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OUD-DURBIE
NUUSMAKER
KWARTAAL:

MOOIE MARIA’TJIE
Oud-Durbie, ook tans drama-opvoeder by die skool, Maria
Rademan, is ons nuusmaker vir die kwartaal. Hierdie dame
was omtrent besig die laaste paar maande…
Maria is een van TWEE. Saam met Herman Kleinhans, is die musiekgroep,
TWEE, aangewys as die wenners
van die KykNet AfriVisie-kompetisie
op 3 Mei by ‘n spoggeleentheid by
GrandWest, met hulle liedjie, Ek
Sweer. Hierdie en ook ander liedjies
van die groep kan gehoor word by
https://soundcloud.com/tweemusiek.
Hulle gaan dit nog ver bring.

• GHOLFDAG
• OUD-DURBIE IN
DIE KOLLIG
• SKOOLNUUS
• ZANDKLOOF –
NOG NUWE
STERRE…

Foto: Facebook

Maria is ook amper ‘mevrou’
met haar troue binnekort.
Tuislander wens hulle alles van
die beste toe met die
voorgenome huwelik. Ons wag
vir ‘n troufoto vir ons volgende
uitgawe.
Foto: www.theknot.com

Oud-Durbie kontak:
Leonie Nel
leonie@durbanvillehs.co.za

Dit is steeds nie die einde nie!
Maria en die koor van HSD het
vanjaar twee cum laudetoekennings verwerf by die
Stellenbosch Eisteddfod.
Hierdie koor het deur haar
entoesiasme gegroei tot die
kwaliteit en grootte wat dit
vandag is. Durbie-trots!
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UITSPANKUIERS
– 21 Maart en 9 Mei 2015 –

UIT DIE NUUSBRIEFKANTOOR:

Hierdie kwartaal het weereens onder ons
uitgevlieg! Hierdie, ons tweede, uitgawe van
Oud-Durbies het lekker saamgekuier by geleenthede op TUISLANDER is propvol nuus van ons oudDurbies se doen en late.

21 Maart tydens die Swartland-sportdag en op 9 Mei by
die Hugenote-sportdag. Hierdie sportdae was albei tuis Ons het bietjie gaan uitvind waar van hulle
betrokke is en ons het ook lekker
vanjaar wat heerlike saamkuiergeleenthede geskep het. saamgekuier by sportdae teen Swartland en
Hugenote.

Daar was ‘n baie suksesvolle

Hier kuier Willie du Toit (Matriek 1983) en George gholfdag en ons sien uit na die InterskoleLaubscher (Matriek 1981) heerlik saam oor ‘n koppie koffie. opskop op 22 Augustus.
HSD alumni-baadjies is steeds beskikbaar
en kan by Leonie Nel bestel word teen R450
elk. Dit is in al die groottes beskikbaar en sy
het voorbeelde om aan te pas. Agterop word
die matriekjaartal geborduur.
Hierdie
baadjies is die perfekte oplossing vir die
winterkoue langs die sportveld.

Ons plaas oud-Durbie foto’s van die verlede
en hede en soek die storie agter die foto.
Ons eerste foto verskyn in hierdie uitgawe en
ons wil graag hoor wie die mense op die foto
is en ook hulle herinneringe aan hulle
Durbie-dae. E-pos asb die stories en nog
foto’s aan Leonie Nel.

Hierdie manne was bly om mekaar weer te sien! Op die
foto is vlnr: John-Daniel Josephs, Reghardt van Vuuren,
Jason Filander, Dean Wolmarans, Bjorn Bernardo,
Roderick Moses en Ralton van der Merwe.
Ons nooi alle oud-Durbies om te kom saam kuier by die
interskole op 22 Augustus 2015.

Verlede kwartaal het ek nagelaat om ook
Ralton van der Merwe voor te stel as lid van
die Oud-Durbie komitee. Ralton is so ‘n
entoesiastiese lid van die span dat dit regtig
‘n groot fout van my kant was hom so uit te
laat!
Hier is so baie nuus – laat ek daarmee aan
die werk spring!
Groete uit die Nuusbriefkantoor.
Christelle (Matriek 1988)
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EENDAG LANK
GELEDE…
Vertel ons van hierdie foto:
• Wanneer is dit geneem?
• Wie is op die foto?
• Waar is al hierdie dames
vandag?
Ons kan nie wag om te hoor nie.
Stuur die stories aan
leonie@durbanvillehs.co.za.
Stuur asb soortgelyke ou foto’s
aan vir volgende uitgawes. Ons
wil die herinneringe deel en
tradisies laat voortleef.
HOOFLEIERS VAN WELEER:

Adél Mostert (Lerm)

