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Die volgende GrietGriet 
word uitgegee in Maart 

2015. 
 

 GrietGriet is also available 
in English – please let us know 

if you’d prefer the English 

version. 

ZOEPWEEK MET MOPANIE 
 
Die laaste kwartaal het vir Magrietjie en Mopanie op „n hoë noot begin met die 
tradisionele Zoepweek wat „n groot sukses was. 
 
Soos julle almal weet, is Zoepweek „n ou tradisie waar „n week gewy word om die 
begin van „n nuwe joolvennootskap te vier. Die tradisionele Zoepweek het ten doel 
dat die twee joolkoshuise mekaar moet probeer beïndruk. Die week bied verskeie 
geleenthede waar die koshuise mekaar kan verras, hetsy met koffie op die voorstoep 
of blomme op die blad – wat natuurlik help om „n sterk verhouding tussen die twee 
koshuise te bou. 
 
Magrietjie het hierdie jaar die Zoepweek-vieringe tot nuwe hoogtes geneem. Die 
week het afgeskop met „n swembadpartytjie en musiek, roomys en watersports, 
terwyl die volgende dag tyd ingeruim het vir „n rustige braai en sosiale interaksie. Die 
Magrietjie dames het „n vroeë Woensdagoggend gehad – die Mopanie manne is 
vroegoggend met koffie, koekies en „n uitnodiging na ons alombekende GROOT JA uit 
die vere gejaag. Op Woensdagaand is die dames genooi om Mopanie se 
indrukwekkende argief te besigtig, net voordat die twee koshuise aan „n tradisionele 
“sleep” deelgeneem het. Daarna het die Mopanie-manne die dames na die Eksterne 
Prestige-aand in die Rembrandtsaal vergesel. Donderdagoggend het met „n groot 
verrassing vir die dames begin – die manne het ontbyt en koffie in Magrietjie se 
voorportaal bedien wat bygedra het tot die dag se opwinding vir GROOT JA. 
 
GROOT JA bly vir Magrietjie „n baie spesiale tradisie – dit is waar die dames Mopanie 
se hand in vennootskap vir die komende jaar se joolaktiwiteite aanvaar. Nadat dit 
donker geword het, is elke lig in Magrietjie afgeskakel. Slegs strategiese ligte is 
aangelos om die woord “JA” in die gebou se vensters te spel, waarna die eerstejaars 
in die vensters gedans het. Hierdie spesiale oomblik is deur beide die Magrietjie en 
Mopanie toeskouers van Magrietjie se grasperk af beskou en toegejuig. Die tema vir 
hierdie jaar se Groot JA was „n tradisionele Zoeloe-troue – uitgebeeld met gepaste 
klere en drommespel. Die aand was „n reuse sukses en het definitief daarin geslaag 
om die verwagtinge vir die komende jaar op „n hoë vlak te plaas. 

Vrydag het Zoepweek ten einde geloop met „n uitstappie. Beide koshuise het na 
Groenkloof gemik om „n staptog in die Natuurreservaat te gaan geniet. Die rustige 
dag in die natuur het die perfekte geleentheid geskep om na te dink oor die week se 
gebeure. 

Hoewel Zoepweek reeds verby was, het die manne van Mopanie die dames 
Sondagaand met „n serenade op die blad kom verras. Die voorportaal is romanties 
met kerslig omskep en die eerste uitvoering van „n splinternuwe lied vir Magrietjie 
het die Mopanie manne uiters gewild onder die dames gehad. 

Dit blyk duidelik uit die suksesvolle Zoepweek dat “MagTorro” „n krag is waarmee 
daar rekening gehou sal moet word! 
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ONTMOET DIE 2015 HK 
 

Die nuwe HK van Huis Magrietjie is op 19 Augustus 
2014 aangekondig by Magrietjie se jaarlikse “Interne 
Prestige” seremonie. Die huis het in groot afwagting 
gewag vir die aankondiging van die 12 dames wat 
Magrietjie sal lei as die Huiskomitee vir 2014/2015. 
Alle voorspoed word hulle toegewens vir die termyn 
wat voorlê.  

