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‘n Dankbaarheidslewe
-Lara Opperman-

Dis Kode Blou
en 1200 meisies
hardloop al gillende Loftus Versveld
toe, terwyl ‘n sagte
motreëntjie oor die
J a ka ra n d a s ta d
uitsak. Reën, ‘n
seën, ‘n lewensn o o d s a a k like geskenk vir
S u i d - A f r i ka a n s e
boere - die Kaap
smag daarna. ‘n
Natuurlike
verskynsel wat ons
vir gans te lank as
vanselfsprekend
aanvaar het. Ons
aarde dors na
water...
In
Gauteng,
begin ons om vir
die eerste keer
water deur ander oë te beskou. Die wrede realtiteit wat ons land nou in
die gesig staar, is dat daar ‘n dag gaan aanbreek wanneer krane nie
meer ‘n druppel water gaan oplewer nie. Soos dankbaarheid vir reën
vergete geraak het, so kyk ons gereeld verby alledaagse wonderwerke
wat nie almal in hierdie land die voorreg het om te beleef nie. Werklike
skud-jou-wêreld-oomblikke: ‘n prentjiemooi en veilige omgewing, toegewyde personeel, om deel te kan wees van die samesyn van 1200
meisies.
Stop jy en luister jy vir ‘n oomblik na die gekletsery van vriendinne
wat die eerste dag van skool deur die gange weerklink? Waardeer jy
die trots op jou koningsblou rok as jy beleef hoe 300 graad 8’s alles in
‘n groentjiekonsert gee om deel van die skool te kan word? Gee “Blou”

se eggo op Pilditch
jou steeds hoendervleis? Of het ons
dankbaarheid
vir
hierdie dinge ook
verleer?
In hierdie warrelwindlewe
moet
ons gereeld vir ‘n
oomblik tot stilstand
kom en die wonderwerke raaksien,
beleef en bewustelik vir onsself toeeien. ‘n Reënboog
op Pilditch, iemand
wat jou komplimenteer tussen periodes, ‘n vriendin wat
vir jou ‘n plek hou,
aanmoediging van
‘n vriendin voor ‘n
Wiskunde-toets en
die heel belangrikste: die vrygewigheid van vriendinne tydens pouse. STOP en waardeer hierdie oomblikke! Dankbaarheid is aansteeklik, dit is ‘n unieke
gewaarwording. Dit gebeur wanneer God ons oë met ons harte
verbind en ‘n allesoorheersende gevoel ons hele wese vul. Ons dankbaarheid begin oorloop na ander, genoeg om uit te deel.
‘n Nuwe jaar lê uitgestrek voor ons. ‘n Jaar vol uitdagings, oorwinnings, teleurstellings en groei. ‘n Jaar vol klein wonderwerkies. Leef
2018 in volkleur, met dankbare harte. Besef dat die dinge wat ons
as vanselfsprekend aanvaar, dít is wat ander mense broodnodig het.
Waardeer hierdie dinge en hê die vrygewigheid om te deel. Leef in al
die kleure van die Pilditch reënboog. Leef veral in Blou. Koningsblou,
Potblou, Affie-blou.
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Pilditch sal nooit herstel nie

Harde werk word beloon

-Jani Nel-

-Nicolene VogelDie matrieks van 2017 het ons weer eens trots gemaak deur te sorg dat Affies vir
33 jaar in ‘n ry ‘n 100%-slaagsyfer behaal. Hul gemiddeld is ‘n duiseligwekkende
77,6%!
Die 187 matrieks het altesaam 697 onderskeidings behaal (3,7 per kandidaat) en
98,4% het met universiteitsvrystelling geslaag. Elf leerders behaal ‘n gemiddeld van
90% of meer en 31 leerders ontvang sewe of meer onderskeidings. Uit die 21 vakke
wat aangebied word, behaal die skool ‘n gemiddeld van 70% of meer in elke vak.
Leané Grey behaal ‘n briljante 100% vir Rekeningkunde!
Hierdie top-uitslae sou nie moontlik gewees het sonder ons toegewyde en bekwame personeel nie.
Die volgende personeel is beste presteerders in die distrik:
• Afrikaans Huistaal: Me. Swanepoel en Norval (hulle het ook die meeste onderskeidingskandidate in die land).
• English Home Language: Me. Petracopoulos (2e beste in Gauteng)
• English First Additional Language: Me. Hugo en Franze
• Fisiese Wetenskap: Me. Bosman
• Lewenswetenskap: Me. Van Niekerk, (hoogste gemiddeld in Gauteng en ook
die meeste onderskeidings per groep wat die vak geneem het)
• Wiskunde: Me. Visagie
• Rekeningkunde: Me. Visser
• Wiskundige Geletterheid: Me. Du Preez
• Geografie: Me. Buys
• Gasvryheidstudies: Me. McLean (beste in Suid-Afrika)
• IT: Me. Kruger
• RTT: Me. Van der Merwe
• Besigheidstudies: Me. Troskie en Van der Watt

Nie eens die reën wat
soms met mening neergestuif het, kon die blou
golf van entoesiasme
keer nie. Negentien busse
vol singende, opgewonde Affies het Pilditch op
23 Februarie toegesak.

