil was die hoogtepunt van
die jaar en die speelsters het in 'n
feestelike stemming die week baie
geniet.

afrigtingseksamen. Sy tree op as
beoordelaar en hoofbeoorde!aa r by
verskeie interprovinsiale kompetisies.
Ons is dankbaar vir die hoe standaard
van afrigting en die hoe hoagtes
waartoe sy haar gimnaste aanspoor.

ATLETIEKBESTUUR
Agter: D. Lombard, G. LOUlU, H. Mostert, K. Uren, C. Beukes
Voor: A. von der Merwe , L. Nel (sekre.), M. de Vries (klubkaptein), C. Burger

Mev. Anna Cillie

Ons netbaIdames het nog eens 'n
hoogtepunljaar beleef. In die begin
skop ons af met ' n hee rl ike
vriendskaplike toemooi leen die
Ty gerbe r gse Te c h niko n . T we e
gekombineerde spanne hel deelge
neem en good gevaar.

NETBAL

Op Saterdag, 21 Maart 1987, vind die
openingstoernoo i te Stellenbosch plaas
en ons skryf vier spanne in. As gevolg
van die Herlsfees was dit nie die vier
beste spanne nie, maar nogtans vaar
ens goed. Mel 'n ledetal van 1% kon
ens spag met lwaalf spanne waarvan
agt spanne elke Saterdag ligawedstryde
gespeel het, Die ander spanne asook

In totaa! het 22 gimnaste saam 51
medaljes en trofee gewen waarvan 27
go ue med alj es was. Die t wee
gevorderde gimnaste het ook baie good
gepresteer en saam drie goue medaljes
gewen.

Sewe-en-veert ig gimnaste is hierdie jaar
vi r Boland kompet is ies ingeskry!.
Veertig van die gimnaste verwerl
Bolandkleure en een word gekies as
reser we - die meeste provinsiale
gimnaste van een klub in die Boland.

44

GIMNASTIEK

Theres e Kilian het op die S.A.
Junior kampioenskapbyeen koms in
Durban 'n algehele eerste plek in Graad
5 verower. Hierdie gimnas het indie jaar
en vyf maande wat sy gimnastiek
beoefen nog nooit anders as eerste
geeindig nie.

Twee-en-sestig gimnaste het vanjaar
afrigting in kompeterende gimnast iek
ontvang ; ens kan met trots terugkyk op
'n goue jaar wat verby is .

Vroeg in die jaar het ons laerskool
nu welingspan baie goe d in die
spankompetisies gevaar. Die hoerskoo l
-nuwelingspan het aI hul kompetisies
gewen tot by die van die S.A.
Nuwelingspankompetisie waar hulle
naelskraap tweede geendig het.

Mejj. Suzette Pretorius en Cecile
Pieterse woon 'n gimnastiekkursus
gedurende Meimaand by. Gewapen
met waardevolle kennis kwyt hullehulle
good van hul taak as afrigters van die
beginnergimnaste. Baie dankie aan die
twee dames op wie ons altyd kon
staatmaak. Hillvriendelike tog besliste
optrede is 'n bate vir die klub.

'n Spes iale woord van gelukwensing
aan Carina Grobbelaar, wat gedure nde
die Junievakansie in die Nasionale
Beoardelaarseksame n slaag. Sy slaag
oa k in haar S.AAG.U.· vlak 1-

Mnr, Daan Krugel help mej. C.
Grobbelaar met die afrigting van die
glade en gevo rderde gimnaste. Mnr. D.
Krugel slaag dan oak in sy Vlak 1
afrigtingseksa men.
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; .Netbal tl) Netbal .

Die netbalb estuur wens a l die
be kerwenners hartlik geluk met huJ
mooi prestas ies, as oo k die twee
speelsters wet vir die Bolandspan
gekies is. 'n Baie spesiale gelukwensing
aan Chan tal Craven wat tydens 'n
Hantam-toernooi in die O.2I·B·span
van die Boland gespeel het, en

spanne was onderskeide6k ligawenners
in die twee uitdaagkompetisies wat daar
was .

