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OTTO VON BISMARCK (1815-1898) 

Die meeste mense wat sê: “Ek stem in beginsel in,” het nie die vaagste 

voorneme om iets aan die betrokke saak te doen nie. 

Hierdie woorde van Bismarck is voorwaar nie waar by Hoërskool Cradock nie. Hier is 

daar in beginsel nie net saamgestem nie, maar ook saam gewerk. Voornemens het 

nie slegs voornemens gebly nie, maar daar is daadwerklik iets gedoen om 

voornemens en ideale van ons mooi skool verder uit te bou en te verwesenlik. 

Hiervoor wil ons aan al die daders vanjaar opreg dankie sê en die hoed lig. 

Op die akademiese terrein skop 2017 pragtig af en is ons voorwaar baie trots op ons 

matrieks van 2016. Altesaam 88 vakonderskeidings word behaal. Johan Schoeman 

behaal 7 vakonderskeidings; Altus le Roux 6 vakonderskeidings; Wian Taljaard en 

Alet Janse van Rensburg elk 6 vakonderskeidings; Baila van den Heever 5 

vakonderskeidings en 6 leerders 4 vakonderskeidings elk. Ons is voorwaar baie trots 

op hierdie leerders van ons. 

Op sport-en kultuurterrein het die Kwaggas voorwaar galop vanjaar. Verskeie puik 

prestasies word op beide hierdie twee terreine gelewer. Geluk aan elke presteerder 

soos gemeld in die onderskeie verslae in hierdie jaarblad. 

Verskeie suksesvolle funksies word ook vanjaar deur die personeel en ouers 

aangebied. Mnr. en Mej. CHS was weereens ŉ hoogtepunt in die eerste kwartaal vir 

die hele gemeenskap. In die tweede kwartaal word ŉ baie suksesvolle Knipmesbraai 

aangebied deur die beheerliggaam en manspersoneel. Die Damesaand wat op 

dieselfde aand aangebied is, word net so goed bygewoon. Opregte dank aan elke 

personeellid en ouer wat hierdie twee funksies ŉ reuse sukses gemaak het. Die 

Knipmesbraaigeld word soos gewoonlik gebruik om die terrein te verbeter. Vanjaar is 

die nuwe Turfkolfblaaie met ŉ gedeelte van hierdie fondse gebou. Die Gholfdag 

onder leiding van mnr. Hansie Diederiks is ook vanjaar deur ŉ groot hoeveelheid 

borge in ons gemeenskap ondersteun. Opregte dank vir u oop harte en beursies. 



Beide die Matriekafskeid en die Prysuitdeling in die 3de kwartaal was 2 

glansgeleenthede. Baie dankie aan elke personeellid en ouer wat hierdie 2 pragtige 

geleenthede aangebied het.  

Wat ons pragtige terrein betref, is talle verbeteringe aangebring. Ons tennisbane wat 

al vir baie jare ŉ kopseer is, is uiteindelik in totaliteit oorgedoen. Nuwe sementblaaie 

is gegooi en die bane is in pragtige kleure geverf. ŉ Nuwe tennisklubhuis is gebou 

wat goed hierby aangesluit het. Die dogterskoshuis is ook aan die agterkant geverf 

en opgeknap en daar word beplan om hierdie projek in 2018 te voltooi. Wat die 

sportterrein betref, is daar nuwe Turfkolfblaaie gebou onder leiding van mnr. Hansie 

Diedericks. Daar word uitgesien daarna om hierdie nuwe fasiliteit aanstaande jaar in 

gebruik te neem. Wat verfraaiing van die skoolgebou betref, is ons toegangshek 

pragtig plavei en die toegang is opgeknap met pragtige steenwerk. Vanjaar was daar 

ook by geleentheid die uitdaging om skool te gaan terwyl die dorp geen water gehad 

het nie. ŉ Bykans onbegonne taak. Om hierdie probleem die hoof te bied, is verskeie 

watertenks by die 2 koshuise en skool aangebring. Hierdie tenks is met drukpompe 

toegerus sodat die skool en koshuise onafhanklik kan funksioneer in hierdie 

krisistye.  

By hierdie projekte was verskeie instansies, ouers en lede van die gemeenskap 

betrokke. Graag wil ons, ons opregte dank uitspreek teenoor almal vir u raad, hulp 

en ondersteuning. Dit word opreg waardeer. 

Wat ons personeel betref verlaat 3 van ons personeel ons personeelkorps aan die 

einde van die jaar. Me. Emil Gillmer tree af met pensioen na baie jare in die 

onderwys hier in Cradock. Aan haar wil ons graag ŉ welverdiende en geseënde 

rustyd toebid. Me. Melina Smit aanvaar ŉ pos by vakadviesdienste. Baie geluk aan 

haar met hierdie bevordering en nuwe uitdaging. Mag u baie gelukkig wees in u 

nuwe beroep. Me. Carmen Cawood van die finansiële kantoor beëindig ook haar 

dienste aan die einde van die jaar. Baie dankie ook aan u vir u harde werk en 

organisering van die skool se finansies die afgelope 6 jaar.  

Graag wil ek ook ŉ spesiale woord van dank aan ons beheerliggaam rig wat vanjaar 

onder die voorsitterskap van mnr. Philip de Wet gefunksioneer het. Groot werk is die 

afgelope tyd gedoen rondom strategiese beplanning. Baie dankie aan mnr. De Wet 

wat voorgeloop het in hierdie hele proses. Aan elke lid wat die afgelope 3 jaar gedien 



het op die beheerliggaam opregte dank vir u harde werk en insette. In Maart 2018 

word ŉ nuwe beheerliggaam verkies deur ons ouers. Vir diegene wat hulself weer 

verkiesbaar stel vir die nuwe beheerliggaam, wens ons alle sterkte toe. Diegene wat 

uittree, dankie vir u onbaatsugtige diens. 

Aan ons Hemelse Vader wil ons al die eer en dank gee vir al die suksesse wat ons 

vanjaar beleef het. Kom ons onthou dat die pad na sukses altyd onder konstruksie is 

en dat as ons net een keer meer opstaan as wat ons geval het, ons dit gaan maak. 

ŉ Baie Geseënde Kersfees en aangename rustyd word aan elke Kwagga-gesin 

toegewens. 

 

Adolf Gouws 

Hoof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


