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Dankie…

dat ek mag groet!
WEES GEREED, WANT 2020 IS ‘N BLOU BOUJAAR. ONS VORM ‘N NALATENSKAP VIR
DIE VOLGENDE 100 JAAR. ELKEEN MOET HAAR PLEK VOLSTAAN EN BOU. ALLE
AFFIES MAAK HULLE GEREED EN TREK HULLE VOLLE SKOOLDRAG AAN. KEPPIES AS
BOUERSHOEDE. DIE BLOUROKKIE IS ONS BOUERSUNIFORM. ONS BOU AAN HONDERD
JAAR SE TRADISIES EN ONS ONTHOU. ONS GEBRUIK SUSTERLIEFDE AS SEMENT. ONS
GROET MEKAAR EN DAARDEUR GEE ONS DIE SEMENT AAN. ONS BOU SAAM MET
DUISENDE HARTKLOPPE VOOR ONS. ONS BOU VIR DIE DUISENDE AFFIES WAT NOG
MAG KOM. ONS BOU MET DIE AFFIE-NOOI IN EN OP ONS HARTE.
Goeiedag Liewe Affie
Ek moet jou eers waarsku: Die skool is onder
konstruksie! Die wêreld onder kwarantyn.
Ek skryf my eerste redaksioneel terwyl ons
Desembervakansietye in Maart het. Die
Covid-19-virus gaan verbygaan, maar die
Affie-karakter gaan bly bestaan. Dit is om
hierdie rede waarom ons selfs deur hierdie
tyd aan ons tradisies sal bly bou.
Die eerste paar maande van 2020 het
definitief nie uitgedraai soos ons beplan
het nie. Hoe kan dit gebeur in ons spogjaar? Ons Eeufeesjaar is dié jaar waar alles
reeds perfek moet wees. Waarom sal ons
nog bou, selfs al is ons onder kwarantyn?
Gaan ons die onvoltooide mure in die saal
uiteindelik voltooi?
Dit is nie net 'n uniform en bouershoede nie.
Dit is trots, die Onse Vader, die nou. Dit is
die rooistoepe, ‘n glimlag en die dankdiens
in die Oos-kerk! Dit is ‘n vlegsel, die wit
atletiekhoedjies en geesstokke. Dit is ons
vir jou, appels en lemoene, pampoene, hoë
meisiestemme. Dit is vrye kinders van 100
jaar en die vuis na die hemel gerig. Dit
is die traan op die atletiekbaan, die rebel
wat veg vir die beter en die Affiesussie wat
jou laataand bel. Dit is die ketting wat ons
vorm as ons bid. Dit is die bokkie, roos en
die voordeur. Dit is harte wat blou klop.
Blou. Blou is nog nooit net 'n kleur nie! Dit is
Wêreld. Stilte. Die wệreld kom tot stilstand.

meer as net ‘n aanraking. Dankie dat ek
mag groet, want dit dra die sussieliefde oor
na die volgende tien dekades van genade.
Ons dra nie net blou bouersuniforms en
-hoede nie. Ons dra soveel meer saam.

Dit is nie net virus krisistyd nie, dit is karakterbou-tyd. In die krisistydperk mag ons
dalk nie fisies groet nie, maar dit neem nie
ons respek weg nie. Groet is mos soveel

Ek daag julle uit. Kom ons bou met trots.
Kom ons lê die fondasie van die volgende
jare deur die sustersement wat deur elke
groet aangegee word, die keppie wat ons

hoofde beskerm en die blou rokkie wat ons
die moed en bystand van die honderde
voor ons gee. Ek sien haar bou in blou! Ek
sien haar groet…
Ek sien haar nou!
Groete
Marisha
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100 jaar in haar volle glorie!
DIE EEUFEESVIERINGE HET
VANJAAR MET BORRELENDE
ENTOESIASME AFGESKOP! DIE
SKOOL SE VERJAARSDAG HET
UITEINDELIK AANGEBREEK. DIE
DAG IS VASGEVANG EN IN ‘N
100-JAAR FOTO VAN DIE TWEE
SKOLE VEREWIG.

‘n Vrolike atmosfeer is deur die orkeste
geskep en groot opgewondenheid het die
pawiljoene oorheers. Inspirerende boodskappe is deur juf. Jordaan, mnr. Joynt en
dr. Edwards gelewer. Maar wat het dit nou
eintlik vir ons beteken?
“Ek sien haar wen”. Dit is nie nét ons
skool se leuse nie, maar ook die manier
waarop ons lewe. Dit is ons leefwyse. Die
kragtige woorde van die gedig deur Jan F.E.
Cilliers, het verseker die toon vir dié spe-

siale geleentheid aangegee. “Ek sien haar
wen, vir man en seun en broeder, want haar
naam is Vrou, en Moeder!” Ek sien haar nie
net wen met medaljes op die sport- en kultuurgebiede nie, maar as Afrikaanse vrou
wat standvastig in haar geloof is. As vrou
wat nederig en vol selfvertroue die lewe
aanpak. Die geskiedenis van ons skool het
ons gebring tot waar ons vandag is.
Met die spesiale 100-jaar blou lintjie
in die hare, het elke Affie die pad van

Burgerspark na Seunshoër aangedurf.
Elke klas het met hul oorspronklike baniere die strate van Pretoria versier. As ‘n
eenheid het ons saamgestap en gelag en
gesels. So in die stap kom die besef dat jy
deel is van iets groot. Dat dit ‘n ongelooflike
eer en voorreg is om deel te kan wees van
hierdie skool en om saam met jou medeAffies deel te kan wees van Affies se 100ste
verjaarsdag!
Ané van de Vyver

