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Dis ‘n Ma-en-Dogter ding … 
 

Ons het hierdie jaar alumni Lianè Erasmus (nou Swart) en Hanlie Weideman (nou 
Phillips) as ma‘s in Magrietjie verwelkom. Hul dogters is Spikkels Clarette Swart en 
Kirsten Phillips (met ‗n ouer suster Meghan Phillips ook in Magrietjie). Ek het die 
voorreg gehad om met hierdie mammas te gesels en hier volg hul stories. 
 

Ma Lianè Erasmus (nou Swart) het BLC LLB gestudeer en was in Magrietjie van 1991-
1993. Sy was vir ‗n paar jaar ‗n Regverteenwoordiger en het toe tuis gebly om haar 4 
dogters groot te maak. Sy is deesdae betrokke by vrywiligge opheffingswerk. Sy onthou 
die sosiale aksies met verskeie manskoshuise. ―Ek kan een aksie goed onthou – dit was 
met Maroela by die Uniegebou. Ons het op die trappe gesit en uitgekyk oor Pretoria, 
heerlik gesels en ons koshuis se liedjies gesing. Die Joolkom se jaarlikse skattejag deur 
Pretoria was groot pret. Ek onthou hoe ons met my ou klein Mini, wat oorlaai was met 
Spikkels en Semi‘s, deur die strate gejaag het agter die leidrade aan. My karretjie se 
foutiewe toeter het elke slag as ek regs gedraai het, begin blaas!‖ Tot vandag toe 
beskou sy haarself as ‗n Magrietjie dame. Sy hoop dat Clarette ‗n soortgelyke 
susterskap sal ervaar. Die Magrietjie-belewing was vir haar die beste van die bestes, en 
was daar nie ‗n beter manier om ‗n studentelewe te beleef as om deel van die beste 
koshuis te wees nie, veral met al die aktiwiteite wat sy gebied was.  
 

Op die vraag hoe sy Magrietjie vandag deur haar dogter se oë beleef, sê sy dinge het 
wel verander, veral die heinings en hekke wat bygekom het. Die ontvangsarea in 
Magrietjie was gebruik om besoekers via die interkom aan te kondig. Hiervoor moes 
Spikkels voordeurdiens doen. Deesdae doen die besoekers dit self met hul selfone. 
Lianè voel egter dat die murg-en–been van Magrietjie nie verander het nie.  Haar trots 
op die pienk dames duur nog steeds voort en sy is baie trots op haar dogter se 
deelname aan al die aktiwiteite wat Magrietjie bied. Sy volg Magrietjie op Instagram 
en geniet dit om te sien hoe die dames presteer en hul studentelewe ten volle uitleef! 
 

Ma Hanlie Weideman (nou Phillips) was ook ‗n trotse Magrietjie dame van 1987-1990. 
Sy het BSc (Agric) Plantpatologie bestudeer en is tans die bestuurder van ‗n 
sitruskwekery. Sy onthou die huppel, die Sêrrie by kerslig, hoe trots hul was op hul 
pienk en grys klere, die vars gebakte pasteie uit die eetsaal op Sondagoggende en 
melkkos vir aandete. Hul het vele pret gehad om met iemand se verjaarsdag die 
woonstel op te maak. Al hierdie herinneringe bly haar tot vandag met vreugde by. Sy 
was altyd trots om te vertel dat sy van Magrietjie is en wil dat haar dogters dieselfde 
moet beleef. Sy glo dat Magrietjie die plek is waar mens omring word deur ander 
studente wat dieselfde 
waardes het. Alhoewel 
baie dinge verander 
het, sien sy die passie, 
uitmuntendheid en 
respek waaraan al die 
Magrietjie dames deel 
het. 
  

Al hierdie herinneringe 
laat my besef dat ek 
ook eendag gaan 
terugkyk en besef  dat 
Magrietjie altyd ‗n 
spesiale plek in my 
hart sal hê, en dat dit 
die plek is waar ek ‗n 
waardige dame 
geword het.  
-Odelia Crozier 

Die volgende GrietGriet sal 
in November 2018 
 gepubliseer word.  

