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Die kort kwaai enetjie

�en spyte van die longverskeurende lugdruk en ‘n 
paar…twyfelagtige keuses vanaf die skeidsregters 
het Bloemhof nog steeds vanjaar uitstekend by die 
jaarlikse interskole gevaar. Al het ons in sommige 
afdelings totaal uitgeblink, is daar tog altyd plek vir 
verbetering. En omdat ons bestaan uit ‘n integrale 
span van leerders en onderwysers/afrigters behoort 
elkeen ‘n sê te hê in waar en presies hoe daar deur 
die wintersportseisoen hoër gemik kan word.

Hier volg menings van beide partye:

Juffrou Reynolds ( 0/19D-hokkieafrigter en 
Wiskunde-opvoeder) ervaar vanjaar haar heel eerste 
Bloemhof Interkole en is van mening dat die leer-
ders nie genoeg oor naweke hulle maats langs die 
veld ondersteun nie en dat daar “aan ‘n plan gedink 
sal moet word” in daardie opsig.

Juffrou van der Vyver (netbalbestuurder en 
Wiskunde-opvoeder) glo dit was ‘n baie suksesvolle 

interskole, maar dat ons tog natuurlik altyd daarna 
kan streef om ons uitslae te verbeter.

Lynn Rossouw (gr.11-leerder in die 0/17B-netbal-
span) voel sterk dat die leerders groter toewyding 
aan hul fiksheid gedurende die seisoen moet bestee 
veral met betrekking tot die hokkie-en netbal-       
fiksheid. Aangesien sy tydens interskole ‘n duidelike 
verskil tussen die fiksheid van Bloemhofspanne en 
Oranjespanne kan sien glo sy daar moet ewe hard 
aan spanne se fiksheid as hul vaardighede gewerk 
word. 

Lize Louw (gr.10- leerder in die 0/16C-hokkiespan) 
sê weer dat ons meer aangemoedig/toegelaat moet 
word om Paul Roos se wedstryde by interskole te 
gaan ondersteun aangesien ons deur die jaar juis 
aangemoedig word om so te maak. Anders as dit 
dink sy egter ook ons geesweek en Big Brag moet 
“groter” wees en dat meer leerders die Eerstespan-
wedstryde moet ondersteun.

Interskole: waar kan ons verbeter?
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Redaksioneel

VRL 2018/2019:
Visie: Golf na Glorie
Missie: Neem in. Gryp aan.  
Begin. 

As ek aan ‘n golf dink, dink ek aan ‘n 
groot, sterk eenheid wat doelgerig is 
en wat vorentoe beweeg. As jy  bie-
tjie gaan nalees oor die betekenis 
van dje woord glorie, dan kom jy af 
op die volgende beskrywing: manji-
fieke of onbeskryflike skoonheid of 
om geweldige trots of genot te ervaar. 

Ek dink glorie kan vir ons almal iets 
anders beteken, en dit lê nie noodwen-
dig in groot prestasies of eerste plek 
nie, maar eerder om daarna te streef 
om hierdie ongelooflike skoonheid 
binne jouself te ontdek en te ontwikkel. 

Golf na glorie, is waar elke Bloem-
hoffer, met haar afsonderlike agter-
grond, opinie, uitkyk en persoon-
likheid saamkom, en dan saambeweeg 
om hierdie groot hoogtes te bereik. 
‘n Golf kan nie so groot en sterk 
wees soos wat hy is, as hy nie deur 
onderlinge strome breek om sy weg 
oop te baan om te wees waar hy is 
nie en dit gaan baie keer gepaard 
met stukkende klippe en gebreek-
te skulpe wat nog steeds vir dié 
golf sy onwrikbare eienskap gee. 

Net soos wat ‘n golf in sy asemrowende 
glorie geweldige hoogtes bereik, maar 
tog saam met hom baie gebreekte 
stukkies meevoer, net so werk ons as 
Bloemhoffers ook deur seer en row-
we tye, maar danksy ons inherente 
Bloemhof gees, kom ons altyd bo uit.

Niks in die lewe wat die moeite werd is 
kom maklik nie, maar saam in eenheid 
kan ons soos een golf uitbreek op die 
strand, die
skoonheid 
daarvan 
beleef, en 
dan weer 
met alle 
krag en mag 
van vooraf 
begin met 
dieselfde ywer en energie, soos net ons 
Bloemhoffers kan!

Bloemhof, ontdek en volg jou innerlike 
golf. Hou jou kop bo water!
Semper Fidelis,
Altyd Getrou

Katinka de Wet 
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Liewe Bloemhof,
hier sit ek met my heel eerste kwartaal as redaktrise en ek sien reeds hoe die volgende drie verby gaan vlieg en hoe ek met 
alles in my gaan probeer klou. Dit mag dalk simpel klink om so geheg aan ‘n skoolkoerant te wees, veral een wat volgens vele 
van julle basies nie eens meer bestaan nie, maar in daai geval bewys ek graag aan julle hoe ernstig my gehegdheid werklik is.