Dit was gou duidelik
dat hierdie skool nie net
gekom het om te sing
nie, maar ook om hul
atlete aan te moedig om
eerste oor die wenstreep
te wees. Dalk was dit juis
die onverwagte reën wat

hul elke nou en dan na
die sambrele laat gryp
het, wat gemaak het
dat die skool gewys het
dat “Ons is Een”, werklik
‘n baie dieper betekenis
het.
Die goeie nuus is dat
ons Eenheid ongeskonde
bly, want ‘n paar dae
later sak die Affies weer
af Pilditch toe en reën
of te nie, soos EEN vrou
ondersteun hulle weer en
wys die murg in hul pype.
Die Affie-dogters wys
dat hul in ‘n ander klas
is toe hulle tydens die
A-bond Interhoër bekers ontvang vir die beste
spronge, hekkies en middelafstande. Zenéy van
der Walt word as Senior
Victrix Ludorum aangewys en AHMP is die algehele wenner van die dogtersafdeling.
Tydens die Super
Interhoër tree ons weer
uit as die beste dogtersspan en Charlize Eilerd
vereer ons ook deur as
die Junior Victrix Ludorum
aangewys te word. Ons is
innig dankbaar vir hierdie
oorwinnings en behalwe
dat harde werk beloon
word, weet ons:
Eenheid maak mag!

Dit is ‘n ongelooflike seën om in so ‘n spogskool te kan wees en ons skoollied se
woorde te laat weerklink: “Laat Suid-Afrika jou ken!”

Geskiedkundige gala
-Anina Booyse-

Eet, Slaap, Netbal, Herhaal
-Ariana EybersDie 20ste November
2017 het die opgewonde
o/15-A Netbalspan, saam
met hul afrigter, me. A.
Hanekom, asook hul spanbestuurder, me. A. Mynhardt,
na Singapoer vir ‘n week
propvol netbal, netbal, netbal en “rénwù” (Sjinees vir
karakter), vertrek.
‘n Totaal van 14 spanne
het aan hierdie netbaltoernooi deelgeneem. Die
formaat vir netbal in hierdie toernooi was heeltemal
anders as waaraan ons spelers gewoond is. In SuidAfrika word die wedstryde in
twee helftes gespeel, maar
tydens hierdie toernooi is
die wedstryde in vier kwarte
gespeel.
Gedurende
Round
Robin het elke span die
geleentheid gehad om ‘n
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wedstryd teen elke ander
span te speel, dit beteken
dat jy twee wedstryde per
dag gespeel het. Affies het
ons trots gemaak deur 11
uit die 13 wedstryde te wen
en dus deur te dring na die
semi-finaal. Hier het hulle
teen Maleisië gewen en in
die finaal teen Nieu-Zeeland
gespeel.

Affies is die heel eerste
Suid-Afrikaanse,
asook
die heel eerste Affie-span,
wat tydens hierdie toernooi ‘n medalje gewen
het. Behalwe vir die span
se pragtige silwer medalje,
word Xania van der Walt
aangewys as die toernooi
se beste verdediger.

Affies maak steeds geskiedenis – op 19 Januarie
2018 is die eerste SwemInterhuis by die nuwe swembadkompleks
amptelik
“ingeswem”. Daar het ‘n
karnaval atmosfeer met feestelike kosstalletjies en musiek
geheers.
Die pawiljoen was in rooi,
groen en swart toegepak.
Die onverwagse verskyning

van die koshuisdirigente
op die dak van die musiekhuis was ‘n hoogtepunt. Die
rekords het letterlik en figuurlik gespat. Die swemmers
was hoogs gemotiveerd en
in die pragtige nuwe kleedkamers is stellings soos die
volgende gemaak: “Chloor is
my parfuum!”; “As jy dink jou
sport is erg, probeer dit doen
terwyl jy jou asem ophou” en

“Chloor vloei deur my are!”.
Een van die hoogtepunte
van die dag was die nuwe
onderwysers se “gespartel” en “geplas” teen die
matrieks. Dankie tog vir vlerkies en opblaasmatrasse!
Die wenspan, Huis Malherbe,
was ook die span met die
meeste gees en het met
beide be-kers “weggeswem”.
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Ons droom is Dame Wie slaan eintlik die trom?
se werklikheid
-Me. A. Smit-

Die 50 Gr 10 – 12 Musiekleerlinge het saam met Me. Smit en Mnre Duim en Kruger op ‘n uitstappie na
Klitsgras Drumming by Tierpoort gegaan. Hulle het geleer hoe perkussie instrumente gemaak en bespeel word.
Die hoogtepunt was die “drumming” sessie en die heerlike tuisgemaakte pizza’s!

-Ariana EybersOp
die
eerste
dag van skool, het die
alombekende
“Dag
Dame”, oor die rooi
stoepe weerklink.
Die
klein en bang lyfies van
die graad 8-Droompies
het dapper gegroet –
“ons droom is Dame se
werklikheid.” Die graad
9 tot 12-Dames het dalk
‘n bietjie déjá vu van
hulle groet–dae ervaar
en daarom het hulle
die Droompies ‘n goeie
voorsmakie van die werklikheid gegee.
‘n Tipiese droom is net
2 tot 3 minute lank en
die eerste twee weke van
skool het amper net so
vinnig verbygegaan. Toe

die Droompies hul oë uitvee, het die dag van die
groot toets aangebreek.
Die
nagmerrie-wolkies het maar vlak gesit
toe die GROOT oomblik
aangebreek het, maar
die kreet van aanvaarding het die hekke van
die werklikheid vir die
Droompies, néé, nuwe
Affie-sussies, oopgemaak.
Verder het die pragtige
blou maan, tesame met
die skoollied en keppiekroning by die buitelug
konsert, gesorg dat die
Graad 8’s se eerste treë
in die Affie-werklikheid,
NOOIT vergeet sal word
nie.