Stille Vroue Krag

MY TEMA VIR DIE EEUFEESJAAR WORD RONDOM GELOOF, HOOP EN LIEFDE
GEBOU. ONS IS DANKBAAR VIR OUERS WAT IN 1920 UIT ‘N GELOOFSDAAD
DIE SKOOL GESTIG HET, MAAR ONS LEEF OOK IN ‘N TYD WAAR DAAR NIE
ALTYD SEKERHEID IS OOR WAT DIE TOEKOMS INHOU NIE. VIR ONS AFFIES, IS
DAAR EGTER ALTYD HOOP.
Hoe kry ons dit dan reg om aan te hou glo en
te midde van onsekerheid aan ’n toekoms te
bou? Ons behou geloof in ons Skepper, maar
ook in dit wat ons uit die verlede kan haal wat
ons help slyp het tot wie ons vandag is. Ons
werk deurentyd aan ons karakter. Nou hoe lyk
die Affie van vandag en môre dan? Ons bou
aan mekaar se karakters in liefde, verdraagsaamheid en met ondersteuning. Min het ons
egter geweet hoe ons karakter in ons einste
Eeufeesjaar getoets gaan word.
Reeds aan die begin van 2020 word die tempo
waarin ons leef amper onuithoudbaar vinnig.
Almal word deur die dolle gejaag verswelg.
Op Maandag, 16 Maart, kondig Die President
aan dat skole vroeër gaan sluit. Die gevreesde
Corona virus (Covid-19) het vanuit die lug op
Suid-Afrika neergedaal en skielik hang daar ’n
wolk van vrees om almal.
Die hele wêreld, ons land en die Affies voel
spoedig die impak van die virus. Groot geleenthede word die een na die ander gekanselleer.
My hart bloei veral vir ons matrikulante, die jaar
waarna hulle reikhalsend uitgesien het, gaan
alles behalwe “normaal” verloop. Ten spyte
van die hartseer is ek egter tog ook rustig in die
wete dat hierdie soort omstandighede gunstig
is om jou karakter te wys en jou karakter te
bou. Affies kan súlke omstandighede met styl
hanteer.
Om middernag, op 26 Maart 2020, word die
hele Suid-Afrika vir 21 dae “gesluit”. Sodoende
word ons almal deel van ’n geskiedenis wat oor
dekades heen in geskiedenisboeke opgeteken
sal staan. Daar is tans onsekerheid oor wat die
dag van môre gaan oplewer, maar ons hoef nie
paniekerig te raak nie. Ons Vader is in beheer
en ons kan die krisis te bowe kom. Nou is die
tyd van verdraagsaamheid en omgee, nie net
vir ons eie familielede nie, maar vir al ons mede
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landsburgers.
Uit die krisis van 2020 sal ons herrys en ’n
nog stewiger fondasie vir die toekoms lê. Ten
spyte van ontberings het ons voorgeslagte
dogters opgelewer wat aan die toekoms gebou
het. Ons sal ook uit die pandemie opstaan.
Met ons geloof in ons Hemelse Vader en die
feit dat ons karakter het wat in ons liefde vir
mekaar gegrond is, sal dat ons NOOIT HOOP
verloor nie!
Liewe Affie-dogter, gaan lees weer die woorde
van ons skoollied en onthou waaruit ’n Affie
gevorm word: “Strydersbloed vloei in ons are,
Strydershoop, o soete hoop! Daarom droom
geeneen van struikel. Laat Suid-Afrika jou
ken, dogter van die A.H.-Volkskool! Opwaarts!
Voorwaarts! Ek sien haar wen!”
Marna Jordaan
Hoof

MET DANKBAARHEID!
Dit was 'n hoendervleis oomblik. 23 Januarie 2020 het die Afrikaanse Hoër Meisieskool
Pretoria hulle 100ste verjaarsdag met 'n gepaste dankdiens begin. Die diens is in die Ooskerk, wat hierdie jaar saam met die skool 100 word, gehou. Die skool het hulle dankbaarheid
teenoor die Here wat die skool so lank bewaar het, betuig. Seënwense is ook vir die volgende
100 jaar uitgespreek. Instrumentespel en skone sang het almal se harte gevul. Na die diens
was ‘n spesiale kranslegging vir twee van die
skool se vorige hoofde
gehou. Wit kransies
en foto’s van Juffrou
Verster en Juffrou Steyn
is by die kerk gelê. Mag
dankbaarheid die fondasie vir die volgende
honderd jaar van Affies
wees.
Marisha Hermann
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Hoër,
verder,
vinniger…
Ons was weereens vuur en vlam en gereed
vir 2020 se Interhoër. Dit was vir ons ’n
groot eer om in die honderdste bestaansjaar van ons skool se geskiedenis, die
gasvrouskool te kon wees. En natuurlik het
ons geen steen onaangeraak laat bly om
alles in ons vermoë te kon doen om al ons
gaste welkom te laat voel nie. Eregaste is
met swier onthaal en ons eie Affie-sussie,
Erin Beck, het die byeenkoms met pragtige
sang geopen. Ons was supertrots op haar
en om deel van die Affie-familie te wees.
Ons entoesiastiese dirigente het gesorg dat
ons gees net nooit geblus is nie. As daar ’n
geesbeker vir die dag was, sou ons lag-lag
(of sing-sing) met dit weggestap het. Affies
was beslis gereed op en af van die baan.
Ons topfiks atlete het hulle alles gegee.