Die Fidelis is nog goed aan die bestaan en as jy vir my vra in ‘n beter toestand as ooit. Dit moet julle verstaan, Bloemhof: die 
Fidelis kan nie verdwyn nie, want julle probleme en stories verdwyn nooit nie. En dit is al wat die Fidelis is: ‘n hiper aantrek-
like platform vir kinders (júlle) om hul menings te lig. Net omdat jy dit nou op jou foon moet lees (asof jy nie in elk geval 
heeldag en aldag dáárop is nie) beteken nie dis weg nie. Boonop spaar ons bietjie papier in die proses.

Dan eindig ek af met ‘n belofte en ‘n versoek: my belofte dat ek áltyd my álles vir die koerant en julle stories sal gee, maar ek 
wil vra dat julle sal deelneem en inkoop by die oplewing van die Fidelis.

Ons sal getrou aan julle wees as julle lojaal bly teenoor ons.

Hanrié Viljoen 
Redaktrise 2018/19



Hierdie jaar mik Phoenix om net nóg meer te 
doen. Van Jamestown tot Bloedskenk, en vele nuwe 
dinge, beplan ons om ons vlerke uit te leen en 
die lig in iemand anders se lewe te wees. 

 As jy wil betrokke raak en jou lig laat skyn kan jy 
hierdie 3 wenke volg:

1. Hou jou oë op ons Phoenix bord, nuwe dinge is 
aan die gebeur. 

2. Kyk uit vir enige WhatsApps rakende ons initi-
atiewe. 

3. Kom praat met ons: ons gesigte is een van die dae 
op ons bord so as jy een van ons sien, moenie skaam 
wees nie!

Verenigings

TERRA 2018/2019
Terra-bestuur: 
•Marié van Zyl
•Nicole Cronje
•Lynn Rossouw
•Mareli Hay
•Cara Lourens
•Lize Louw
•Liané Fouché
•Leney Mundell
•Nina Grobler
•Nikola Muller
•Jané Louw

Julle kan begin om vir 
Mej Eko Bloemhof in te 
skryf (dit gaan in kwar-
taal 1 plaasvind) - ons 
gaan die lys op die
Terra-bord sit.



Ons kom elke Dinsdag bymekaar in K10 vir ‘n boodskap. 

Donderdae ontmoet ons in die konferensielokaal vir lofsing (“praise and worship”). 

Albei oggende begin 07:10.  

Hierdie kwartaal het ons verskeie geleenthede as deel van die Stellenbosch gebedsweek van 03-07 Sep-
tember aangebied. Die hoogtepunt was definitief Donderdag oggend waar die hele skool bymekaar ge-
kom het. Ons jaarlikse JiB-kamp vir graad 8-11 het die 07-09 September in Franschoek plaasgevind. 
Dit  was  weereens  ‘n  ongelooflike  naweek  wat  spesifiek  gemik  was op waarde en jou doel. Vir kwar-
taal 4 word  daar  ook  ‘n  lofprysingsaand  beplan. Verdere r eëlings  gaan  later  deurgegee  word.

 Jesus in Bloemhof             



Nuwe Mediateek

Van die begin van die kwartaal af 
word daar flink by die biblioteek en 
rekenaarklas gebreek en gebou. Al-

mal weet dat hierdie lokale oorgedoen 
word, maar wat presies gaan verander?

Volgens juffrou De Beer is daar ’n hele 
paar nuwe dinge waarna die Bloem-
hoffers kan uitsien. Die biblioteek en 
rekenaarlokaal kry ’n splinternuwe 
baadjie wat aan leerders se ver- 
anderende behoeftes sal voldoen 
en gaan voortaan as die Mediateek  
bekendstaan. Buiten vir pragtige nuwe 
leeshoeke waar leerders kan ontspan, 
gaan daar ook genoeg rekenaars wees 
waar leerders ná skool kan werk. Die 
sentrum se grootste toevoeging is egter 

’n konferensielokaal waar leerders in 
groepe kan vergader of take doen. 

Die tegnologie bly nie agter nie, so 
die sentrum kry ook herlaaipunte by 
al die sitplekke asook ’n interaktiewe 
elektroniese inligtingsbord. Die inlig-
tingsbord sal al die afkondigings en 
ander belangrike inligting vertoon.

Juffrou De Beer sien die meeste daar-
na uit dat die Mediateek só mooi 
gaan lyk dat niemand sal wil huis toe 
gaan nie. “Dit gaan ’n moderne, rus-
tige en klassieke omgewing wees 
waar leerders kan werk en ontspan.”

Op die oomblik word die boeke in 
die konferensielokaal gestoor nadat  
Monarch, ’n trekmaatskappy wat onder 
andere biblioteke oppak en help trek, juf-
frou De Beer gehelp het om al die boeke 
in die regte Dewey-volgorde op te pak.

Dit klink of daar beslis baie aandag en 
moeite in die nuwe Mediateek, wat na 
verwagting einde Oktober sal open, 
ingegaan het. Bloemhoffers, julle kan 
maar begin opgewonde raak oor dié 
nuwe spogtoevoeging tot ons skool!