  

 

Lianè Swart se Magrietjie dae 

 
Onder: Lianè saam met Linda 

Swanepoel and Karien 
Coetzee 

 
Onder: Hanlie (middel) saam 

met dogters Meghan en 
Kirsten 

Lianè se Spikkelfoto in 1991 



 

 

GrietGriet    p.2 

Basketbalwenners x3! 
Die Mags dames het weereens hulself bewys as die 
heersende kampioene van die Varsity basketbal-liga. 
Die Magrietjie basketbalspan het die basketbalbeker vir 
die derde agtereenvolgende jaar in ‗n ry huistoe 
gebring. Hul het ook nie net die beker verower nie 
maar ook verseker dat die beker nou aan ons behoort 
omdat dit die derde jaar se wen was. Baie dankie aan 
Mieke Van Tonder (Sport HK) en al die deelnemende 
Mags dames. Baie dankie vir die harde werk en 
toewyding! Ons is baie trots op julle dat jul Magrietjie 
se naam so hoog hou. 
 
Geskryf deur: Jenna Auret 

 

Semi week 2018 
Om die hoogtepunt van die Semi-week op te som is 
moeilik, veral omdat die week oorvol was met 
onvergeetlike herinneringe. Semi week was van 10-14 
April, en al het dit baie gereën, was die week ‗n 
hoogtepunt. Die karaoke-aand, die sosiale 
sportgeleentheid met Taaibos en ‗n bieruur met 
Maroela het alles uitgestaan as spesiale aktiwiteite. Die 
week is afgesluit met ‗n skemerkelkie-ete in die woud 
en ‗n aand onder die sterre. Om deel te kon wees van 
hierdie week was ‗n voorreg. Sulke geleenthede laat 
die harte van die Magrietjies warmer klop en versterk 
ook die susterskap tussen die Semi‘s. Gaan groot of 
gaan huistoe — dit was definitief wat die Semi‘s gedoen 
het! 
Soveel so 
dat sou jy 
enige Semi 
vra of sy 
dit weer sal 
oordoen, 
sal haar 
antwoord 
wees… 
#winenot? 
 
Geskryf deur: 
Kopano 
Bookholane 
(Semivoog) 

Step it UP (Serrie) 2018 

Ten eerste – kom ons stel jou voor aan ―Step it UP‖, 
vroeër bekend as Serrie. Dieselfde wonderlike 
geleentheid maar net met ‗n nuwe naam! En natuurlik 
het Magrietjie se pienk passie weer duidelik gewys in 
hierdie aktiwiteit. 
 

Op 2 Mei het die dames aan die uitdunne, gehou in 
verskeie lokale op kampus, deelgeneem. Die aand kon 
nie beter gewees het met die groep van 60+ dames se 
passievolle sang en dans nie. Dimakatso Molepo was die 
voorloper met ons eksterne kultuurtema: ―The Affair‖.  
Na die aankondiging dat ons een van die finaliste was, 
het Magrietjie voorberei vir ‗n topklas 
Saterdagaandoptrede in die amfiteater. Magrietjie het 
uiteindelik met ‗n goeie tweede plek weggestap, met 
Asterhof and Taaibos as die wenners van Step it UP 
2018. 
Baie dankie aan elke deelneemer, die orkes, die 
tegniese span en al die Magrietjies vir julle 
ondersteuning en motivering. Step it UP sou sonder 
almal nie soveel pret en so suksesvol gewees het nie. 

 
UP A Capella is om die draai 
Hierdie jaar sal die A Capella groep van Magrietjie 
weer optree in die inter-koshuiskompetisie. Magrietjie 
tree 7 Augustus in die uitdunrondte op. Die Magrietjie 
nagtegale is hard aan die oefen onder leiding van 
Marizel Steenkamp, en ons wens hul sterkte en 
voorspoed toe met die finale voorbereidings. Kyk uit op 
STUKU Facebook vir die kaartjie verkope en die finale 
datums.  
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Magrietjie 

weldoeners 
Magrietjie is toegewys aan 
twee van UP se Uitvoerende 
lede as ons ‘weldoeners’. 
Die doel is om ons 
weldoeners op ‘n gereelde 
basis insae te gee in ons 
aktiwiteite en om hul 
betrokke te maak wat tot ‘n 
beter wedersydse 
verstandhouding kan lei, 
veral wat die uitdagings wat 
ons huis en UP aanbetref. 
Ons weldoeners is Prof 
Nicholson (UP Registrateur) 
en Prof Loots (Dekaan: 
Fakulteit Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe). Ons 
voel bevoorreg om hul as ons 
weldoenders te kan hê en 
het reeds voordele gekry uit 
hul betrokkenheid by ons 
huis. Ons vertrou dat hul 

trots op Magrietjie sal wees. 