Ure en ure se oefening is met wonderlike
prestasies beloon. Ons het hierdie jaar
dalk nie die A-bond gewen nie, maar ons
het innerlik gewen – dit maak ons sterker
en bind ons saam!
Na die “struikeling” by die A-bond het ons
atlete ‘n tweede kans gekry en dit met albei
hande aangegryp. By die Super-Interhoër
het Affies die ander skole die loef afgesteek
en as die wenners weggestap.
“Die sterkste mense in die lewe is nie dié wat
wen nie, maar dié wat nie opgee as hulle
verloor nie” – Lida de Wet.
Timoné Manders

Swem suster swem!

DIE SWEMSEISOEN WAS VANJAAR BAIE KORT EN DAAR WAS NET VIER WEKE TYD OM DIE
SWEMSPANNE IN ORDE EN AFGEROND TE KRY. DIE AFFIE-SWEMMERS HET DIE SEISOEN
ENTOESIASTIES MET PRAGTIGE NUWE SWEMROKKIES VIR DIE EEUFEESJAAR AFGESKOP.

Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het die skool op Vrydag 24 Januarie besoek. Dit
was ‘n besonderse geleentheid en sy het die skool met hul prag akademiese prestasies en verjaarsdag
geluk gewens.

Afrika aan oud-Affies
se vo ete…

Susan Wessels (oud-Affie), René Zietsman en
Rachel Maritz (oud-Affie) op Uhuru Piek.
Agtien oud-Affies het op 21 Januarie 2020 hul
reis na die hoogste berg in Afrika (en die hoogste
losstaande berg in die wêreld) berg Kilimanjaro
aangepak. Alhoewel hulle yskoue toestande en

reënweer moes trotseer, kon die nat sokkies of
styl hange hierdie Oud-Affies nie van hulle einddoel ontspoor nie. Gewapen met Affie-vlae het
hulle op 22 Januarie 2020 in Ludwig Purtscheller
se voetspore begin stap en na sewe skofte, die
piek “Uhuru Peak” bereik. Op 28 Januarie was
dit ‘n glorieryke oomblik toe hulle die skool met
ons 100ste bestaansjaar kon gelukwens. 5895m
verder het Affies net weer bewys dat niks vir ‘n
Affie onmoontlik is nie. Wat ‘n ongelooflike wyse
om ‘n Eufeesviering af te skop! Die twee skole
se skoolliedere is uit volle bors gesing, alhoewel
die tekort aan suurstof dit moeilik gemaak het.
Ongelukkig kon net elf van die span die piek
bereik. Die ander moes terugdraai na veiligheid
a.g.v bergsiekte. Elke oud en huidige Affie is
deur hulle deursettingsvermoë en toewyding
waarmee hierdie groep namens Affies diep voetspore op berg Kilimanjaro getrap en agtergelaat
het, geïnspireer. Trots sal ons vlae wapper en
met elke sonsopkoms en sonsondergang van die
volgende 100 jaar, sal elke Affie elke dag en nag
herinner word dat uitnemendheid nie ’n daad is
nie, maar ‘n lewenswyse.
Minette Fourie

Op 17 Februarie 2020 het ons A-swemspan aan die A-liga Interhoër deelgeneem en het met
398 punte die byeenkoms gewen! Duné Coetzee is as die Snr Victrix Ludorum aangewys.
Daar was ook drie ander Affie-swemmers onder die Top 10 nl. Jana-Marie van Rooyen, Lisa
Kleyn en Lise Coetzee. Ons B-swemspan moes ongelukkig die knie teen Hatfield Christian
School buig en het tweede in die B-liga geëindig. Taryn van den Berg was hier onder die top
10 swemmers. Ons C-swemspan was ook vanjaar tweede in die C-liga, met net drie punte
agter die wenspan. Mareen van der Merwe en Carla Prinsloo was hier onder die top 10
swemmers. Die D-swemspan het verseker hulle liga met oortuiging gewen! Die Affie-gees
was onbeskryflik en elke swemmer het na die beste van haar vermoë ons skool se naam
hoog gehou! ‘n “Toebroodjie-jaar” soos mevrou Bloem dit beskryf: eerste plek, tweede plek,
tweede plek, eerste plek.
Ané van de Vyver

Die A-liga wenners. Die kapteine, Jana-Marie van Rooyen, hou die trofee vas.
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Affie-meisies hou hul lywe meermin

DIE VYFMALIGE OLIMPIESE GOUE MEDALJE-SWEMMER, MISSY FRANKLIN HET GESÊ: “THE GOAL IS TO KEEP HAVING
FUN" EN DIT IS PRESIES WAT ONS AFFIE-MEISIES GEDOEN HET TOE ONS OP 20 JANUARIE 2020 DIE KOUE WATER
AANGEDURF HET.

Ten aanskoue van die oud-Affie-dirigente en die dreigende onweerswolke kon niks die gees blus nie. Rekords het behoorlik gespat en die een na die ander goue medalje is ingepalm.
Anders as by die Atletiek Interhuis was dit huis Malherbe wat skoonskip gemaak het en as die gees- en swemkampioene van 2020 bekroon is. Daar was trotse oomblikke vir elke pienkkappie en so skop die Eufees Swem-Interhuis die swemseisoen op ’n hoë noot af. Met rooi gebrande skouers en hees kele gaan ons die swemseisoen tegemoet, want niks is ooit onmoontlik
nie, veral nie as jy ’n trotse Affie-dame is nie.
Minette Fourie