Ons speelsters het oak verskeie
kursusse bygewoo n, onder andere
afrigtings· en skeidsregtingskursusse.
'n Paar studente het oak as afrigters
van skolespanne opgetree.

Tydens die afsluitingsgeselligheid van
die BoIand·netbaIunie wat vanjaar 30
jaar bestaan, ontvang WOK nege
bekers en trofee waarop ons voorwaar
trots is. Die Iste , 2de, 4de , 7de en Bste

ETBALBESTU UR
Agter: H. Keyser, S. NothTlllgeL N. Mostert, C. Crcoen, G. Louw, C. du Toit, W. Albertyn
Voor: L Talken, Y. Geldenhuys Isekrerc -essej, E.C. ()ys (skakeldose nti, E. Aggenboch
(klubkaptein, voorsit ter}

waartydens skeids regters gegradeer is.

ske idsregters waarvan twee S.A· C·
gradering het , nl. Yolinda Geldenhuys
en E ls a b e Aggen bac h . D ie
skeidsregrers kry baie goeie opleiding.
Die gradering is streng en elke
skeidsregter kan trots wees op haar
gradering. Die nuwe skeidsregters is
deur reeds gegradeerde studente onder
leiding van Elsabe Aggenbach opgelei.
Aan die begin en einde van die jaar was
daar verskei e in te r ne toe rnooi e
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SAO·KOLLEGESSPAN

dan kie gaan aan mej. Uys vir al haar
reelings, organisasie, opo ffering en tyd,
Ons waardeer haar entoesiasme om
net die beste vir ons as studente te bied.
Dankie da t ons op u kon staatmaak.
Laas tens dank ons God dat ons Ho m
oak kan eer deur middel van ons netbal;
dis voorwaar 'n voorreg om aan sport te
kan deelneem . aan Hom al die dank.

Elsabe Aggenbach

'n skakel was in die 1987-netba!kett ing.
Hartlike dank aan mejj. E. Jacobs en E.
Ziets man wat gehelp het met die
afrigting van die span ne : ons weet dat
dit baie opo ffering en toewyding geverg
het en oris waardeer dit opreg. Baie
dankie aan die netba!bes tuu r vir al hul
harde werk. Graag bedank ons oak al
die skeidsregrergradeerders vir hul
hulp met die gradering. Die groa ts teMy opregre dank aan elke student wat

Agrer: A. Kotz e, T. Voisch enk, C. du Toir, C. CrC1Jen, 5. Nothnage~ A. Visagie
Voor: E. Vorsrer, M. Viljoen. L van Vuuren (kapr.), S. uan der Weschuizen
Afwe sig: Mej. E. Jacobs

aangewys is as die doe l met die hoogste
doelgemiddelde. Baie geluk aan Y.
Geldenhuys met die verwerwing van
haar S.A. C. gradering, en oak aan
Linda van Vuuren wat aangewys is as
die speelste r wat die beste vordering
gemaak het. Baie geluk aan Huis
Meiring wat die koshuiskompetisie
gewen het .
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EERSTE NETBALSPAN
Agte r: A. Kotze, C. Crauen, £ Vorster, C. du Toit
Voor : S. va n der Westhuizen, L van Vuuren (kapt.). M. Viljoen
A/wesig: Mej. E. Jocobs

47

VYFDE NETBALSPAN

Agter: £ Swiegers, T. Volschenk, S. van Eeden,
M. Gunter, M. Marcus
Voor: H. Keyser (kapt.), mej. E. Uys, S. Prerorius
A/w esig: T. Bothmo
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TWEEDE NETBALSPAN

Agrer: C. Beukes, J. Besson, G. Louw, S. Kersop ,
A. Visagie
Voor: Y. Geldenhuys {kapt.}, mej. E. Zietsmon, E.
Aggenboch

DERDE NETBALSPAN

Agrer: S. NothnageL A. de Longe. H. Nieuwoudt, L Kelly
Voor: N. Mostert, L. Tolken (kept .)
Ajwesig: C. Barkhuysen

