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Saritha se hart brand vir ander
 Die Ina Paarman-fondsinsamelings 

projek is jaarliks 'n doring in menige 

dogter se vlees en brand soms 'n gat in Ma 

of Pa se sak, maar een gr. 9-leerder het 

bewys dat met 'n bietjie moeite die projek 

veel meer kan beteken.
Na baie aanmoediging van die 

onderwysers aan leerders om tog hulle 

produkte te verkoop, is die drie 

topverkopers in die skool ook aangewys. 

Hulle kan dan 10% van die geld wat hulle 

ingesamel het, terugkry.
Saritha Vorster het 'n allemintige R15 

000 ingesamel! Chenique Jonker met R11 

Christi Dempers
000 was tweede en Sumari Janse van 

Rensburg met R9 150 derde.
Saritha het met haar projek bewys dat 

iets soos die Ina Paarman-projek veel 

verder as Oranje kan strek en baie mense 

kan help.
Dit was in haar Duits-klas dat ander 

toevallig uitgevind het waarom sy haar so 

vir die projek beywer het. Mev. Brigitte 

Botha het eerste agter die kap van die byl 

gekom. Saritha se geld vir 'n Duits-boek 

was nog uitstaande en mev. Botha het 

haar spottenderwys gevra of sy nie 

sommer die geld wat sy gewen het 

Vooruit het 'n Fotokompetisie vir Oranje-dogters aangebied. Die foto's wat ingeskryf is, is op die skool se sosialemediablaaie geplaas en die foto met die meeste “likes” is as wenner aangewys. Linde Joubert (gr. 10) se foto het 
met 482 “likes” as wenner weggestap. Haar foto het van die eerste plasing af vir Vooruit se Instagram-volgelinge kop en skouers uitgestaan. Linde vertel dat dié foto op 'n Sondagmiddag in gr. 8 in 'n sonneblomland op die pad 
terug koshuis toe geneem is. “Dis vir my spesiaal omdat dit my aan die eerste naweek saam my nuwe Oranje-sussies herinner,” sê sy. Die ander dogters op die foto is Milah de Klerk, Magé Troskie en Liénke Ferreira. Sien die 
ander toptien foto's op bl. 5.

daarvoor wou gebruik nie. Saritha het 

verduidelik dat die geld nie vir haar 

persoonlike gebruik is nie en so het haar 

storie van onbaatsugtige naastediens op 

die lappe gekom.
Saritha was in haar tuisdorp, 

Reddersburg, deel van die Landsdiens. Sy 

h e t  d e u r  d i e  L a n d s d i e n s  b y  

liefdadigheidsprojekte, spesifiek by die 

Pres. Kruger-kinderhuis op Reddersburg, 

betrokke geraak. Saritha het toe besluit 

indien sy een van die topverkopers was, 

sy die geld in haar gemeenskap sou 

terugploeg.

Saritha het nou die geld aan die 

kinderhuis gegee aangesien sy meestal 

Ina Paarman-produkte aan mense op 

Reddersburg verkoop het. Saritha het 

groot planne vir die toekoms en hoop 

om nog 'n projek aan te pak wat ander 

mense sal help.
Die drie wenklasse is vanjaar gr. 9C, 

eerste, gr. 11C, tweede, en gr. 9B, derde. 

Gr. 11C was mev. Elna Rood, wat verlede 

jaar afgetree het, se registerklas en het 

die afgelope drie jaar die kompetisie 

gewen, maar hulle is vanjaar deur gr. 9C 

onttroon.
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“Dit is 'n kans wat jy net een keer in 'n 

leeftyd kry,” sê Emma Fouché oor week 

wat die gr. 9's by die buitelugskool by 

Hobhouse deurgebring het. 

Die buitelugskool is 'n geleentheid vir 

gr. 9-leerders om mekaar en hulself beter 

te leer ken. Emma het ontdek dat sy meer 

avontuurlustig is as wat sy gedink het.  

H a a r  r a a d  a a n  t o e k o m s t i g e  

buitelugskoolbesoekers is dat hul vroeër 

en vinniger by die storte moet kom om 

warm water te kry.

Mevv. Iris Viljoen en Carien James 

(klasbestuurders) en mev. Brigitte Botha 

(graadvoog) het die leerders vergesel en 

het ook entoesiasties aan van die 

aktiwiteite deelgeneem.

Die leerders se gunsteling-aktiwiteite 

was  d ie  h indern i sbaan  en  d ie  

lanternbekruip. 

Volgens Lara Delport het sy baie van 

haar vriendinne beter leer ken en selfs 

nuwe vriendinne gemaak.  

Chaneke de Koch het geleer om mooi 

te dink voordat sy praat, “want wat jy sê 

beïnvloed mense en kan hul seermaak”. 

Nicole Dreyer sê dat sy geleer het om 

in 'n span te werk, mekaar aan te moedig 

en te ondersteun. Nicole beveel aan dat 

leerders positief moet dink en eerder op 

die goeie dinge moet fokus. Die glas is 

half vol of half leeg; dit hang af van hoe jy 

dit sien. 

Abi Opperman sê dat jy met die regte 

gesindheid moet gaan en dat 'n 

noodhulpsakkie baie nuttig is as jy 

bergklim. 

Volgens Lara is “wetwipes” 'n moet. 

Jada Cloete sê dat die ottergat baie 

lekker was en dat dit lekker was om vuil te 

word, want in die stad gebeur dit nie baie 

nie. 

Dalene Van Zyl sê: “Die ottergat was 

nie so erg nie, 'n mens moet net seker 

maak jy sluk nie van die water in nie. So, 

hou jou mond toe want, die water daar 

binne proe baie sleg.” 

“ 'n Jaar het weer verby gegaan en jy 

het ook nie stil gestaan, maar steeds 

vooruit gegaan.”
So het Oranje se Verjaardaglied weer 

vanjaar by die Vrouemonument 

weerkl ink toe die sowat 1300 

preprimêre, primêre en sekondêre skool 

se leerders byeengekom het om die 

skool se 112de verjaardag te vier. Voor 

die monument het rye en rye oud-

Oranjes gesit, van heinde en ver in 

Bloemfontein vir die reünienaweek, 

opgewonde om mekaar na vyf, tien en 

selfs 70 jaar weer te sien.
Anja Vosloo, gr. 12, sê: “Die 

monumentfunksie is iets om te onthou, 

om na uit te sien. Dit bind ons as huidige 

en oudleerders as eenheid saam. Dis die 

idee van eenheid wat ek die toekoms 

inneem. Dit maak nie saak hoeveel jaar 

terug jy in die skool was, waar jy bly of wat 

jy doen nie, ons het Oranje wat ons bind 

en  in  d ie  skoo lver jaardag-  en  

reünienaweek het ons 'n geleentheid om 

bymekaar uit te kom en weer deel van 

mekaar en die skool te wees.”
Vanjaar was prof. Carli Sharpe, 'n 

professor in kliniese sielkunde aan 'n 

universiteit in Texas, die gasspreker. Sy is 

'n oud-Oranje wat in 1989 die hoofmeisie 

was. 
Haar boodskap was: as jy al vergeet 

het waarheen jy op pad is, onthou 

waarvandaan jy kom. Sy het die leerders 

herinner dat Bloemfontein nie perke stel 

nie, maar vlerke gee – en jy is die een wat 

moet hulle moet sprei.  
Die matrieks, wat die laaste keer die 

verjaardag in skooluniform bygewoon 

het ,  s tem saam: Nooit  sa l  d ie 

Carla Fourie

Meetsnoere val op lieflike 
plekke – 112 jaar lank 

Modder is afgewas, 
herinneringe bly
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Katia Geustyn

Die buitelugskool was vanjaar danksy goeie reën 'n 

nat en modderige storie. Gelukkig was die modder 

maklik af, maar die herinneringe wat hier gemaak 

word, hou lewenslank. Hier is die gr. 9's besig met 

'n aktiwiteit.

Refiloe Khalata by die Vrouemonument. Lieschen van Zyl, gr. 12, het hierdie foto vir die Vooruit-fotokompetisie ingeskryf en dit het die tweede meeste 
“likes” gekry. Refiloe sê oor die monumentfunksie: “Ek voel deel van die monumentfunksie omdat dit vrouwees vier.  Dit beteken baie om hulde te bring 
aan die vroue wat in daardie tyd oorlede is. Die oudhoofmeisies se toesprake leer my ek moet nooit stilstaan nie, maar altyd vooruit beweeg, want die Here 
staan altyd by my.”

hoendervleis-kry-oomblik van vier-vier 

afstap in die rooiplaveiselpaadjie 

weggaan nie. 
“Dit was my laaste keer na 12 jaar. Dit 

was opwindend, want ek sien al so lank 

daarna uit om op die muurtjie te sit en nie 

neer te val om 'n sitplek te kry nie. 