Tuislander: Vertel ons van die hoogtepunte van jou
loopbaan aan HSD.
Adél: Ek het gelewe vir my sport, veral netbal. Daarom sal

TUISLANDER het bietjie gaan uitvind waar ek elke netbalwedstryd as ‘n hoogtepunt beskou, en die tye
Adél (hoofdogter 1996) haar tans bevind wat ons gaan toer het. Dit was vir my ‘n wonderlike ervaring

en watter herinneringe sy het van haar om vir 4 jaar in die 1ste span te speel.
Tuislander: Watter onderwyser(es) het die grootste indruk
Durbie-dae.
Tuislander: Watter jare
was jy in HSD?
Adél: 1992 tot 1996
Tuislander: Waar woon
jy tans?
Adél: In Durbanville

op jou gemaak en waarom?
Adél: Juffrou Amelia van Wyk (Jacobs in my jare) - my
Afrikaans-juffrou! Ek het ongelooflik baie by haar geleer.
Sy was ‘n mentor en het my liefde vir lees en skryf gekweek.
Haar entoesiasme en deeglike voorbereiding vir klasse het
haar ‘n geliefde onnie onder baie klasmaats gemaak. Haar
fyn humorsin het gesorg dat ek haar klasse altyd geniet het.

Tuislander: Wie was die skoolhoof toe jy in HSD was en wat
sal jy van hom onthou?
Adél: Mnr Koos Bezuidenhout was ons skoolhoof. Hy was
Adél: Ek is in 2002 met
my hoërskoolliefde, Anton Mostert (hy was in ‘n netjiese man wat baie lief vir musiek was. Hy het selfs
Hoërskool Bellville), getroud. Ons is hierdie jaar saam met ons in ‘n revue opgetree!
13 jaar getroud, maar ken mekaar al 22 jaar!
Tuislander: Wat was jou hoogtepunte op sport en kulturele
Ons eerste dogter, Liza, is in 2009 gebore. Sy is gebied in HSD?
tans in Graad R by Durbanville Voorbereiding- Adél: Ek het vanaf st 7 WP-kleure in netbal verwerf en ook
skool. Haar sussie, Jana, is vier jaar oud.
vir die skool se 0/19 A uitgedraf. Dit was vir my ‘n groot eer
Ons is ‘n hegte gesin wat graag dinge saam doen. om WP-kaptein te wees in matriek! Ek het in al die
Familietyd is vir ons kosbaar en ons koester hierdie revues/toneelstukke van die skool opgetree. Ons jaarlikse
konserte was ‘n hoogtepunt vir my!
“kleinwees” jare van ons kinders.
Tuislander: Vertel ons
so bietjie van jou gesin.

Tuislander: Waarmee hou jy jouself deesdae Tuislander: Waarom is jy trots om ‘n oud-Durbie te wees?
besig?
Adél: Ek het baie goeie onderwysers gehad wat altyd in my
Adél: Ek is tans die Adjunkhoof van Durbanville geglo het en wonderlike geleenthede gehad om my talente
Voorbereidingskool. Dit is vir my ‘n voorreg en eer te ontwikkel. My pa was ‘n onderwyser by HSD en dit was
deel van ons huis om ‘n betrokke en trotse Durbie te wees.
om met kinders te kan werk.
Ek was verseker in die beste skool en sal verewig daarvoor
dankbaar wees. Labor Ornat!
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Wynmaker nou ook
Bierbrouer

Die tydlyn:
•

•

M.J de Wit (Matriek 1999) en sy vrou, Estani (Matriek
2001), het in 2010 die plaas, Hooggelegen,
oorgeneem van M.J. se ouers. Hulle deel die wonderlike visie vir die plaas – nie net bou hulle aan ‘n
pragtige gesin nie, maar wil hulle ook die plaas
ontwikkel in iets meer as net nog n wingerdplaas.
“Ons wou die geleentheid gebruik om die diversiteit wat die
plaas bied te gebruik. Deur dit te doen kon ons die druiwe
en die pragtige ligging saam benut.“

•

•

Signal Gun Wines is gestig in 2006.
Bo-op Hoogeberg heuwel was een van
50 kanonne wat deur die VOC in die
Kaap geplaas is en vandaar die naam.
Die plaas produseer ‘n heerlike Shiraz
en Sauvignon Blanc. Die oorspronklike
kanon pryk nou voor die restaurant.
Ke-monate Restaurant het sy deure in
2010 oopgemaak en bedien kos uit die
boonste rakke.
Ke-monate is die
Sotho-woord vir ‘baie lekker’. Sotho
was die eerste taal wat M.J. se ma,
Elmi, kon praat waar sy in die Vrystaat
grootgeword het.
Die Stal, proelokaal vir wyn en bier is in
2013 geopen. Die plaas het ook hierdie
jaar begin met wildbesigtigingsritte.
Hoogeberg Brewery het in 2014 begin
bier brou – die eerste bierbrouery in die
Durbanville Wynvallei! Die biere word
baie oorspronklik ‘Bontebok’ en ‘Ystervark’ genoem.