Tafeltennis is nie net ‘n “ge-ping pong” nie
-Anina BooyseUiteindelik het Stroomop dit reggekry om die
ontwykende Mnr. Van
Veijeren onder die kollig te plaas en die ware
feite rondom tafeltennis
op die spreekwoordelike
tafel te sit. Al het hy hard
probeer om die geheimsinnigheid rondom die
sport te bewaar, kon daar
tog die volgende ter tafel
gelê word.
Daar
word
op
Maandae en Woensdae
geoefen
en
hierdie
beperkte oefentye word
met
die
Affie-seuns
gedeel! Stroom-op het
ook vasgestel dat daar
op Valentynsdag ‘n baie
lekker
gesamentlike
tafeltennisoefening was.
Verdere inligting is egter
verswyg.
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Die
tafeltennisliga
het in Maart begin en
die wedstryde in die
Gautenliga word teen
AHS en nog nege ander
skole gespeel.
Die spelers is dit eens
dat tafeltennis jou as

mens verryk: jy leer om
teen spoed te dink en te
doen, terwyl die sosiale
interaksie ewe belangrik
is. Soos Mnr. Van Veijeren
dan ook sê: “Jy leer verskeie seuns se name ken
– wat jy daarmee maak,

is jou saak!”
Sy wens is dat tafeltennis die platform sal wees
waarop elke speler kan
ontwikkel en in alle
aspekte kan groei sodat
groot hoogtes bereik kan
word.

E-leer se lesse geleer

FÊTE DE LA MUSIQUE

-Eugenie du Toit-

-Sydney Read-

Die res van die skool
kyk dalk met jaloerse oë
na die Gr 10’s se ligter
tasse, maar die gras is nie
noodwendig altyd groener aan die anderkant
van die kabel nie.
Die eksperiment gaan
gepaard met gemengde
gevoelens. Aan die een
kant is die feit dat hulle
reeds nou leer om met
tablette te werk en nie
op universiteit gaan sukkel nie en die interessante ekstra artikels en
video’s wat die onderwysers aflaai hoogtepunte. Die laagtepunte
is die gesoek na bladsye
waarna die onderwyser

verwys, die gesukkel as jy
vergeet het om jou tablet
te laai, die kopsere en oë
wat moeg word, die hardloop na die IT-personeel
as jou tablet vries.
Rome is nie in een
dag gebou nie en die
leerders, ouers, onderwysers en IT-personeel is
nog almal saam in die
spreekwoordelike Sistynse
kapel besig om moedig te werk om die eksperiment te laat slaag,
terwyl die res van Affies
met afwagting kyk watter kleur die “rooksein”
gaan wees wat uitgestuur gaan word.

Op Saterdag 10 Februarie 2018 het die graad
12-groep hul gaste in Frans en Afrikaans verwelkom. Die jaarlikse Franse oggend is met
keurig gedekte tafels – vlytig versier deur ons
ouers- en heerlike Franse versnaperinge gevier.
Die sjokolade truffels was voortreflik!
Die Franse sangeres, Philomène, het die
gaste met ‘n keurspel van Franse liefdesliedjies betower. ‘n Mens kon jou amper verbeel
dat jy jou in Frankryk bevind. Daar is ook aandagtig na die vertellings van Christelle Venter,
Martinette Labuschagne, Inge Breytenbach,
Karien Claassens en Anri Roome geluister. Hulle
het in 2017 ‘n uitruiltoer na Frankryk onderneem
en hul avonture met die gehoor gedeel. Meeste
Affies is dit eens: Die Franse oggend is ‘n moet.
Volg hulle voorbeeld, hulle spaar reeds vir 2019
se Franse oggend, dit is elke sent werd!
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Die gedreun, gebrand
en verskiet van atletiek
–Marisha Hermann–
Vroeg in Januarie het die atletiekbaan van die Afrikaanse
Hoër Seunskool gedreun, gebrand en verskiet. Die swart van
die Koshuis, die rooi van Huis Malherbe en die groen van Huis
Verster het metafories hul longe uitgeskree om die geesbeker
te wen. Die Koshuis, in sonneblomrokkies getooi, het egter
met die gesogte beker weggestap. Alhoewel Huis Malherbe
en Huis Verster later saamgespan het om Koshuis te klop, was
die Koshuis die wenspan vir die dag. Joané Gerber (Gr 9) en
Zeney van der Walt (Gr 12) is onderskeidelik as die Junior Victrix
Ludorum en die Senior Victrix Ludorum aangewys. 20Lag10
gaan dreun, brand en verskiet in die atletiekseisoen.
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Spieëltjie, Spieëltjie in my hand …
–Jani Nel–
Groot was die opgewondenheid vir 2018 se musiekblyspel. Wat sou die tema
wees? Eers was dit Queen “We
will rock you”, maar toe byt dit
in die stof. Toe is dit Pretville,
maar vinnig is die prettigheid
uit Pretville. Die nuwe amptelike AHMP-musiekblyspel is nou
Sneeuwitjie, die pantomime.