Terselfdertyd was dit ook oorweldigend – 

ek wou nie vir die laaste keer daar wees 

nie, ek wil nie hê die tradisie moet tot 'n 

einde kom nie. Dis 'n tradisie eie aan 

Oranje en die boodskap daaragter is 

suiwer en goed. Dit is een van die 

geleenthede wat aan Oranje haar 

karakter en waardes gee en juis méér as 

net nog 'n skool maak. Toe ek klein was, 

was die toesprake vreeslik lank, maar 

noudat ek geluister en verstaan het, was 

dit weer hopeloos te vinnig verby,” sê 

Talita Heyns, gr. 12.

Op die bus op pad na die Vrouemonument. 
Matrieks lê blomme op die grafte van pres. en mev. MT Steyn en Emily Hobhouse. 



Rehanjo Swanepoel, Anneri Bisschoff  en Chrisli Markram steek die draak met die Affies-meisies se “ôksent”.

'n Kultuurperiode, 'n nuutjie op die 

interskole met die Afrikaanse Hoër 

Meisieskool Pretoria, het die inter op 'n 

vrolike noot aan die gang gesit. Dit stel 

die veelsydigheid van albei skole ten toon 

en beeld die verskeidenheid van talente 

uit.
Die kultuurperiode het in die ML 

Spiessaal begin met die musieknote van 

Oranje se kamerkoor en is voortgesit 

deur albei skole se orkeste en 

sanggroepe. 
Oranje se dramagroep met Rehanjo 

Swanepoel, Chrisli Markram, Katie 

Reimers en Anneri Bisschoff het 'n 

vermaaklike item gelewer waarin hulle 

die Affies-meisies se been oor hul 

Pretoria-aksent getrek het. 
Die kultuur het egter nie in die saal 

opgehou nie, maar het na skool in die 

b i b l i o t e e k  v o o r t g e g a a n ,  w a a r  

Katie Reimers (gr. 11) het van 2 Mei tot 4 

Mei 2019 die planke van die Kunstekaap-

teater in Kaapstad tydens die Nasionale 

Toneelkompetisie van die Hoërskool 

Bellville en kykNET aangedurf.
Dit is 'n voortreflike prestasie aangesien 

slegs 70 tieners landwyd na hierdie 

kompetisie deurdring. 
Die kompetisie behels landswye 

oudisies om aan die finale rondes, wat in 

Kaapstad plaasvind, deel te neem. Vir haar 

oudisie moes Katie twee tekste voorberei: 

'n gedig en prosastuk. Sy moes ook 'n 

improvisasietoneel voordra en wys wat in 

haar steek.
Die finale rondes in Kaapstad bestaan 

uit 'n top-70, top-30, top-16 en dan top-8 

waaruit drie wenners verkies word. Katie 

het na die top-30 deurgedring. Vir die 

eerste ronde moes sy 'n monoloog opvoer 

en vir die tweede ronde weer 'n gedig en 'n 

prosastuk. 
Sy sê noudat sy ervaring opgedoen het 

en die kompetisie leer ken het, wil sy 

volgende jaar meer uithaal en wys. Sy wil 

haar toneelspelvermoëns ten toon stel 

deur onder andere meer uitdagende werke 

op te voer. Sy wil ook volgende jaar vir die 

top-8 mik. 
Sy sê sy het soveel gedurende die 

naweek geleer. “Hier word slegs na jou 

toneelspel gekyk en dis wat die kompetisie 

Charlotte Doubell

Katie vind 'magic' op verhoog

debatteerders Jaden Henney, Christi 

Dempers en Chané Nel sake uitgespook het 

oor die onderwerp “Internasionale 

sportliggame behoort maatreëls in te stel 

om die speelveld vir vroue-atlete gelyk te 

maak”. Oranje het met 'n kortkop verloor. 
Rehanjo (gr. 11), aan drie van die vier 

items wat Oranje gelewer het, deelgeneem 

het, sê: “Die kultuurperiode was 'n 

wonderlike geleentheid waar altwee skole 

ook met hul kultuuraktiwiteite kon spog. 

Ons het nogals rondgehardloop om by alles 

uit te kom, maar dit was heerlik!” 
Anna Blom (gr. 11) wat nuut in Oranje is, 

beskryf haar eerste ontmoeting met die 

A f f i e s - O r a n j e - i n t e r  s e  

kultuurbedrywighede as hoendervleismooi 

optredes wat haar laat voel het of sy op 'n 

ander plek as Oranje se skoolsaal sit. Sy was 

ook beïndruk met hoe goed al die 

verrigtinge georganiseer is. 

Jong kunstenaars blink uit 
Christi Dempers

Die tweede kwartaal is sinoniem met 

kunswedstryd en vanjaar was dit die 

Vrystaatse Kunswedstrydvereniging se 

beurt. 
Talle Oranje-meisies het in musiek, 

sang, drama en voordrag as deel van die 

skool en private groepe aan die 

kunswedstryd deelgeneem. Hulle het die 

simbole ingeryg.
Die Kunswedstrydvereniging wys ook 

ná die kunswedstryd sy toppresteerders 

aan en verskeie Oranje-meisies is op die 

gala-aand vereer. Hulle het op die gala-

aand hul items voor 'n gehoor gelewer.
Anneri Bisschoff het die beste 

sangitem gelewer. Oor die prestasie sê 

Anneri: “Die toekenning het my onkant 

gevang aangesien dit die eerste keer is wat 

ek vir iets anders as voordrag vir die 

kunswedstryd ingeskryf het. Ek het nie 

met groot verwagting gaan sing nie. 

Drama is egter nie my enigste liefde nie en 

die musiekprys is baie welkom – ek sien uit 

om dit aan te wend om my passie vir 

musiek en sang verder uit te leef.”
Rehanjo Swanepoel het in die 

Voordrag en Toneel-afdeling die Spesiale 

Toekenning Hoërskool ontvang. Rehanjo 

het ook as deel van die Petro Muller-

dramaskool se gr. 11-groepdrama bo in 

die afdeling geëindig. Die res van die 

Kultuur begin inter op vrolike noot
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Anneri Bisschoff  
besonders maak. Dit gaan oor jou 'acting' 

en nie jou uiterlike of waarvandaan jy 

kom nie.”
Dit is geen geheim nie dat die Wes-

Kaap veel meer geleenthede vir 

tienerakteurs bied om hul talente na die 

tafel te bring as die Vrystaat. 
Katie sê dít is wat sy droom om in 

B l o e m f o n t e i n  t e  k a n  e r v a a r :  

“Geleenthede vir tieners met talent.”
Sy beplan om ook self in die toekoms 

in die Kaap te woon. Sy is lief vir die 

k u n s t e - a t m o s f e e r  w a t  h i e r d i e  

indrukwekkende provinsie bied. Sy gaan 

Drama en Ontwerp studeer en sê dat sy 

nooit wil ophou toneel speel nie.

"Drama is 'magic' en al is hier soveel 

tieners met soveel uiteenlopende 

persoonlikhede en drome, het almal een 

ding gemeen, en dit is liefde vir toneel en 

teater.”

groeplede is Hilda Olivier, Grieta 

Brummer,  Katie Reimers,  Merize 

Koegelenberg en Inge Greyling.Twee gr. 

12-groepe het uitgeblink. Mia Moolman, 

Anneri Bisschoff, Megan Herbert en 

Louise Loeb van Zui lenberg se 

marimbagroep was die beste en is deur 

die beoordelaar geprys vir hul puik spel.
Nog 'n groep van die Petro Muller 

Ateljee, die gr. 12's Mia Moolman, Mia 

Pretorius, Carolyn van der Merwe, Inge 

Pieterse en Talita Heyns, is vir hul 

groepitem vereer.

Katie Reimers

Louise Loeb van Zuilenberg, Mia Moolman, Megan 
Herbert en Anneri Bisschoff, se marimbagroep is vir 
hul puik marimbaspel vereer.

DEBAT: Oranje het 
vanjaar vier senior en 
vier junior spanne vir 
die ATKV-
debatskompetisie se 
eerste
ronde ingeskryf. Al 
agt spanne het na die 
tweede Vrystaatse 
uitdunronde 
deurgedring wat op
Kroonstad 
plaasgevind het. Hier 
het die spanne hul 
slag gewys en sewe 
van die agt spanne 
het hul
onderskeie debatte 
gewen. Hier is Marlé 
Strauss en Anika 
Horn voor hul debat 
teen die Hoërskool
Witteberg.
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Lug jou 
mening

1907-2019. Dis 'n volle 112 jaar. Tog is 

dit in werklikheid nie die twee prominente 

datums wat Oranje maak wie sy vandag is 

nie, maar wel die geringe strepie wat dié 

datums verbind. Elke herinnering, foto, 

staaltjie, wedstryd, gebed en wonderwerk 

wat al oor haar stoepe gedans het, word in 

dié tydperk vasgevang. In die lig van die 

ewigheid, is dit maar slegs 'n oogwink. 

