
Ons groet die matrieks...

Die matrieks van 2015 tel die dae af voor hul met 
hul finale eksamen gaan begin.  ASTRANT was 
nuuskierig en het met ‘n paar van hul gesels;  
sommer net om te hoor wat die spesiale
onthoutye van hul skoolloopbaan en matriekjaar is.

Christo Alberts sê dat die interhoër die AIA-Fees, 
die matriekafskeid en die Noordwes-Jeugkoor 
verseker hoogtepunte.  Maar dit wat hy altyd sal 
onthou, is dat hy sy matriekjaar voluit geleef het; 
hy alles gedoen wat hy kon om 2015 sy beste 
jaar ooit te maak.

“Wat ‘n wonderlike voorreg om deel te 
kon wees van ‘n skool wat jou soveel 
geleenthede bied om jouself uit te leef en 
te ontwikkel.  Onbreekbare vriendskappe 
is gevorm, gees is gebou en uitdagings 
is aangepak.  Ek is trots om te sê ek was 
deel van die bloumassa wie se hart met 
omgee, geesdrif en volharding klop.  Ek gaan 
beslis meer as net goeie herinneringe met 
my saamneem.  Integriteit, uithouvermoë, 
verdraagsaamheid en nederigheid gaan 
definitief deel wees van my daaglikse lewe.  
Met kennis, geloof en liefde waarmee 

toegewyde onderwysers en mnr. Mathee my 
toegerus het, is ek gereed om die onbekende 
toekoms te betree”-Tersia Radley.

Judy Ludick sal nooit die AIA-Fees se 
sêrkompetisie vergeet nie.  Die hokkie-oefening 
smiddae saam met haar maats en veral 
Maandagmiddae se fiksheid waarteen almal so 
opgesien het, gaan sy mis.  Ook vir haar was 
haar matriekjaar die moeite werd.  Sy het elke 
kans aangegryp en elke oomblik alles geniet wat 
die skool haar kon bied.  “Ek kyk terug na my 
tyd in Hoërskool Lichtenburg en onwillekeurig 
glimlag ek.” 

“Ek sal nooit die Theo-projek vergeet nie; dit lê my 
na aan die hart.  By Theo het ek geleer om positief 
te wees en elke oomblik voluit te leef.  Daar was 
onderwysers soos juf. Alta Coetzer en juf. Lizane 
wat vir my so baie geleer het; dinge wat ek kan 
saamneem op my pad vorentoe”-Janè Botha.

Vir elke begin is daar ‘n einde; ‘n afskeid.  Afskeid is 
nie lekker nie.  MAAR ‘n blink nuwe toekoms wink 
vir julle! Sterkte aan elke matrikulant.  
 Chrisma Lemmer
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Pret en plesier met papier
Hoërskool Lichtenburg se jaarlikse 
matriekafskeid was ‘n reuse sukses!  
Ure se blommetjies vou, uitknip en sny 
het uiteindelik bygedra tot die pragtige 
sprokiesverhaalatmosfeer wat geskep is. 
Mammas het hard gewerk, min geslaap en 
baie reëlings getref om vir 2015 se matrieks 
‘n onvergeetlike aand aan te bied.

Die eregaste van die aand - die graad 12’s 
- het bly dans totdat hulle kon voel hulle 
het die heerlike driegang maaltyd behoorlik 
afgedans.  Matriek ouers se trane en geld het 
gerol om hulle amper-uit-die-huis-bloedjies 
prentjiemooi te laat lyk. 

FOTORAMA

Mev. Retha Rootman het alles pragtig saamgevat 
met die woorde:  “Vanaand was ek weer so trots 
op ons skool en sy wonderlike tradisies.  Ons 
kan net spog met ‘n fantastiese matriekafskeid 
wat van sy toontjie tot sy kroontjie, getuig het van 
smaak, presisie en styl.  Dit was ‘n belewenis.” 

As die aand in drie woorde opgesom kan word, is 
dit beslis: PRET EN PLESIER! 

Die matrieks het vir oulaas hulle 
rekordeksamenstres weggedans.  Nou is hulle 
sommer weer kraakvars en gereed vir die 
eindeksamen wat voorlê.

Bianca Hurter



 Hoe “matriek” ‘n mens?

Die einde van die jaar kom ál hoe nader en 
ons naels raak ál hoe korter. Maar byt gaan 
nie die stres van matriek wegvat nie.
Almal is bekommerd oor hul matriekjaar. 
Almal het wenke nodig om skool met ‘n bêng 
te verlaat.