AGS TE NETBALS PAN

Agrer: F. van der Meruse, N. Muldowney, J.
5 teenkamp, C. Ie Riche
Voor: C. Burger. J. Hanekom (kept.). C. Moller
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NETBAl: VIERDE SPAN

Agter: P. Verwey , L. Hickman, M. van Coller, E. Small, K.
du Toit
Voo-: W. Albertyn, mej. E. Zietsman , M. Vas

49

SESDE NETBAl SPAN

Agter: L. Stander, 1. Bothma, L Kitshoff, A. van der
Meruse . M. Pentz
Voor: M. Gunter, mei. E.C. Uys, C. Smit (kapt.)

SEWENDE NETBALSPAN

Agter: L. Nei, 1. Human, C. Rousseau , M. Pentz
Voor: M. Kroukamp, R. du Plessis (kapt.), C. Moller
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EERSTEJAAR·EERSTESPANSPELERS

Agter: G. cIu Toit (tennis, netbal), J. Hamman (rugby), H. uan der Merwe (hokkie)
Voor: C. Crauen (netbol), L. Muller (tennis)
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. HOKKIE X HOKKIE .

EERSTE HOKKIESPAN

Agter: T. Mostert. E. Craven, L. Hermann, T van der Westhuizen, N. Mos tert, C. Petersen
Voor: L. Rabie, M. Bekker (kapt.), mej; E. Jordaan, E. Carstens (a/kapt.). H. van der Merwe

HOKKIE
Die WOK-hokkieklub hel vanjaar weer
vier spanne in die liga ingeskryf. 'n Baie
gee ie spangees her dwarsdeur die
seisoen in die spanne geheers . Geeie
samewerking is te aile lye van die
speelsters verkry. Ons is dankbaar da t
daar gee n emstige beserings was nie en
dar spo rtmanskap geseevier het,

Baie geluk aan Amanda du Toit en haar
derde span wal eerste in hul liga

geeindig het. Ons wil oak S. Louw, T.
Mostert, N. Mos lert en M. Bekker
gelukwens met hul verkiesing to t die
Boland-B-hokkiespan.

Ons opregte dank aan Sonia Louw wal
bereid was om vanjaar neg vir ons te
speel. Sy's 'n ware slaalmaker!

Baie dankie aa n mej. E. Jorclaan vir die
afrigting van die vier spanne. Baie
dankie oak aan Johan Moslert war
altyd bereid was a m te help as ons hom
nodig gehad her .

Baie geluk aan Talita van de r

Weslhuizen mel haar gradering as
skeidsregter.

Die seisoen is afges luil mel 'n weds lryd
teen die dosenle . Mm . C. Kilch ing hel
hom as 'n baie knap doelwagter bewys.
Ongelukkig kon die dose nle nie die mas
teen die ee rste span opkom nie .

Aan al die hokkiespeelslers wal
vertrek, wil ons dankie se vir hulle
bydraes. Ons gaan hulle mis. Vir die wal
agterbly . onthou, daar is nel een WO K.
Geniel dit.

Manila Bekker
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TWEEDE HOKKIESPAN
Agrer: T. Sinclair, J. Delport, H. uan der
Merwe, S. Matthee, M . Ie Raux , W. Westroad
Voo r: E. Sterley, G. de Beer (kapt.), mej. E.
Jordaon, F. Rabie (o/ kap t.) , L Ccereee

VIERDE HOKKIESPAN

Agter: L. Coeuee. K. Franken, F. Loubser,
T. Hom. K WIChman, D. du Plessis, J. Klapper
Midde/: L. de Jager, G. du Torr.M. wan Rensburg
(kapt .), mej. E. Jordaan, S. Potgieter
Voo r: M. C illiers, M. Schreuder