Wat wel van belang is, is dat ons uurglas 

vandag nog genoeg sand gegee word om 

h i e rd i e  ko s ba re  d e e l  va n  o n s  

lewenstydlyn  in 'n glanstoneel te 

verander. Gister is reeds verby en môre 

mag dalk nooit kom nie - die enigste 

Michelle Strydom

Omhels genade van elke oomblik
gewaarborgde tyd is NOU. 

Of jou reis by Oranje maar skaars 

begin het en of die wenpaal al vir jou in 

sig is; die enigste faktor wat in die pad 

t u s s e n  o n s  e n  ' n  l i e f l i k e  

hoërskoolavontuur staan, is onsself. Ons 

kiés hoe ons elke minuut van elke dag 

gaan aanwend. Ons kiés die gesondheid 

va n  o n s  v e r h o u d i n g e ,  w a t t e r  

geleenthede ons met albei hande gaan 

aangryp en wat ons liefs gaan vermy. Kies 

om dit 'n onvergeetlike reis te maak, want 

mens kan nie verloor wat jy nie kan 

vergeet nie. Ons blydskap vir elke dag 

begin by 'n enkele keuse.

Psalm 139: 13 – 16 – “U het my gevorm, 

my aanmekaar geweeg in die skoot van 

my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 

'n wonderbaarlike wyse geskep …”
Elkeen van julle is spesiaal en uniek. 

God het 'n ander doel en plan vir elkeen 

van julle. Aanvaar die persoon wat God jou 

gemaak het om te wees en geniet jou 

andersheid.
Selfwaarde begin van binne. Jy moet 

lief wees vir jouself – foute en al! As jy nie 

jou selfwaarde besef nie, gee jy ook jou 

selfvertroue prys.

Mev. Klink

Jý is vir Oranje belangrik
Ons is geneig om toe te laat dat ander 

mense ons selfwaarde beheer. Moenie 

toelaat dat ander mense se opinies jou 

vorm en afbreek nie! Moenie jouself vir 

ander mense verander nie! Die mense wat 

regtig omgee, gaan van die ware jy hou. 

Bestee jou tyd met mense wat jou 

ondersteun, aanmoedig en motiveer om 

die beste uit jou uit te haal.
SELFve r t roue ,  SELF respek  en  

SELFwaarde begin almal met SELF! Jy kan 

dit in niemand anders as jouSELF vind nie.
Onthou altyd dat jý iets besonders na 

Dit is ook van toepassing op elke 

ander faset van ons lewens. 'n Aanhaling 

van 'n anonieme persoon lui: “Attitude is 

the mind's paint brush, it can colour any 

situation.”
Positiwiteit begin ook as 'n vonkie en 

die vlam versprei soos 'n veldbrand na 

ons medemens. Al vereiste is dat dit eers 

by iemand moet begin… 
Spreuke 16:9 sê: “'n Mens beplan sy 

koers, maar die Here bepaal sy 

bestemming.” Alles lê ten einde in die 

Hand van ons almagtige Pappa, maar 

wat maak ons met die  genadetyd wat 

vandag nog aan ons geskenk word?

Oranje toe bring wat geen ander persoon 

kan bring nie.
Kom ons koester en waardeer elkeen 

se uniekheid!

As 'n eier vanaf

die buitekant gebreek word

dan eindig lewe.

As 'n eier vanaf die 

binnekant gebreek word

dan begin lewe.

Alle groot dinge begin

van die binnekant.

      -Anoniem
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“Fotografie vang die mooi van die lewe 

vas.“
Só sê, Tara Chisholm, die hoofafrigter 

van Kanada se vroue-yshokkiespan. 
'n Fotokompetisie vir Oranje-dogters 

is vanjaar deur Vooruit aangebied. 

Leerders kon tot vier van hul gunsteling-

foto's instuur om 'n kans te staan om te 

wen. Altesaam 80 van dié foto's is vir twee 

weke op Vooruit se Instagramblad 

geplaas. Die aantal “likes” wat 'n foto 

gekry het, is bepaal en die 20 met die 

Michelle Strydom

Foto's vang die lewe vas
meeste “likes”  is weer geplaas. Die tien 

foto's met die meeste “likes” is as die 

toptien aangewys.  Linde Joubert (gr. 10) 

se foto het met 482 “likes” as die wenner 

weggestap. 
Lieschen van Zyl (gr. 12) se foto van 

Refiloe Khalata met die Vrouemonument 

in die agtergrond is mnr. Gerhardus 

Bosch (Lewenswetenskappe-onderwyser 

en Oranje se fotograaf) se gunsteling. 
Oor die toptienfoto's sê mnr. Bosch: 

“Ek is oorstelp deur die kreatiwiteit van 

die dogters en die geykte antwoord dat 

dit 'n moeilike keuse was, is voorwaar baie 

waar!”

Mnr. Bosch se fotografiewenke is:
Ÿ Die basiese reëls van 'n foto is 

komposisie/samestelling, beligting en 

kreatiwiteit, maar dis goed om soms dié 

reëls te breek, eenvoudig omdat die foto 

vir jou mooi is.
Ÿ Fotografie gaan met 'n “gevoel“ 

gepaard. Dis iets wat jy ervaar of voel.

Ÿ n Foto moet nooit te donker wees 

nie - behalwe as jy met skadu's speel.
Ÿ n Goeie foto moet in drie 

opgedeel word, m.a.w. die horison gaan 

bv. nie in die middel van die foto wees nie, 

maar liewer in 'n derde of twee derdes van 

die foto.
Ÿ K reat iewe foto's  i s  a l tyd  

interessanter! Laat bv. l iewer 'n 

netbalspeler 'n doel gooi as om net haar 

gesig af te neem; dít wys dadelik dat dit 

oor netbal gaan.   
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Seer voete, leë beursies, swaar tasse 

en koppe vol van herinneringe.   
Dít is wat altesaam 44 leerders en vier 

onderwysers na 'n suksesvolle kunstoer 

na Europa teruggebring het. Die toer was 

stampvol opwinding met vier lande 

(Frankryk, Switserland, Italië en die 

Vatikaanstad) wat oor 11 dae besoek is. 
Christine van Heerden (gr. 11) sê dit 

was omtrent 'n belewenis en sy wil beslis 

weer gaan. Sy kon baie goed op haar 

wenslys doodtrek en is spyt oor niks nie.  
Die onvergeetlike toer het met 'n lang 

vlug van Johannesburg na Parys begin 

waar die groep vier dae deurgebring het 

en baie besienswaardighede besoek het. 

Hulle het die Eiffel-toring, die Paleis van 

Versailles, die Louvre-museum en Euro 

Disney besoek.
Die volgende kolletjie op die kaart was 

Switserland. Hier het die leerders die kans 

gekry om na die “Top of Europe” te gaan. 

Hulle het heerlik in die sneeu gebaljaar en 

smelt-in-die-mond sjokolade by die 

Lindt-winkel geëet. Nà die spierwit 

speeldag in die sneeu het almal tyd 

gehad om rustig rond te loop en inkopies 

te doen.
Die volgende dag vertrek die groep na 

Milaan, die modehoofstad van die 

wêreld. Daar kon hulle die skildery die 

Laaste Avondmaal deur Leonardo da 

Vinci met hulle eie oë sien. Toe het die 

leerders die winkels ingevaar en gekoop 

dat die beursies huil. Daar was hope 

uitverkopings waar die meisies gewilde 

handelsname spotgoedkoop opgeraap 

het. 
In Italië het die groep verder ook Pisa 

(die leunende toring) en Rome besoek. 

Die leerders het saam met 'n Italiaanse 

gids op 'n staptoer deur Rome gegaan en 

kon so op reis na die verlede gaan en deur 

al die beeldskone ou geboue soos die 

Colosseum en die Spaanse trappe 

rondbeweeg. 
Hulle het Italië op die regte manier 

beleef met Margherita-pizza en heerlike 

roomys wat hulle by die klein winkeltjies 

vir etes kon koop.
Op die laaste dag het die groep na die 

kleinste land in die wêreld gegaan: Die 

Vatikaanstad. Hier het hulle in die 

Vatikaan-museum rondgeloop en al die 

Clarissa Delport

Kunsleerders kyk, kuier en koop in Europa
verskillende kunswerke bewonder. 

Daarna is die lang terugtog na Suid-

Afrika aangepak.
 “Die sonsondergang by die 

Eiffeltoring en die ligvertoning by Euro 

Disney was vir my hoogtepunte in 

Parys,” sê mev. Anri du Plessis, 

kuns juf f rou wat  ook d ie  toer  

meegemaak het. “Switserland het weer 

met die ongelooflike sneeutonele en 

houthuisies bekoor. In Florence het 

Michelangelo se Dawid-beeld en die 

Santa Maria del Fiore-katedraal met sy 

pienk, groen en wit marmer my getref. 

D ie  Vat ikaanstad met  d ie  St .  

