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“I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must 

change if they are to get better. -George C. Lichtenberg 

Verandering is noodsaaklik in ons dinamiese wêreld. Kwartaal een 

se Aambeeld wyk af van die inhoud wat die afgelope paar jaar 

daarin was. Die mikpunt is om aan die skool ‘n koerant te gee wat 

by alle Donkies aanklank sal vind en iets te wees om na uit te sien. 

Almal van ons is hierdie kwartaal met ‘n radikale omverwerping 

uitgedaag. Daar word van ons verwag om uit die norm van ‘n 

rustige vakansie te tree en in hierdie tyd ons werk eerste te stel. Dit 

is in hierdie paar weke noodsaaklik om te verander en aan te pas 

sodat ons nie in die donker gelaat word nie. Die toekoms begin by 

verandering - die redaksie wens almal sterkte toe en hoop ons kon julle hierdie kwartaal 

iets uniek gee. 

Die idee met die “nuwe” Aambeeld is om meer lesers te werf aangesien baie van ons 

leerders in die verlede net na die foto’s gekyk het en nie werklik gelees het nie. Ons besef 

ook dat Facebook, Instagram en Twitter reeds alles oor die skool aan die wêreld daar buite 

gee. Ons het dus gaan sit en die hele idee van ‘n skoolkoerant gaan bedink en ons 

invalshoek so ‘n klein bietjie verander. Ons het baie beslis nog nie “arrive” nie en het julle 

nodig om vir ons te laat weet wat julle behoeftes is. Wat wil julle sien en lees? 

Ons voorblad is onkonvensioneel, maar daar is ‘n storie aan - die eerste Aambeelde wat in 

1987 die lig gesien het, het naastenby so gelyk.  

In die Aambeeld het ons nuwe idees probeer en sal volgende kwartaal vraelyste uitstuur 

waarop julle kan reageer. Neem asseblief die vrymoedigheid om opbouende kritiek te 

lewere en sodoende ‘n eindproduk te lewer wat vir julle almal iets sal wees om na uit te 

sien. 

Hou lekker vakansie en kom ons laat 2020 as ‘n jaar van sukses vir HTS Drostdy deur die 

Wes-Kaap eggo. (Matrieks, onthou om vir onderwêreld te lees!)  

Die Aambeeld trek ‘n nuwe baadjie aan 

Net so terloops… 
Elke kwartaal vlieg ons weg met baie entoesiasme en deur die kwartaal plat dit so effens af - veral as ons 

sukkel om foto’s te kry en spertye nader kom en die muse nie haar besoek kom aflê nie, maar elke keer 

verstom hierdie klompie leerders op die redaksie my. Ek moet vir Armand uitsonder wat so toegewyd is 

en bly ten spyte van die akademiese en ander druk wat op hom geplaas word. Hy is werklik ‘n anker hier 

by die redaksie. Ons wil ook sommer al die leerders nooi om te kom deel word van hierdie groepie 

kreatiewe kinders. ALMAL is welkom om deel te raak. As jy dit lees en dink jy sal nie kan nie - JY IS VER-

KEERD. Elkeen van ons het waarde om toe te voeg. Jy is dalk net wat ons nodig het in hierdie seisoen. 

              Mnr Oupie du Plessis 
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HTS Drostdy het 

hierdie jaar sy 117de 

verjaarsdag gevier . 

Elke klas moes ‘n koek 

bring en na die saal-

byeenkoms het ons 

die koek geëet. Die 

leerders  (se ma’s) was 

natuurlik ongelooflik 

kreatief en almal se 

koeke was iets om oor 

huis  toe te skryf. Links 

is ‘n paar koeke te 

sien. 

117 jaar van seën 
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Ons dink terug 
Links: Ken jy hierdie persoon? Indien jy 

doen, kan jy ‘n prys wen. Wanneer die 

skool begin, kan jy jou foon na mnr. Ou-

pie du Plessis neem en vir hom die hele 

verhaal vertel. Ons sien uit na elkeen 

van julle se reaksie. 

Wenk: Hy is een van die stigterslede van 

die HTS Drostdy en het gehelp om die 

uitbreiding van ons skool te bespoedig. 

Onder: Die foto is in 1949 geneem en 

Drostdy het, soos julle onderaan kan 

lees, ‘n prys gewen vir die vlot. Die am-

bagte wat uitgebeeld is, is duidelik: 

Bouery en Kleremakers. 

Julle wonder seker waarom ons hierdie 

bladsy in Die Aambeeld het - wel hoe 

kan jy vorentoe gaan as jy nie weet wie 

jy is nie? 

