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Betower die drama          Fanie Viljoen 

KARAKTERS 

Nadia – Hoofkarakter  

‘n Tienermeisie, Nadia wat in Magoebaskloof ‘n donker verlede in die stad probeer agterlaat. 

Sy dra ‘n geheim met haar saam waarvan ons later sal uitvind in die drama. 

Haar ma woon in Johannesburg en Nadia word by haar ouma in Magoebaskloof afgelaai om haar 

nuwe skoolkwartaal by Magoebaskloof Hoërskool te begin. 

 

 

 

 

 

 

Poenk (Bynaam). ‘n Tienerseun wat die wêreld met 

bewondering kyk. Word beskryf (deur Joy) as die seun met die 

stowwerige klere.Hy en Nadia het iets in gemeen. Beide is 

geheimsinnig.Later in die drama het Nadia en Poenk ‘n goeie 

vriendskapsverhouding. 

Ook bekend as Bos-poenk. Geheimsinnige Poenk. 

Joy. ‘n Tienermeisie. Nadia se nuwe vriendin en ook gedeeltelike 

verteller. Sy wys vir Nadia waar die klaskamers is in die nuwe 

skool Hoërskool Magoebaskloof. 

https://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://thefreakiest.com/wp-content/uploads/2017/08/italy-1.jpg&imgrefurl=http://thefreakiest.com/countries-with-the-most-beautiful-women/&docid=tNGwJpTonN4NwM&tbnid=TYzSjnltKhzNcM:&vet=10ahUKEwjSwfjDhd7WAhXIyRoKHZqFAQ8QMwhcKC8wLw..i&w=1000&h=1000&bih=651&biw=1280&q=Poenk prente&ved=0ahUKEwjSwfjDhd7WAhXIyRoKHZqFAQ8QMwhcKC8wLw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.za/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/b9/c7/c7/b9c7c7f28b4c9171120a46af7cc65e69--html.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/339881103112198354/&docid=rEP_ePt1Uk_7AM&tbnid=0cTmKlMke3wetM:&vet=10ahUKEwjdicabht7WAhVJthoKHYxOAF84ZBAzCDEoLzAv..i&w=236&h=177&itg=1&bih=651&biw=1280&q=Poenk IN bETOWER  prente&ved=0ahUKEwjdicabht7WAhVJthoKHYxOAF84ZBAzCDEoLzAv&iact=mrc&uact=8
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*LW- Karakters hierbo uitgebeeld is fiktiewe karakters. 

Nadia het ’n geheim.Die geheim is die rede waarom sy by haar ouma in die Magoebaskloof moet 

gaan bly. 

Hier ontmoet sy vir Poenk. Bos-Poenk. Geheimsinnige Poenk. 

Poenk wat haar leer hoe paddaeiertjies ruik. 

Wat haar wys dat daar kleure soos ritselgroen, bangmaakgroen, fluistergroen, kieliegroen en 

flikkergroen bestaan. Poenk wie se naam sy oor en oor in haar huiswerkboek skryf. 

Wat vir haar gedigte lees en vir haar sprokies vertel. 

Poenk wat self ’n geheim in hom ronddra. 

EERSTE BEDRYF 

Vrae 

Bl.26 

1. Waar speel die Eerste bedryf af?              (1) 

2. Wie tree as vertellers op in hierdie drama?             (1) 

3. Watter teken laat Nadia dink dat iets gaan gebeur?            (1) 

4. Watter TWEE dinge onthou Nadia van haar ma in die begin van die drama?        (2) 

Gervan. Skoolboelie en soek skoor met Poenk. Gervan word ook mishandel 

deur sy pa en dis moontlik die rede hoekom hy self ‘n boelie is. 

Nadia se ma slaag nie regtig in moederskap nie. Sy werk by ‘n skinderkoerant. 

Sy maak nie self kos nie. Nadia moes kos maak toe sy by haar ma gebly het. 

Haar ma laai haar by Nadia se ouma af.Nadia se ma verkwalik Nadia vir hulle 

ontspoorde lewe. Sy wil ruimte hê om dit te verwerk en om die rede neem sy 

Nadia na haar ouma toe. 

Nadia se ouma word in twee geskeur deur haar verhouding met Nadia en haar 

ma. Sy word die middelman deur wie briewe afgelewer en boodskappe gestuur 

word. 
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5. Kies die korrekte beskrywing van Poenk  soos Joy hom beskryf: 

A: Hy is anders en het dit verloor 

B: Hy lyk deurmekaar en soos ‘n prins uit ‘n doringnes. 

C: Hy het mooi oë, bruin hare en ‘n mooi mond. 

D: Deurmekaar hare, bruin oë, mooi mond, stowwerige klere.          (1) 

6. Watter voorwerp het uit Poenk se tas geval?             (1) 

Bl. 27 

7. Is die volgende stelling WAAR of ONWAAR. Motiveer jou antwoord. 

 

Nadia sien uit om by Hoërskool Magoebaskloof te wees en sy wil graag deel wees van die 

skool.                   (1) 

 

8. Watter EEN eienskap van Poenk het Nadia van hom gesien tussen die see van nuwe  

gesigte?                 (1) 

9. Wat het Nadia vir Poenk gegee?              (1) 

10. Noem TWEE dinge wat  Poenk verwaarloos laat lyk toe Nadia hom vir die eerste  

keer sien?                             (2) 

11. Wat het Joy gedoen om Nadia aan die nuwe skool bekend te stel?          (1) 

Bl.28 

12. Dink jy die ma doen haar plig om vir Nadia te kontak? Motiveer.          (1) 

13. Hoe verskil dit wat ouma doen van Nadia se ma?            (2) 

14. “Die hartseer knop soos doringlatte” 

14.1 Wie is hartseer?               (1) 

14.2     Het ouma vir Nadia geantwoord toe sy wou weet of haar ma geskakel 

 het?                 (1) 

14.3 Hoe reageer ouma op Nadia se vraag?            (1) 

     15.   Daar is een ooreenkoms tussen Nadia en Poenk. Wat is dit?          (1) 
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Bl. 29  

15. Kyk na die volgende illustrasies en beskryf  langs elkeen wat in die klas gebeur het. 

Gebruik 2-3 kort sinne in jou eie woorde. 