In die hartjie van Stellenbosch het ’n splinternuwe koffiewinkel op 22 Junie 
2018 sy deure oopgemaak. Xpresso, in Andringastraat by die Eikestad-win-
kelsentrum, het in ’n kort tydjie beslis al ’n groot impak in die dorp gehad.

Sal jy dit glo as iemand vir jou sê dat jy goeie gehalte koffie en liplekker peuselhap-
pies vir slegs R10 kan kry? Ja, in 2018 in Stellenbosch. Jy sal seker sê dis onmoonlik…

Nie meer nie. Xpresso se unieke handelsmerk is dat 
alle items in die kofiewinkel verkoop word vir net R10.

Xpresso is ’n nuwe winkelketting wat op 1 Oktober 2016 deur Nicolene en 
Tomer Elhadad begin is. Hulle visie was om ’n byderwetse koffiewinkel te ves-
tig sodat alle Suid-Afrikaners die koffiewinkel-ervaring kan geniet teen die 
beste moontlike prys. Behalwe vir die Stellenbosch-tak, is daar nog vyf ander 
takke in die  Wes-Kaap, onder andere in Durbanville, Brackenfell en Kaapstad. 

Die winkel se fokus is om vir klante smaakvolle koffie, liplekker gebak en 
smaakvolle toebroodjies en ander lekkernye te bied, enige tyd van die dag. 
Die gereelde klante kan getuig dat hulle vir seker in hierdie doel slaag. En al 
weet ons nie hoe hulle dit regkry om die lekker verversings vir so goedkoop 
te kan verkoop nie, is almal tog te dankbaar vir die goudmyntjie in ons dorp.

Caro Wiese & Anneke Fourie

 : die R10 koffiewinkel
Caro Wiese

Aktueel



Mia Decinti
 
Op 18 Augustus het die 
Bloemhofbusse nie vir die 
hoofwedstryd tussen Paul 
Roos en Grey gebly voor 
hulle vertrek het nie – wat 
groot ongelukkigheid onder 
die meisies  aangevuur het. 

Die rugbywedstryd tussen die 
twee seunskole is immers vir 
baie die hoogtepunt van die 
jaarlikse interskolekragmeting. 
Dit was egter net vir die Stel-
lenbosse boys beskore omdat 
die Bloemhoffers droëbek en 
diklip op die bus moes klim. 

In ’n desperate poging om  
ophoogte bly van wie watse 

drie druk, het die meisies self 
plan gemaak en hul kosbare 
data opgeoffer om die wedstryd 
op piepklein skerms in die bus 
te volg. Vir die meeste was dit 
werklik mostert na die maal.

Kaelin Louw (gr. 12) meen dat 
om hierdie ikoniese wedstryd 
mis te loop, uiters frustre-
rend is. Dit was immers 2018 
se matrieks se laaste geleen-
theid om hul broers op die 
sportveld te ondersteun. “Ek  
verstaan dit is moeilik om ’n 
aparte matriekbus te reël, 
maar ek voel dat meer moeite 
gedoen kon word om die bus 
vol te kry sodat genoeg mense  
daarop sou kon terugry.” Sy 
sê dit is verskriklik senuter-

gend om ’n wegwedstryd teen 
een van die land se voorste 
sportskole te speel – soveel 
meer sonder ondersteuning. 
“Elke bietjie help: hoe meer 
ons vir Paul Roos ondersteun, 
hoe meer sal hulle ons by groot 
geleenthede ondersteun.”

’n Voorgestelde alternatief sal 
wees om, soos Paul Roos, die 
busse eers Saterdagaand sewe-
uur in die pad te laat val. Dit 
het die bykomende voordeel 
dat die meisies die volgende 
oggend sesuur in Stellenbosch 
sal aankom, wat vir baie ’n 
meer gerieflike tyd is om deur 
hul ouers opgelaai te word.

Meneer Meyer verduidelik 

egter dat die rede hoekom die 
busse nie later gebly het nie, 
’n veiligheidsreëling is. Toe die 
busse in 2016 eers later ver-
trek het, was daar nie genoeg 
kaartjies vir die hoofwedstryd 
beskikbaar nie. Dit het tot 
gevolg gehad dat Bloemhof-
fers tot sterk skemer in win-
kelsentrums gekuier het, wat 
baie onveilig is. Meneer Meyer 
sê verder dat slegs 20 mense 
hul belangstelling aanged-
ui het om later te vertrek. Dit 
is nie die moeite werd om 
vir so ’n klein groepie leerd-
ers se onthalwe langer te bly 
of ’n aparte bus te reël nie.

Dit is nodig om in sekere geval-
le op jou tong te byt en situa-
sies te aanvaar soos dit is. Kom 
ons bly Semper Fidelis aan ons 

broers en ondersteun hulle 
ten volle wanneer moontlik.

Bloemhoffers hou die westryd dop.