DERDE HOKKIESPAN
Agrer: M. Mastert, A. ucn Zyf, A. GriebenauUJ,
K. Jansen, M. Visser, Y. Brand, S. Bez uidenhout
Vaor: K. Kosselman, M. Kotze, mej. E. Jordaan,
A. du Toit (kapt.), Z. Bock
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Agler : T. Mostert (BoIand·B; hokkie). M. Bekk er (Boland-B;
hokkie}, N. Mosten (Boland-B; hokkie)
Voor: C. Crouen (Boland 0(21-B; netbal)

Riel Ferrefrc . Lid van 5.A.-Kollegesrugbyspan (Speel tee n die
Transvaalse Rooibokk e)
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EERSTE TE NI SSPAN (GEMENG)

Agler: L Muller, A. Schillig, C. du Toit, C. Franken, N. Mostert
Vaor: R. Nothnage l, mnr. J. Schreuder, K. du Toit, F. Pau w

TENNIS
One spanne her vanjaar in liqas
dee lgeneem. Hierdie spanne het baie
goed gevaar - die eerste span het derde
in sy liga geeindig. Fanus Pauw wasook
lid van 'n Boland-uitnodigingspan war
teen die Noordweste op C1anwilliam
gespeel het.

Gedurende die Aprilvakansie was
WOK die gasheer vir die Kaaplandse

Kollegestoemooi en weer eens het
sowel die man- as darnespanne baie
goed gepresteer en die eerste keer in
die geskiedenis daarin geslaag om beide
kompetisies te wen.

Die volgende spe lers is na aJloop van
die toernooi vir die gekombineerde
span van Kaapland verkies en her aan
die Suid-Afrikaanse Kollegestoemooi in
Port Elizabeth deeJgenee m:

Mans - Fanus Pauw (kaptein) en Riaan
Nothnagel
Dames - Karin du Toil (kaptein) en
Nicola Most ert

Fanus Pauw en Karin du Toil is ook
tyd en s d ie S u id -A fr ik a a ns e
Kolleges toe mooi onder sk eidelik as
lede van die S.A Kolleges- man- en
damespanne verkies.

J .H_Schreuder
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EERSTE TENNISSPAN (MANS)
Agter:M. Oliuier, M. Verme ulen, A. 5chillig, C.
Franken
Voor: R. Nothnagel, mnr. J. Schreuder. F.
Pauw

•

•

Agter: L. Muller, C. du Toil, L. Kelly
Voor: K. du Toit, mnT. J. Schreuder, N.
Mostert

EERSTE TENNISSPAN (DAMES)

TWEEDE TENNISSPAN (GEMENG)

Aqter: L. Kelly, M. Olivier, M. Vermeulen, E.
Brand. L UQn Vuuren, M. de Kferk
Voo-. J. Hamman, mnr. J. Schreude r, M.
& kker, mnr. R. Badenhorst
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SPORTAFSLUITINGSGESELLIGHEID

en EET ....

Die geleentheidspreker was prof. Frikkie Theart uan die
Departement L.O. op 5tellenbosch
V.1.n.r. Riel Ferreira, T. Masten (beste sport
presteerders L1ir 1987), prof. Thean , rrtnr. H. Reyneke

EET .Nasionale sport:

en .... . gesefs
(en die ken die eregas .

com Kallie K riel, doenJ)
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RUGBY ~ RUGBY .

RUGBYBEST UUR 1987

Agrer: MnT. M .J. OdendaI, C. Arangies, J. Giliomee (sekret arisJ. mnr. C. Kitching, M. O livier, K. Uren (hlJfpsekreroris)
Voo r: Mnre. J.N. lJan de r Menue (penningmeester), H.J. Reyn eke (onderuoo rsitter), dr. E.Sm it fbeskermheer), mnre. M. Broodryk
(uoorsitter) en H.N. Basson

RUGBY
Die 1987-rugbyseisoen hel begin rnetri
vriendskaplike wedstryd teen die
Tygerbergse Tegniese Ko llege .
Alhoewel dit nog vroeg in die seisoen
was, was die gehalte van die wedstryde
van 'n bevredigende standaard.

