
Met ons nuwe alumni-afdeling by die skool wil ons graag nuus oor
die oud-Affies en die skool met die lede deel. Keppie-af is 'n
nuusbrief wat elke kwartaal (soos die Stroom-op) uitgestuur sal
word. 

Op die volgende bladsy volg daar meer inligting oor hoe die alumni nou
deel vorm van die skool. 

Die titel van die nuwe nuusbrief verwys na die simboliese oomblik
tydens die jaarlikse keppie-ontkroning waar ons nie meer amptelik
'n Affie is nie, maar nou deel vorm van die oud-Affie-familie. Dié dag
wanneer ons vir die eerste keer in vyf jaar deur die voordeur van die
skool mag stap. 

Juffrou Jordaan haal dan die graad 12's se keppies af en wens hulle
sterkte toe vir die toekoms. Vyf jaar se herinneringe flits deur jou
gedagtes terwyl 'n paar trane oor die wange loop. 
Op daardie oomblik word jy eintlik reeds deel van AHMP-alumni.

Baie welkom by ons eerste uitgawe van Keppie-af.
Stuur asseblief enige nuuswaardige inligting na alumni@ahmp.co.za
vir die volgende uitgawe (November 2020)
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Inhoudsopgawe Begin by die begin...

Wat is Keppie-af ?

E-pos: alumni@ahmp.co.za



Hoe wil ons alumni direk by die skool betrek?

-Alumni as gassprekers of gaste te nooi na spesiale geleenthede 
-Alumni-ondersteuners te nooi na sport- en kultuurgeleenthede.
-Om dogters in die skool te ondersteun, finansieel of ander     
  maniere.
-Reünies te kan organiseer met die kontakpersoon van die
  jaargroep. 
-Alumni uit te nooi na funksies wat die skool spesifiek reël vir die 
  alumni, byvoorbeeld: kerkafsluiting-kleedrepetisie bywoning.
-As mede-Affies inligting verlang oor hulle vriendinne of 
  jaargroepe. (reünies)
-Navorsing oor die skool se geskiedenis via onderhoude met 
  oud-Affies.

Liewe oud-Affie

Die skool het besluit om die AHMP-alumni nader aan die
hartklop van die skoolbedrywighede te bring. Sodoende word
die alumni direk betrokke by die skool soos sy tans bedryf
word.

Hoe werk dit?
Daar is 'n nuwe pos geskep, naamlik alumni-bestuurder. Dié
persoon dien as 'n direkte skakel tussen alumni en die skool.
Aangesien dit 'n nuwe initiatief is, lê daar opwindende tye voor
en ons benodig elkeen se insette.

Ons alumni-bestuurder is tans Elzanne Kelbrick. Sy was
hoofdogter by AHMP in 2015. Die volgende stap is om 'n
unieke logo vir die alumni te ontwerp en 'n komitee saam te
stel. Alle alumni word aangemoedig om betrokke te raak. Lees
meer op bl. 3.

As alumni is ons dankbaar dat die skool 'n stap in die regte
rigting geneem het en die belangrikheid van 'n alumni besef.

NB! AHMP-alumni    
"Logo"

kompetisie
'n Nuwe Begin...

 Komitee
inskrywing

Bl. 3

Met 'n Nuwe Begin...

+



Logo-
kompetisie

Ons wil graag alle oud-Affies nooi
om deel te word van die 

AHMP-alumni.

Wees kreatief en ontwerp 'n
embleem vir die alumni. 

Alle inskrywings moet gestuur
word na alumni@ahmp.co.za

voor 24 September 2020.

Die wenner ontvang 'n eeufees-
sak ter waarde van R1550.
Oud-Affies sal stem om die

wenner aan te wys.

Wil jy deel wees van die AHMP-komitee? 

Enige oud-Affie van enige ouderdom is meer
as welkom om aansoek te doen. Slegs 4

lede sal op die komitee dien.  

Vul die komiteevorm in onder die "registrasie"
blad op die webtuiste of stuur 'n versoek na

alumni@ahmp.co.za

Komitee inskrywings sluit 25 September 2020.

Komitee:
inskrywing

Ekstra inligting:

Daar sal jaarliks 'n algemene
jaarvergadering plaasvind 

In 'n ander provinsie/land?

Geen probleem! Laat weet ons
of jy sal belangstel om op ander

maniere deel te vorm.