“A people without the 

knowledge of their past his-

tory, origin and culture is like 

a tree without roots”  

 Marcus Garvy 
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Drostdy verwelkom nuwe onderwysers 

Dis ‘n nuwe jaar, nuwe Onkies en nuwe onnies! Met trots en waardering in ons  
Donkie-harte verwelkom ons die dertien nuwe onderwysers van regoor die land. Die nuwe 
onnies van hierdie jaar het hope talent - daar is ongelooflike tennisspelers en  
rekenaarindoenas. Al die Donkies wens julle ‘n onvergeetlike tyd by Drostdy toe! 

Anmar Rust 

Mia se wenke vir akademiese sukses 

HTS Drostdy se toppresteerder in graad 11 van 2019 het vir 
die Donkies wenke om die eksamen kaf te draf. 

Hier is wat Mia Ramsauer sê: 

Dit maak nie saak hoe slim en talentvol ‘n persoon is nie. As 
jy nie gaan hard werk en leer nie, gaan jou punte dit wys. 

Moenie agter raak nie. Doen elke dag jou deel. 

Jy moet bereid wees om naweke te werk. Jou akademie 
stop nie as die week verby is nie. 

Maak seker jy verstaan die werk. Vra vrae as jy nie verstaan nie. Moet dit nie net leer nie. Omskryf dit in jou 
eie woorde. 

Wiskunde is ook ‘n leervak! Ken jou formules en metodes. 

Daar het julle dit. Uit die perd se bek 

Links: bo: Mnr. Gerhard Raal: 

Regs bo: Mnr. Sylvester Booysen 

Regs onder: Mnr. Eduard Conradie 

Bo v.l.n.r.: me. R. van der Sandt, me. Le-Anne Gregg, me. D. Fon-
tini, me. O. Grunder en me. E. le Roux 

Onder v.l.n.r.: Mnr. A. Vellema, mnr. H. Mentz, mnr. M. Visser, 
mnr. R. Hall en mnr. R. le Roux 
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As Drostdy se onnies ‘n rugbyspan sou kies, sou die  

volgende span sekerlik groot amok gemaak het 

1. Arthur Maanhaar  Underhay 

2. Danie First Serve le Roux  

3. Andri Stirrit Marais 

4. JF “The Jack Russel” Hill  

5 Gerrie 10 km Scheepers  (Kaptein) 

6. Druidaard  PTI de Goede 

7. Armand Blou Nul Swart 

8. Andries Top Gun Vellema 

9. Rudolph Half Loaf le Roux 

10. Nelis Wick Cornelissen 

11. Callie Bicycle le Roux 

12. Pieter Globe Trotter Ras 

13. Patrick Groothond Esterhuyzen 

14. Rinus Recce le Roux 

15.  Louis Up and Under Steijn (Onderkaptein) 

Op die bench 

16. Gerhard Raal - It’s a Fact 

17. Andrew Augsburg Coetzee 

18. Oupie Side Step du Plessis 

19. Pierre DIGI Compton 

20. Johan Slowmow Havenga 

21. Isak Daggaparra de Jager 

22. Herman Honeymoon Mentz 
  

Afrigter: Riaan Die Protea  van Lill 

Nuwe truie vir hierdie bulspan 

Skets van rugbyveld: as 
jy vergeet waar die  
doellyn is 

Bosvark Pong: Genoeg om 
enigiemand die skrik op 
die lyf te jag. 

Hardloop altyd in die 
rigting van die pyl 

Sak vir Pritt: help 
met balbehoud 

Oorpluisies: sluit jou veilig 
af van die afrigter se 
geskree dat jy aanjaag 
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Naarhede, waarhede 
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Geesbeker Seuns:  

Stalshuis 

Wenner Seuns: Dorp 
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Geesbeker Meisies: Dorp 

Wenner van atletiek 

Meisies: Bergsig 
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Hou jou arms teenaan ‘n deurkosyn en druk dan daarteen vir 
minimum 40 sekondes. Wanneer jy uit die kosyn tree sal jou arms 
vanself oplig. 

Rol ‘n stuk papier op en hou dit teen een van jou oë. Hou dan jou  
ander hand voor die ander oog. Jou hand moet aan die papier raak 
en ‘n ent weg van jou oog wees. Dit sal voorkom of daar ‘n tonnel 
deur jou hand is. 

Vra iemand om met gevoude arms op ‘n stoel te sit. Druk met jou 
vinger teen hulle voorkop en vra hulle om op te staan. Die persoon 
sal nie kan opstaan nie. 

Buig jou middelvinger onder jou hand in. Plaas dan die res van jou 
vingers uitgestrek op ‘n tafel. Probeer dan om elke vinger op te lig. 
Dit is onmoontlik om jou ringvinger op te lig. 

Liggaamsfoefies 

Wanneer jy sukkel om iemand oor die foon of in ’n raserige 
omgewing te hoor, gebruik jou regteroor. 