Illustrasie: Emma kruger

Anneke Fourie

Vir 5 jaar was hulle blou baadjies, wit sokkies en 
Bloemhof-haarlinte al wat hulle geken het. Hulle het 
geëet, geslaap en “ge-Bloemhof”. 2018 is op sy einde 
en so maak elke matriek stadig maar seker gereed 
om afskeid te neem van jare se saamlag, saamhuil, 
vriendskappe bou en herinneringe maak. Wat lê vir 
hulle voor? Dink húlle hulle is gereed vir die toe-
koms?

Ons hoofmeisie, Ilke Horn, is reg om haar skooluni-
form in te ruil vir ’n paar splinternuwe “scrubs”. Sy 
het al as klein dogtertjie gedroom van die dag wat 
sy haar wit jassie kan aantrek. Sy het geweet sy wil 
met mense werk en het gevolglik deur middel van ’n 
elimineringsproses haar finale keuse gemaak. Ilke sê 
om ’n verandering in roetine te hê, klink vir haar be-

lowend, alhoewel sy Bloemhof en haar mense gaan 
mis. Om gekeur te word vir medies, is nie kinderspe-
letjies nie, so hoe het sy kop bo water gehou? “As 
jy hard werk, moet jy hard ontspan!” is haar raad. 
Ilke bieg dat sy, soos die meeste van ons, ook soms ’n 
bietjie gril tydens ’n biologieprakties. As dit jou tans 
verhoed om medies te oorweeg, wees gerus. Na 9 
jare is ’n bietjie bloed tweede natuur.

Mia Fourie, ons onderhoofmeisie, se hart lê by 
kinders. As jy eendag in Mia vasloop en sy antwoord in 
gebaretaal, moenie skrik nie. Dit is een van die dinge 
wat sy beoog om na matriek te bemeester. Sy sien 
haarself oor 10 jaar by ’n skool vir dowes of betrokke 
by ’n organisasie waar sy met behoeftige kinders kan 
werk. Die kursus vir Gehoor- en Spraakterapie behels 
twee jaar op die Stellenbosch-kampus, twee jaar op 
Tygerberg en ’n Zuma-jaar voordat ’n mens kan begin 
werk. Mia sê sy sien uit om ’n Matie te wees!

Alhoewel Zàn-Mari Röth dalk tussen die wingerde 
hardloop om fiks te bly, het sy vining besef dat Wyn-
bou – haar oorspronklike eerste keuse – nie vir haar is 
nie. Ons atletiekkaptein gaan nou Voedselwetenskap 
hier by die Universiteit van Stellenbosch studeer. 
Haar kursus sal 4 jaar duur en sy sê dat haar liefde 
vir skeinat definitief bygedra het tot haar besluit. Sy 
het beplan dat hierdie haar laaste jaar van atletiek is, 
maar sy het wel besluit om volgende jaar aan te hou 
oefen vir haarself en haar eie fiksheid en gesond-
heid. Wat is haar geheim om skool, sport en liefde te  
balanseer? Sy raai ons aan om liefde TWEEDE te stel 
al kom dit moeilik vir ons meisies. 

Matrieks, julle het wel julle pienk feëtjievlerke van 
destyds opgehang en uitgetrek nog lank voordat  
julle by Bloemhof se deure ingestap het, maar moe-
nie vergeet nie: Dit is juis nou die tyd om te vlieg.

Matrieks, ons hou julle dop...

PAUL ROOS onder die bus gegooi  

Menings



GROEP 4:

Jy moet ‘n 10 bladsy lange opstel skryf. Wat sal jy 
doen?

a) Nee, aarde, ek sal eerder slaap

b) Juffrou, ek moet net gou navorsing    doen op my 
foon asseblief. *gaan op Instagram en procrastinate 
soos ‘n koningin*

c) Jammer, ek kan nie, my handskoene is vol bloed

d) Bespreek eers die langvraag met die klas en Juffrou 
en laat die gesprek in Timbuktu afdraai en eindig met 
die modes van Runway. Hopelik het juffrou dan teen 
dié tyd daarvan vergeet

as jy a gekies het, is Skeinat die perfekte keuse vir jou 

as jy b gekies het, Ekonomie - jy leer mos dan in elk geval 
Ekonomie deur te kyk wat in die wêreld aangaan… nè?

as jy c gekies het, waarvoor wag jy? ‘n Vark se hart is 
dan klaar in jou hande. 

as jy d gekies het - werk nie altyd nie, maar as jy hou van 
onsekerheid en angs dat iets miskien gaan flop (wink 
wink nudge nudge), kies Verbruikerstudie.