VAN LEKKER LEES KOM LEKKER LEER
Die wêreldberoemde skrywer, JK Rowling het gesê dat diegene wat nie van lees hou nie,
nog nie die regte boek gevind het nie. Affies se eie, gesoute bibliotekaresse, Me. Louisa
Slabbert, het die aanhaling ter harte geneem toe sy vanjaar se leesuitdaging geloods het.
Daar is bespiegelinge dat sy die toekoms kon voorspel en het geweet daar gaan ’n ekstra
“vakansie” wees ... Die uitdaging strek tot en met September wanneer die mediasentrum
verjaar. Tesame met die verjaarsdagvieringe is daar ook verskillende pryse vir dié wat
entoesiastiese boekwurms geword het. Me. Slabbert het ’n spesiale kaart met riglyne om
die leesuitdaging ’n bietjie ligter te maak, opgestel en die doelwit is om nuwe boeke te verslind. Talle Affies, sowel as onderwysers is reeds volstoom aan die lees. Die grootste wenk
wat Me. Slabbert aan voornemende lesers gee, is om ’n draai in die mediasentrum te gaan
maak - daar mag dalk net ’n boek, wat jou hart kan steel, wegkruip.
Ariana Eybers

Die skool handhaaf al vir die afgelope 35 jaar 100% slaagsyfer. AHMP het in die 2019
matriekeksamen die top kandidaat in Gauteng opgelewer. Crystal Olckers het met ’n gemiddeld van 96.14 % bo aan die lys verskyn. Verder het 99% van ons martrieks 2019 volle
Universiteitsvrystelling ontvang.
Die Matriekuitslae 2019 vir 226 kanidate is soos volg :
•
100% slaagsyfer
•
224 (98.6%) slaag met Universiteitstoelating
•
809 A’s
•
10 Alpha Wiskunde A’s (819 onderskeidings in totaal)
•
3.6 onderskeidings per leerder
•
210 onderskeidings bo 90%
•
609 onderskeidings bo 80%
•
7 vakke van die graad het ’n gemiddeld bo 80% en 11 vakke het ’n gemiddeld bo 70%

Behalwe dat die leerders en hoofsaaklik die matrieks uitstekende prestasies opgelewer
het, gee ons ook eer aan die onderwysers waarsonder geen van die prestasies moontlik
sou wees nie.
Die volgende ondewysers se onderskeie vakke het die beste persentasies
in Tswane-Suid Distrik behaal:
Vak

Gemiddeld

Personeel

Afrikaans

79.5%

Mevv. Van Eck en Bromfield

Engels

78.6%

Mevv. Franze en Pauer

Wiskunde

68.4%

Mev. Böhmer en
Mnr. Matthyser

Wiskunde Gelettertheid

74.5%

Mej. Du Preez

Fisiese Wetenskap

76.4%

Mev. Bosman

Lewenswetenskappe

71.4%

Mev. Louw

Rekeningkunde

82.1%

Mevv. Visser en Furstenburg

Besigheidstudies

66.4%

Mevv. Troskie en Du Plessis

Rekenaartegnologie

76.3%

Mev. Van der Merwe

Gasvryheids

81.7%

Mev. McLean

Visuele Kunste

88.8%

Mev. Engelbrecht

Musiek

82.8%

Mev. Smit

Emma Koekemoer
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Stroom-op besoek
Maroela Media
Die Stroom-op redaksie het die ongelooflike voorreg gehad om Maroela Media
op 27 Februarie 2020 te besoek. Ons is
baie vriendelik en gasvry deur die Maroela
Media-span onthaal. Ons het baie geleer
van Maroela Media as ‘n instansie en ook
meer oor die nuus van vandag.
Maroela Media is die grootste Afrikaanse
mediahuis in die land, wat daarna streef
om die Afrikaanse gemeenskap van regoor
die wêreld met betroubare nuus en ander
projekte te dien. Maroela Media het in 2011
tot stand gekom en het tans meer as 2 miljoen lesers op hul webtuiste! Hulle het ook
hulle eie gratis en kindervriendelike toep,
waar jy veel meer kan doen as net die nuus
lees! Dié instansie is baie trots op Afrikaans
en wil graag ‘n atmosfeer van “ouma se
huis” skep. Op die toep trek jy in ‘n “digitale dorpie” in, waar jy tiekies en balkies
vir jou betrokkenheid kan ontvang en selfs
poskaarte vir jou vriende of familielede kan
stuur.

Antwoorde van Wie is wie?
1. Me. Hugo 2. Mnr Moolman 3. Ma’m Sam
4. Mnr Matt

Slim, slimmer, AHMP

Daar word daagliks minstens 40 artikels
gepubliseer en sperdatums is nie hier van
toepassing nie, dus het die Maroela Mediaspan ‘n vrolike hond as spanningsverligter
wat kalmte oor die joernaliste bring as die
druk te geweldig raak. Ons eie ontwerper,
juffrou L. Greyling was die trotse ontwerper van Maroela Media se nuwe embleem.
Dié embleem simboliseer die inheemse
Maroelaboom wat as rusplek dien en waar
jy in die skaduwee kan lê en ontspan!
Ané van de Vyver

Affies is trots op 19 atlete wat kwalifiseer om aan
die ASA Nasionale Kampioenskap deel te neem.
Weens die Covid-19 pandemie is die kampioenskap uitgestel tot ‘n latere datum.
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Atletiek
bring
eenheid
Is dit die rooi, groen of swart wat die knoop
gaan deurhaak? Dit is die vraag tydens die
Atletiek Interhuis-byeenkoms van 2020 wat
op almal se lippe was. Dit is met geesdriftige liedjies en uitbundige aanmoediging
beantwoord. Tydens dié opwindende dag,
een van die eerstes van die Eeufeesjaar, is
daar nie net baie atletiekrekords verbeter
nie, maar is daar ook vele nuwe talente
opgelewer. Op die ou einde het die koshuis
met hulle sprankelende gees, met die geesbeker weggestap. Die hoogtepunt was toe
die koshuis ook as die huis wat die meeste
atletiekpunte versamel het, weggestap het.
Daar was ook ‘n verrassingsitem. Die oudAffie o.19-spanne het in ’n spesiale aflos
gehardloop en kon nie ons huidige span
klop nie. Ons sien saam met die AFFIEatlete uit na ’n wonderlike atletiekseisoen
en staan bankvas agter elke atleet, want
ONS IS EEN!

