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Alumni nou ‘n trotse Spikkel mamma 
 
In ons vorige GrietGriet het ons vervloë dae se 
Magrietjie herinneringe van twee huidige Spikkel-
mammas met julle gedeel.  Ons is trots om te kan 
sê dat daar vele meer 2de generasie Magrietjies 
is. Linda Swanepoel (nou Ernst) is nog 'n mamma 
wat wonderlike tye in Magrietjie beleef het  
(1991 -1994). Linda het Onderwys studeer en 
onderrig tans Afrikaans (Moedertaal) by Hoërskool 
Kempton Park. Haar dogter, Isolde, is tans 'n 
eerstejaar in BCom Voorsieningskettingbestuur en 
een van ons pragtige Spikkels. Linda is baie trots 
op die feit dat Isolde ook die voorreg mag beleef 
om 'n Spikkel te wees. Sy is doodseker dat haar 
dogter haar tyd in die Pienk Paleis net soveel sal 
geniet soos sy het. Wanneer sy terugdink aan 
haar Magrietjie dae, is dit veral die skakelings 
met Maroela en Mopanie wat haar bybly. Op die 
vraag of sy nog kan huppel soos 'n Spikkel, kon sy 
met trots sê JA! 
 
Lemé du Toit (HK Bemarking) 
 
 

Ons spog 2de plek vir Step-it-UP 
Step-it-UP 2019 (voorheen 
Serrie) was weereens „n 
spesiale ervaring. Met 96 
dansers, 5 orkeslede en 'n 
toegewyde afrigtingspan het 
Mags die verhoog betree en 
dit hul eie gemaak. Mags se 
energie was voelbaar en 
aansteeklik. Die harde werk 
en toegewydheid van meer as 
2 maande het gewys, en met 
ons laaste Ma-Ma-Ma in die 
Amfiteater is Mags staande 
toegejuig. Die tema vir Step-
it-UP 2019 was "Fight Night". 
'n Kragtige tema, want elkeen 
van ons beleef tog iewers in 

ons persoonlike lewe 'n geveg of twee. Mags is beloon met 'n oorwinnende 2de plek in 
die Dames-kategorie.   
Step-it-UP is 'n geleentheid waar verhoudinge gebou word, die akademie 'n ruskans kry, 
en in die proses word 'n hele paar kalorieë verbrand! Step-it-UP is veel meer as net die 
trofee  aan die einde - dit is die reis...die oppad wees.  Een ding is verseker, Huis Mags 
het hierdie reis hul eie gemaak, en ons kon nie trotser wees op die eindresultaat nie! 
 
Sané Louw (Kultuur Ekstern) 
 
Redaktrise:  Baie geluk aan Sané Louw met 'n uitstekende produksie! 
 

 

The next GrietGriet will be 
issued in November 2019. 

Onder: Mej Swanepoel 
studeer in haar Magrietjie 

woonstel in 1991. 

Die volgende GrietGriet word 

in November 2019 uitgereik. 

Mags dame in Mej SA  
Top 16 

Een van ons eie Mags dames, 
Beulah Baduza was een van 

die Mej SA 2019 Top 16 
finaliste!  

Wel gedaan, Beulah! Ons is 
trots op jou. 
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Semi-week 2019 
 

House Mags het Semi-week gevier van 1-6 April. 
Gedurende hierdie week kry House Mags se Semis die 
geleentheid om bande te smee as 'n groep deur 
verskeie geleenthede by te woon. Hierdie jaar se 
aktiwiteite het o.a die volgende ingesluit: 'n piekniek 
op Mags se grasperk, sportkampioenskappe saam met 
The Tower (Taaibos), ontbyt saam met ons huis se 
pienk dames en 'n 'Lip sync' kompetisie asook Jika 
Majika saam met House Tau (Boekenhout). Die week is 
afgesluit met 'n stylvolle semi-dinee waar daar heerlik 
gedans en gekuier is. Die dames het 'n suksesvolle 
Semi-week agter die rug en bande is opnuut versterk. 
 
Kemisetso Phakathi (Semi Voog) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kultuurervaring met Duitse Bierfees 
 

Elke jaar word koshuise aangespoor om ander kulture 
en gebruike vanoor die wêreld te verken d.m.v 'n 
sosiale geleentheid. Huis Mags tesame het Huis Tau 
(Boekenhout) bied jaarliks die Duitse bierfees aan. 
Hierdie sosiale geleentheid word by die jaar groter en 
rondom 300 gaste het 2019 se geleentheid bygewoon. 
Dit was 'n reuse sukses en ons pienk dames het die aand 
terdeë geniet saam met ons gaste van verskeie ander 
koshuise. 
 
Nonhlanhla Pongwana (Kultuur Intern) 

Informele huisdans  
 

Ons jaarlikse Huisweek vind plaas gedurende die eerste 
week van die 2de Semester, en soos gewoonlik was die 
Informele Huisdans een van die hoogtepunte. Daar is 
geen beter manier om 'n Huisweek af te sluit as met 'n 
informele dansgeleentheid nie - waar almal hulself kan 
omtower volgens „n spesifieke tema! Die tema was "50 
skakerings van Amerika” (oftewel “50 shades of 
America”). Die dames het opgedaag in uitrustings wat 
gewissel het van "Cowboys" en "Baseball' spelers tot 
"Captain America". Dit was die perfekte geleentheid vir 
ons dames om die nuwe 'lyndans" waaraan hulle so hard 
geoefen het, met almal te deel. Die aand is afgesluit 
met die bekende Ma-Ma-Ma lied. Ten spyte van 'n 
magiese aand waarin ons pienk dames weggevoer is na 
nuwe wêrelde, is ons almal dit eens dat daar geen 
beter plek is as ons eie pienk paleis nie. 
 