GROEP 5:

As jy na ‘n partytjie toe genooi word, watter een van 
hierdie antwoorde sal die beste by jou pas?

a) Jammer, ek kan nie kom nie. Ek het nie ‘n sosiale 

lewe op die oomblik nie

b) Wag gou een sekond, ek wil net gou die memo af-
skryf

c) Ek dog ons het dan more in die dubbelperiode ‘n 
partytjie? Of praat jy nou van Vrydag se klaspartytjie?

d) Hoekom nie? 

a en b - neem definitief Wiskunde, dit sal jou soos ‘n 
handskoen pas

c en d - die beste een: WG, en glo my, jy sal nie spyt 
wees nie

GROEP 6: 

As jy die vak wat jy wil kies vir iemand moet beskryf, 
hoe sal jy dit doen?

a) Ek weet PRESIES wat hier aangaan, en ek is so trots 
op myself…*druip die volgende dag se toets met gra-
sie*

b) Hierdie woord? Jy wil weet wat beteken dit?... ek 
weet self nie, gaan vra vir Google Translate. 

c) Wel… kom na my klas toe, dan sal jy weet hoe die 
vak is

d) Die teoretiese deel van die vak is baie lekker...o vrek. 
EK HET NOG NIE MY TEORIEBOEK INGEGEE NIE

a - my mede-Bloemhoffer, asseblief, die Rek-wêreld nooi 
jou hartlik uit om hulle te bewoon

b - Duits, my vriend, DEUTSCH

c - Mnr Potgieter se IGO-klasse, kom besoek ons in die 
dubbelperiode

d - Do re mi fa so la ti do… 

GROEP 7:

As jy by ‘n baie “interessante” (vervelige) onnie klas 
het, wat doen jy?

a) Jy vang gou vinnig jou middagslapie

b) Jy kyk wat is nuut op Instagram (die onnie is seker 
besig om by die universiteit klas te gee)

c) Per ongeluk vergeet om op te daag vir klas

d) Haha, ek het nou ‘n afperiode, man!

as jy a gekies het, is Skeinat die perfekte keuse vir jou 

as jy b gekies het, baie baie baie leerwerk wag vir jou, 
maar as jy hou van drama - hoekom nie?

as jy c gekies het, moenie Skeinat neem nie, jy gaan 
spyt wees

as jy d gekies het - Kuns is jou beste maatjie!

Vakkeuse
Quiz

Menings

Dis algemene kennis dat gr. 9’s op die oomblik worstel met 
die keuse van vakke. Die Fidelis het toe besluit om in te 
spring en ‘n bietjie te help. Die vrae is ingedeel volgens 
Groep 4-7 (m.a.w. die groepe waarin jy vakke moet kies)



As jy ‘n ware modeliefhebber is, dan  is  
hierdie inspirasies net vir jou!

In my opinie, is inspirasie, vir ‘n nuwe 
uitrusting, wat die daaglikse  uitdaging is 
vir meeste mode’bloggers’, mode’vlog-
gers’ , mode-joernaliste, of selfs net 
mode-liefhebbers. Hierdie uitdaging, 
is seker een van die kleinste probleme 
wat bestaan, maar het sy eie manier 
om jou hele dag onderstebo te gooi.

Modeweek in hierdie eeu, is een van 
die grootste kalendergebeurtenisse 
vir ‘n mode-liefhebber. En dit is pre-
sies hier waar jy nuwe inspirasie kan 
kry vir jou eie unieke styl. Die volgen-
de paar uitrustings wys vir ons dat 
mode nie net vir die loopplank is nie.

Mode Week inspirasie 2018

Teagan Roux

Mode & Sosiaal

Illustrasie: Emma Kruger



Volgens Urban Dictionary is ’n “Finsta”, 
losweg vertaal, ’n Instagram-blad wat 
gebruik word om grappies, memes 
of persoonlike inligting (wat nie deur 
almal op jou régte Instagram-blad 
gesien moet word nie) te post. “Fin-
sta” is ’n kombinasie van die woorde 
“fake” en “Insta(gram)”. Hierdie blaa-
ie het gewoonlik ’n klein, spesifieke 
groep volgelinge, byvoorbeeld goeie 
vriendinne en geen ouens nie.

Onlangs was daar onder Bloemhof-
fers ’n groot uitbraak van Finstas. ’n 
Anonieme leerder wat saam met haar 
vriendinne ’n Finsta het, sê dat hierd-
ie blad vir hulle die ruimte gun om 
hulself te wees sonder om te stres oor 
wat ander mense van hulle dink. Juis 
omdat die blad privaat is, accept hulle 
net hulle naaste vriendinne wat hulle 
aanvaar nes hulle is.

Matrikulant Janca Fourie se tweede 
blad, @jamphoties, is weer vir haar 
die plek waar sy stories kan vertel 
en saam kan sing. Sy het haar Finsta 
aanvanklik begin nadat sy nie geweet 
het hoe haar ouma, wat haar op In-
stagram volg, sou reageer het op ’n 
video wat sy van haarself wou plaas 
nie. Op die video het sy saamgesing 
aan All time low van Jon Bel .Danielle 
de Villiers en Michélle Theron

(gr. 10) van @agterstegestoeltes ver-
duidelik dat hulle ’n plek gesoek het 
om snaakse goed van mekaar te post, 
maar toe begin ander mense hulle 
blad ook geniet. Hulle het die naam 
van juf. Hattingh gekry wat konstant 
die “agterste gestoeltes” aan die 
agterkant van die klas moet stilmaak.