Volgens ons produksiebestuurder, me. Alna Smit, kon die
skool nie die internasionale
regte van “We will rock you”
bekom nie. Op die ou einde,
na baie kopkrap is besluit dat
‘n pantomime dalk net die
regte ding is en dit is ‘n heerlike uitdaging.
Die produksie bestaan uit

90 lede waarvan 20 ingevoer
is van AHS. Ongelukkig word
daar nie nou te veel daaroor
uitgelaat nie. Jy sal moet wag
en self kom kyk. Noteer dus
die week van 23 -29 Julie 2018
in jou dagboek sodat jy nie
die skreeusnaakse opvoering
misloop nie.

Vinniger as die spoed van lig...
–Ariana Eybers–
Affies het op 29 Januaraie 2018 aan die
“Puma School of Speed” by Ruimsig stadion
in Johannesburg deelgeneem en uitsonderlik
gevaar.
Die Puma School of Speed is ‘n organisasie,
deur Usain Bolt gestig, met die doel om naellope
in Suid-Afrika te verbeter en alle hoërskoolatlete
die geleentheid te gun om in Usain Bolt se voetspore te volg.
Affies het met die aflosse bewys dat hulle
vinniger as pumas kan hardloop toe hulle los Usain Bolt ontmoet atlete.
hande met ‘n tyd van 2:11.85 gewen het. Hulle
het ook uitstekend in ander items gevaar. Dit was ook vir die Affies ‘n groot voorreg gewees om
Usain Bolt, olimpiese atleet en hoof van die Puma School of Speed te kon ontmoet.
‘n Luiperd? ‘n Cheetah? Néé, ‘n Affie-Puma!

Koshuis dirigente

Musiek in die vallei
--Xannée Jacobs–

Malherbe dirigente

Verster dirigente

In 2012 begin
AHMP se jeugorkes
met ‘n skrale 16
ledetal. Sedertien
groei die getal tot
‘n rekord van 89
lede. Dit is moontlik
een van die grootste
skoolorkeste
in Gauteng.
Die
eerste keer sedert
die ontstaan van
die orkes, het hulle besluit om te gaan kamp. Die
kamp is moontlik gemaak deur ondersteunende
ouers, die dirigent (mnr. Eddie Clayton) en natuurlik die begaafde musikante.
By die kampterrein, Parnassus – tussen twee
valleie – is die aap uit die mou gelaat en die
geheim van Affies se orkes is verklap! Oefen!
Oefen! Oefen!
Natuurlik het die dogters nie omgegee om
hard te werk in so ‘n mooi omgewing nie. Selfs
die diere het die orkes kom bewonder en dit is
onseker wie die meeste opwinding veroorsaak
het: die dogters vir die bobbejane of die bobbejane vir die dogters.
Die kamp was ter voorbereiding vir die toer na
die Drakensberge gedurende April en natuurlik
het dit goeie vrugte afgewerp. Na so ‘n naweek
in mekaar se orkestrale geselskap, kan die res NET
op ‘n ligter noot verloop!
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AHMP -“Pawn-Stars”
–Greta Hechter–
Ons skool het ‘n ongelooflike diversiteit van aktiwiteite. Die swemspan maak golwe, die atlete maak spore, maar die
skaakspan maak slim skuiwe!
Diegene wat nie so graag fisiese oefening doen nie, maar eerder hul verstand oefen, sal verheug wees om te hoor dat
daar skaak is. Skaak is seker die mees strategiese spel ter wêreld.
Skaak 2018 het reeds ‘n paar skuiwe gemaak. Ons het aan die Grey College Skaak Toernooi deelgeneem en is besig
met die laaste uitspeelwedstryde om die spanne vas te stel.
Twee baie entoesiastiese afrigters sluit ook die jaar by die span aan: mnr. George Pauer, ‘n ywerige skaakspeler en me.
René de Beer. Sy is ‘n oud-Affie en neem tans vir Tuks deel. Op skool het sy reeds internasionaal deelgeneem.
Onder die leiding van die twee bekwame afrigters, gaan die spanne hierdie jaar nog ligawedstryde speel en tydens die
All Girls Festival hul skuiwe maak. Hou die blokkies op die skaakbord dop... Affie-skaak gaan skuif!

Johané trek die toutjies
–Xannée Jacobs–
Die nuwe personeel tydens hul konsert.
Agter van links: S. Duim, R. Louw, M. de Lange, M. du Plessis,
C. Conradie, L. Nel. Voor: M. Hougaard, L. Jordaan, B. Wiese

“Dis lekker om mens
te wees, maar dan moet
jy ‘n “lekker” mens wees”
– dit is me. C. Conradie
se lewensmotto en sy
gaan sorg dat graad 8
–Wiskunde sommer baie
lekker gaan wees! Sy het
by Middelburg Hoërskool
skoolgehou. Koshuiskos
is haar gunsteling en sy
droom oor enige plekkie
by die see.
Me. M. de Lange,
die nuwe Wetenskap en
Biologie onderwyseres, is
‘n beginner in die onderwys. Sy probeer ten minste twee keer ‘n jaar in die
wildtuin kom en is mal oor
‘n skaapribbetjie op die
kole. Sy glo daaraan om
te lewe asof elke oomblik
jou laaste is.
Me. M. du Plessis gee
EBW en Besigheidstudies.
Sy het gesien dat die gras
blouer is by Affies as by
Hoërskool Garsfontein.
Sy hou van klassieke musiek, mooi kunsboeke en
is gek oor mooi skoene.
Die Wiskunde departement het ‘n geesdriftige
me. B. Wiese ryker geword.
Sy het onder andere by
die Hoërskool Menlopark
skoolgehou en ekstra
Wiskunde-klasse aangebied. Alhoewel sy ‘n passie vir syfers het, is lees
haar gunsteling tydverdryf.
Me. L. Nel maak die
Geskiedenisdeure
vir
die dogters oop. Sy sal
graag die volgende
mense aan haar etenstafel wil onthaal: Cyril
Ramaphosa, Roelf Meyer
en Emily Hophouse. Pro
Arte se verlies is Affies se