Christo Alberts:
Matriek - die woord wat vir leerders sê: 
die grootste, die beste, rebellie en chaos. 
Dieselfde woord wat onderwysers beskryf 
as: leer, leer en léér. Maar hoe ís ‘n 
matriekleerder? Hoe “matriek” ‘n mens? Die 
antwoord is om alles te doen wat jy kán. 

Sing uit volle bors en volhard in skool- en 
matriektrots. AIA-Fees harder as ander jare. 
Speel toneel. Sêr dit uit en braai jou hoender.

Gryp élke geleentheid aan en wees jouself. 
Doen jou bes in elke situasie. Neem deel, 
presteer en geniet dit om ‘n Matrikulant te 
wees.

Duan du Preez: 
Om in matriek te wees, beteken dat jy die 
oudste is - die persoon na wie almal opkyk. 
is. Matriek is ook die jaar wat jy nooit sal 
vergeet nie.

Jy doen alles vir die laaste keer. Dis jou héél 
laaste sokkie, héél laaste rugbywedstryd en 

jou lááste atletiekbyeenkoms. Dis die rede 
waarom jy jou alles in jou matriekjaar moet 
gee.

So, gaan voluit! Moenie terugkyk nie, want 
as jou drome jou nie bangmaak nie, droom jy 
nie groot genoeg nie.

Jaques Kotze:
Matriek is die jaar van (legally) kuier 
en jouself rondry. Dis die jaar van 
keuringstoetse en toekomsbeplanning.

Dié jaar is vinniger en besiger as al jou 
vorige skooljare saam; net lekkerder. Hier is 
‘n paar wenke om die meeste van jou laaste 
skooljaar te maak:

1. As jy van die begin af hard werk en nie 
agterraak nie, sal die jaar ‘n breeze wees 

2. Chill net! Stres bring jou nêrens nie. Wat 
moet gebeur, sal gebeur. Dis net soos 
enige ander jaar - net tonne beter 

3. Wees betrokke en deel van jou skool; 
doen dinge wat jy dalk nooit weer sal kan 
doen nie

Matriek: beproef alles en behou die goeie.

Bianca Ernst



 Hier kom die bruid…

E. Joseph Grossman het eens gesê:

“Liefde is vriendskap op die maat van 
Musiek”. Daardie een dag waaroor die meeste 
droom, het waar geword!

Deur twee dinge word elkeen van ons se lewens 
leefbaar gemaak – die liefde wat ons gee en die 
liefde wat ons kry .

Liggies wens die drie pasgetroude paartjies net 
die beste toe vir die toekoms! Mag God se rykste 
seën jul lewe vul!

Juan-Marie Maree
Ons eie beeldskone juffrou Hilda Meyer het op 10 Oktober trou 
beloof aan haar droomman, Corrie Beukes.

Mev. Ans Henning se seun, Johan, is op 12 September 2015 met 
Marizanne Louw getroud.

Elizna, die dogter van mev. Elmarie Peters, is op 26 September 
2015 getroud.

 Klippe klappe… Hoewe !

Hoërskool Lichtenburg spog nie net met leerders 
wat uitblink met prestasies wat behaal is met hulle 
eie voete nie, daar kan ook gespog word met 
leerders wat met behulp van viervoetige vriende 
die prestasies inryg, oftewel, inry.  Perdry is nie 
net gom smeer, op die perd sit, en hoop vir die 
beste nie.  Ruiter en perd vorm saam ‘n span om 
‘n taak te voltooi.
Drie van ons leerders het hierdie jaar 
uitstekende prestasies behaal by die
Suid-Afrikaanse kampioenskappe.  Phia-Ri 
Olivier het ‘n algehele 14de plek behaal in die 
80km uithouwedren.  Rumari Roode behaal ‘n 5de, 7de, 10de en 15de plek in haar afsonderlikke klasse 
by die Core League Kampioenskappe en Johané Goosen behaal ‘n algehele 6de plek by die Western 
Mounted Games.

Hoërskool Lichtenburg is baie trots op die ruiters en is opgewonde om nog baie van hierdie 
sesvoetige spanne te hoor!



Trotse onderwysers, 
trotse ouers

Die onderwysers van Hoërskool 
Lichtenburg spog nie net met besondere 
leerders nie, maar ook met besondere 
klein wonderwerkies in hul gesinne.  Ons 
verwelkom ses nuwe babas in die Liggies-
familie.  Met sulke puik ouers en grootouers 
het hulle niks minder as ‘n ongelooflike 
toekoms voor hulle nie. 

Mnr. Rinus le Roux en sy vrou spog met 
klein Rouxben le Roux, gebore op 1 Junie 
2015. Hy het 3,7kg by geboorte geweeg.