Finstas is dus vir Bloemhoffers ’n plek 
om die meer private kant van hulleself 
te wys sonder om te stres oor wat 
ander (ook jou ouma) van jou dink! 
Maar, is ’n Finsta régtig fake as dit juis 
die plek is waar Bloemhoffers hulself 
werklik kan uitleef?

      @die_ware-storie
Jane’ Louw

Mode & Sosiaal



Wanneer daar deur ’n tydskrif geblaai wil word, pryk ’n 
Kim of ’n Kylie op die voorblad en die gesogte uurglas-
figuur word weereens bemark. Dit is al ou nuus dat Jana 
Alleman hierdie perfekte vorm begeer. Skermgrepe van 
kitsoefeninge om hierdie uurglasfiguur te bekom, is op 
al wat op ’n meisie is se selfoon. 

Dit is egter alles tevergeefs, want dit is nie vir almal 
beskore om hierdie “perfekte” lyf te hê nie. En, wie het 
in elk geval gesê dat dít as “perfek” geklassifiseer kan 
word? Is dit nie bloot ’n aanname deur dieselfde dames 
wat swoeg en sweet om hierdie figuur te hê nie?

Volgens ’n artikel, “How to select the perfect clothes for 
your body shape” op www.brightside.me, is een van die 
wenke vir ’n peerfiguur: “ In plaas daarvan om ’n belt 
rondom jou middel te dra, dra dit net onder jou bors. 
Dit sal verseker dat jou middel kleiner voorkom.” Dié 
raad is ’n perfekte voorbeeld van hoe die samelewing  
die uurglasfiguur nastreef.

 Maar, dit bly steeds ’n keuse of jy in hierdie strik gaan 
trap. Dit is hoogtyd dat daar besef word dat ’n gesonde 
leefstyl belangriker is as ’n uurglasfiguur. Dit is tog sin-
neloos om jou hoërskoollewe te bestee aan hierdie on-
belangrike fieterjasie. 

Die uurglas loop leeg en, voor daardie laaste sandkor-
reltjie val, moenie dat jou enigste bereikte doelwit is 
om soos ’n outydse meter van tyd te lyk nie.

“Dressing for  against your body type”
Annemi Duminy

Mode & Sosiaal
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GREASA
posisie: huiskaptein
Kan jou perfek namaak.

MARTA
posisie: onder-huiskaptein
lei aan mesophonia- vrees 
van hoor hoe mense eet

MAGIC
posisie: dirigent
het ‘n fobie van 
ander mense se voete 
(en haar eie).

 JO
U

BE
RT

Teagan Roux



NEETHLING

FINESTEE
Posisie: huiskpatein
Vinger kan 90 grade 
buig.

JOLS
Posisie: dirigent
Het ‘n swartbelt in 
karate

MRS A.
Posisie: onder-hu-
iskaptein
Verslaaf aan boere-
worsrolle en mal 
oor blou VW beat-
les

MIEKIE D
posisie: huiskaptein 
Besit 8 honde en sal 
nooit die woord “Pre-
toria kan uitspreek 
nie

ANNIBRAND 
posisie: onder-hu-
iskaptein 
Old soul en love 
Rock ‘n Roll musiek

MIELIE 
posisie: dirigent 
Het tot graad-4 gebid dat 
sy ‘n seuntjie sal word.

H
O
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R
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TOT SUKSES|TOT WENNERS
Rentia-Marie Meyer

1001 wenke om 
Oranje stom te 
slaan 
Jaar na jaar sien Bloemhof uit na 
Interskole...en jaar na jaar is dit 
duidelik dat die hoogtepunt die 
debat is. Hierdie jaar het ons nie 
net albei debatte gewen nie, maar 
het Bloemhof, as gevolg van díe 
oorwinning, nuuskierig geraak oor 
wat debat nou eintlik is...

Basiese debatswenke vir die 
Bloemhof-gemeenskap:
#34 ŉ Ferm greep op nie net 
die mikrofoon nie, maar jou inner-
like konserwatiewe tierwyfie ook. 
#367 Vrae en antwoorde wat 
jou ouers, Bloemhof én vriendinne 
sal trots maak. 
#521 Water; want iewers moet 
die brandende begeerte om iets te 
doen (of sê) waaroor jy later spyt 
gaan wees, geblus word.

#890 ŉ Swart pen, want blou is 
te vriendelik en ons wil ons oppo-

nente uitvee...nie potlood nie. 

#898 ŉ Toespraak met groot 
woorde, want dan klink jy slim en 
niemand verstaan eintlik wat jy sê 
nie. *
#999 Jou wit mieliepit-glimlag...
hoe anders gaan jy vir die wen-fo-
to glimlag?
#1001 ŉ Ferm handskud om jou 
opponente geluk te wens...al het 
hulle verloor. 
*Almal ken daardie een meisie 
wat ŉ komplekse woord gebruik 
in ŉ debat oor detensie en dan sê 
sy daardie woord wat eintlik iets 
met Ierse dolfyne uit te waai het.  
 