Pieterskatedraal en talle bekende 

kunswerke soos die Piéta-beeld en 

Sistynse Kapel van Michelangelo was 

wat kuns betref 'n ongelooflike 

belewenis.”

Op Italië se ongelooflike “gelato” en pragtige geboue!

Die sneeubedekte Alpe in Switserland.

Die strate van Parys en die Eiffeltoring word ontdek.

Die Notre Dame-katedraal. Die kunstoerleerders was 
gelukkig om die katedraal te sien voordat dit enkele weke 
na hul besoek afgebrand het.Gr. 11's voor die Hôtel des Invalides in Parys. Napoleon is hier begrawe.



C & N Sekondêre Meisieskool Oranje se 

Voorwoord

My liefde vir die teater het ek grootliks te 

danke aan my jare by Oranje. Nie net het 

my passie vir dié kunsvorm daar posgevat 

nie, maar hierdie belangstelling is ook 

tydens my hele skoolloopbaan op Oranje 

gekoester en aangemoedig.

In Sub A het die wonderlike klein en fyn 

juffrou Hettie nie net stories vertel nie, 

maar die stories heeltemal uitgeleef met 

aksiegebare en selfs rekwisiete. Elke dag se 

storietyd was suiwere teaterervaring. Verder het sy vir my – 

skaam en eenkant soos ek was – die rol van 'n muis in die 

skoolkonsert gegee. Gedurende my laerskooljare was dit 

juffrou Bosman wat my geïnspireer het met haar heelhartige 

toewyding aan Spraak en Drama. By haar het ek my eerste 

praatrol gespeel – dié van 'n Chinese seuntjie in 'n Afrikaans-

vertaalde Chinese fantasietoneelstuk. Die magiese 

verbeeldingswêreld van hierdie stuk vind weerklank in my 

dramas. 

Op hoërskool was dit die lewenslustige Miss Ligget wat elke 

jaar 'n produksie in samewerking met St. Andrew's 

(seunskool) op die planke gebring het. Dit was my groot geluk 

om gedurende hierdie tyd 'n hele paar opwindende rolle te 

speel. Te danke aan Miss Ligget het ek kennis gemaak met 

aangrypende tekste deur skrywers soos George Bernhard 

Shaw, J. M. Barrie en Richard Sheridan.  Die verrykende 

invloed van hierdie ondervindinge het onherroeplik deel van 

my as mens en teatermens geword.

Gedurende my skooldae was ek baie agtelosig, dromerig en 

senuweeagtig. Ek sal die onderwyseresse op Oranje wat my 

met soveel deernis behandel het, ewig dankbaar wees. Ek wil 

net met waardering melding maak van juffrou Janeke 

(Aardrykskunde) en juffrou Van den Heever (Latyn) wat 

eindelose geduld met my onbeholpenheid beoefen het.

Reza de Wet
(1952-2012)

Uiteindelik kan ek met absolute oortuiging sê dat Oranje die bakermat was vir my 

loopbaan in die teater as aktrise en skrywer. As ek in 'n kleine mate kan bydra tot 

Oranje se skitterende reputasie en ryke geskiedenis, gee dit my groot genot.  Hierdie 

toneelfees wat my naam dra, is die grootste eer wat nog aan my betoon is. My hartlike 

dank aan die skole wat aan hierdie fees deelneem en aan Oranje en Retha Pool vir die 

ondersteuning van Suid-Afrikaanse tienertoneel.

Reza was vir 10 jaar op Oranje en matrikuleer in 

1969.
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Reza de Wet het op 17 Mei 1991 in die 

Oosterlig die volgende gesê: “Ek weet nie wat 

mense daarmee bedoel wanneer hulle sê die 

teater moet realisties wees nie. Elke mens het 

sy eie realiteit, alle ervaring is uniek en 

elkeen het 'n verskillende manier waarop hy 

sy lewe beskou.”

Baie welkom aan elkeen wat deel vorm van 

die Reza de Wet-tienertoneelfees. Mag elke 

speler sy/haar eie realiteit uitleef! Drama is 

'n groepsaktiwiteit waardeur elke deelnemer 

groei en waar nuwe moontlikhede ontdek 

word. Dit verryk die gees. Dit skerp dissipline 

en verantwoordelikheid op en is beslis 'n 

verlenging van die waardegedrewe skool.

Baie dankie aan die regisseurs en personeel 

wat saamtoer en -werk. Ons waardeer julle 

insette om ons tieners se talente te ontwikkel.

Geniet die Vrystaat Kunstefees in al sy 

verskeidenheid. Mag nuwe 

talente ontdek en ontgin 

word!

 
 

 

 

  
 

  
 

Jong talent ontgin

A. Klink (Skoolhoof)

Program

 Hoërskool Upington bied aan

Ons produksie is uniek, want ek het nog nooit 'n play gesien wat oor die 

Kalahari gaan nie. Ons vertel  stories oor ons wêreld. – Juan Swanepoel 

(Gaoxa)
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 Helpmekaar Kollege bied aan

Tieners moet ons produksie sien sodat hulle deel kan 

wees van 'n ryk, emosionele storie van twee passievolle 

musikante. Die produksie is een wat tieners iets kreatiefs 

laat beleef wat nog nie te vore gedoen is nie. Die toneel 

moet tieners inspireer en hulle herinner dat hulle nie 

alleen is nie. Tieners moet deur die stuk hoop kry deur te 

erken dat 'n mens baie meer in jou lewe het as wat jy dink. 

Jy moet net daarvoor oplet. Forte is 'n storie wat motiveer  

en inspireer. –  Vaughan Mc Lea as Mnr. Westwood

 Hoërskool Sentraal bied aan

Ek droom al lank om by die Reza-fees op te tree en vanjaar word dit 'n 

werklikheid. Die Reza-fees bied 'n geleentheid waar die kinders hulle talent 

kan wys en terugvoering kan ontvang om te verbeter. Dit is 'n voorreg!  

– Maryke du Pisanie

III

(Ouerbegeleiding: Taal en geweld)

       
 



 Hoërskool Hugenote bied aan

Ek sien uit om na die ander tonele te gaan kyk en om vir 'n oomblik 

weg te raak in die wêreld wat ons op die verhoog gaan skep. Dit is ook 

my laaste jaar so ek sien ook daarna uit om ander saam met ons op die 

asemrowende paadjie van Skryf te vat en om tyd saam met my 

toneelfamilie deur te bring. Ek wil ook net verlore raak in my karakter 

en vir so rukkie ontsnap wanneer ek optree. 

 Curro Heuwelkruin bied aan

Die Reza-fees is 'n wonderlike geleentheid vir die leerders om deel te 

wees van 'n proffessionele kunstefees.

IV

(Ouerbegeleiding: Taal)

 

       
 



 Hoërskool Martin Oosthuizen bied aan

Die lekkerte van toneelspeel in twee woorde? Kreatiewe ontdekking!

“Lentelus” is 'n storie wat al meer as 100 jaar oud is, maar steeds relevant is. Dit 

pak kwessies waaroor mense bang is om te praat op 'n oop en reguit manier aan. 

Die komiese ondertone rondom die hartseer/ernstige boodskap maak Lentelus 'n 

produksie waarmee baie kykers sal identisifiseer en sal geniet. – Carmine Arpin

 Hoërskool Eldoraigne bied aan

V

 

       
 



 Hoërskool Noordheuwel bied aan

Hoekom moet tieners julle produksie sien? Om die waarde 

van die lewe en die alledaagse te waardeer.  Baie keer leef ons 

so in 'n toekoms wat ons dalk nie beskore is nie dat ons die prag 

van die hede mis. – Minke Marais

 Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria bied aan

Reza de Wet: “. . .maar vir my moet die teater 'n sprokie wees, of soos 'n 

fabel.” As een van die skrywers en regisseurs wil ons net soos Reza mense 

op 'n sprokiesverhaalreis kan neem. Ons wil delf in die onbekende en 

soms intimiderende wêrelde van magiese realisme, waar ons stories wil 

vertel wat so ver, dog terselfdertyd so naby aan die hart is. – Luan Jacobs

VI

 

       
 



 Hoërskool Zwartkop bied aan

Ons bring nuwe akteurs en  'n stukkie waarheid van die 

lewe-net-na-skool verhoog toe, die hartseer teleurstellings 

tesame met wonderlike nuwe ervaringe. Ons raak 

universele temas op 'n prettige manier deur komedie en 

musiek aan. Dit is soos 'n Afrikaanse “Friends” musical – 

Diandra Slabbert en Daniëlle van der Merwe

 C & N Sekondêre Meisieskool Oranje bied aan

As ek iets moet uitsonder sal dit Jenny, wat tyd 

verteenwoordig, wees. Deur asem word sy ‘n donkie, ons 

donkie.  -  Kiara

VII

 

       
 



Teater – 'n geskenk vir kykers
Hennie van Greunen, bekroonde 

regisseur en vervaardiger, en prof. Pierre-

André Viviers,  teaterl iefhebber en 

toneelghoeroe, is vanjaar die beoordelaars 

van die Reza de Wet-tienertoneelfees.  