 

 
 

 
  

 

       (6) 

16.  Waarvoor het Nadia gehoop terwyl sy in die Wiskundeklas sit?          (1) 

17. Noem TWEE dinge wat ons hier van Nadia se ma lees.           (2) 

18. Hoe het Poenk gereageer toe Gervan hom met die opgefrommelde papier gooi?        (1) 

19. Noem nog ‘n ooreenkoms tussen Nadia en Poenk se emosies op daardie oomblik in die 

klas.                  (1) 

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________ 

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________ 

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________ 
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Bl. 30 

20. Voltooi die volgende paragraaf deur van die woorde in die raampie gebruik te maak. 

Skryf slegs die vraagnommer (20.1 -20.4) en die woord as antwoord neer. 

 

kos/ wolke/ alleen/ glas /geheim 

 

Poenk:   (vir die gehoor) Ek dra ‘n 20.1 ______ in my rond. 

Joy : (vir gehoor)  Dis wat Poenk sê. Maar Nadia hoor dit nie. Oor die volgende paar dae 

sien Nadia vir Poenk so op die skoolgronde: 20.2 _______ met sy rug teen die boom in 

die verste hoek van die skoolgrond; met sy kop diep in sy handpalms; sy oë in die 20.3 

______ ; met ‘n skerf 20.4 _______ tussen sy vingers en ‘n glimlag op sy gesig.        (4) 

 

21. Hoe weet jy  dat Poenk deel is van die voedingskema by die skool?          (1) 

22. Nadia vind iets uit oor Poenk toe sy hom na skool agtervolg. Wat dink sy?                (1) 

 

 

 

Magoebaskloof. 
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MEMORANDUM 

 

Vraagno.  Voorgestelde Antwoorde Punt Vlak 

  Bl. 26   

1.  Hoërskool Magoebaskloof en ouma se huis. 1 1 

2.  Twee gedeeltelike vertellers – Nadia en Joy 1 3 

3.  Son en maan wat saam hang in die lug 1 1 

4.  Haar ma glo aan tekens.   

  Hoe sy die sigaret aansteek en diep daaraan teug.   

  Hoe sy haar vingers stadig deur haar hare draai.   

  [Enige TWEE] 2 3 

5.  D.  Deurmekaar hare, bruin oë, mooi mond, stowwerige 

klere. 

1 3 

6.  Sy penneblikkie. 1 1 

  Bl. 27   

7.  Onwaar. Nadia sê herhaaldelik “Ek wil nie hier wees nie” 1 4 

8.  Sy het gesien hy is anders as die res van die kinders. 1 2 

9.  Sy penneblikkie. 1 1 

10.  Stowwerige klere en deurmekaar hare. 2 3 

11.  Sy het vir Nadia gaan wys waar die klasse is. 1 1 

  Bl. 28   

12.  Nee. Die ma gaan laai haar by ouma af.   

  Die ma maak nie kos nie, Nadia moes kos maak.   

  Die ma los nie die probleem tussen haar en Nadia op nie.   

  Die kom nie haar verpligtinge na as moeder nie.   

  [Enige EEN van bogenoemde as rede] 1 5 

13.  Ouma dra vir Nadia gemmerkoekies aan wat sy self gebak 

het. 

Ma maak nie self kos nie. 

 

 

2 

 

 

3 

14. 14.1 Ouma is hartseer. 1 3 

 14.2 Nee. Sy het haar kop laat sak, maar nie geantwoord nie. 1 1 

 14.3 Laat sak haar kop en skuif haar hande oor mekaar. 1 1 

15.  Albei dra ‘n geheim. 1 3 

  Bl.29   

16  Die onderwyser het die stelling van Pythagoras verduidelik   

  in die klas.    

  Poenk luister nie na die onnie nie. Hy dagdroom.    

  Gervan gooi Poenk met ‘n opgefrommelde stuk papier.    

  Hy maak die onnie na en sê “Luister jy?”  6 3 

17.  Dat haar ma gebel het. 1 1 

18.  Haar kop is deurmekaar megt werkgoed.   

  Nadia moes vir haarself kos maak.   

  Sy blameer Nadia vir iets wat sy gedoen het. 2 3 

  [Enige TWEE van bogenoemde]   
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Vraagno.  Voorgestelde Antwoorde Punt Vlak 

19.  Beide dagdroom.   

  Beide wil nie in die klas wees nie.   

  [Enige EEN van bg.] 1 3 

  Bl. 30   

20. 20.1 geheim   

 20.2 Alleen   

 20.3 wolke   

 20.4 glas 4 2 

21.  Hy het sy kos in ‘n polistireenbakkie by die skool se 

kombuis gekry. 

1 3 

22.  Sy dink dat Poenk in die bos bly. 1 3 

     

 

 

 

LET WEL: HIERDIE VRAE MAG NIE IN VRAESTELLE GEBRUIK WORD NIE. 

DIT IS SLEGS VIR KLASKWERK EN HERSIENING. 

VRAE EN AANTEKENINE WORD AAN LEERLINGE VOORSIEN OM IN HULLE BOEKE TE 

PLAK. DAAR IS NIE TYD OM  VRAE EN AANTEKENINGE OP DIE SKRYFBORD TE SKRYF 

WAT LEERLINGE DAN AFSKRYF NIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