wins!
Me. R. Louw is ook ‘n
beginner-onderwyseres
en bied Engels en L.O
aan. Sy sou graag in die
1930’s wou leef. Hoekom?
“Ek is mal oor die kleredrag van daardie era”.
Mnr. S. Duim geniet
verseker die sonskyn en
braaivleis nadat hy vir
sewe jaar in Nederland
gebly het. Dit is sy eerste
onderwyspos en hy is baie
opgewonde oor die musiektalent onder die Affies.
Hy het sy meestersgraad
aan die universiteit van
Utrecht verwerf en bied
blokfluit en saksofoon
aan. Ons het ook ontdek
dat hy ‘n uitsonderlike
stem het.
Me. L. Jordaan (dit is
bevestig dat sy nie familie
van die hoof is nie) onderrig Wetenskap vir graad
8’s en 9’s. Sy het by UJ
gestudeer en dit is haar
eerste jaar in die onderwys. Haar gunsteling item
op Vincent’s se spyskaart
is natuurlik ‘n Stroom-op
burger.
Geen eksperimente is nodig om die
formule te beproef nie: Me
Jordaan + Affies = sukses!
‘n Liewe-Lawwe-Loskopdolla – is hoe me.
M. Hougaard haarself
beskryf. Hierdie onderwyseres het nie net
‘n sagte plekkie vir die
Afrikaanse taal nie, maar
ook vir soetgoed. Haar
gunsteling is fudgeblokkies en pienk draairoomys
van Vincent’s.
Sy het
reeds 29 jaar ervaring
in die onderwys en is ‘n
aanwins vir die Afrikaanse
departement.

Hetsy dit as vlieërseil of vlieër-branderry vertaal
word, kan Johané nie skeel nie. Sy verwerf gedurende
Februarie 2018 tweede plek in “kite surfing” in die
Afrika-kontinent.
Johané wat in Mosambiek letterlik op die strand
grootgeword het, het op die skrale ouderdom van
dertien begin “kite surf”. In 2016 was sy derde in die
wêreld in “Border Cross” en sewende in die wêreld in
“Free Style”.
Volgens Johané is daar baie reëls en tegniek aan
die sport verbonde. Sy sal graag naby die see wil
studeer om haar “kite surfing” tot op die golf se kruin
te kan ry...of dalk wil sy eintlik sommer net haar vlerke
sprei en letterlik vlieg.

Tennisspan is kampioene
–Greta Hechter–

Kode Blou lawwigheid

Die naweek van 9 - 11
Februarie het sewe van AHMP se
beste tennisdames na die Laeveld
afgesit. Tydens die Nelspruit tennistoernooi het hul teen Ermelo,
Wilgeriver, Nelspruit en Garsfontein meegeding.
Anja Bouwer, Naomi Smit,
Esti du Toit, Anicka Janse van
Rensburg, Elodi Visser, Nicole

Engelbrecht en Carli Bruhns het
AHMP op die baan verteenwoordig.
Ontspanning en genot is tog ook
belangrik! Geen toer is volmaak
sonder ‘n rondte “tenpin bowling”
en ‘n verfrissende swem saam met
die AHS-manne nie.
Baie trots het ons span vir die
eerste keer sedert 2009 as die kampioene uit die stryd getree.

Vat hom, Filaffie!
–Anina Booyse–

Foto’s: Tiana Kruger

Moenie dink seëls is outyds
en vervelig nie. Inteendeel, vir dié
wat nie geweet het nie, ons seëlklub, of te wel Filaffie, is aan die
woeker!
Hier word nie stowwerige
ou briewe oopgestoom om
die muwwe seëls in vergeelde
albumpies te plak nie O, nee!
Die seëlklub is ‘n nuwe en opwindende manier om kreatief te wees,
te ontspan en jou algemene kennis te verbreed.
Daar word in 2018 aan die
Junior National Stamp Show
(JUNASS) deelgeneem en Filaffie
het in 2017 ‘n briljante brons-silwer medalje verower. Eersdaags