Anneri Bisschoff het met hulle gesels.

 

Hoekom is julle juis by hierdie fees 

betrokke? 

Hennie:  Ek hou van kleiner, 

onafhanklike tienertoneelfeeste. Ek is 

ook 'n groot aanhanger van Retha Pool 

(Oranje Toneelgroep-regisseur en 

feesorganiseerder) se passie en haar 

werksetiek. Die doel van tienertoneel is 

nie om jong akteurs en regisseurs te 

skep nie, maar eerder om die geskenke 

wat uit die hande van teater kom, vir 

mense te gee wat teater kom kyk. Dit is 

ook waar die ware beloning inkom.

Pierre-André: As oud-Bloemfonteiner 

is die fees vir my baie spesiaal. Die pad 

Reza de Wet-fees toe is vir my ook die 

pad huis toe. Die fees voel al vir my soos 

uitgebreide familie. Dit is soos 'n reünie 

van ou regisseursvriende, ontmoeting 

van nuwe teatervriende en die uitsien 

na nuwe werk en stories. Die raaksien 

van nuwe talent. Wat is lekkerder as 

om met 'n serp om die nek en 'n warm 

koppie koffie in die hand te kyk hoe 

tieners en regisseurs geboorte gee aan 

die mooiste stories denkbaar? Almal 

hier deel 'n liefde vir toneel en teater. 

Dis ongelooflik! 'n Mens voel jaloers as 

jy dit misloop.

Wat beteken die fees vir tienerakteurs, 

veral in die Vrystaat?

Hennie: Dit is belangrik vir jong 

mense wat 'n uit laatklep vir 

kreatiwiteit nodig het. Wat hulle ook al 

daarmee wil doen, dit is noodsaaklik om 

jou kreatiewe spiere te oefen – die 

toekoms lê in die hande van mense wat 

kreatief kan dink.

Pierre-André: Ek is self al jare 

betrokke by die afrigting van 

tienertoneelproduksies. Ek weet hoe 

hard tieners aan hul produksies 

repeteer en hoeveel tyd en moeite 

Prof. Pierre-André ViviersHennie van Greunen

https://www.facebook.com/
Reza-de-Wet-Tienertoneelfees-1061369577221443/

Baie dankie aan ons borge!

daarin gesit word. Dus is die Reza so 

belangrik omdat dit 'n platform skep 

waar hierdie produksies kan optree en 

blootgestel en vlerke gegee word voor 

wyer teatergehore. Sonder feeste soos 

die Reza sal die mooi werk net agter die 

gordyne van skoolsale en kultuuraande 

bly. Die Vrystaat is in die middel van 

die land en vir die meeste skole redelik 

sentraal. Hierdie fees gee dan ook aan 

tiener-akteurs die geleentheid om op 'n 

nasionale kunstefees te speel waar hul 

name in die feesprogram saam met al 

die ander groot name in ons land 

verskyn.

Het die opset van die fees in 'n kompetisie 

eerder as 'n feesgeleentheid ontaard? 

Hennie: As die beoordeling reg en 

regverdig is, sal jy besef waar lê die 

beter stukke en waar lê die stukke wat 

werk nodig het. Die fees lê in die feit dat 

jong teatermakers ander stukke kan 

sien – jeug- en professionele teater – en 

onbeskaamde idees en vaardighede kan 

steel en dit hul eie kan maak.

Pierre-André: Na my mening het die 

Reza nie wenners en verloorders nie. 

Om 'n nuwe produksie op die planke te 

bring is opsigself reeds 'n ongelooflike 

prestasie. Ek hou dus van die woord 

“fees”. Ons vier saam teater en stories, 

maar gee elke produksie die erkenning 

wat dit verdien. Dit is ook die Reza se 

beleid dat ons nie praat van 'n 

w e n p r o d u k s i e  n i e ,  m a a r  ' n  

feesproduksie. Erkenning word dus 

gegee aan 'n produksie wat daarin 

geslaag het om die meerderheid van die 

gehoor te laat sê: “Hierdie produksie wil 

ek weer sien!”

Wat is belangriker: fees of kompetisie?

Hennie: Dit is ongelukkig so dat die 

teaterarena gehaltegedrewe is. Goeie 

produksies wat mense wil sien, gaan 'n 

lewe hê, andersins nie. Daarom is die 

kompetisie-element belangrik, ook vir 

die leerders, om krities te begin dink oor 

teater.

Pierre-André: Kunste mag nooit 'n 

kompetisie word nie. Omdat die kunste 

VIII

nie re�ls en regulasies soos sport het nie, 

sal daar nooit 'n regverdige wenner 

wees nie. Hier gaan dit oor smaak en 

emosies. 'n Produksie praat met jou, of 

nie. As jy 'n keuse tussen rooi, geel en 

groen koeldrank het, sal jy die een kies 

wat die meeste in jou smaak val. Dit 

beteken nie die ander twee koeldranke 

is sleg nie. Dit is egter belangrik om 

erkenning te gee aan mense wat hul 

werk uitstaande doen. Erkenning dryf 

kunstenaars om te verbeter.

Wat is jou mening oor jong akteurs se 

toekoms in Suid-Afrika? 

Hennie: Die toekoms lê daarin om jou 

eie werk te skep: as jy weet van iemand 

wat kan skryf, wat regie kan doen, 'n 

tegniese span en spelers het, maak 'n 

geselskap bymekaar en begin stories 

vertel. As jy wag vir iemand om jou 

beroemd te maak, is die kanse dat dit 

nie gaan gebeur nie, baie goed. Hustle! 

En onthou: teater is ook 'n besigheid.

Pierre-André: Natuurlik het teater 'n 

toekoms! Daar sal altyd mense wees wie 

se harte teater klop. Op die ou end word 

almal se bestaan op aarde net 'n storie 

wat iemand hopelik êrens sal oorvertel. 

As dit vir jou as jong akteur die 

hoofmotief is om stories te vertel en dit 

te bemeester, sal ek jou aanmoedig om 

te doen waarin jy glo. As jy regtig wil, 

sal jy 'n sukses daarvan maak, want jy 

gaan na 'n vertoning met drie lede in 

die gehoor voel dat jy 'n verskil gemaak 

het. As dit egter jou doel is om 'n 

bekende akteur te word sodat jy op 

tydskrifvoorblaaie en televisie kan 

wees en 'n vet bankrekening kan hê, stel 

ek voor jy beweeg in die politiek in.

Watter raad sal jy aan jong akteurs gee?

Hennie: Dit is noodsaaklik dat jy 

gaan studeer. Kennis is baie belangrik. 

Leer soveel as moontlik by almal, van 

alles.

Pierre-André: Universiteit is nie al 

plek waar jy kan leer om beter toneel te 

speel nie. Gaan kyk teater. Woon soveel 

as moontlik produksies by en analiseer 

tekste en spelpatrone. Kyk wat doen 

bekende akteurs en leer by hulle. In 

hierdie veld mag jy nooit dink jy weet 

alles nie. Die bedryf in SA is nie 

maanskyn en rose nie. Dit is 'n harde en 

moeilike bedryf en jong akteurs moet 

dit weet. Jy gaan entrepreneuries moet 

dink en vir jouself binne teater moet 

werk skep.

Sien jy jou beoordelaarsrol op die fees 

ook as 'n geleentheid om advies en ervaring 

met akteurs en regisseurs te deel?

     Hennie: Ons wil graag kennis deel en 

help waar ons kan. Die waarheid is dat 

vanjaar se tienertoneelervarings die 

toppunt van die meeste van die 

tienerspelers se teaterloopbane gaan 

wees. Dit is ook reg so, want hulle gaan 

ander professies najaag. Daardie jong 

spelers wat egter 'n vlam voel brand en 

voel dat teater hulle huis en ander 

kreatiewe denkers hul tribe is, moet kyk 

waarheen die pad hulle neem.

Pierre-André: Reza de Wet-fees skep 'n 

geleentheid waar almal by mekaar kan 

leer. Die regisseurs, akteurs en 

beoordeelaars bring almal iets na die 

tafel wat op die einde toneel se 

standaard verbeter en waarby almal 

kan leer. Dis 'n week van kyk, beleef en 

leer!

 

 

       
 



hierdie meisies te sien, het al die 

harde werk die moeite werd gemaak. 

Sukses is altyd beter wanneer dit 

gedeel word.”
Fredoline is ook 'n finalis in die 

Miss Teen UN-skoonheidskompetisie, 

wat in Augustus sal plaasvind, en 

versoek Oranjeniete om haar 

Facebook-bladsy, Miss Teen UN 

Fredoline, te ondersteun.