Die De Wits poog om ‘n alles-in-een-omgewing
vir al hulle besoekers en kliënte te voorsien –
vir oud en jonk iets om te geniet.

Op die foto:Estani en M.J. met hulle twee ‘bulletjies’.

Fair Cape Gholfdag
‘n Baie suksesvolle Fair Cape-gholfdag het
plaasgevind op 7 Mei. Oud-Durbie broers
Loubser het baie moeite gedoen met die
reëlings vir die dag en die deelnemers (ouers,
oud-leerders, personeel en breër gemeenskap) op die dag was baie geesdriftig wat
verdere sukses van die dag verseker het.
Die weer het goed saamgespeel en gholfspelers het die dag by Pearl Valley terdeë
geniet. Met die goeie poging is ‘n tjek van
R100 000 aan die skool oorhandig.
Op die foto is v.l.n.r Eduard Loubser (Matriek 1984) van
Fair Cape, Mnr Germishuys (skoolhoof), Louis Loubser
(Matriek 1987) van Fair Cape en Maxine Ferguson,
skakelbeampte van Fair Cape, met die oorhandiging van
die tjek.
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OUD-DURBIE IN DIE KOLLIG:

Zanne Stapelberg (Matriek
1995) – die vrou met die
engelstem

Hulle het al ses keer die produksie gaan kyk en ken reeds
al die liedjies en dialoog. Vir Zanne is dit een van die
mees bevredigende dele van haar werk; dat haar kinders
so in ‘n teater- en musiekwêreld grootword.
In haar eie woorde: “Die ding wat my die gelukkigste
maak in die lewe, behalwe my man en ons drie kinders,
is sing. Ek weet al vandat ek kan onthou dat ek my lewe
op die verhoog wou deurbring.”
Dit was vir Zanne ‘n wonderlike ervaring in die
Hoërskool Durbanville. Hulle het saam met die Engelsonderwyseres, Penny Ashwell (een van die grootste en
mees positiewe invloede op Zanne se jongmenslewe),
vele musiekblyspele op die planke gebring. 'n
Hoogtepunt was Joseph and His Amazing Technicolour
Dreamcoat....”en my ma het die hele geselskap se
kostuums gemaak!!!”
Zanne was regtig lief vir skool: het aan sport deelgeneem
(tennis, hokkie, perdry), ‘sosiale’ dinge (toneel, kringleier,
koerantredaksie) gedoen en natuurlik aan akademie ook
aandag gegee. In matriek was sy Dux-leerling en “ek het
gedink ek is baie oullik, totdat ek die volgende dag my
‘learners’ gedop het! Toe begin my hele familie my
‘Duxie Dopsie’ te noem!”

Sy ontvang die Beste Jong Operasanger
Toekenning van die Vriende van Kaapstad Opera,
die
Cosmopolitan
Awesome
Woman
toekenning vir haar werk as opera- sanger en vervaardiger en is vanjaar die Sarie-tydskrif
aangewys as een van die Top 10 mees stylvolle
vroue in SA. Zanne is aangewys as die 2015
wenner van SARIE tydskrif se "Rooitapyt
Lippe" afdeling.

Hulle gesin - sy’s getroud met Jomar de Lange (Matriek
1993) - het so bietjie meer as 'n jaar gelede Durbanville
toe getrek, na 16 jaar in die stad. “Die lekkerste deel
daarvan is dat ons nou hoenders en hase kan
aanhou...en volgende gaan ek soek vir 'n donkie!”

Haar seuntjie, Alexander, is in graad 1 in Durbanville
Voorbereidingskool, ook reeds ‘n Durbie, en is
dolgelukkig. Dit is vir haar gerustellend dat hy so baie
hou van sy nuwe skool want sy was maar, soos enige
Op Woordfees 2015 kry ZZZ die Woord-trofee vir ma, bekommerd dat hy sy skooltjie in die stad baie gaan
die beste musiekproduksie. ZZZ se kunstenaars mis. Hy sê hy wens sy juffrou, Nelrine Marais, was
is Zanne Stapelberg, Zolani Mahola en Karin Zoid. sommer sy peetma EN sy juffrou tot hy eendag graad 12
Zanne is tans besig met 'n landswye toer van is.
Liewe Heksie "Flower Power" die Pantonime deur Zanne tree op 11 en 12 Junie op in ‘Tea with Puccini” by
Margit
Meyer-Rödenbeck
(Matriek
1987). Die Boer en besprekings kan gedoen word by Die Boer:
Zanne speel die rol van die Feëkoningin. Haar drie 021 979 1911 of
kinders, Alexander (6), Maja (4) en Katinka (1) is http://www.dieboer.com/bookings.php?id=592&etab=1
SO trots op die feit dat hulle ma in Blommeland
woon!