AHMP-ALUMNI
EMBLEEM



Eeufeesvieringe:

In die gees van die eeufeesjaar het ons die
geleentheid gehad om by die interhuis vier oud-Affie
aflosspanne te laat deelneem. Die spanne wat
deelgeneem het was van 2014, 2016, 2018 en 2019. 
Die spanne het deelgeneem in hulle eie aflospakkies
van hulle jaar. Dit was groot pret om die spanne te
sien deelneem teen mekaar en so is die jaar
opwindend afgeskop. 

Covid-19 het ons bietjie onkant gevang, maar daar was ten minste 'n paar geleenthede
waar die oud-Affies kon deelneem:

Eeufeesaflos  17/01/2020

100-jaarSTaptog  28 Januarie 2020
Die skool het elke vyf jaar 'n staptog
van Burgerspark tot AHS vir die
viering van die skool se verjaardag.
Die jaar was dit ons 100 jaar-staptog.
Alumni is toegelaat om saam te stap
en deel te vorm van die dag se
gebeure. Die alumni het almal wit
gedra om eenders te lyk. Die dag is
gevul met toesprake deur die twee
skole se hoofde: me. Marna Jordaan
en mnr. Peregrine Joynt sowel as dr.
Pierre Edwards(vorige skoolhoof van
AHS) en ds. Retief Burger. Die
orkeste van beide skole het opgetree
en die viering ekstra spesiaal gemaak.
Ons is bevoorreg om deel te vorm van
skole met 'n ryk geskiedenis.



Verjaardag besoek 30/01/2020
AHMP is deur prof. Cecilia Jansen, lid van Kindersorg
Pretoria, Caren Malherbe (oud-Affie), bestuurder van
Bramley Kinderhuis en Linda Nell, direkteur van
Kindersorg, besoek. Hulle het 'n pragtige bos blomme vir
die hoof, Marna Jordaan, oorhandig met die viering van
die skool se 100-jaarverjaarsdag en die skool te bedank
vir hul ondersteuning. Ons sê baie dankie vir Caren wat
dit gereël het. Ons is bevoorreg om sulke goedhartige
mense as deel van ons Affie-familie te kan hê.

Eeufeesvieringe verder:

300m-eeufeeswedloop 31/01/2020

Merke...gereed......gaan!

AHMP en AHS het oud-Affie-atlete uitgenooi om deel te
neem aan die eeufeeswedloop. Die wedloop het bestaan
uit Heike Kotze (Matriek 2005), Marzaan Loots (Matriek
2019), Zeney vd Walt (Matriek 2018) Anika en Bianka
Strydom (Matriek 2015). 

Die "Spore-tot-Strome-projek" het in Januarie 2020
afgeskop met oudleerlinge en vriende van AHS en AHMP
wat Kilimanjaro uitgeklim het. Op 28 Januarie, op die
skool se 100ste verjaarsdag, is die Affie-vlag op die kruin
geplant.
Elke tree wat hulle gegee het, is gewy aan die bouwerk
wat ons voorgangers gedoen het en dien as inspirasie vir
die huidige Affies om die toekoms met moed en durf aan
te pak. Dié fonds bied ondersteuning aan Affies wat hulp
nodig het om hulle drome tydens hul Affie-jare te kan
bewaardheid. 

Spore-tot-Strome-projek  01/2020



www.affieswildsfees.co.za

Reünies 2020

Belangrike datums:

Reünies wat sou plaasvind, word nou geskuif na volgende
jaar. Ons hou u op hoogte in die volgende "Keppie-af". 

5 Jaar   (Matriekjaar 2015) : Elzanne Kelbrick
10 Jaar (Matriekjaar 2010) : Ladine Greeff
20 jaar (Matriekjaar-2000) : Mandie Brandt
60 jaar (Matriekjaar-1960) : Eleine Roets

Die wat graag wil reüniereëlings tref stuur asb. 'n e-pos na:
alumni@ahmp.co.za

eeufeesreünie-naweek

15 Augustus 2020

Digitale EeufeesWildsfees 

Wildsfees

Sport +
Kultuur:

Die eeufeesnaweek skuif na volgende jaar. Datums sal volgende
jaar gefinaliseer word. Die skool hou 'n hele naweek vol

aktiwiteite spesiaal vir die alumni! Moet dit nie misloop nie. 

Geen sport of kultuur vind tans
plaas a.g.v. die pandemie nie.

As daar
ondersteunergeleenthede is
kan alumni die skoolbaadjie

dra as alumni-drag.