7Oranje gee omVooruit 
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Ty d e n s  O r a n j e  s e  j a a r l i k s e  

Pinksterreeks het mev. Mariette Dreyer, 'n 

jeugwerker, al die pad van die Hoërskool 

Nico Malan in die Wes-Kaap gekom om 

met Oranje te praat.  
Tannie Mariette, 'n gesoute kenner van 

die tienerspesie en 'n spontane 

verhoogpersoonlikheid, het ongetwyfeld 

tot elke Oranjeniet se hart gespreek. Die 

algemene belewenis onder die meisies is 

dat haar aktuele inslag daarin geslaag het 

om werklik die boodskap te vestig.  Haar 

opregtheid, staaltjies om die gehoor op 

en wakker te hou en die brokkies 

lewenservaring wat sy gedeel het, is 

volgens baie leerders die redes vir haar 

treffende boodskap.  
Haar boodskap het hoofsaaklik 

gesentreer om die berge wat tieners 

daagliks klim. Sy werk daagliks met tieners 

en daarom kan sy getuig dat elke tiener 'n 

eie berg moet klim. Met haar aansteeklike 

Ivanke van Jaarsveld 

Oranje klim die tweetonberg

Op 27 April 2019 het Motsotuoa 

Reanetse Fredoline Mantjies die vrugte 

van haar harde werk in 'n saal in 

Koffiefontein gepluk.
Fredoline was 'n finalis vir die Miss Teen 

Mangaung Metro-skoonheidskompetisie 

en het intussen die kompetisie gewen. 
Finaliste van die kompetisie is gevra om 

g e l d  i n  t e  s a m e l  e n  o m  ' n  

liefdadigheidsorganisasie te ondersteun. 
Fredoline het besluit om na haar 

tuisdorp terug te keer en haar kennis van 

modelwerk te gebruik om 'n modeperade 

vir liefdadigheid te reël. 
“Ek het oral plakkate opgesit en vir drie 

naweke lank met elke meisie wat belang 

gestel het aan selfvertroue, versorging en 

modeltegnieke gewerk.” 

Jana Campbell
Gedeelde sukses is beter

Elke Oranjeniet onthou nog haar 

Waardes-maak-saak-kamp… Hierdie 

mooi Oranje-tradisie lê aan die begin van 

elke nuwe eendjie se hoërskoolloopbaan 

– dis hier waar sy haarself en vriendinne 

leer ken, waarhede ontdek, en waar daar 

maar net begin word om haar as Oranje-

dame te vorm. Wat onthou jy nog van jou 

Waardes-maak-saak-kamp? Elize 

Hoffman het met ‘n paar gr. 8's gesels 

oor hulle belewenis van 2019 se kamp op 

die Retief-kampterrein.

Die gr. 8's se program was stampvol 

met ervarings soos muurklim, staproetes, 

joga-sessies en verskeie sprekers met 

inspirerende boodskappe… 
Megan vertel dat die sprekers oor 

o n d e r w e r p e  s o o s  a b o r s i e ,  

Downsindroom, die Tweetoringkerk en 

allerhande lewenslesse gepraat het.
“Wat ek veral sal onthou, is hoe hulle 

ons geleer het om onsself te wees,” meen 

Omphile. 
Om almal te leer ken en in spanne te 

Kamp het groot waarde
werk, is weer die deel wat Zané onthou en 

verder staan veral die saamsing, spesiale 

tyd saam met die Here, vlugbal in aftye en 

lekker gesels uit.
Clarissa sê hoekom sy die kamp vir 

toekomstige nuwelinge aanbeveel: “Die 

kamp leer ‘n mens baie waardes, leer jou 

om met jou mede-leerders spesiale tye te 

deel, en dit versterk jou band met die 

Here. Dit leer jou ook om nuwe dinge te 

probeer.”
Heidi het beleef dat die kamp jou help 

om ‘n bietjie beter perspektief oor goed te 

kry.
Aansluitend sê Anandi dat jy regtig 

baie mense leer ken wat jy nie eers geweet 

het bestaan totdat jy op die kamp was nie.
Die algemene mening is dat die kamp 

gerus langer kan wees, aangesien almal 

aan die einde van die kamp regtig tuis 

begin raak het!
‘n Paar matrieks raak egter nostalgies 

oor hulle gr. 8-kamp.
Die vroegoggend joga-sessies het 

duidelik ‘n groot indruk op die matrieks 

positiwiteit het sy elke dogter oortuig dat 

enige berg geklim kan word. 
“God vat nie noodwendig berge weg 

nie, maar help ons dit oorwin. Word stil, 

begin en hou aan as jy voor die berg staan. 

Kies die regte mense om saam met jou die 

berg te klim. Omring jou met positiewe 

mense, mense op wie se skouer jy kan huil, 

maar ook mense saam met wie jy kan lag,” 

was haar raad.
Vroeër in die kwartaal is die Street 

Store-projek ook deur die VCSV-bestuur 

bekendgestel en Oranje is uitgedaag om 

2 ton klere en skoene vir die projek in te 

samel. Dit word dan op straat aan minder 

bevoorrregte mense uitgedeel.
Boonop is Oranje uitgedaag om vir 

Grey te wen deur meer as 2 ton klere in te 

samel.  Asof dit nie reeds genoeg 

motivering was nie, is daar boonop 

besluit dat mev. Klink, die skoolhoof, 

versier sou word indien ons wel die 

mylpaal haal. Oranjeniete was vuur en 

vlam om hul harte en hande vir die 

mindervoorregtes oop te maak.  
Oranjeniete het nie net hand bygesit 

om elke kas in die huis te deursoek vir 'n 

bydrae nie, maar het ook in massas 

opgedaag om die klere te pak en te weeg.  

Vele hande maak ligte werk. Toe is daar in 

spanning gewag om te hoor of Oranje die 

mas kon opkom.  
Mev. Carien James het uiteindelik 

aangekondig dat Oranje 2,5 ton 

ingesamel het en die streepbaadjies 

behoorlik pakgegee het. Om alles te 

kroon het mev. Klink werklik gepronk in 

haar Oranje-uitrusting en rooi hare!
“Elkeen wat iets gegee het, het meer 

as net klere gegee. Hulle het mense 

menswaardigheid en geloof in God 

gegee,” sê mev. James.

gemaak, en die “paintball” en lesse wat 

tydens Bybelstudie geleer is, is ook dinge 

wat nie vergete geraak het nie.
Chané sê die kamp het tot haar 

hoërskoolloopbaan bygedra: “Dit het my 

geleer van baie belangrike waardes wat 

bygedra het tot wie ek is; dit het my 

geleer dat almal van ons eintlik 

vriendinne is en God se woord deur ons 

dade moet uitbeeld.”

Regs:  Mev. Klink kom haar deel van die ooreenkoms na nadat 
          Oranje meer as 2 ton klere ingesamel het.

Mev. Johanet Jacobs en 'n groep gr. 8's op die Waardes-maak-saak-kamp.

Links: Fredoline 
Mantjies en die 
Koffiefontein-
meisies vir wie 
sy van 
modelwerk 
geleer het.

“Ek het regtig geleer hoe belangrik 

waardes is…” vertel Arina.
Laastens sê Lise Bezuidenhout, 

hoofmeisie 2019, dat dit ‘n wonderlike 

geleentheid was om mense van jou 

graad beter te leer ken, veral dié van 

buite jou klas wat jy andersins min sou 

sien. Dit was spesiaal om nuwe 

vriendskappe te kan smee wat jou hele 

hoërskoolloopbaan by jou bly.

Uit haar eie sak het Fredoline vir klere, 

klank en kos gesorg om 50 plaaslike 

meisies op die loopplank te plaas. Geld is 

deur kaartjieverkope ingesamel en 

gebruik om sanitêre produkte aan 

behoeftige vroue te skenk. 
"Die hele ervaring het my oë 

oopgemaak. Ek het geleer dat wanneer 'n 

mens gee, jy tienmaal terug sal ontvang. 

Om die verskil in die selfvertroue van 
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Ma's, oumas en dogters het weer 

heerlik saamgekuier op die Ma-en-

dogterteeparty in die ML Spiessaal. Die 

teeparty is deel van die skool se 

verjaardagvieringe. 
Die Ma-en-dogtertee se gewildheid 

neem jaar na jaar toe. Juf. Lucia Theron, 

onderhoof en die organiseerder van die 

teeparty, moes bontstaan om vir al die 

ma's wat gasvroue wou wees 'n plek te kry. 
Juf. Theron sê daar was vanjaar 

ongeveer 800 gaste. Dit was die eerste 

keer dat daar tot op die verhoog tafels 

Danielle Theron 

Tee en koek, wat 'n fees!

Juff. Corene Tubb en Christine Hugo 

se ma's het die Ma-en-dogter-tee saam 

met hulle bygewoon. 
Mev. Marthie Hugo skryf só oor die 

tee: Met die stil hou slag besef ek opnuut 

hoe bevoorreg is almal hier vandag... om 

as moeder by jou dogter te kan wees... 

voorwaar kosbaar en 'n gawe van Bo! 