Die nuwe HK het op „n interne voorbereidingskamp 
gegaan waar die dames die geleentheid gekry het om 
mekaar beter te leer ken en as „n groep te 
funksioneer. Die naweek het bestaan uit verskeie 
sessies wat gefokus het op die groei en verbetering 
van Magrietjie se waardes, visie en algemene 
koshuislewe. Die eksterne kamp het plaasgevind die 
naweek daarna. Dit is hier waar die Magrietjie HK die 
voorreg gehad het om al die ander koshuise se HKs te 
ontmoet. Die dames het meer insig gekry oor die lewe 
in ander koshuise en was blootgestel aan nuwe 
perspektiewe en opinies wat „n goeie 
leerondervinding uitgemaak het. Die naweek is 
afgesluit met „n sosiale geleentheid waar almal 
mekaar beter leer ken het en met goeie vriende en 
herinnerings weggestap het. 

 

MAGRIETJIE HUISDINEE 
 

Magrietjie se jaarlikse huisdinee het op Saterdag, 
13 September by Magrietjie plaasgevind.  
 
Vir die 290 mense wat die dinee bygewoon het, was 
dit duidelik dat dit „n wonderlike aand sou wees en 
die dames en hulle metgeselle het hulself terdeë 
geniet. Dit was „n kosbare aand wat die dames van 
Magrietjie gedeel het met mekaar, nie net as 
vriendinne nie, maar as sussies. Lieflike herrineringe 
van „n aand vol lag, dans en musiek is gemaak. Indien 
dit nie amptelik Lente was nie, sou dit ons eie 
“Midsummer Night‟s Dream” gewees het. 

 

 

 

MAGRIETJIE SERENADE 
 

Die Magrietjie Serenade span het hulle musikale reis 
in die laaste week van Mei begin en geeindig met „n 
skitterende 2de plek. Nadat die dames op die tema 
“Nuuslesers” besluit het en liedjies volgens die tema 
gekies het, het die harde oefening begin.  
 
Die dames het tydens die Julievakansie „n 
Serenadekamp saam met die toekomstige dokters 
van Huis Olympus gereël. Die kamp was „n 
geleentheid vir hard oefen, maar ook „n tyd om 
nuwe vriende en goeie herinneringe te maak. As deel 
van die voorbereiding, het die Serenade-dames „n 
optrede op Play Network op SABC 3 gehad op 
8 Augustus.  
 
Die kombinasie van harde werk en passie het op 
13 Augustus vir die dames „n plek in die finaal 
verseker na „n uitstekende optrede in die Musaion. 
Die dames het met dieselfde passie en gees by die 
finaal opgetree waar hulle 2de geplaas is, net na die 
Serenade Nasionale wenners van Huis Curlitzia.  

 
 

MAGRIETJIE OPEDAG 
 

Op Saterdagoggend, 11 Oktober 2014, het 
voornemende eerstejaars en hul ouers, Magrietjie se 
jaarlikse Spikkelopedag bygewoon. Tydens die 
geleentheid het voornemende Spikkels die 
geleentheid gekry om kennis te maak met die Pienk 
Paleis. Die huisouers en HK is ontmoet, en Spikkels is 
ingelig oor wat om te verwag van die koshuislewe. 
Na verversings op die gras het almal in die 
ontspanningsaal bymekaar gekom waar die HK en die 
huisouers hulself formeel voorgestel het. „n Toer 
deur die koshuis en „n sessie oor koshuislewe het 
gevolg. Die Spikkels is ook die geleentheid gegun om 
die huisdrag aan te pas en te bestel vir volgende 
jaar. Na „n suksesvolle Opedag kan ons nie wag om al 
die Spikkels van 2015 te ontvang nie en sien ons uit 
na „n voorspoedige jaar wat voorlê! 
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Hierdie weergawe van die 

GrietGriet is saamgestel deur 

die redaktrise, Ushenta 

Naidoo. 