word daar aan die streekskou te
Sasolburg deelgeneem en twee
keer per jaar hou ons ‘n uitstalling
in die mediasentrum.
Hoe werk dit? Melisa Erasmus,
voorsitter van Filaffie, verduidelik dat
daar ‘n spesifieke tema is waarvolgens jy uitstal. Die uitstalling is
in die vorm van ‘n collage. Seëls
is ‘n ongeïnterpreteerde ervaring
van die geskiedenis. Waar anders
kan jy briewe van Nelson Mandela,
die ruimte en voëls in een asem
opnoem? Om nie eens van ons eie
Boerenooientjie-seël te praat nie.
Ook hier, op ongewone plekke, sien
ek haar wen!
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Blinkoogsterretjie sê vir my ...
–Me. A. van Rooyen–
“Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.” Die nuus van sterrekyk
in die daglig het die graad 8’s en 9’s laat kopkrap. Die tonnel waardeur hul bukkend moes loop (en selfs moes kruip) was egter die deurgang tot die donker sterrehemel binne-in die koepel. Die planete se patroonmatige reise, die diereriem
asook Orion se belt en Canis Major, het hulle die oë omhoog laat slaan. Op ‘n
eenvoudige wyse het die African Sky Planetarium die onbekende wêreld van sterre
aan ons kom bekendstel. “Wow” het telkemale oor die dogters se lippe gekom.
Einde goed, alles goed…met ‘n vonkel in die oog, is die sterrekyk-sessie met die
bekende kinderliedjie afgesluit.

Swem is toe al die tyd vir
(Affie)sussies!
–Anina Booyse–

Duitsers hou ook van potjiekos
–Anomé Victor–
Gedurende Februarie
2018 het Frau Zietsman
en die graad 10–Duitse
leerders van AHMP en
AHS met groot opwinding weer na Tswaing
Meteorietkrater vir hul
jaarlikse kamp vertrek.
Die kamp is nie net om
te ontspan, Duits te leer
en laataand om die
kampvuur te kuier nie,
maar dien ook as voor-

bereiding vir die leerders
wat op die uitruilskema
na Duitsland gaan.
Die huisies waarin die
meisies tuisgegaan het,
was maklik om te identifiseer. Reuse wolke Doom
het by die vensters uitgeborrel! Spinnekoppe,
groter as die seuns
se aptyte en leliker as
Wetenskap-punte, het
die huisvesting gedeel.

Maar die heerlike kos,
geselskap en Lebkuchen
(natürlich!), het almal
gou van die gediertes
laat vergeet. Die Affiemeisies en –seuns het
saam Duitse films geniet
en potjiekoskompetisie
gehou. Die kamp was
‘n reuse sukses, sekerlik
groter as die spinnekoppe.

Na verlede jaar se
ongekende prestasies
waar drie uit ons vier
spanne die B-, C- en
D-bond gewen het, sal
dit altyd moeilik wees
om die prestasies te ewenaar. Nietemin het die
vier spanne hulle vanjaar weer uitmuntend
van hul taak gekwyt.
Die A-span het enkele
swemslae kort geëindig om hulle titel suksesvol te verdedig. Die
B-en D-spanne het ook

tweede in hul onderskeie ligas en die C-span
derde geëindig.
Die prestasies moet
egter nie gering-geskat
word nie, in ag genome
dat die wenskool van
die C-bond, die betrokke
skool se A-span is.
Hierdie was net ‘n
tydelike terugslag, want
te oordeel aan die suksesse tydens die Sweminterhuis asook die gewildheid van die nuwe
swembad-fasiliteit, gaan

daar ‘n groot “invloei”
van nuwe talent wees.
Een swaeltjie maak
nie ‘n somer nie, maar
hierdie jaar sal ons verskoon word as ons sê
dat een vis ‘n hele skool
maak. Ons tel die dae
vir Duné Coetzee se
vertrek na Australië af.
Sy was die A-bond se
Senior Victrix Ludorum en
is ook vanjaar Span SA
se jongste atleet by die
Statebondspele.

Affies is sinoniem met
Sosiaal-Aktief
--Madeleen Pienaar–
AHMP is aktief op
Instagram.
Volg ons
gerus by @ahmp_eksienhaarwen.
Affies
se
Instagrambladsy
het
reeds 1000 volgelinge en
ons mikpunt is om aan
die einde van 2018 by
’n stewige 2000 te kan
staan.
Elke week word ‘n
brok-kie inligting gedeel
oor WIE en WAT AHMP is:
wat ons tradisies behels,
wat die gedenkbeelde in
ons skool beteken, interessante feite oor AHMP
onderwysers en ander
gebeure. Julle wil dit nie
misloop nie. Maak seker
jy druk daardie “followknoppie” vandag nog!

Mission Possible: You can write!
--Ms S. Petracopoulos–
On this lovely Saturday, the morning after the Pilditch victory, 35 literary keen
girls joined at 10:00 to feed their desperate souls on becoming better writers than
they already were. “Were” – because now they are the blossoming buds bursting
with creativity.
Dr Verna Brown presented the course in her most singular manner and the
morning passed in poetic bliss.
The course included a Poetry ice-breaker, Creative Writing, that covered all
the essay styles and the literary essay with specific focus on Macbeth, by William
Shakespeare.
We spent a lovely
morning being super
creative,
enjoying
each other’s company, having tea and
eats and then we went
home better than we
were before.
Until the second
term when we meet
again...

#ekismeisieshoër
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Veels geluk Vincent’s
‘n Eerste verjaarsdag is altyd ‘n spesiale geleentheid. Natuurlik word dit met ‘n koek, ‘n kersie en
balonne gevier. Vincent’s – die restaurant op almal
se lippe – se eerste verjaarsdag is dan ook op bogenoemde tradisionele wyse gevier.
Deur die loop van die jaar het Vincent’s ‘n paar
verbeterings aangebring en is daar nou aanlynbestellings, ‘n roomysmasjien en sy eie koerantjie:
“Volkome Vincent’s”.
Hierdie restaurant staan nog in sy kinderskoene,
maar te oordeel aan die blou voetjies wat daar in en
uit dartel, gaan Vincent’s nog in jare wat kom, diep
spore in baie Affies se lewens trap. Natuurlik om nie
eens te praat van die spore in hul mae en die gat in
hul beursies nie!