Daar sien ek my kind en my hart swel, 

want sy is voorwaar baie spesiaal vir my.
Ons maak 'n draai by die foto's en ek 

verlustig my in al die laggende gesigte, 

hul koer om hul moeders en geniet al die 

liefde en aandag.
Tyd om aan te beweeg saal toe en 

rustig te raak voor verrigtinge begin.
Ai-ai, maar dit lyk prentjiemooi binne. 

Die tafels is so smaakvol gedek. Joe, maar 

dit klink werklik soos 'n hennepartytjie. 

Almal is so opgewonde en vrolik, dis 

skoon aansteeklik en net daar kekkel ons 

heerlik saam.
Die opening en die spreker was puik 

Juffrouens bring ook hul ma's
met 'n besonderse boodskap vir al 

hierdie pragtige jong mense.
Ons het heerlik saam met die gasvrou 

en gaste gekuier en selfs 'n pragtige 

geskenkie ontvang. Almal het jou baie 

spesiaal laat voel.
Terug in my motor sê ek 'n baie, baie 

groot dankie aan ons Hemelse Vader vir 

'n wonderlike kind en so 'n groot voorreg 

uit sy hand.
Mev. Elise Tubb skryf: Die tee is 'n 

hoogtepunt op my kalender. Dit is die 

tweede jaar wat ek dit bywoon en dit bly 

spesiale geleentheid waarop ma en 

dogter saamkuier en bederf word. Om 

deur die saal te stap en die tafels met al 

die lekker eetgoed, mooi eetgerei en 

versierings te sien straal 'n gevoel van 

omgee en warmte uit. Die gasvrou doen 

so baie moeite om jou tuis te laat voel en 

skep 'n rustigheid wat jy saam met jou 

dogter kan geniet. Ma's en dogters kan 

nie hierdie geleentheid misloop nie.

Die markdag word elke jaar deur die 

gr. 8's aangebied omdat dit deel van hul 

kwartaaltake is. Hulle moet in groepe 

produkte maak, bak of vervaardig en 

verkoop. 
Elke groep moes 'n naam vir hulle 

stalletjie hê en moes dit mooi versier. 

Hulle moes dan al hulle produkte 

verkoop en 'n wins maak om goeie punte 

vir hulle taak te kry. 
“Scrunchies”, tee, pizza, kolwyntjies, 

fudge, melkskommels, nacho's en 

worsbroodjies was van hul produkte. 
Die groep Scrunchies & Munchies het 

“scrunchies” en worsbroodjies verkoop 

en al hul produkte verkoop. Hulle het 'n 

wins van R3 040 gemaak. 
Mienke sê: “Die lekkerste deel van die 

markdag was om as 'n groep te werk en 

om te sien dat almal van ons stalletjie 

gehou het.” 
D ie  s t a l l e t j i e  Sta rducks  he t  

frappuccino's, brownies en ander lekker 

eetgoedjies verkoop. Al die stalletjie se 

produkte is uitverkoop en elkeen in die 

groep het R240 wins gemaak. Daar was 5 

vriendinne in die groep. Klarissa van 

Antoiné van Eeden
Gr. 8's laat rande inrol

Oranje het op die jaarlikse opedag 

haar arms vir gr. 7-leerders oopgegooi.
Gr. 7-leerders van alle skole het na 

Oranje gestroom om dit by te woon. 

Aangesien Oranje reeds vol is vir 2020 se 

gr. 8's, is die doel van die opedag nie om 

die kinders te oorreed om Oranje toe te 

kom nie, maar om hulle eerder gerus te 

stel oor hulle besluit. Vrae wat die ouers en 

gr. 7's oor Oranje gehad het, is op die 

opedag beantwoord. 
Die opgewonde gr. 7's is deur VRL-lede 

ontvang wat hulle op 'n toer deur die 

skool geneem het.
Mia Moolman, gr.12 en skool-VRL-lid, 

het 'n groep vergesel. Sy sê dat die kinders 

baie opgewonde en entoesiasties oor die 

skool en die opedag was. “Hulle het soos 

klomp vinke geklink wat nie uitgepraat 

Jana Redpath

Oranje verwelkom nuwe Eende
kon raak nie.”

Op die toer is die voornemende Eende 

van Oranje se geskiedenis, tradisies en 

interessante feite oor die skool vertel. 
Daar was oral op die skoolterrein 

stalletjies oor die aktiwiteite en vakke wat 

Oranje bied. By elke stalletjie was 

verteenwoordigers wat die gr. 7's meer oor 

die verskeie aktiwiteite vertel het. 
By die VCSV-stalletjie het hulle gehoor 

van die VCSV-aande, -kampe en die 

spesiale uitreik-aksies, veral die 2,5 ton 

klere wat Oranje vir Street Store ingesamel 

het. 
Die skeinatstasie in mnr. Fourie se klas 

het eksperimente gedoen, wat die gr. 7's se 

oë laat rek het. Die bak-en-brouklas – 

verbruikerstudies – het reggestaan met 

koekies wat die kinders self kon versier.
 

gedek is om vir die ma's en dogters plek te 

maak. Vroeër jare is daar wel vir oud-

Oranjes op die verhoog tafels gedek, sê sy.
 Volgens Tammy Cloete, gr. 11, is die 

Ma-en-dogtertee altyd 'n spesiale 

geleentheid vir haar en haar ma. “Dis lekker 

om mooi aan te trek en saam met jou ma 

en vriendinne koek en tee te drink. Die 

keurig gedekte tafels en blomme is altyd 'n 

fees vir die oog.”
Wat die geleentheid vir baie meisies 

spesiaal maak, is dat hulle ma's ook op 

Oranje was. 

Een so 'n dogter met 'n mamma wat 

ook 'n eend was, is Lauren Hercules, gr. 8.
Vir Lauren was die Ma-en-dogtertee 

vanjaar ekstra spesiaal. Dit was haar heel 

eerste Ma-en-dogter tee en boonop ook 

haar verjaardag. Haar ma was 'n gasvrou 

vir Lauren en haar maats. 
“Dit was baie lekker,” sê Lauren. “Ek is 

van gr. R af in Oranje en wou nog altyd 

saam met die skool verjaar en 'n eendjie 

by die Vrouemonument kry. Vanjaar het 

dit uiteindelik gebeur!”
Benescke (Botha) Janse van Rensburg 

was vanjaar die gasspreker en is 'n oud-

Oranje wat ook as jong dame die Ma-en-

dogter-teeparty bygewoon het. Benescke 

was ook in Bloemfontein omdat sy haar 

20-jaarreünie bygewoon het.

Starducks sê: “Ek sou graag weer so iets 

wil doen. Dit was baie lekker.”
 “ Die lekkerste deel van die markdag 

was toe ons stalletjie begin uitverkoop en 

die slegste deel was dat ons nie baie kon 

rondloop om die ander stalletjies te sien 

nie,” sê Danielle ook van Starducks.
Die Franse stalletjie Je t'aime was met 

swart en pienk versier. Hulle het pretzels, 

koeldrank, skuimpies, sjokolade en 

amandel-croissants verkoop. Hulle het 

ook al hulle produkte uitverkoop en het 

R3318 wins gemaak. 
Mari-né Hatting sê: “Die lekkerste was 

om alles uit te verkoop en om te sien hoe 

almal in toue voor ons stalletjie staan. Dit 

is baie werk, maar 'n goeie ding, omdat jy 

nuwe dinge leer soos selfvertroue en 

kreatiwiteit.”
 

Benescke het joernalistiek aan die 

Universiteit van Stellenbosch studeer en 

werk as omroeper by Tygerberg 104FM. 

Sy is een van die skrywers van die Vers-

'n-Dag elektroniese dagstukkies wat 

daagliks na meer as 80 000 intekenare 

wêreldwyd gestuur word. Sy skryf ook vir 

v e r s k e i e  g e e s t e l i k e  e n  

inspirasietydskrifte. Sy is ook verskeie 

kere vir die ATKV Mediaveertjie in die 

kategorie Beste Omroeper by 'n 

Gemeenskapsradiostasie benoem.
Haar boodskap aan die gehoor was 

dat 'n mens nie vinnig iemand moet 

oordeel nie, want God het reeds 'n plan 

vir daardie  persoon se lewe. besonderse 

jaar ervaar.

Mev. Elise Tubb, haar dogter juf. Corene Tubb, juf. Christine Hugo en haar ma, mev. Marthie Hugo.