 

Word asseblief deel van die 

Magrietjie Alumni-groep op 

facebook 

https://www.facebook.com/g

roups/7131942833/ en volg 

ons op twitter @MagrietjieRES 

 

As u enige iets met ons wil 
deel, kontak ons gerus by 

magrietjie@up.ac.za 
Ons sien uit om van julle te 

hoor! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

TOTSIENS AAN DIE SENIORS 

 
Magrietjie se jaarlikse koshuisverlatersfunksie is op Donderdag, 23 Oktober 
gehou. Dit is altyd „n nostalgiese geleentheid wanneer die seniors terugkyk op die 
bydrae wat hul tot die koshuis gemaak het. Die aand se fokus is dus daarop om 
herinneringe te deel en na te dink oor hul jare in Magrietjie, op die vooraand van 
„n nuwe lewensfase.  
 
Die tema van die aand was “Pienk in Parys” en die sitkamer is getransformeer in 
„n asemrowende Paryse-toneel wat belig is met liggies en kerse. Dit was „n 
pragtige geleentheid vol sjarme en elegansie.  
 
Vier nuwe tradisies is geskep by hierdie jaar se afskeidsfunksie. Eerstens het die 
seniors vir die heel eerste keer in die geskiedenis, die Magrietjie-eed afgelê. 
Hierdie eed belowe lojaliteit aan Magrietjie asook om die waardes van die huis uit 
te leef in die toekoms. Tweedens het elke dame „n ballon ontvang waarop sy haar 
droom vir Magrietjie, asook haar droom vir haarself, moes skryf. Hierdie ballonne 
is in die voorportaal opgehang vir die hele huis om te sien. Die derde tradisie het 
die geleentheid geskep vir die seniors om iets waardevol agter te laat vir die 
nageslag in die vorm van „n tipe dagboek, waarin hulle hul gunsteling herinnering 
van Magrietjie moes neerskryf. Hierdie boek sal in die argief gehou word en 
jaarliks uitgehaal word by elke seniorafskeid, om vir die dames „n geleentheid te 
gee om hul stories en herinneringe daarin te deel. Laastens is „n nuwe 
afskeidsgeskenk aan elke senior dame gegee – iets tasbaars wat hul kan 
saamneem as blywende herinnering. Elke huisverlater het „n paar silwer oorbelle 
ontvang in die vorm van die Magrietjie blommetjie. Die opgewondenheid by die 
ontvangs van die geskenke het duidelike waardering getoon. Ons sê „totsiens‟, 
maar nie vaarwel nie.  Eenmaal-„n Magrietjie-altyd-„n-Magrietjie. Ons sien uit 
daarna om in die toekoms weer van julle te verneem. Ons beste wense vergesel 

julle. 

 

 

 

 

 

  

2014 IN OëNSKOU... 
 

By die jaarlikse Eksterne prestige, georganiseer deur TuksRes, het ons net 
weereens besef hoe geseënd Magrietjie die afgelope jaar was. Op Sportgebied het 
Magrietjie „n 3de plek behaal in die Sportkoshuis van die Jaar afdeling. Akademie 
het nie teruggestaan nie en ons was ook 3de in die Akademiese vorderingsafdeling 
wat toon dat die dames hul studies ernstig opneem. Magrietjie se Jool-
langtermynprojek het 1ste geëindig wat wys dat ons poging by die Syanqoba 
kinderhuis vrugte afgewerp het. Ons het hulle kombuis vergroot, „n groentetuin 
gevestig en ook „n kamer en badkamer uitgeverf. Ons het ook „n “klimraam” 
geskenk wat deur ons gebou is tydens jool, tesame met kos, speelgoed en ander 
benodighede. In die Koshuis van die Jaar kategorie het Magrietjie „n welverdiende 
3de plek ingepalm. Geluk aan al die Magrietjies, met „n spesiale woord van dank 
aan ons 2013/2014 HK. 
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