Epelle-moi – Franse
spelkompetisie
Thato Moholo en Carmen Moen, Affies
se kampioen Franse spellers, het by die
jaarlikse Fête de la Francophonie aan die
Franse spelkompetisie deelgeneem. Die
kompetisie word geborg deur die Franse
Ambassade. Nadat hulle deur ’n hele paar
uitdunrondtes hul vernuf moes wys, het
hulle deurgedring na die semi-finaal van die
Epelle-moi in Gauteng. Vir hul prestasie,
akkurate spelling en skerp konsentrasie
is hulle met ’n sak vol pryse, kontant en
medaljes beloon. Die wenner was ’n dogter
van Pretoria High School for Girls.

Anke Brink

B-R-A-V-O! Bravo les filles!

AFFIE-SKAAKDOGTERS WEET HOE
OM ‘N GOEIE SKUIF TE MAAK!
Baie geluk aan al die Affie-skaakdogters
met hul puik prestasies. Hulle weet
verseker hoe om ‘n strategiese skuif op ‘n
skaakbord te maak. Tydens die vakansie
van 8 tot 11 Januarie is ons o.15- span uitgenooi om aan die 2020 Suid-Afrikaanse
Top Skole Skaakkampioenskap deel te
neem. Die span, bestaande uit Marisa de
Vries, Marli Swart, Annalette du Plessis,
Mia Mulder, Nicole Compaan en Anke
Brink het uitstekend gespeel en 4de
geeïndig,

vir die o.16 A-Tshwane Girls gespeel en is
aangewys as die algehele wenners van
die o.16, 18 en 20 Girls Teams. Beide was
ook bordpryswenners. Marisa de Vries
en Annalette du Plessis het in die Top 10
van hul afdeling o.16 geeïndig.

Die volgende spelers het ook in die
individuele
kompetisie
gekwalifiseer om aan die Suid-Afrikaanse Junior
Skaakkampioenskappe deel te neem.
Hulle was Stephanie van Rooy, Talita
Vermaak, Mia van Heerden, Marisa de
Vries en Annalette du Plessis. Baie geluk
aan Stephanie van Rooy wat as lid van
die o.18 A-Tshwane Girls Team as wenner
van die o.18 dogtersafdeling geeïndig het.

Vyf van ons skaakdogters, Stephanie van
Rooy, Talita Vermaak, Mia van Heerden,
Bianka Strydom en Marli Swart het ook
aan die Grey Skaaktoernooi te Grey
Kollege in Bloemfontein gaan deelneem.
Hulle het 8ste geeïndig.

Mia van Heerden en Talita Vermaak het

Talita Vermaak het ‘n besonderse prestasie gelewer en het gekwalifiseer om
in Maart aan die South African Junior
Closed Chess Championships te gaan
deelneem.

Mag die Affie-skaakdogters nog baie
konings in ‘n hoek druk!
Stephni Goosen

Lagerfeuer, Spaβ und Essen
(Kampvuur, pret en eet)
Juffrou Zietsman en 10 van haar Deutsche Kinder
se jaarlikse Duitse kamp het op die naweek van
14 Februarie plaasgevind.
Duits-leerders van Affies Seuns en Menlopark
het ook die kamp met die vrolike naam,
“Joy Unspeakable” naby Roodeplaatdam,
meegemaak. Na hulle aankoms, moes hulle hulself in Duits aan mekaar voorstel en het ook heerlike eg Duitse happies, soos Leberkäse, geniet.
Duits of nie, wat is ‘n kamp sonder ‘n lekker Boere
kampvuur? En daar is tot laat gekuier! Ons spesiale gas op die kamp was die beminde Sakura,
wat wel in Duits kan blaf!
Die volgende dag is alle moontlike opsies en
geleenthede vir uitruilstudente na Duitsland

Tennis weer tops!

bespreek en kon almal swem en kuier voor die
aand se potjiekoskompetisie, wat beslis ‘n ernstige saak was. En natuurlik het ons die wenpot
aanmekaar geslaan!
Vrydag- en Saterdagaand is daar ook Duitse
flieks vertoon. Het julle al ooit gewonder hoe
klink die Disney-fliek, Ratatouille, in Duits? Ons
Affies kan nou daardie boksie afmerk.
Die kamp is Sondag met ‘n Duitse skattejag
afgesluit en toe is almal vol nuwe energie nach
Hause.
Danke, wir sehen uns wieder!
Elsje de Beer

Van links: Mia Grobler, Jana Henning, Isabella Richter, Elodi Visser, Mienke Strydom, Leoné de Bruin,
Kara Barnard