Ek sien haar omgee
--Eugenie du Toit–

Junior Sokkie:
‘n Werklike sprokiesverhaal

In die fliek Ratatouille
vra die restaurantkritikus,
Anton Ego: “You know
what I’m craving? A bit
of perspective.”
Een keer ‘n maand
gaan
sowat
twintig
Affies na die kindersaal
in Medunsa vir 'n uitreik.
Daar word gesiggies
geverf, baie ballonne
opgeblaas, inkleurprente
en kryte uitgedeel en
die verpleegpersoneel
se naels word geverf.
Natuurlik is geen uitreik
‘n sukses sonder lekkers
uitdeel en trane afvee
nie. Dalk gaan jy ‘n traan
afvee oor die seuntjie wat
met blou kolle oor sy lyfie
loop (wat nie per ongeluk
daar is nie), sy vasklouarms om jou nek jou laat
sluk aan die knop in jou
keel. Dalk gaan jy sukkel
om jou emosies onder
beheer te kry oor die ma
wat gebedjies uitskryf en

om haar baba se bedjie
vasplak. Dalk gaan jy
so graag vir die meisie
wat in isolasie na haar
chemoterapie is, ‘n drukkie wil gee dat jou hart
seer word. Dalk gaan
dit vir jou onuitstaanbaar
wees... maar jy gaan
definitief ryker en sterker
daar uitstap.
Perspektief... dit is die
woord wat die Medunsa
Uitreik opsom. Jy kry
perspektief op jou baie
huiswerk, op jou bekommernis oor die matriekafskeidrok,
op
jou
Wiskunde-punt en op
die argument met jou
vriendin. Kom volgende
keer saam en kry perspektief.
Stof tot nadenke:
Iemand wat gesond is,
het baie drome, maar
iemand wat siek is, het
net een droom...

–Eugenie du Toit–
So vroeg soos laerskooldae al doen ons
take oor herwinning en leer ons dat ons
“groen” moet wees. Affies se doppie-projek
het egter nuwe dimensie aan herwinning
gegee – dit verander iemand se lewe.
Elke 450 kg plastiekproppies, kan ‘n rolstoel skenk. Die Affie-gemeenskap het hande
gevat en die proppies het ingestroom. Daar
is ongeveer 1000 kg proppies ingesamel
(450,000 proppies) en dit was genoeg
om twee rolstoele te borg. Op Vrydag, 24
November 2017 het ‘n groep Affies twee rolstoele na Alma Skool geneem. Die gelukkige
leerders wat deur die skool geïdentifiseer is, is
nou meer mobiel.
So, voor jy weer jou Nesquick melkbotteltjie of waterbottel se proppie in die asblik
gooi, dink aan die verskil wat jy met een doppie op ‘n slag kan maak.

–Lindy Grobbelaar–

Foto: Marli Buys

Groen ledemate

Die klok slaan ses en
die hekke van die AHMPkoninkryk in Bondstraat
open amptelik vir die
heel eerste Junior Sokkie.
Prinse, prinsesse, muise,
towenaars en vrolike
karakters arriveer in enjinaangedrewe koetse. Die
saal was stampvol met
interessante karakters
wat op die maat van
die “Modern Jive Dance
Club” se musiek hul
danspassies uitvoer.
Toe die klok nege-uur
slaan, moes die prinsesse
weer hul koetse betree
(wetende
wat
met
Aspoestertjie gebeur het
toe die klok twaalf geslaan het). Elke karakter
het die koninkryk met die
herinnering van helder
ligte, vrolike danspassies,
heerlike kos en pragtige
foto’s verlaat.
Behalwe vir die gelukkige juniors wat die
aand geniet het, eindig
die sprokiesverhaal ook
op ‘n goeie noot vir die
matrieks. Dit was ‘n reuse
sukses en die matriekafskeidfonds het daarby
gebaat.

Ons groet...
• me. Priscilla Marais. Sy het in 2013 by Affies

Foto’s: Madeleen Pienaar

aangesluit en was departementshoof van
Leerdersake en Leierskap. Onder haar leiding het vier van ons dogters die eer gehad
om verkies te word as Burgemeester van die
Junior Stadsraad van Pretoria. Dit wat sy
die meeste van Affies sal mis, is die spesiale
gevoel as die graad 8’s vir die eerste keer
Blou sing, en as Matriek VLR hul blou baadjies vir die eerste keer aantrek. Sy gaan die
privaatsektor betree en vir haarself werk.
• mnr Leon Wessels. Hy was vir 2 jaar aan
Affies se IT-departement verbonde. Hy gaan
vir Pilanesberg Platinum Myn werk en is baie
opgewonde oor die nuwe uitdagings. Hy
gaan die Affie-gees mis en die ingesteldheid
dat niks te groot of te moeilik vir enigiemand
is nie.
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Laat daar lig wees!
Donkerwerk is konkelwerk, en ‘n getas in die duister word nie aanbeveel in ‘n
dramaeksamen nie. Daarom
het die Drama departement ‘n fondsinsameling
geloods om die dramaklas te kan opgradeer. Die
graad 11-Dramaleerlinge
moes kortfilms skiet met personeel as akteurs en dit is
vertoon tydens die OnnieOscars. Die projek het vir
groot opwinding gesorg. In
die middae was die skool ‘n
miernes van bedrywighede:
orals was onderwysers in
vreemde kostuums en die
sigbaarheidsreël vir selfone
het glad nie gegeld nie. Op
22 Maart is die rooi tapyt
uitgerol en die Oscars afgestof. Ongeveer 700 kaartjies
is verkoop.
Die
gietende
reën
kon
nie
die
opwinding demp nie en die blink
aandrokke het nie afgesteek teen die goue beeldjies
op die verhoog nie.