Tanna Brownlee (HK Huis Intern) 

 
Mr Mags 2019 
 

Gedurende ons 2019 Huisweek het ons nuwe Mnr Mags, 
Jacques du Toit, sy kroon ontvang. Hy is van Huis Tau 
(Boekenhout). Hierdie prettige kompetisie het bestaan 
uit 3 rondtes waarin die manne in drie verskillende 
uitrustings voor die dames moes verskyn, en elke keer 
is daar aan hulle 'n vraag gevra. Elke deelnemer het 
werklik sy tyd op die verhoog ten volle benut in „n 
poging om goeie indruk te maak! En natuurlik het die 
Mags dames al die manne-wales terdeë geniet! 
 
Lemé du Toit (HK Bemarking) 
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Dit gaan goed met Adél 
Op 16 Julie 2019 is dit 
presies 'n jaar gelede sedert 
Adél kopbeserings opgedoen 
het nadat sy deur 'n motor 
raakgery is. Hierdie jaar was 
16 Julie vir Adél 'n spesiale 
dag waarin sy en haar 
geliefdes herinner kon word 
aan hoe vêr sy in hierdie tyd 
gekom het, en watter 
vordering sy fisies en 
geestelike gemaak het. Sy 
ontvang steeds weeklikse 
terapie maar is vasbeslote 
om haar studies so gou 
moontlik te hervat. 

 

Indien jy enige nuus het om te deel, kontak ons gerus by housemags@up.ac.za 

Volg ons op Instagram: @housemags en sluit aand by die House Mags Facebook groep. 

 

Redaktrise: Lemé du Toit 

Net ‘n bietjie liefde! 
Huis Mags se skoonmakers gaan altyd uit hulle pad om ons Pienk Paleis in tip top 
kondisie te kry en te hou!. Daarom het ons dit goedgedink om hulle vir 'n slag te 
bederf. Met dit ingedagte, het Tanna Brownlee, ons HK Huis Intern, 'n heerlike 
middagete vir hulle gereël. Hulle het van oor tot oor geglimlag en dit was duidelik 
dat hulle hierdie bederf werklik geniet en waardeer het. Ons is regtig bevoorreg 
om hulle as deel van ons koshuis te hê en ons waardeer hulle harde werk opreg. 
Lemé du Toit (HK Bemarking) 

Kreatiewe Mags ‘tuine’ in ons eerste MAGS week 

Gedurende die week van 22-27 April het ons afgeskop met ons heel eerste MAGS 
(Makes A Great Sisterhood) week. Elke jaar is daar een huisvergadering waar ons 
nie as 'n geheel vergader nie, maar eerder per vloer ontmoet. Gedurende hierdie 
vergaderings word relevante sake bespreek en die byeenkoms word afgesluit met 
vloeraktiwiteite vol pret. Hierdie jaar het ons 'n koek-uitdaging gehad. Elke vloer 
het kolwyntjies (cupcakes) tesame met 'n verskeidenheid versiersels ontvang. 
Hiermee moes die koekies versier word om te pas by die tema om „n Mags tuin te 
skep. Die dames moes as 'n span saamwerk om 
'n gepaste ontwerp vir die tema uit te dink.  
Daar moes ook 'n gepaste naam uitgedink word 
vir elke gang se Mags tuin. Daar is 'n stemming 
gehou en vloer 7 se Mags tuin is as die wenner 
aangewys, met die naam “Shining Sunflower". 
Hierdie aktiwiteit het die dames van elke vloer 
die geleentheid gegee om mekaar beter te leer 
ken, en ook om bietjie pret te hê te midde van 
'n baie besige Semester. 
 
Lemé du Toit (HK Bemarking) 
 

Uit ons skatkis... 
Ons deel graag enkele terugvoer wat ons ontvang het rakende ons onlangse 
naamsverandering. Dit is te verstane dat die meeste „n gevoel van verlies beleef 
rondom ons nuwe naam. Ons kan net hoop dat julle harte aanhou pienk klop, 
want ons het al ons pienk sussies nodig. 
 
(E-pos van Oud-Magrietjie) 
Beste House Mags, 
Dit is vir my vreemd en hartseer om te lees onder aan die nuusbrief dat mede 
oud-Magrietjies voel dat Magrietjie nie meer bestaan nie (Rus in vrede liefste 
Magrietjie), of dat die naam nie „n goeie naam is nie en nie fyn en vroulik genoeg 
is nie. 
In my dae in Magrietjie (2000-2003) het ons in elk geval verwys na die koshuis as 
“Mags”, so dit is die mees natuurlikste verandering wat daar moontlik kon wees. 
Bygesê is dit nie die naam wat die koshuis maak nie, dis die mense en die gees 
binne die koshuis. Soos dit vir my lyk het niks van dit verander nie en dit is so 
mooi om te sien. Ek het onlangs op Instagram gesien dat „n liedjie wat ons begin 
sing het in my Spikkeljaar (2000) nogsteeds gesing word. Fantasties! 
“My Alles Vir Altyd Vir Huis Mags”  

Kaskar 2019 wenners 
Die Mags dames het dit 
weer gedoen! Op 26 Julie 
het hulle so vinnig as wat 
hulle bene hulle kon dra, 
gehardloop, en daardeur 
verseker Mags word gekroon 
as die kaskar-wenners.  Dit 
is die 2de agtereenvolgende 
jaar wat Mags hierdie beker 
verower en ons sien reeds 
uit na volgende jaar! Onder 
staan ons HK Sport, 
Jeannette Auret trots met 
die trofee. 
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