Gedurende ons eerste seisoen in die
Plattelandse Liga het ons spanne hul
good van hul taak gekwyt. Die eerste
span het derde in die liga geeindig
lerwyl die tweede span op hulle beurt as
oorwinnaars uit die stryd getree het en
gevolglik die beker in hulle liga verower

het , Oak die derde span hat good in hul
liga gevaar as die gelal klubled e in
gedagte gehou word.

Tydens die Junievakansie het ons die
koOegeweek te Johannesburg by die
G o uds tadse O nderw ys ko l/ e ge
bygewoon. WOK hel baie goed gevaar
en twee van hul drie wedstryde gewen.
'n Spesiale woord van gelukwensing
aan Riel Ferreira wat vir die S.A.
Kolleges se A-span gekies is, terwyl
Tertuis Giliomee en Henk Brand vir die
SA Kolleges se B-span gekies is. Riel
Ferreira was oo k 'n gereelde lid van die
Boland-span, al was dit op die
reserwebankie.

As daar leruggekyk word op die
afgelope seisoen, het daar een sterk
eienskap onder die spelers na vore
gelree: deu rsettingsvermoe. Sonder
hierd ie veggees wat die manne
geopenbaar het , sou ons as rugbyklub
met 'n klein aan tal lede nie kop bo waler
kon gehou hel nie. Ons wildus ook van
die geleenlheid gebruik maak om aan
alle spelers , afrigters en beamptes
dankie te se vir hul bydrae gedurende
die afgelope seisoen. Mag diegene wat
o ns vanjaar verlaat, moo i herinneringe
van ons klub saamneem en met tro ts en
dankbaarheid onthou wal WOK vir
hulle beteken het.

Marius Olivier
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TWEEDE RUGBYSPAN (WENNERS VAN DIE PlATTELANDSE TWEEDE U GA)
Agter: 1. Spomer, M. de Vries, H. van Schatkwyk, R. Net, 1. Preumus; A Nagel, M. Joubert
Middel: N. Prerorfus, C. Schmidt, K. Uren, A. Minnie, W. Lane, A. BrundYn. L Spies, C. Franken
Voar: A. Swart (a/ kapt.), dr. E. Smit, F. Brand (kapt.), mnr. H. Reyneke, mnr. H. Broodrvk

DERDE RUGBYSPAN

Agler: J. Vosloa, L Fourie, F. Pauw, H.
Mastert , L. van der Watt. B. Basson
MJddel: A. Esterhuyse, D. uan Wyk, C.
Schmidt, W. La ne, D. Lomba rd, M.
Bredenkamp
Voar:K. von Schalkwyk (o/kapt.), dr. E.Smit,
R. Nothnagel (kapt.), mnre. T. Odendal, M.
Broodrvk
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WOK·TOERSPAN NA
SA KOLLEGESTOER·
NOOI

Agre r: R. Ferreira, B. van der
Merwe, A. La ubscher , J.
Hamman, D. Net, H. Strauss,
F. Pauw
2de ry: W. Fourie, J . G iliomee.
D. Meyer, K. Booth, M. vcn
Schalkwyk , J. uan der Vyuer,
D. Wentzel
3d. ry: C. A rangies, H. Brand,
(o /kept.i, mnr . H N. Basson,
M. Oliuier (kapt.), E. Brend
Voor: N. Pretorius, P. Masten ,
T. Giliomee, L Spies

"'/ :,., ;, .

EERSTE RUGBYSPAN

H 'Agter: B. von der Merwe, A.
Laubscher, J . Hamman, R.
Ferreira , H. Strauss , W.
Fourie, K.Booth
Agter: A. SchiIlig, T. G iliomee,
J. Giliomee, D, Meyer, M. uon
Schalkwyk , J. ue n der Vyuer ,
D. Wentzel
Middel: H. Brand (o/ kapt.i, dr.
E. Smit, M. Olillier (kept.i,
mnre. B. Basson, M. Broodryk
Voor ; C. A rangies. P. Masten,
L S pies

Gedruk aeur Boland Drukpers
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