Me H. Greyling en M.
Engelbrecht het die films geredigeer, seker gemaak almal
sal kan hoor en na ure se
harde werk, word die koevertjies aan die aanbieders
oorhandig. En die wenner is:
Kategorie: Beste musiekvideo:
Megan van Rooyen, Marguerite
Smith, Brigitte de Kock.
Kategorie: Beste drama-kortfilm:
Emma Gelderblom, Caitlin Barton,
Nicole van der Walt, Louhandri
Visser.
Kategorie: Beste riller-kortfilm:
Renche van der Westhuizen,
Itumeleng Maluleke, Tretia
Landsberg, Riana Broodryk.
Kategorie: Advertensie-kortfilm:
Lumé Naudé, Cerisé Botha, Nicola
Uys, Siohban Strydom.
Kategorie: Realiteitsprogram:
Karyn Lou, Danelle Louw, Jenna
Bairos.
Kategorie: Beste kunsfilm:
Catherine Smit, Danielle Brits,
Tayla de Vaal, Carla Cloete.
Onnie-Oscar wenners is:
Beste karakterkostuum: Me. C.
Buys

Beste aktrise vir oorspronklike,
kreatiewe spel: Me. G. van der
Merwe, me. E. Pauer
Beste akteurs in ‘n ondersteunende rol: Mnr W. vd Wal,
mnr M. Matthyser
Beste aktrise in ‘n ondersteunende rol: Me. A. Woolls,
me. S. Stofberg, me. S. J v Vuuren
Beste akteur in ‘n hoofrol: Mnr.
H. van Eck
Beste aktrise in ‘n hoofrol: Me.
A. Nel
Mees veelsydige akteur: Mnr P.
van Veijeren
Mees veelsydige aktrise: Me. P.
Hall
Die dramaklas kan na
dese lig op die duisternis
werp. Die dramaleerlinge
het waardevolle kennis en
ondervinding opgedoen. En
van nou af sal jy twee keer
dink om verby die Boerenooi
te loop, of laat-aand by ‘n
sekere bakkie verby te stap
en as jy in ‘n badkamer toegesluit is, sal jy weet hoe om
daar uit te kom.

Drama aand
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Dit word met ‘n tong in
die kies beweer dat …
Juffrou
Jordaan
het haar voet te hard
neergesit oor die “Ons is
een-insident” en moes ‘n
voetoperasie ondergaan.
E-leer het bewys dat
Affies beeldskoon is. Hulle
het geen “beauty sleep”
nodig nie, want die gewildste tyd wat die dogters agter hul “skerms”
spandeer en leer is van
22:00 tot 0:00.
Politieke partye het
in die aanloop tot die
2019 verkiesing AHMP as
proefkonyn vir ‘n nuwe
strategie gebruik. Stem
en Swem... Na afloop
van die BL-verkiesing is
dit bewys dat dit ‘n baie
maklike manier is om
stemmers te laat stroom
na die stembusse. Nou
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Affies 911
--Eugenie du Toit–
Deesdae kan jy eintlik enige iets by die skool
oorkom en daar sal ‘n Affie
noodhulpspanlid op die
toneel wees. ‘n Stukkende
knie nadat jy op die rooi
stoep voor me. Nel se klas
gegly het: Affie 911 is byderhand met plastiekhandskoene en ‘n groot pleister.
‘n Hokkiebal teen die oog
en die yspak en trooswoorde
van “dit lyk eintlik nie so erg
nie”, is weer eens byderhand. Het jy amper verdrink
met Kode Blou? Toemaar,
daar was tien teen een ‘n
noodhulpspanlid met ‘n
mondstuk in haar sak reeds
gereed vir jou noodroep.
Maar hoekom wag tot
jy ‘n pasiënt is? Kom wees
eerder deel van die span.
Iewers in jou lewe gaan jy
gekonfronteer word met ‘n
besering hetsy as ingenieur
met ‘n besering aan diens
of as ‘n onderwyseres met
‘n kind wat van ‘n klimraam
afgeval het, of as ma met jou
eie kinders. Kom woon die
volgende kursus by en wees
voorbereid!

moet die regering net
sorg dat die swembaddens sal vol wees vir die
“stem en swemmers”.
Daar is moles in die
Van Veijeren-huis: ‘n
standbeeld van ‘n man,
genaamd Oscar het glo
tussen die meneer en
mevrou gekom.

Daar word daagliks in
die personeelkamer presensie geneem om seker
te maak dat me. H. van
Eck veilig by die skool is.
Dit is na aanleiding van
die videomateriaal wat
mnr. Van Eck op ‘n paar
misdaadtonele plaas.

