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Amptelike mondstuk van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

Willie Spies - gasspreker op 21 Mei 2022: GHA-Jaarvergadering.
Willie Durand Spies het geen bekendstelling nodig nie. Hy is ’n voorvegter vir
Afrikanerbelange en die Afrikaanse taal.
Die GHA is bevoorreg om ’n spreker van sy
kaliber te kan aanbied as gasspreker by die GHA
se 28ste Jaarvergadering wat vanjaar om 8:30 op
Saterdag 21 Mei in die Paul Kruger Kerksaal
plaasvind.
Mnr Spies was vanaf Augustus 2011 tot
November 2017 die besturende direkteur van
Pretoria FM, en daarna uitvoerende voorsitter tot
op hede. Pretoria FM se slagspreuk is hoop, glo,
en lééf in Afrikaans.
Daarby is Spies ook direkteur van Hurter
Spies Ing vanaf April 2008 en het reeds talle sake
vir AfriForum suksesvol behartig.
Willie, soos almal hom ken, het op 24
September 2007 tydens die GHA se aksie Pretoria
bly Pretoria teen die SABC, deelgeneem as
parlementslid van die VF+ toe ons met ’n optog in
Aucklandpark beswaar gemaak het teen die
moedswillige gebruik van die naam Tshwane
wanneer hulle berigte dra oor sake wat in Pretoria
plaasvind.
Willie is getroud met Sandri van Wyk-Spies
en saam het hulle sewe kinders.

Mnr Willie Spies, pa, prokureur, dromer, gelowige,
gelukkige man, skrywer en taalvegter sal optree
as gasspreker by die GHA se Jaarvergadering op
Saterdag 21 Mei 2022.

UITNODIGING: Teken asseblief hierdie datum 21 Mei 2022 aan,
en bring u familie en vriende saam na die GHA-Jaarvergadering
in die Paul Kruger Kerksaal en kom luister na Willie Spies.
Bespreek, terwille van die verversings, by Claudine 0812 50 50 60 of gha@afrikaans.org.za.
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AP Akademie vier die toekoms van graduandi tydens Promosieplegtigheid
Tydens dié geleentheid het twee van drie
teologiese studente die BTh-graad met lof ontvang. Verder het 19 studente die BA-graad en
132 studente 'n NGOS-sertifikaat verwerf,
waaronder verskeie met lof.
“Ons is trots dat ons studente volstaan by
ons etos van onder meer Bybelgetrouheid, Skriftuurlike integriteit, akademiese uitnemendheid en
etiese verantwoordelikheid,” sê Prof dr Smit.
“Ons is gerus in die wete dat ons graduandi se
grondslag vir die toekoms stewig in God geanker
is.”

Meer as 150 studente het op 9 Maart
tydens ’n Promosieplegtigheid van die Afrikaanse
Protestantse Akademie hulle grade ontvang. Met
hierdie geleentheid neem die graduandi die
volgende stap op hulle toekomspad.

“Volgens 'n bekende filosoof bepaal die
rigting van 'n persoon se opleiding die toekoms
van hulle lewens,” sê Prof dr Gerrit Smit, die visekanselier en rektor van die AP Akademie. “Maar, 'n
APA-gegradueerde ontvang meer as net 'n
opleiding. Hulle ontvang ook opvoeding in 'n
lewenswyse wat gerig is op die hemelstad.”
Die Afrikaanse Protestantse Akademie is 'n
geregistreerde private akademie in tersiêre
onderwys wat strewe na die ideaal van 'n vrye
Christelike universiteit in Afrikaans. Die Akademie
bied 'n BDiv-graad aan wat 'n volledige graad in
Teologie is en alhoewel reformatories van aard is
dit nie denominasie gebonde nie. Die unieke BAgraad verleen toegang tot beroepe soos
onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige
veelsydigheidsberoepe. Nagraads bied die APA 'n
afstandsgebaseerde Nagraadse Gevorderde
Onderwys Sertifikaat (NGOS of in Engels PGCE)
in die Senior Fase en Verdere Onderwys en
Opleiding aan.

Prof dr G D S Smit, vise-kanselier, rektor en voorsitter van die senaat het almal verwelkom. Regs
van hom staan prof dr S D Nel, registrateur van
die AP Akademie en in die stoel sit mnr Bennie
van Zyl, kanselier en voorsitter van die raad.
Die voorsitter van die GHA en sy vrou Nelie
Alkema het die verrigtinge bygewoon as eregaste.

OPGRADERINGS BY DIE APA
Die APA se visie maak dit duidelik dat ons
streef na: “Die bevordering van uitstaande en
waardegedrewe eietydse Hoër Onderwys”. Dit is nie
net lippetaal of sonder inhoud nie.
Die APA is nie net besig om infra-struktuur
op te gradeer nie, maar ook middele tot uitstaande
leer en onderrig daar te stel en uit te bou.
In die afgelope jare is baie gedoen om die
afstandsprogramme te versterk, en om dit vir die
afstandstudente maklik en moontlik te maak om die
beste leerervaring tuis te kan hê. Daar is byvoorbeeld begin met opnames in video-lesings in die
BA-afstandsprogramme. Ons studente sal oor die
lengte en breedte van die land daarby baat kan
vind.
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Soos op die foto gesien kan word, is dit vanjaar
die beurt van die kontakprogramme.
.