So?  “Wil jy volgende jaar debat 
praat?”

Dié wat die Toneelgroep se stuk “Tot Stof | Tot Stilte” by die HB Thom op 21 en 22 
Augustus gesien het, sal saamstem - Bloemhof se toneel is hierdie jaar uitmuntend!

Bloemhof is as wenners aangewys van die HS Durbanville-toneel-
fees, en dit verbaas ook nie dat hulle hierdie jaar se ATKV Tienertoneel 
se streeksuitdun gewen het nie. Hulle produksie is ook een van die 
top 15 in die land en hulle gaan dus deur na die ATKV Nasionale finaal. 

By die streeksfinaal het die toneelstuk goud vir “Ensemble” en “Produksie” verwerf, 
en boonop is hulle die enigste toneelstuk in die Wes-Kaap wat goud ontvang het. 

Hiermee wil die hele skool net sê dat ons ongelooflik trots is op  
hierdie groep talentvolle aktrises en die fantastiese tegniese span 
wat baie ure se werk moes insit om te kom waar hulle vandag is. 

Die volgende optrede sal in Roodepoort plaasvind by 
die ATKV se Nasionale finaal vanaf 1-5 Oktober 2018. 

 

Die Fidelis het besluit om te 
fokus op Juf Roos en Juf van 
Wyk  hierdie kwartaal.

Wat is u gunsteling Strepsil 
geur?
Suurlemoen-en heuning, 
maar sjokolade-en bran-
dewyn is ook glad nie sleg 
nie!
As daar ‘n sjokolade-geur 
was, sou dit beslis dit wees!

Het u self aan koorsang 
deelgeneem?
Ek het, maar nie soveel soos 
ander mense nie. Ek het nie 
die geleentheid gehad nie. 
Ek het dit wel geniet, maar 

dit het my ook baie frus-
treer…ek verkies dit as dit 
gekonsentreerd is.
Ja, ek het van graad 4 tot 
12 gesing asook my eerste 
jaar van universiteit. Dit 
was ook opwindend toe 
my musiekjuffrou my so 
een of twee keer in my 
hoërskoolloopbaan gevra 
het om die koor te begelei. 

Wat is een van die snaaksste 
dinge wat u al tydens ŉ 
kooroefening beleef het?
Daar is te veel om so te 
noem. Daar is beslis baie 
hoogtepunte en snaakse 
staaltjies in my loopbaan.
Die koor (en ek) moes een 
jaar op die koorkamp vir 
‘n vlermuis koes wat in die 
aand in die saal (waar ons 
geoefen het) heen en weer 

bo ons koppe gevlieg het. Ek 
het met my koorlêer op my 
kop agter die klawerbord 
weggekruip!

Beskryf Matthew Mole in 
een woord.
Oukei…cuddly!
Oulik!

Wat is iets wat u laat gril?
As mense vals sing. Ek kan 
dit glad nie hanteer nie.
Slange…en by koorkampe, 
vir seker vlermuise.

Is suurlemoene vir u lekker?
Nee, nie juis nie, maar ie-
mand het vir my gesê dis 
goed vir jou. So ek drink elke 
oggend suurlemoen met 
kookwater.
Glad nie!

Kultuur

Sing met 
Sterre Andri Malan

Andri Malan
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Anneken Viljoen is die oudste van vyf dogters en woon 
al haar hele lewe lank in die Paarl. Sy is baie aktief en mal 
oor sport. Tans doen sy atletiek, hokkie en tweekamp.

Sy beskryf haarself as baie hardwerkend. As sy vir haar-
self ŉ duidelike doelwit stel, sal sy hard werk om dit te 
bereik; maak nie saak hoe moeilik die pad na sukses is nie.

Alhoewel sy nog altyd in ’n koshuis wou wees, was 
dit nooit ’n opsie nie omdat hulle so naby aan Hoër 
Meisieskool Paarl bly. Haar suster wat tans in graad 
7 is en volgende jaar Bloemhof toe kom, het egter 
na die koshuis kom kyk en Anneken het saamge

kom. Anneken was só beïndruk met die skool en 
koshuis dat sy dadelik ŉ aansoekvorm voltooi het!

Anneken beskryf haar eerste dag in Bloemhof as on-
vergeetlik.Sy sȇ dat sy sommer dadelik tuis en welkom 
gevoel het, want almal probeer help as jy nie weet 
wat aangaan nie. Sy vind ook die koshuislewe lekker. 
“Ek geniet die kos die meeste!” vertel sy laggend.

In graad 4 het sy begin om die 1 200 m te hard-
loop. Hulle het ŉ baie lekker oefengroep by die 
skool gehad en die mense daar het haar altyd 
gedruk om haar beste te gee. Sy geniet byeenkom

ste baie, veral wanneer die skool bankvas agter 

haar staan. “Dit gee my skoon hoendervleis!”