Het jy al geregisteer op die AlumNet? NEE?
Doen dit sommer nou! Dis maklik… Besoek die skool se webblad,
www.durbanvillehs.co.za. Gaan na die ‘Oud-skoliere’ subblad, en
klik op die ‘Databasis skakel’.
5

SKOOLNUUS:

Mnr en Mej Durbie

Rugby ‘dugouts’ vir die
tegniese areas

Jeandré du Toit en Carla Smith is by ‘n Ons sportvelde lyk al hoe meer professioneel…
glansgeleentheid aangewys as Mnr en Mej Durbie. Daar is advertensie ruimte beskikbaar by ons sportvelde.
Enige oud-Durbie wat belangstel kan vir Freddie Brooks
kontak by die skool by bemarking@durbanvillehs.co.za.

Durbies presteer by
KykNet Nasionale
Tienertoneelspelkompetisie
Carla Smith (graad 12) behaal algehele die tweede
plek en Luka Geldenhuys (graad 8) ontvang die
Kieran Schultz-toekenning vir die Beste Junior.
Hierdie twee toneelspelers verskyn binnekort op
KykNet in produksies.

189 JAAR JONK…

6

ZANDKLOOF – nog ‘n
nuwe ster(re)…
DIE IDEE VIR ‘n projek het reeds jare
terug ontstaan in ‘n straat in Durbanville
maar hierdie jaar blyk om die amptelike
begin te wees van ‘n vars klank deur ‘n
nuwe musiekgroep, bestaande uit die
Hattinghs, Danie en sy suster Milan
Joan.
Dié Afrikaanse groep is ZANDKLOOF en
bestaan uit Milan Joan en Die Wolf.
ZANDKLOOF kort-album is pas voltooi in die
Wes-Kaapse opname ateljee te Melkbosstrand,
en die span is tans aan die woeker om hul
musiek na nuwe hoogtes te neem.
Die Wolf, liedjieskrywer van formaat, het vyf
uitsonderlike liedjies vir die kort-album geskryf.
“Ek wou Afrikaans skryf wat nie op die radio
speel nie, maar dit dan radio toe vat,” erken hy.
“Die lirieke spreek tot almal, en suiwerheid van
my moedertaal is vir my baie belangrik.”
Milan Joan, die groep se ankersangeres, het
haar goed van haar taak gekwyt om dieselfde
styl, maar in Afrikaans, tot die snitte op die kortalbum te bring. Haar sangstyl herinner aan
Katie Melua en Norah Jones.

My eerste musiekinstrument was die blokfluit. Ek het daarna
‘n bietjie dwarsfluit gespeel. Ek kan ook klavier speel, maar
niks om oor huis toe te skryf nie. My gunstelinginstrument is
die kitaar wat ek van graad agt af speel.
Ek wou van kleintyd op die verhoog en voor die kamera
wees. Ek het deur die jare gevind dat musiek ‘n platform is
waardeur ek ander mense kan bereik wat ook ‘n liefde vir
musiek het, maar dalk hulp nodig het om iets meer daarvan
te maak. Was dit nie vir die geloof wat my ma, my broer,
vriende en sangonderwyseres in my gehad het nie, sou ek
nie my ware passie nagejaag het nie. Ek wil dieselfde doen;
om ander te inspireer met my talent. My ma was so ‘n groot
inspirasie en ek wil haar inspirasie oordra aan ander
mense.”

Tydens ‘n onderhoud het Milan Joan die
volgende gesê: “Vandat ek kan onthou was ek
lief vir musiek. My ma het seker gemaak dat ons
Die ZANDKLOOF kort-album is digitaal beskikbaar op
kinders ‘n sterk liefde vir musiek ontwikkel.
ZANDKLOOF se webtuiste www.zandkloof.co.za.

Durbie lief en leed:
Ons wil graag hoor van die lief en leed van ons oudDurbies. Stuur asb die beriggies deur na Leonie Nel
by leonie@durbanvillehs.co.za. As ons weet van
mekaar, hou ons beter kontak in hierdie groot
DURBIE-familie!
VERLOWINGS: Carla Mengel (matriek 2010) het
verloof geraak aan JC Hanekom van Piketberg.

1951-MATRIEK besoek
die skool
Wat ‘n voorreg om vir mnr Hendrik Smit by die
skool te kon verwelkom! Hy het kom vertel dat
die skool geleë was waar die munisipale kantore
nou is toe hy in HSD was…

Baie
geluk!
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