WENNERS van die Jan van Riebeeck
Verhoog en Radiodrama Skryfkompetisie
Die sluitingsdatum vir die Dramaskryfkompetisie
van die GHA, BCVO en Pretoria FM was uitgestel
tot 28 Februarie 2022 weens wye belangstelling in
dié kompetisie. Volgens Claudine Boshoff,
administratiewe beampte van die GHA, het 40
persone navrae gedoen oor die kompetisie.
Uiteindelik het ons 16 Radiodramas en 5
Verhoogdramas ontvang.
Die span beoordelaars was beïndruk met die
gehalte inskrywings wat ons ontvang het. Name
van skrywers wat die oog getrek het, is van
begaafde skrywers soos Joe van Jaarsveld,
Rhona Peens, Kees van Dijkhorst en Jeanine
Steyn, almal befaamde skrywers.

Martin Jansen, bekende radioman van Pretoria het die
regié waargeneem tydens die opname van die hoorbeeld
in een van Pretoria FM se ateljees. Regs van hom is die
klankman, Tertius Pretorius. Links van Martin (wat Oupa
vertolk) staan Johannes Slabbert (Jan van Riebeeck),
Antowan Nöeth (Roelof), Amorie Rossouw (Phia die
kleindogter van Oupa) en Estelle Zeeman (Maria).

Na deeglike evaluering en konsultasie kan ons die
wenners soos volg aankondig:
Radiodrama:
Wenner is Hennie van der Merwe met sy stuk
Temmers van die Stormkaap.
Naaswenner is Hybrecht Dupper met haar stuk Die
wel en weë van Jan en Maria.

Martin Jansen het die Radiodrama Temmers van
die Stormkaap van Hennie van der Merwe vir
Pretoria FM verwerk, en dit word uitgesaai om
20:00 op Woensdag 6 April 2022 om Jan van
Riebeeckdag te vier.

Verhoogdrama:
Die beoordelaars het besluit dat beide Pieter
Bruwer en Hennie van der Merwe se
Verhoogdramas uitstekend was en kondig
derhalwe aan dat hulle die gesamentlike wenners
van die Jan van Riebeeck Verhoogdrama
Skryfkompetisie is:
Pieter Bruwer met sy stuk Die oorvaart en
Hennie van der Merwe met sy stuk Temmers van
die Stormkaap.

Ons dank aan Willem Smit van Dinamika Makelaars en Hennie Koortzen van Pretoria FM wat
die opname moontlik gemaak het asook aan elke
een van die kunstenaars wat deelgeneem het.
André Alkema
Voorsitter: GHA

JAN VAN RIEBEECK MAJUBA-MEDALJE
Die GHA bied elke jaar ’n medalje as aandenking aan
vir persone wat die Majubaberg uitklim tydens die jaarlikse Majubafees.
En omdat ons vanjaar Jan en Maria van Riebeeck se
koms na die suidpunt van Afrika, 370 jaar gelede vier,
het ons die gesig van Van Riebeeck op die medalje laat
giet. Die medalje is goudkleurig en het ’n oranjelint wat
om ’n persoon se hals gehang kan word.
Sowat 350 geesdriftige feesgangers het aan dié bergklim deelgeneem. Ons sê vir hulle baie dankie, want dit
is een manier hoe ons die stryd vir Afrikaans kan
befonds. Belangstellendes kan ’n medalje by Claudine
bestel teen R100 stuk. Posgeld is addisioneel.
Lesers sal sien dat dit nie die foutiewe gesig is wat
jare gelede op Suid-Afrikaanse geldeenhede aangebring
was nie. Van Riebeeck was ongeveer 44 jaar oud toe hy
die Kaap de Goede Hoop in 1662 vergoed verlaat het ...
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Jan van Riebeeck-medaljes by die Majubafees

Die GHA-stalletjie word hier beman deur Malinda Venter,
randmeester van die Genootskap.

G Loubser ontvang die wentrofee by Claudine Boshoff.

Trotse Majuba-bergklimmers het die
wenplakkertjie ontvang.

Jaarlikse fakkelloop ...

Presentasie van Boererepubliekvlae.

Vastrap met Boeredanse en Volkspele.

Paul Venter en sy meisie het die plakkertjies
uitgedeel as bewys dat die kruin bereik is.

Vlagparade op Majubafeesterrein.

Kom op parade!

Feesgangers op die ossewa.
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Grietjie word skouspelagtig afgevuur

Boere val Engelse op die kruin aan,
en wen weer ...

Feesgangers rus op die berg.