Affies se tennis eerste span het tydens 4-7 Maart, Paarl toe gereis vir die geliefde Gerrie
Berner toernooi. Die toernooi bestaan uit die top 12 skole van Suid-Afrika. Elke tennisspeler
het 14 wedstryde in snikhete temperature van tot 45 grade gespeel.
Dankie aan me. Marie du Plessis en ons afrigter Laetitia wat elke speler ondersteun het, ys
aangedra het en saam met die span die Paarl se wonderskone uitsig van berge en wingerde
geniet het.
Sewe Afffie-tennisspelers het ook aan die jaarlikse Groot 5 Tennistoernooi deelgeneem.
Ons span het hulle harte uitgespeel in Nelspruit se bloedige temperature. Affies het in die
finale rondte die gasheer, Hoërskool Nelspruit, in ‘n naelbyt telling van 5-4 geklop en as
kampioenne weg te stap.
Esti du Toit
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Kode Blou 2020

onverwags en
onvervangbaar
Op 19 Februarie 2020 om 10:37 is kleinskaalse verwoesting weereens in die strate
van Clydesdale gesaai. Dit was wel gekontroleerd (sien: “stap asseblief rustig terug
skool toe”), maar nietemin is AHMP se
grootste jaarlikse geesvangsessie as ‘n
groot sukses bestempel.
Die geheimsinnigheid daarvan was volgens
Trudie Kriek, hoofdirigent, die grootste uitdaging. Die dirigente het vir weke in die
geheim hieraan beplan, terwyl die skool
onder die indruk verkeer het dat Kode Blou
afgestel sou word.
1200 stemme het eerstens oor Loftus
Versveld in golwe van “Affies in the House”

en “Wêreld” weergalm. Daarna is helfte
van die swembad se water uitgespat en
McDonald’s se sisteem met bestellings vir
seer geskreeude en moeg geswemde Blourokkies, oorlaai.
Vir die eerste keer in vier jaar het die weer
behoorlik saamgespeel en elke dogter kon
díe dag as ‘n hoogtepunt beskryf.
Vir ‘n groot groep leerders, insluitend die
alombekende Sakura, was dit hul eerste
Kode Blou, en vir net soveel, hul laaste. ‘n
Konstante by elke dogter se opinie is egter
dat dit verseker een was om te onthou.
Jóreke Kleynhans

Ma en dogteroggend

Meneer en Mejuffrou
Stadsraad 2020
Dit was ’n aand van glans en ongelooflike talent!
Die 20 finaliste van Mnr. en Mej. Stadsraad 2020
het bewys dat skoonheid van buite en van binne
kom. Die manne en dames het glad nie teleurgestel nie en die aand was ’n reuse sukses.
Dit het met ’n energieke dans begin en in hul
informele drag waarin al 20 deelnemers gemaklik, maar steeds stylvol gelyk het. Die formele
drag het gevolg en het werklik asems weggeslaan! Die dames het soos prinsesse gelyk
met ongelooflike rokke, hare en grimering en die
manne het almal baie aantreklik en sjarmant in
hul deftige pakke gelyk.
Die finaliste se antwoorde op die vrae het die
gehoor waarlik beïndruk en so ook hulle selfvertroue! Die groot oomblik het aangebreek en die
wenners is aangekondig: Mej. Persoonlikheid is
aan ons eie Affie-sussie, Kristen Stauss toegeken

en Mnr. Persoonlikheid is Marlu Roux van Menlo.
Die tweede prinses is Naledi White van Hatfield
Christian School en die Tweede Prins is Jandre
Loots van Eldoraigne. Die Eerste Prinses het
weereens aan ’n Affie-sussie gegaan, Annemie
Swanepoel en die Eerste Prins gaan aan ’n
Affie, Pieter Rossouw. Johnny Logner van Die
Hoërskool Menlopark en Affie-sussie, Kristen
Strauss is as Meneer en Mejuffrou Stadsraad gekroon. Ons is net so trots op ons vier ander
Affies wat onder die 20 finaliste was: Anicka
Jansen van Rensburg, Xané von Brandis, Mia van
Antwerpen en Nicole Sutton. Dit was ’n pragtige
aand en selfs die aanbieder, Chantelle Struwig,
was ’n oud-Affie. Wel gedaan aan alle Affies wat
deel was van die aand, julle maak ons waarlik
trots!
Megan Kruger

“DIE ANKER” GEANKER IN HUL GELOOF!
Gedurende die aand van 11 Februarie was daar ‘n geleentheid om God te prys en lofliedere tot
eer van Sy naam te sing.
Die aand het beslis nie die Affie-Dames se harte onaangeraak gelaat nie. Die Anker het die dames
geestelike padkos gegee om die jaar optimisties aan te pak. Die fokus van die aand was hoe om
God te prys deur dankbaar te wees vir die voorreg om te kan lewe en nuwe struikelblokke te oorwin.
Die Anker vergader weekliks gedurende pouses. Op Dinsdae is daar ‘n geleentheid vir die Affiedames om hulle harte met nuwe lewenslesse vir die toekoms te vul. As jy voel dat jy soms in die
realitiet van die lewe verdrink, verseker Die Anker geestelike pitkos vir die siel. Donderdae word
“prayerwalks” gehou waar die Affie-dames hulle dag deur gebed kan begin.
Die Anker maak jou geloofsvertroue sterker en gee jou moed om die lewe en sy storms te trotseer.
Stephani Goosen
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’n Vrou se geluk lê by
haar ma, haar vriendinne
en natuurlik ‘n sny koek.
In één oggend is al drie
saam gekombineer. Dit was
’n oggend van stemme wat
deur die saal druis en weergalm en koppies wat teen
pierings klingel. Die ma- en
dogteroggend het dié jaar
op 22 Februarie plaasgevind en is ’n geleentheid
waarna elke matriekdogter
uitsien om haar beste vyf
jaar, met haar ma aan haar
sy, af te sluit.
Tydens die geleentheid was daar drie sprekers wat die ma’s en dogters die “do’s and don’ts” van
grimering, haarstilering en rokkeuses met die oog op die opkomende matriekafskeid geleer het. Die
sprekers was Gert van der Merwe (mode-ontwerper), Jaco Janse van Rensburg (haarstilis) en Alicia
Joubert (grimeerstilis). Wat maak ‘n vrou gelukkiger as lekker tee, geselskap en praatjies oor skoonheid? Niks!
Vrouwees is sensasioneel, uniek en spesiaal. Na só ‘n suksesvolle oggend besef dogters, ma’s is meer
werd as diamante. Hulle sal vir altyd na aan die hart gekoester word en hulle is werklik jou beste
vriendin.
Xannee Jacobs