Mev. Annetjie Erasmus is op 9 September 
2015 met haar eerste kleinseun, Johan le 
Roux, geseën.  By geboorte het hy 3,39kg 
geweeg.

Mnr. Pieter en mev. Debora van Zyl 
wat albei onderwysers by Hoërskool 
Lichtenburg is, het nou hul eerste dogter: 
Daniëlle Mariëtte van Zyl.  Sy is op 21 
September 2015 gebore en het met 
geboorte 2,62kg geweeg. 

Mev. Suzan Steenkamp het sommer twee 
kleinkinders ryker geword!  Anina Bierman
is op 28 April gebore en Niel Terblanche op
8 April.

Mnr. Reyneke het sy vierde kleinkind 
ryker geword met die geboorte van Gavin 
Swanepoel.

Bianca Ernst

Johan le Roux Daniëlle van Zyl

Anina Bierman Niel Terblanche

Rouxben le Roux Gavin Swanepoel

 Liggies Oefensentrum

As jy ná skool na enige leerder soek, gaan 
soek jy hom of haar heel eerste by die 
gewilde uithangplek van ons skool kry: 
die nuwe oefensentrum.  Fikses, onfikses, 
aspirant liggaamsbouers en sommer elke 
jan rap en sy maat oefen.  Dis die plek om 
te wees.

Monje Pohl het gaan inloer.
LEDEGELDE van R100,00 p/m (registra-
siegeld eenmalig R50,00) is betaalbaar 
by die finansiële kantoor.



Hoërskool Lichtenburg het hierdie jaar 
weereens ‘n baie suksesvolle AIA (Alles-In-
Alles)-Fees aangebied.

Die fees het afgeskop op 4 Augustus 2015 
met ‘n heerlike hoenderbraai wat deur 110 
spanne ondersteun is. Dit was ‘n gesellige 
middag met die reuk van gebraaide hoender 
en die heerlike klank van musiek in die lug. 
Die kuns-en-fotografieuitstalling is ook op 
dieselfde middag gehou.

Die verskeidenheid foto’s en skilderye was 
weereens stille getuienis van waartoe die 
leerders van hierdie hoërskool in staat 
is. Die aand is afgesluit met ‘n klassieke 
konsert met optredes deur ons eie leerders, 
asook Laerskool Burgerdorp en Laerskool 
Lichtenburg se kore. Verskeie skitterende 
items is gelewer. Die volgende feesitem is 
gehou op 5 Augustus. Tydens die toneelaand 
is drie toneelstukke opgevoer.

Die gehoor is meegevoer deur die 
oortuigende toneelspel van talentvolle 
Liggies. Elke akteur en aktrise het ’n kans 

gestaan om as die beste gekroon te word.
Bok van Blerk het gesorg vir vermaak uit 
die boonste rakke tydens die laaste aand 
van die eerste week van die fees.

Meer as 450 mense het die aand bygewoon 
en saam gekuier om tafels en eetgoed terwyl 
hulle na Bok geluister het.
Die Sêrkompetisie was een van die 
hoogtepunte van die fees. Elke graad het 
deelgeneem aan die sêrkompetisie. Daar 
was baie strawwe kompetisie tussen die 
verskillende grade, maar die Gr. 9’s met hulle 
tema: Deconstruction en die Gr. 11’s met 
hulle tema: Afrikaans is GROOT is as die 
finaliste aangewys.

Die GALA-aand en onderwyserskonsert was 
die aand waarvoor almal gewag het.

Die volgende wenners is tydens ons GALA-aand 
op 12 Augustus 2015 aangekondig :

Fotokompetisie wenner: Danielle Roux 
Kunskompetisie wenner: Bianca du Bruyn
Hoenderbraai wenners: Sigeunervreugde 

AIA-Fees groot sukses

GRAAD 11: AFRIKAANS IS GROOT



Klassieke-aand wenner: Rein Ernst 

Toneelaand wenners: 
Beste akteur: Christo Alberts
Beste aktrise: Phia-Ri Olivier

Liggies het talent wenners: Melissa de Paiva 
en André Hartman

Sêrkompetisie wenners: Gr. 11 met Afrikaans is 
GROOT.

Die AIA-Fees 2015 is afgesluit met ‘n konsert 
deur Heuwels Fantasties en ‘n heerlike 
sokkie daarna.

AIA-Fees groot sukses

 Kapenaar se beurtkrag 

Net so ‘n rukkie terug was ek vir die eerste 
keer in ‘n jaar uit Cape Town uit. En as ek sê 
Cape Town, dan bedoel ek nie sommer net 
beaches en Tafelberg nie. Ek bedoel CAPE 
TOWN: die plek van toeriste - die outsiders 
wat blykbaar glad nie Suid-Afrika se klein 
predicament, naamlik Load Shedding, mag 
ervaar nie. 