Lauren Hercules het saam met die skool verjaar en haar ma was 'n gasvrou op die tee. Hier is Lauren 
saam met haar sussie, Georgia, en haar ma, Bianca, 'n oud-Oranje wat in 2000 in matriek was.
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Die stoepe van Oranje gons wanneer 

die interskole met ons susterskool van 

Pretoria naderkom. 
Die rasieleiers het Oranje se gees laat 

vlam vat deur 'n opdrag te gee dat 

leerders elke dag van die week volgens 'n 

tema moes aan te trek. Daar was ook 'n 

“epic dance-off”. 
Woensdag moes leerders hulle beste 

“Affie pad”-kostuum aantrek en 

Donderdag moes die leerders hulle 

Oranje het die vonk, vlam en vuur 
Elani van Pletzen

beste eendjie-uitrustings aantrek. Die 

leerders met die beste uitrustings het 

pryse gewen. 
Tydens die geesbou het Oranje hulle 

liedjies en kreet geoefen. 
Magé Troskie, gr.10, sê: “Die hele 

skool het saam met my gesing wat 'n 

energieke en entoesiastiese atmosfeer 

geskep het.”
'n Groot skare het die sportspanne 

ondersteun. 



Elney Botha, lid van die eerste 

hokkiespan, vertel van haar ervaring van 

die St. Mary's-hokkietoernooi.

D i e  S t .  M a r y ' s - t o e r n o o i  i n  

Johannesburg is die grootste toernooi 

waaraan die  eerste  hokkiespan 

deelneem. Daar was vanjaar 32 

topspanne wat deelgeneem het. Dit is 

ook 'n baie opwindende toernooi. 

Nie enige span kan daar gaan speel 

nie, 'n span moet genooi word om te kan 

deelneem. Van die sterkste skolespanne is 

daar en die wedstryde is belangrik vir die 

St. Mary's 'n belewenis
bepalings van skole se plekke op die SA 

skoleranglys. 

Oranje het vanjaar die sesde keer die 

voorreg gehad om St. Mary's te wen en 

om daardie medalje om jou nek te hang 

laat jou voel of jy kan bars van trots. Al die 

trane, al die lag en harde werk was vir 

seker die moeite werd.

Daar is 'n ongelooflike lekker gees en 

atmosfeer vir toeskouers sowel as 

spanne. Dis altyd lekker om die ander 

skole se spanne weer te sien, want so 

word daar ook vriendskappe buite 

skoolverband gevorm. 
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Drie spanne 
in finale
Liebe Botha 

Die  j aa r l i k se  E l s i e  Coe t ze r-

hokkietoernooi is in die Aprilvakansie by 

Oranje, Grey en Eunice aangebied en het 

sowat 2000 spelers van oor die land 

gelok.

Die toernooi word deur die Elsie 

Coetzer-hokkieskool vir o.14-, o.16- en 

o.18-spanne aangebied. Oranje se o.14A-

, o.16A- en o.18B-span het vanjaar 

deelgeneem. Die o.14's het in die o.16-

afdeling en die o.16A- en o.18B-span het 

albei in die o.19A-afdeling deelgeneem 

en hulle goed van hul taak gekwyt.

Hierdie jaar was besonders omdat die 

finaal van die o.19A-afdeling 'n Oranje 

teen Oranje-finaal was. Oranje se o.16A-

span het die o.18B-span geklop en 

sodoende die toernooi gewen.

Die o.14A-span het ongelukkig in die 

o.16-afdeling se finaal teen die 

Hoërskool Hugenote se o.16A-span 

vasgeval en tweede geëindig. 

Inge Diffenthal van die o.18B-span sê 

dat dit vir haar 'n groot voorreg is om 

Oranje te kan verteenwoordig teen ander 

skole se beste spelers. 

Ané Steenkamp, o.18B, in aksie teen Affies o.18B.

Die band tussen ons as span word 

ook sterker, want dit is harde en sterk 

wedstryde wat gespeel word. Vir 20 

minute werp ons alles in die stryd en 

moet ons as span mekaar vertrou. Punte 

moet so gou as moontlik aangeteken 

word en daar moet die heeltyd gefokus 

word, want daar is nie 'n tweede helfte 

waar ander planne gemaak kan word 

nie. 

Die kwaai verkeer is nogal iets vir ons 

Vrystaters om aan gewoond te raak en 

net sodra jy daaraan gewoond is, is die 

toernooi klaar. 

Die eerste hokkiespan ná hul oorwinning in die St. Mary's-toernooi.

Oranje skitter in toernooi
Su-Lynn Pillay

Die 20ste All Girls Schools' Sport and 

Cultural Festival het vanjaar in die Paarl 

plaasgevind en Oranje het weer 

uitgeblink.
Die All Girls is die jaar gesamentlik 

deur die Hoër Meisieskool La Rochelle en 

Paarl Girls' High aangebied. Altesaam 22 

meisieskole van oor die land het 

deelgeneem. 
Al Oranje se spanne het goed gevaar. 

Die eerste netbalspan het Bloemhof in 

die finaal met 42-26 geklop. 
Gizelle Naudé en Gina Moolman het 

hul enkelspelwedstryde gewen en 

Oranje se tennis het die finaal teen die 

Hoër Meisieskool Bloemhof met 4-0 

gewen.  
Die hokkie het net-net in die 

semifinale ronde verloor, maar Eunice 

gewen om die derde plek te verower.  
Die skaak het sesde geeïndig. 
Jana Redpath en Carolyn van der 

Merwe het Oranje by die Masterchef- 

kompetisie verteenwoordig en skouers 

geskuur met bekende sjefs soos Herman 

Lensing, Sarie se kosredakteur, en 

Mynhart, wenner van een van die 

Kokkedoor-reekse.
“Die opening by die Afrikaanse 

Taalmonument was iets besonders!” 

vertel Refiloe Khalata, gr. 12, wat die skool 

in skaak in die toernooi verteenwoordig 

het. “Daar was 'n ligvertoning en Katlego 

Maboe het 'n paar liedjies gesing. 

Nedbank se humanoïde robot, Pepper, 

het ook 'n draai gemaak.”

Jané Britz in aksie teen St. Mary's. 
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Liné Greyling slaan af op die 22ste Amanda Coetzer-tennistoernooi. Hoewel Oranje se eerste span vol 
selfvertroue vir die toernooi opgedaag het nadat hulle in die All Girls-toernooi met die Hoër 
Meisieskool Bloemhof kon afreken, moes Oranje op haar tuisbane dié keer in die finaal die knie voor 
Bloemhof buig. Die o.15-span het ook in die finaal teen Bloemhof verloor. Foto: Gerhardus Bosch

Vier spanne
beste in VS
Inge Verster

Vier van Oranje se netbalspanne is die 

beste in die Vrystaat. Die o.18A-, o.17A-, 

o.16A- en 14A-span het op die Vrystaatdag 

k o r t e  m e t t e  v a n  d i e  a n d e r  

streeksligawenners in die Vrystaat gemaak 

om as die beste span in die Vrystaat in hul 

ouderdomsgroepe aangewys te word. 

Die o.15A-span het op die Vrystaatdag 

in die semifinaal met een doel teen Sentraal 

verloor.

Boonop is Oranje Primêr se o.12A- en 

o.13A-span ook die Vrystaat-wenners. 

Die netbalseisoen het op 'n hoogtepunt 

geëindig met Oranje wat 15 van die 18 ligas 

in die Motheo-liga gewen het waarvan die 

o.14A's en o.15A's eerste was en ons o.16's, 

o.17A's en o.18A's tweede geëindig het. Al 

vyf die A-spanne het egter na die 

Vrystaatdag deurgedring, waar hulle hul 

staal met welslae getoon het..

Daarby is altesaam 16 Oranje-

netbalspelers vir die verski l lende 

ouderdomsgroepe se Vrystaat-span gekies 

en hulle neem in die vakansie aan die 

nasionale All Ages-toernooi deel. 

 “Ons werk hard om die diepte van 

Oranje se netbal te verbeter en ons sien die 

afgelope twee seisoene hoe die doelwitte 

van ons plan begin vorm aanneem. 

“Ons glo netbal gaan oor meer as net 

die eerste spanne en ons streef daarna 

om ons laer spanne te ontwikkel en vir 

hulle wedstrydgeleenthede te skep. Een 

van ons mikpunte is om die gehalte van 

die laer spanne se afrigting te verbeter en 

ons het reeds die vrugte daarvan die 

afgelope ligaseisoen gepluk,” sê mej. 

Corné Marais, netbalorganiseerder.

S u r e n é  F o u r i e ,  O r a n j e  s e  

ee r s tespankapte in ,  sê  oor  d ie  

sleutelgeheim van die sukses van Oranje-

netbal: “Die sukses van elke speler begin 

by die individu. Ons span streef daarna 

om die beste weergawe van jouself te 

wees. Elke speler weet hoe belangrik haar 

skakel in die ketting is, daarom is ons 'n 

eenheid wat nie gebreek kan word nie. 

“Elke geleentheid wat voor ons deur 

staan, gryp ons gretig aan, want dit wat 

ons is, is 'n gawe uit ons Koning se hand. 

Daarom is ons nederig geanker met ons 

oë gevestig op die Here! Ons leef in die 

oomblik, want die beste voorbereiding 

vir môre is om jou beste te gee vandag!”

Juf. Corné Marais en haar o.14A-span wat die Motheo- o.14A-liga gewen het.
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