In die nuus:

Personeel werk ongeveer 12 uur per dag onder die leiding van die
bestuurder/koördineerder van die Covid-19 eenheid. Hierdie groot
verantwoordelikheid rus op die skouers van oud-Affie, dr. Mimi Deetleffs
(gr12 - 1999). 
Eie aan die Affie-gees en met "blou bloed" wat sterk deur haar are pomp, het
Mimi nie 'n oomblik geskroom om hierdie groot taak waarvoor sy gekies is,
aan te pak nie. Sy rol eenvoudig moue op en spring in, om saam met kollegas
pasiënte te behandel - na haar 12 uur skof tot 'n einde kom. 

Dr. Mimi Deetlefs se 'n groot verantwoorderlikheid

24 Julie 2020- Beeld 
Oud-Affie word saam met die skool 100 jaar.

Ella Potgieter(oud-Affie) het haar 100-jaarverjaardag gevier op 23 Julie 2020.
Sy was in AHMP van 1934 tot 1936. Die skool het vir haar videoboodskappe

van die hoofleiers gestuur om haar geluk te wens. Sy het ook blomme van die
skool ontvang onder andere 'n koningsprotea wat haar teenwoordigheid

tussen die oud-Affies simboliseer. Ons wens ons kon 'n groter partytjie hou,
maar in die grendeltydperk was dit ongelukkig nie moontlik nie. Ella Potgieter
se geheim vir 'n lang, gelukkige lewe is sterk geloof, vertroue in die Here en

kinders wat vir haar omgee. (dalk ook 'n klein whiskytjie saans.)

Lizz Meiring se groot hart vir
die Teaterbystandfonds

Lizz Meiring is bekend as komediant, regisseur,
skrywer en dramaturg. Sy is onlangs met die Kunste
Onbeperk-en KKNK-prys vereer vir diens aan kunste.
.

12 Julie 2020- Maroela media

Lizz was seremoniemeester,
wynskinker en gasvrou by die
TBF(teaterbystandfonds)
tydens Aardklop. Sy is 'n
raadslid van die TBF en in die
artikel gee sy die volgende
inligting:
-Raad vir jong akteurs
-Inigting wat die TBF aanbetref
-Hoe jy kan die TBF help
Gaan lees gerus die artikel...

Eleine Roets (oud-Affie van 1960) skryf 'n artikel wat
geplaas was in die Beeld en Plus 50-tydskrif. Sy vertel
die volgende in die artikel:
"Skoolreünies bly gewild. Maar waarom? Jy het kontak
met meeste skoolmaats verloor, jy is te besig met jou
beroep, kinders grootmaak, gevestig te raak. Hoe langer
na skool, hoe meer word die weersien van skoolmaats
op ‘n reünie ‘n saak van nostalgie. ‘n Reünie is ‘n gawe
manier om die hoogtepunte van jou kinderjare te
herleef, ou vriendskappe te hernu en te hoor hoe dit
gegaan het in die jare wat intussen, baiemaal sonder
kontak, verloop het. En waar kontak wel behou is, is die
goeie verhoudings sedert skooldae, te koester en te
waardeer, ‘n kosbare skat."-Eleine Roets

Soveel jare later...
23 Julie 2020- Beeld en Plus 50-tydskrif



Terugflitse 2019

Kerkafsluiting-kleedrepetisie
 (alumni bywoning)

08 Oktober 2019

Reünie van
 1979-matrieks

07 September 2019

Paarl Gim sportnaweek
met alumni-ondersteuners in

skoolbaadjies

11-13 April 2020



Terugflitse 2019

Reünie van
 2014-matrieks

07 September 2019

Reünie van
 1969-matrieks

07 September 2019

Embleemskenking van
 1989-matrieks

07 September 2019



Produkte
Gaan kyk gerus na
 ons aanlynwinkel...

www.ahmpalumni.com



Facebook: @ahmpalumniwww.ahmpalumni.com Epos: alumni@ahmp.co.za

Enige nuuswaardige
inligting kan gestuur word
na alumni@ahmp.co.za vir

die volgende Keppie-Af
weergawe.

'n Finale woord

In die volgende uitgawe:

WENNER van die "Logo-Kompetisie"

Bekendstelling van alumni-komitee

Eeufeesvieringe opdatering

Artikels van oud-Affies

en veel meer...

Ons sien uit....
 hoe die alumni-afdeling van
AHMP groei.

Geniet ons nuwe
webtuiste en versprei
die woord, sodat elke

oud-Affie gaan
registreer.