As jou arms of hand slaap,  wieg beweeg jou kop links  en regs om 
van die gevoel ontslae te raak. 
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AppDetox 

AppDetox help jou om minder tyd op jou foon te spandeer. Jy kies om 

sekere programme te blok vir ‘n vasgestelde tyd. AppDetox waarsku jou 
as jy die reëls oortree wat jy gestel het en wys ook vir jou hoeveel tyd jy 
op jou foon spandeer. 

Microsoft Math Solver 

Hierdie reddingsboei los wiskundige 

probleme op deur net ‘n foto daarvan te 
neem. Die toep gee nie net die antwoord 
nie, maar gee ook vir jou die stappe om 

die som te doen. Dit kan ook ‘n grafiek trek 
as jy die vergelyking afneem.  

Microsoft Math Solver kan beide geskrewe 
of getikte probleme herken deur ‘n foto te 

neem, of jy kan die som op jou foon intik. 
Dit bied ook video’s en werkkaarte om jou 
te help om wiskunde te bemeester. 

Don’t Forgeter 

Hierdie toep maak dit uiters maklik om belangrike take te onthou. Jy kan binne enkele 
sekondes lyste opstel en die toep stel om boodskappe te vertoon om jou te herinner aan wat 
jy moet dooen. Daar is template om die gebruik van Don’t Forgeter selfs meer eenvoudiger te 
maak. 

K53 Test App 

‘n Handige toep vir alle Graad 10 – 12 leerders wat daarna smag om 
uiteindelik hul lisensie te kry. Dit hou jou op hoogte van moontlike 
vrae en bevat meer as 250 vrae oor voertuie, padreëls en 
padtekens. Die K53 toep dek al 

die voertuigklasse en verskaf 
lukrake toetse om jou deeglik 
voor die berei vir die teorie- 
eksamen.  

Nuttige Apps om af te laai 



 12 

 

Donkies kopkrap vasvra  
Hoe goed is jou algemene kennis? Kyk of jy die antwoorde kan kry sonder om Google te gebuik. 

1. Watter speletjie is onlangs deur die Chinese regering verban omdat dit oor pandemies gaan? 

Idle Plague 

Plague Inc 

Outbreak Infect The World 

2. Watter een van die volgende opsies is die naam van ‘n Suid - Afrikaanse kragsentrale? 

Kusile 

Modupo 

Vendal 

3. In watter land is die stad Bangui geleë? 

Zambië 

Rwanda 

Sentraal Afrikaanse Republiek 

4. Watter amp het Mac Maharaj beklee tydens oudpresident Zuma se  ampstermyn? 

Minister van justisie 

Presidensiële woordvoerder 

Speaker van Nasionale Vergadering 

5. In watter jaartal is die eerste elektriese motors vervaardig? 

1990 

1960 

1830 

6. Watter land het verlede jaar ‘n aanval teen Sirië geloods? 

Turkye 

Irak 

Rusland 

7. Wat verkoop die winkelgroep Ikea? 

Kruideniersware 

Meubels 

Gereedskap 

8. Watter land hieronder is nie deur Europese moondhede gekolonialiseer nie? 

Togo 

Liberië 

Benin 

9. Watter voormalige hoof van die SAUK het die politieke party ACM gestig? 

Hluadi Motsoeneng 

Dudu Myeni 

Bathabile Dlamini 

10. in watter jaartal het windbukse vir die eerste keer verskyn? 

1500 

1700 

1900 Antwoorde is op bladsy 17 
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Let wel - kyk hierdie 

flieks liewer saam met 

julle ouers! 
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Hoe het dit gelyk? 

Stofsuier - 1902 
Mikrogolf - 1947 

Petrol - aangedrewe grassnyer - 1902 

Televisor - 1926 

Yskas - 1834 

Kramdrukker - 1879 
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Debakel oor oudpresident se gesondheid 

‘n Lasbrief teen oudpresident Jacob Zuma is in Februarie uitgereik nadat hy nie vir hofverrigtinge opgedaag het 

nie en die mediese dokument, wat vir hom uitgereik is, as onvoldoende beskou is deur die hof. Die lasbrief tree 

in werking indien Zuma nie op 6 Mei opdaag vir die hofsaak nie. Die dokument is weens verskeie redes as 

ongeldig verklaar. Die datum op die brief is verander, maar daar is geen aantekening daarvan nie. Die 

dokument is ook nie ‘n siekbrief nie, maar eerder ‘n voorskrif vir medikasie. Die grootste bron van kommentaar 

is egter dat daar by die diagnose geskryf is: “Mediese toestand”. Intussen het oudpresident Zuma op 22 

Februarie teruggekeer na Suid-Afrika toe nadat hy in Kuba was vir behandeling. Zuma het aan ‘n skare gesê dat 

hy vir ‘n operasie aan sy oë in Kuba was. (Bron: Netwerk 24) 