Ek bly langs mister Polsen se wynmakery. 
Dié is só gewild onder die toeriste dat die 
hele gebied Load Shedding sidestep. So 
innie proses het dit gemaak dat ek en my 
wife ook niks beurtkrag kry nie. Tot ek vir die 
eerste keer in ‘n jaar uit Cape Town uitgekom 
het. Ek het vir my antie in Port Elizabeth gaan 
kuier. So halfnege Donderdagaand het ek 
daar aangekom, om kers innie hand verwel-
kom te word. Toe weet ek dat ek lanklaas uit 

town uit was. Lank voor kerse - toe daar nog 
electricity was!

Maar mister Load Shedding is maar ‘n regte 
ou romantic! Ek en Antie het ‘n fantastiese 
kersligete gehad nes die ads op die bill-
boards. Antie het gesê dat dit lank sal aan-
hou, omdat dit stage 3 beurtkrag is. Stage 3 
is pik, pikdonker, maar hulle sê dit hou eers 
by stage 5 op! Dan sal hulle seker maar die 
maan en sterre ook moet afsit! Ek kyk vir 
die maan deur my kamergordyn, waar dit 
helderder as in Cape Town skyn, as gevolg 
van Load Shedding. Mense, maar die ding 
verander ons land. Suid-Afrika is besig om 
soos die Titanic te sink. Die difference is net 
dat, toe die Titanic gesink het, was sy ligte 
darem nog aan!
Bianca Ernst

Danielle Roux Rein Ernst Melissa  de Paiva & André Hartman

Sigeunervreugde



 NIE VIR SISSIES NIE…

Een van die taaiste, maar ook een van die 
lekkerste spansporte is avontuursport.

Hoërskool Lichtenburg het onlangs aan die
SA-kampioenskappe op Pietermaritzburg, 
KwaZulu-Natal deelgeneem. Daar is deelnemers 
se kragte tot die uiterste beproef.

Spanne het voor hanekraai die SA’s te fiets 
in baie mistige weer afgeskop. Spanne moes 
verskeie punte soek en aan ‘n verskeidenheid 

aktiwiteite deelneem soos vlotbou, trolliestoot 
en die hindernisbaan te voet en te fiets aandurf.  
Sommige van die deelnemers het hard met 
moederaarde kennis gemaak.  Daar was nooit 
‘n vervelige oomblik nie.  Elke span bestaan uit 
vier lede wat die heeltyd saam moet beweeg en 
baie goed moet saam werk. Ten minste een van 
die lede moet ‘n meisie wees.

Wat die sport so lekker maak, is al die 
pret wat ons saam gehad het. Die drie 
avontuurlustige juffrouens wat ons afgerig en 
bygestaan het was, juf. Alisha Strydom, juf. 
Martinette Esterhuizen en juf. Amoré Beer.

Een ding wat van avontuursport se deelnemers 
gesê kan word is: DIE SPORT IS BESLIS NIE 
VIR SISSIES NIE.

Johané van der Linde

1. Die menslike brein is awesome.  
Dit funksioneer 24 uur ‘n dag, ván die dag wat 
ons gebore is.  Die enigste tyd wanneer dit 
ophou funksioneer, is wanneer ons eksamen 
skryf of verlief is! 

2. As jy opsommings tik, is Times New Roman 
die beste skryfstyl om in te tik, want dit leer 
die maklikste. 

3. Vat jou gunsteling LEKKERTJIES en stel vir 
jouself ‘n doelwit: jy mag net as jy klaar is 
met ‘n eenheid, een eet (EEN LEKKERTJIE 
OF EEN PAKKIE IS JOU KEUSE).  Jy gaan 
wel vetter word, maar wie gee nou om?  Dalk 
word jy die volgende Einstein?  

4. Wanneer jy kougom kou terwyl jy leer, eet van 
dieselfde geur as jy eksamen skryf…Dit gaan 
jou blykbaar help onthou. 

5. Vir die Grey’s Anatomy aanhangers: Dink jy 
Meredith Grey sou ‘n chirurg geword en met 
dr. McDreamy getrou het, as sy nie geleer het 
nie?