Die Ironman is nie enige iemand
se maat nie
Op Sondag 26 Januarie 2020 het mej.
Amanda Mynhardt die bul by die horings
gepak deur deel te neem aan die jaarlikse
Ironman 70.3 kompetisie waar sy 1,9 km in
die see moes swem, 90,1 km moes fietsry en
’n verdere 21 km moes hardloop. Volgens
mej. Mynhardt wou sy iets buite haar gemaksone aanpak en hierdie uitdaging was net
wat sy nodig gehad het. Die moeilikste deel
van die kompetisie was die swem. Sy moes
leer swem, want sy was nie voorheen ’n
sterk swemmer nie. Mej. Mynhardt het ons
inderdaad gewys wat dit beteken om uithouvermoë te hê en alhoewel sy nie gewen het
nie, het sy ’n tyd behaal wat haar wildste
verwagtinge oortref het. Sy mag dalk deelgeneem het aan die Ironman, maar sy is
inderdaad ons YSTERVROU.
-Anke Brink
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Sakura stap sak en pak saam
ONS AFFIE-FAMILIE HET VANJAAR NIE NET
250 STEENTJIES RYKER GEWORD NIE, MAAR
OOK EEN PLIGSGETROUE LABRADOR!
Leila Durr in graad 10 is op 25 Desember
2019 met haar grootste Kersgeskenk nóg verras – haar eie gidshond! Sakura is tans twee
jaar oud en kan goed van die vloer af optel,
deure oopmaak en ligte aan- en afskakel.
Sy kan selfs blaf as Leila in die moeilikeid
is. Leila en haar vriendin, Elsje de Beer, het
opleiding ontvang in hoe om die hond te hanteer en met haar te werk – ’n taak wat hulle
elke dag met groot sorg uitvoer.
Ons is só opgewonde en bevoorreg om ons
eie vierbenige Affie te hê en sy het reeds
groot (poot)spore in ons harte getrap. Ek dink
ek praat namens elke Affie as ek sê dat dit
moeilik is om nie vir Sakura te wil vryf elke
keer as jy verby haar stap nie.
Mia Coetzee

Ontmoet Portia,
Mignon se regterhand.

MY FRANSE PAD

’n Bietjie reën het nog nooit ’n Franse oggend gekeer nie en op 25 Januarie het die Eeufees- uitgawe
van die Franse oggend plaasgevind met die interessante tema van “Mon chemin français” (My Franse
pad). Dit was ’n heerlike, gesellige oggend met regte Franse kos, onder andere baguettes, croissants,
le camambert en vele meer. Daar was ook ’n Franse sêr-groep onder leiding van Amory Smith en ’n
Franse orkes onder leiding van Stephanie van Rooy, wat die perfekte Franse atmosfeer geskep het.
Professor Theo van der Merwe, ’n ekonoom verbonde aan UNISA, het die belangrikheid van die aanleer
van ’n vreemde taal insiggewend beklemtoon. Die hoogtepunt van die oggend was toe Olivia Loots
(Oud-Affie) haar ervaring van 246 dae in Frankryk met die gaste gedeel het. Verder het Abigail Tollig
en Karla Burger van hul Franse ervaringe vertel. ’n Paar gelukkige wenners het ook met oulike pryse,
geborg deur Christian Carbonell, weggestap.
Oui, c’était une belle matinée!
(Ja, dit was ’n pragtige oggend!)
Ariana Eybers en Stephani Goosen

NUWE VROUEKRAG

Sedert AHMP in 2018 ’n rolstoelvriendelike skool geword het, het twee meisies
in rolstoele by ons aangesluit. Hulle kan
gemaklik deur die skool beweeg, maar
het steeds die deurlopende ondersteuning van iemand soos die hulpvaardige
Me. Portia Mohama nodig. Ek het aan
haar ‘n paar vrae gestel sodat al ons
Affies hierdie aangename dame bietjie
beter kan leer ken.
Hoe lank help jy al vir Mignon?
Sedert Julie 2019.
Hoe het jy begin om vir Mignon te help?
Ek het altyd na haar ma se beste vriendin
se kinders omgesien. Dit is hoe ek vir
Mignon leer ken het.
Is sy die eerste persoon in ’n rolstoel wat
jy al gehelp het?
Ja, definitief.
Wat is ’n paar van die dinge waarmee jy
haar elke dag help?
Ek help haar om in die skool rond te
beweeg. Ek sit ook saam met haar in elke
klas en ek help haar om haar boeke uit
te haal.
Geniet jy dit sover by Affies?
Ja, baie. Almal is baie vriendelik en
behandel my soos hulle vriendin.
Het jy Kode Blou geniet?
Ja, dit was perfek!
Al het ons net ’n kort rukkie gesels, glo ek
dat ek namens al die Affies vir Portia kan
sê: “Hi jy, jy in die blou, ons is lief vir jou!”