’n Persoonlike atletiekhoogtepunt vir haar was die 
ASA-Kampioenskappe wat in Aprilmaand in die Paarl 
plaasgevind het. Om daar deel te neem, moes jy ŉ 
kwalifiserende tyd hardloop. Sy het daardie dag ŉ per-
soonlike beste in die 800 m gehardloop en ŉ vierde 
plek behaal – alhoewel sy teen o.18’s deelgeneem het.

Anneken, ons sien uit om jou volgende jaar 
in aksie op die atletiekbaan te sien! Hang jou 
drome in die wind op, sodat hulle kan leer vlieg.

Anneken Viljoen in ’N neutedop
Marelie Botha 

Sport



Danette Smith. Ons ken haar as die meisie wat die gees in Bloemhof tot kook-
punt dryf voor die jaarlikse 4M, Oranje-naweek of sommer net wanneer die 
gees bietjie laag loop...nie slegs as ‘n  huisleier nie, maar veral deur haar hip 
hop “moves” wat die lewe na die verhoog bring. Dié matriekleerder se talent 
is egter nie net tot Bloemhof, of selfs Suid-Afrika, beperk nie, maar was op die 
wêreldverhoog van die Dancestar World Finals aanskou waar sy en haar Hip hop 
groep, Basic Black, in Kroasië,  Poreč, van 21 tot 27 Mei, 2018, deelgeneem het.

In September 2017, het Danette, saam met die 19 ander lede van Basic Black, 
by Hoërskool Durbanville gaan oudisie vir ‘n kans om deel te neem aan dié ver-
naamde internasionale kompetisie, waar hul toe gekies is om Suid-Afrika by die 
Dancestar Wêreld Kampioenskappe, waarby 28 lande betrokke was, te verteen-

woordig. Op Sondag, 27 September, 2018, het hulle uiteindelik die vrugte van 
maande se harde werk en voorbereiding gepluk toe hulle as die wenners van die 
hip hop kategorie aangekondig is. Hulle het verder hulle verwagtinge oorskry 
deur gekies te word om by die Gala aand onder die top 20 van al die optredes, 
wat alle dansstyle ingesluit het, op te tree.  

Danette is ‘n kranige, passievolle danser wat huidiglik ‘n lid by Jam Studios 
is en al byna 9 jaar lank haar drome as hip hop danser najaag. Dit is ook nie 
haar eerste kennismaking met die internasionale danswêreld nie, maar het sy 
ook in 2013, as deel van die groep Junior Brooklyn, aan Hip Hop International 
(HHI) in Las Vegas deelgeneem. “Hip hop is ‘n integrale deel van my lewe waar-
sonder ek, met alle eerlikheid,  nie eens vir myself ‘n toekoms kan indink nie,” 
erken Danette. Ons kan ongelooflik trots voel om hierdie wêreldklas danser as 
mede-Bloemhof te hê.

Voorspoed vir die pad vorentoe, Danette…jou toekoms lyk blink. 
Carla Müller

DIE BLOEMHOFFERS IS GOU OM TE KLA OOR DIE POWER ONDERSTEUNING VAN WINTERSPORTSOORTE, 
MAAR WAS JY BY DIE WINTERSWEEKDEBAT? 

Sport

Illustrasie: Jané Louw



Op 21 Augustus 2018 is die eerste Interhuishokkie en -netbal op Bloemhof se 
sportgronde gehou en leerders van die verskillende kleurspanne kon om die titel 
van die eerste Interhuis Wintersportwenners meeding.

Hofmeyer, Joubert en Neetling het elkeen ’n junior en senior netbal- en hok-
kiespan ingeskryf om hul span in die stryd te verteenwoordig. Die spanne moes 
ook elkeen hul eie afrigter, skeidsregter en noodhulp uit hul leerders aanwys.

Die wedstryde het ná skool afgeskop en die geeskomitee het met heerlike musiek 
by al die wedstryde vir fantastiese gees help sorg. Die middag is afgesluit met 

prettige wedstryde tussen die leerders en die onderwysers.

Hofmeyer het op die ou einde met die louere weggestap in beide die hokkie en 
netbal, maar die dag het oor veel meer as wen gegaan. Bloemhoffers was baie 

positief. “Dit was baie lekker om op so ’n ‘fun’-manier die seisoen te eindig,” het 
Emma Bekker, ’n gr. 11-speler tydens dié dag, gesê. 

Vir baie was die onderwysers se wedstryde ’n hoogtepunt of toe Marguerite le 
Roux, een van Joubert se dirigente, sommer saam met die spelers op en af ge-
hardloop het. 

Die meeste betrokkenes en toeskouers was dit eens dat die huisleiers ’n groot 
aandeel in die sukses van die dag gehad het.

Bloemhof kan dus met groot trots terugkyk na die eerste Interhuishokkie en- net-
baldag. Die dag gaan nog ’n hoogtepunt op die Bloemhofkalender word.

En die wenners is... 

BLOEMHOFGEES
Caro Wiese
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