6. As ons van atome gemaak is, dan is die 
wetenskaplikes wat atome navors, eintlik ‘n 
klomp atome wat mekaar navors. 

7. Dis snaaks hoe ons woorde van ‘n liedjie kan 
onthou, maar as dit by leer kom, kan ons niks 
onthou nie. 

8. Stu (dying)...Stu (died)...Toeval? EK DINK 
NIE SO NIE. 

9. Jy het gister gesê vandag. Doen dit nou! 

10. Om te leer is nie halfpad so sleg as om slegte 
punte kry nie. 

11. Daardie oomblik van roem wanneer jou naam 
in ‘n woordsom gebruikword...

     Chrisma Lemmer

 11 eienaardige, maar wáár feite oor eksamen en leer
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Lolla en haar Killer que 

Potspel of soos dit in Engels bekend staan, pool, 
is Lolla van der Merwe se groot liefde.  Bianca 
Meyer het met haar gesels om meer uit te vind.
 
Wie het jou aan hierdie sport blootgestel?
My pa het my alles van die sport geleer.

Wat is vir jou die snaakste reël in potspel? 
Dat jy geen kragwoorde mag gebruik nie. Hulle 
penaliseer jou as jy vloek, maar jy mag die 
woord bliksem gebruik. 

Dink jy enigiemand kan potspel speel? Moet 
‘n mens ‘n besondere talent hê?
Iemand wat die kennis het, respek kan betoon, 
genoeg selfvertroue het en die regte afrigting 
kry, sal die spel kan bemeester.  Jy moet net 
deursettingsvermoë hê en in jouself glo. 

Wat is jou grootste prestasie tot dusver? 
Ek het my persoonlike beste by die Junior SA’s 
hierdie jaar behaal.  Ek het die top agt bereik. 
Ek het Noordwes verteen-woordig. 

Is jy opgewonde oor jou toekoms in die die 
sport? 
Ek kan nie wag om te sien wat hierdie sport 
vir my inhou nie. Baie aande lê ek wakker en 
droom oor wat die toekoms vir my inhou. 

Is daar enige iemand aan wie jou prestasie 
te danke is? 
Die antwoord op dié vraag is heel maklik. Ek 
sal vir die Liewe Vader dankie sê vir die talente 
wat ek ontvang het en die geleenthede wat Hy 
vir my gee om met die talent te kan woeker.  
Sonder Hom is niks moontlik nie! 

Maak jy baie nuwe vriende? 
Ek maak ongelooflik baie nuwe vriende. Ek kry 
soms oproepe van mense wat ek nie kan onthou 
nie, soms groet mense my wat vir my glad nie 
bekend lyk nie!  Ek ontmoet só baie mense; dit 
is vir my onmoontlik om almal te onthou! 

Het jy ‘n naam vir jou gunsteling stok, in 
dien wel, wat is die naam van hierdie spesi-
ale potspelstok? 
Ek het inderdaad. Sy naam is Killer. 

Wie of wat is jou dryfkrag? 
My liefde vir die sport speel definitief die grootste rol. 

Jy is duidelik uitstekend in hierdie sport, 
maar daar moes al oomblikke gewees het 
waar jy gevoel het jy wil ophou; jy is net nie 
goed genoeg nie?
Daar is beslis oomblikke waar ek voel ek kan my 
que gebruik vir vuurmaakhout!  Die keer wat uit-
staan, is toe ek moes uitspeel om die SA-span 
te haal.  Ek het net een punt nodig gehad om 
heel bo te eindig.  Ek het sekuur na die swartbal 
gemik; toe die
witbal die swartbal ‘n hou
op die boud gee, besluit
die swartbal hy gaan sta-
an doodstil, reg voor die 
gat!

Lolla van der Merwe het
passie vir haar sport! Om
passie vir iets te hê,is die 
eerste tree na sukses.

Bianca Meyer
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Die ASTRANT kry ‘n FACEL FT

NUWE DENKE
Die ASTRANT word nou ‘n publikasie 
wat vir sy lesers gee wat hulle wil hê.
Vir dit moet ons denkwyse vernuwe 
word. Ons gaan hip dink, #funny dink,
LIGGIES dink.

MODERNE LOOK

Die nuwe ASTRANT webtuiste sal
gevul wees met blogs, news flashes

Dit sal mobile-friendly wees en gaan 
spoggerig lyk, met geleenthede vir 
almal om sonder moeite deel van 

Die ASTRANT te wees.

TWEETALIG
Ons kan uitsien na ‘n tweetalige publikasie 
in die toekoms, met Afrikaanse sowel as 
Engelse berigte van die beste gehalte. 
Leesstof wat die lees werd is!

OOR OP DIE GROND
Uitgawes gaan meer gereeld 
uitgegee word wat nuus baie 
meer aktueel maak.
Potensiële joernaliste se ore 
is heeltyd op die grond vir 
breaking news.