Ons verwelkom die volgende personeel:
Juffrou Elizma le Roux, Juffrou Steffie le Roux, Juffrou Méhan van Huyssteen, Mevrou Monique Alberts,
Juffrou Nicolene Terblanche en Mevrou Cornei Spies.

Megan Kruger (graad 10) is aangewys as die Van
Huyssteens Commercial Attorneys Orator van die
jaar. Megan is dus die veelsydigste spreker in
die skool.

VAN BOUSTEEN NA AFFIE-MONUMENT:
Doef. Doef. Doef. Doef.
Die hoofgebou is die hartklop van ons skool
en elke nuwe bousteentjie (graad 8) het hul
eie fondasie neergelê en hul spesiale plekkie in die Affie-erfenis ingeneem.
Vanaf 13 tot 26 Januarie is bou, dans en
groet, onder leiding van Dame Vox Populi
in elke steentjie se roetine vasgesement.
Op 27 Januarie, die dag voor die GROOT
STAP, het die belangrike dag aangebreek.
Ons het die “spoke” van die Affie verlede,
hede en toekoms beter leer ken. Leanke
Langeveld (beter bekend as Vlooi) is as die
kleinste Affie gekroon. Simbolies is elke
ander graad agt ook gekroon en word hulle
met styl, vroulikheid en stille krag deel van
die susterskap.
Baie welkom volwaardige, nuwe Affies.

Kristin Geyer

Doef. Doef. Doef. Doef.
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RAAI TOG
WIE IS WIE.

Welkom kleinste Affies!

Die antwoorde is iewers te vinde …
1.
Die enigste juffrou
wat “Far from the madding crowd” na 60 keer
steeds met opwinding
lees. English FAL is waar
jy wil wees. is iewers te
vinde …
2. Die meneer met die
meeste geduld, hy wens
hy kon weet wie is die
swerf se skuld.

3.
Dié juffrou se naam
is nie Kim Possible – maar
Gees Possible. Klein botteltjie – gróót gif.

4.
Van dié vak kan jy
hom niks vertel – Hy is
Wiskunde se pel!

Meneer en mevrou Dannhauser se dogtertjie, Leneldi, is op 16 Desember
2019 gebore.

Meneer en mevrou Kritzinger het op 18 Februarie 2020 hul seuntjie, Logan in
die wêreld verwelkom.

VALENTYNSDAG

Uit die
perspektief
van 'n
graad 8
Hulle sien die “Affie-wêreld" ietwat
anders as die res van ons. Alhoewel die
perspektief eers as ’n wanperspektief
voorkom, kan dit egter ook as onskuld
beskou word. Die graad 8’s se skooltoets
het ’n paar interessanthede opgelewer.
Wat is dan die goedkoopste item op
Vincent's se spyskaart? "Vriendelikheid,
vir ’n baie goedkoop prys van R0,00."
Het jy geweet dat SS eintlik staan vir
Seunsskool, Sosialisering en "susterskap"? Vergeet van Studentesentrum, van
nou af vergader ons by AHS! Hoeveel
matriekdames skat jy is daar? Verseker
24 jaar. Laastens, vat 'n raai: Waar is
die oorspronklike saal van die skool? In
die huidige Mediasentrum? Nee, vat dit
eerder ’n stappie verder soos die graad
agts en sê: "In Burgerspark."

Jy is die wi-fi vir my iPhone
Saam met jou voel ek nooit “Alone”
Tyd met jou is lekkerder as TikTok
Hoe het jy my hart so nader gelok?
Vir jou sal ek biltong koop
en kaalvoet oor die berge loop
Wees my Valentyn
Rooi harte net waar jy kyk! En Cupido vuur
sy liefdespyle links en regs op verliefdes
af. 14 Februarie is sinoniem met alles wat
rooi en mooi is. Vir dae beplan ons hoe
om daardie pakkie in die geheim by AHS
afgelewer te kry. Heimlik hoop ons om ook
‘n ou ietsie te kry. Die dag is in misterie,
afwagting en verrassing … en ongelukkig vir
sommige, in teleurstelling gehul.
Valentynsdag by Affies is egter nooit ‘n
teleurstelling nie. Hierdie jaar het die
gewilde, Joe Black met ons harte kom
toor. Hy het hoflik die uitnodiging na die
matriekafskeid van die hand gewys. Ons
het ‘n lekker lááááng pouse saam met die
jongmanne oorkant die straat gehad. Ons
het probeer om na pouse te “massabank”,
maar daar is ‘n stokkie voor gesteek. Ons
moes toe maar met warm harte ewe gedweë teruggaan klas toe. Vir seker ‘n dag
om te onthou.
Timoné Manders

Redaksie 2020

Uit ’n vars perspektief, mag sekere konsepte wat alledaags en normaal vir ’n
gesoute Affie-dame is, eienaardig en
vreemd voorkom. Sekere dinge wat as
vanselfsprekend aanvaar word, is in die
werklikheid eerder dinge wat aangeleer
moet word. Byvoorbeeld: Wat is die reël
rondom die voordeur? "Jy mag nie vir
hom kyk nie."
Dit is waar, graad agts is sedert die
stigting van hoërskole "deur die weer" ek kan uit eie ervaring daarvan getuig.
Op die ou einde pas ons almal aan, en
in jou matriekjaar dink jy terug daaraan...
en lag!
Anomé Victor
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Op 14 Maart het juffrou Heidi Marx se mooiste drome waar geword.
Sy is in die huwelik bevestig met Christiaan Maree. Baie geluk aan
die pragtige paartjie!
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