Kritiek oor kamoeflering 

Die Amerikaanse president Donald Trump het in Desember 2019 ‘n nuwe afdeling van die 

Amerikaanse weermag, die “ruimtemag” aangekondig. Die afdeling se lede sal nie ruimte toe gaan 

nie, maar hulle doel is om vanaf die aarde Amerika se satelliete te beskerm. Hierdie afdeling het in 

Januarie vanjaar op hul Twitter-rekening foto’s gedeel van hul uniform. Die foto’s het kritiek en 

bespotting ontlok, omdat Twitter gebruikers gewonder het hoekom kamoeflering in die ruimte nodig 

was. Die ruimtemag se reaksie was dat geld bespaar is deur ‘n bestaande ontwerp te gebruik en 

dat die uniform sal pas by dié van die lugmag, onder wie se gesag die ruimtemag staan.  

(Bron: BBC News) 

Hier volg die nuus... 
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Openbare beskermer verloor weereens in hof 

Op Dinsdag die tiende Maart is nog ‘n verslag van Suid-Afrika se openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, 

tersyde gestel deur die Hooggeregshof in Pretoria. Die verslag het gehandel oor ‘n skenking wat in 2017 

gemaak is aan president Cyril Ramaphosa deur die sakeman Gavin Watson. Mkhwebane het bevind dat 

president Ramaphosa die parlement mislei het, waarna die president die saak hof toe geneem het. Die regters 

het in hul uitspraak gesê dat die verslag roekeloos, onverklaarbaar en gebrekkig is. In Augustus 2019 het die hof 

bevind dat die openbare beskermer haar plig versuim het met die verslag oor die Vrede suiwel - projek. 

Aangesien verskeie van Mkhwebane se bevindings en verslae al tersyde gestel is, is daar verskeie oproepe dat 

sy moet bedank of uit haar pos verwyder word. Daar het egter tot verlede jaar nie enige grondwetlike prosedure 

bestaan om die hoof van ‘n hoofstuk nege instelling te verwyder nie. Op drie Desember 2019 het die parlement 

‘n stel reëls aanvaar wat voorsiening maak dat Mkhwebane uit haar pos verwyder kan word. Ingevolge hierdie 

reëls het die DA in die week van 11 Desember 2019 ‘n mosie ingedien om Mkhwebane te verwyder. Die mosie 

sal nou na ‘n paneel regskundiges verwys word wat aanbevelings sal moet maak. (Bron: Netwerk 24) 

Skepe help dalk om SA kragtekorte aan te vul 

Die Departement van Energie en Minerale hulpbronne het in Desember 2019 ‘n proses begin met die doel om 

voorstelle te verkry vir die noodverkryging van 3000MW se krag. Die Turkse maatskappy Karadeniz het ‘n 

voorlegging gemaak vir die gebruik van kragskepe van hul filiaal Karpowership. Kragskepe is vaartuie met 

opwekkings-eenhede aan boord wat van gas of vloeibare brandstof gebruik kan maak. Hierdie skepe se 

vermoëns strek vanaf 45MW tot 500MW en kan binne 60 tot 180 dae na aanvraag in werking wees. Die skepe 

meer in hawens vas waarvandaan hulle aan die nasionale netwerk koppel. (Bron: Mybroadband) 

President Donald Trump kwytgeskeld 

President Donald Trump is in Februarie kwytgeskeld van klagtes van magsmisbruik en verydeling van die 

Amerikaanse Kongres. Die Huis van verteenwoordigers het na ‘n ondersoek die president in ‘n staat van 

beskuldiging geplaas. Volgens wetgewing is die saak oorhandig aan die Senaat om te besluit of die president 

skuldig is of nie. Donald Trump se party, die Republikeine, is egter in die meerderheid in die Senaat en het 

aansoeke om getuies en bewyse by die verhoor toe te laat, suksesvol teengestaan. Na die drie weke lange 

verhoor is Donald Trump onskuldig bevind. Die aanklagte teen president Trump is afkomstig van ‘n oproep wat 

hy aan die president van die Oekraïne gemaak het, waarin hy sy ampsgenoot vra om ‘n politieke mededinger te 

ondersoek. (Bron: Politico) 

Die Amerikaanse senaat tydens pres. Trump se verhoor Advokaat Busisiswe Mkhwebane 
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Donkies op die net 

1 Plague Inc 

2 Kusile 

3 Sentraal Afrikaanse Republiek 

4 Presidensiële Woordvoerder 

5 1830 

6 Turkye 

7 Meubels 

8 Liberië 

9 Hlaudi Motsoeneng 

10 1500 

Antwoorde vir Donkies kopkrap vasvra 