Indien jy enige nuus het om te deel, kontak ons gerus by magrietjie@up.ac.za 
Ons sien uit om van jou te hoor! 

 

Wat is in ‘n naam? 
 

Jul het moontlik gehoor of 
gelees dat UP koshuise se 
name wil verander. Hiermee 
wil UP poog om die 
veelvuldige tale en kulture in 
koshuisname te 
verteenwoordig. Koshuise is 
versoek om elk 3 name te 
voorsien. Magrietjie se 
bestuur het reeds begin met 
‘n strategie om hierdie proses 
te bestuur. Ons weet dat 
Magrietjie ‘n sterk 
handelsnaam is wat geliefd is 
deur baie, en ons weet dat 
hierdie ‘n emosionele 
aangeleentheid is. Voel asb 
vry om jou idees/opinies met 
ons te deel. Dra ons asb ook in 
jou hart gedurende hierdie 
belangrike fase in Magrietjie 
se geskiedenis en UP se 
transformasie. 

Ma-ma-ma-

magrietjie! 

Wit duiwe vir Magrietjie se opening! 
‗n Voormalige Magrietjie, Annette Stals (voorheen Bosman), het laas jaar ‗n draai 

by die koshuis kom maak. Annette was HK in 1982-1983. Een van die 2017 

Spikkels, Naomi Wolfaardt het haar rondgewys en selfs aan haar ‗n Magrietjie 

gholfhemp verkoop. Annette het tot vandag toe nog steeds ‗n liefde vir pienk en 

grys. Sy deel met ons haar nolstalgie oor die eerste dans in die eetsaal. ―Vir 

Magrietjie se eerste dans in die eetsaal het 'n beperkte begroting gelei na massas 

gratis kosmosblomme as die enigste blommeversierings. My Ma en helpers het oral 

langs die pad van Kempton Park tot by Magrietjie ons kombi vol kosmosse gepluk 

en die eetsaal pilare en mure kom versier, alles op die Saterdag sodat die kosmos 

nie tyd gekry het om te verlep nie!‖  
 

Annette onthou verder die opening van die koshuis: ―Die gaste vir die 

openingsfunksie van Magrietjie in 1982 is op 'n rooi tapyt op die aanloopbaan 

ontvang. Jaco het die trompet geblaas terwyl wit duiwe in die lug vrygelaat is, 

alles vanaf die hoek van die dak. Na hierdie verwelkoming het ons heerlik geëet 

en gedans in die eetsaal. As HK Sosiaal Intern was al die reëlings my 

verantwoordelikheid. My hare het 

begin uitval agv al die stress. My 

Ma gebruik vandag nog Pharmaton 

as haar multivitamin omdat dit my 

hare weer laat terug groei het!  

Ek het ook 'n her gekry vir 

Wiskunde al het BSc 3e jr in 1982 

net 2 vakke gehad! My Ma was 

meer bekommerd as ek daaroor, 

en genadiglik het ek die her in Jan 

1983 geslaag. So gaan ons 

moeders soms saam deur ons 

groeipyne!‖ 

Dankie vir jou bydrae tot hierdie 

nuusbrief Annette – kom loer 

gerus weer in. 

 
Waardes word eetbare 
kunswerke 
Ons tweede huisvergadering hierdie jaar was 

in vloerverband op elke vloer gehou, met ‗n 

spesiale tema ―Die waarde van 

Eienaarskap‖. Na afloop van die formaliteite 

het elke vloer ses onversierde koeke gekry, 

asook bestandele vir versiering en 

instruksies. Die instruksie was om die koek 

so te versier dat dit hierdie jaar se tema van 

‗die waarde van eienaarskap‘ voor te stel.  

Elke vloer is deurlopend herinner aan die 

tydsbeperking via die interkom. Elke vloer 

moes ‗n foto van hul koeke op Instagram 

plaas vir die stemming. Na die stemming, is 

Vloer 10 aangekondig as die wenner! Aan die 

einde van die aand, het elke vloer 

geleentheid gekry om hulle koeke op te eet en fees te vier. 

 


