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Die volgende GrietGriet 
word uitgegee in Julie 

2015. 
 

GrietGriet is also available in 
English – please let us know if 

you’d prefer the English 

version. 

 
DEUR DIE OЁ VAN ’N SPIKKEL 
 

Ek het nog nooit van die kleur Pienk gehou nie. My worsteling daarmee is 
waarskynlik afkomstig van een of ander kleintyd herinnering. „Magrietjie‟ het vir 
my absoluut geen aantrekkingskrag gehad nie. Ek kon die naam nie eens 
uitspreek nie. Met die ontmoeting van ons lieflike HK moes ek gou afstand doen 
van hierdie vooroordeel ten opsigte van my toekomstige huis. 
 
Woorde kan nie beskryf hoe besig Welkom-week vir die Spikkels van 2015 was 
nie. In teenstelling met die vorige twee maande vakansie se min tot geen 
aktiwiteite, het dae skielik 6vm begin en 11nm geëindig. Afgesien van die 
uitputting was hierdie dae propvol kosbare lesse oor Magrietjie se tradisies, insig 
in die lewens van ons mede-Spikkels en talle geleenthede vir selfontdekking. 
Vriendskappe het onwillekeurig begin vorm, die „susterskap‟ wat vir baie van ons 
slegs mities voorgekom het, het kort voor lank ons wese deurvleg en hegte bande 
gevorm. Ons is blootgestel aan verdere vriendskappe tydens middagete met 
manskoshuise en natuurlik die ietwat ongemaklike “sleepaksies”. Die hoogtepunt 
van hierdie week was Ienkmelodienk, selfs al was bloed, sweet en trane (nie 
regtig nie) in oorvloed tydens die oefeninge. Die eindproduk het vir „n 
welverdiende tweede plek gesorg en was beslis een van ons mooiste 
herinneringe. 
 
Joolweek het in sy volle glorie aangebreek en dit was, soos beloof, hope pret. Dit 
was „n ongelooflike voorreg om iets sinvol te doen vir die gemeenskap en 
terselftertyd die geleentheid te hê om die nuutgevormde vriendskappe tussen die 
Spikkels en Peppies van Mopanie te koester. Die energie tussen hierdie twee 
koshuise het vir groot entoesiasme gesorg. Die 2015 Jooloptog was beslis een van 
die mees opwindende gebeure waarin ons kon deel. Dit was „n oomblik van groot 
trots toe ons ons vlot, wat die vrug van ure se werk was, kon aanskou. Ons het 
ook groot bewondering gehad vir die ander koshuise se inisiatief en inspanning. 
 
Alhoewel ek steeds aanpas by die oorweldigende hoeveelheid Pienk wat my 
daagliks omring, weet ek nou hoe dit voel om „n Magrietjie te wees en dink ek 
die volgende aanhaling som my gevoel goed op: “Mense assosieer gewoonlik die 
kleur Pienk met swakheid en naïwiteit, maar ek assosieer hierdie kleur met die 
mooiste dele van my dag... Pienk is sterk en wonderlik.” 
 
Ayabonga Sithole (2015 Spikkel) - vertaal 
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JOOLWEEK VIR MAGTORRO 

Dit was ‟n wonderlike ervaring om saam met die mans 
van Huis Mopanie Joolweek te geniet en die MagTorro 
vennootskap het floreer in 2015! Jool is aangepak met 
baie entoesiasme en energie. Tyd is spandeer aan 
vlotbou vir die tradisionele Jooloptog sowel as kort-
termyn projekte by onder andere Siyanoqoaba Naskool-
sentrum en KANSA tydens die week. Die oorhoofse 
jooltema vir 2015 was Feeste oor die Wêreld, met 
MagTorro se individuele tema as “Kaapse Klopse” wat 
die enigste eg Suid-Afrikaanse tema was. Die 
hoofkomponente van die vlot het ingesluit ‟n Kaapse 
Klopse man wat die “Banjo” speel, asook ‟n saksofoon 
en tamboeryn kombinasie. Daar was ook ‟n Kaapse 
Klopse orkes bo-op die vlot wat musiek verskaf het. Die 
vlot was goed afgewerk, kleurvol en het ‟n impak 
gemaak op almal. Ons kon nie meer gelukkig gewees 
het met die finale produk nie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELKOM-WEEK ’N REUSE SUKSES 
Welkom-Week het afgeskop met die aankoms van 
die Spikkels van 2015, en soos elke jaar tevore, het 
hulle aangekom met blink oë, gretig om hul nuwe 
avontuur te begin by Huis Magrietjie. 
 
Die avontuur van die Welkom-Week begin op die dag 
wanneer hulle sak en pak intrek by die koshuis. Die 
Spikkels het aangekom, vergesel van hul ouers, gereed 
om uit te pak en om reg te maak vir die jaar wat 
voorlê. Die hartlike verwelkoming deur die HK en die 
huisouers het almal dadelik op hulle gemak gestel.  

Die oggend was vol opwinding met uitpak, inpak en 
swaar dra aan al die bagasie. Nadat almal nes geskop 
het, het die ouers in die ontspanningsaal bymekaar 
gekom vir 'n formele verwelkoming deur die huisouers 
en HK. Na afloop hiervan het die tyd om te groet 
aangebreek, 'n bitter-soet oomblik vir elke ouer en 
dogter. 
 
Die Spikkels het die res van Welkom-Week volgens die 
amptelike program goed besig gebly. Ná die 
akademiese program gedurende die dag op kampus, het 
hul teruggekeer na Magrietjie toe om die aand met 
koshuisaktiwiteite deur te bring. Hulle het fluks geleer 
aan Magrietjie liedjies, voorberei en geoefen vir 
Ienkmelodienk en reggemaak vir elke aand se sosiale 
skakeling met die manskoshuise. 
 
Die week was volgepak met aktiwiteite en elke oomblik 
is gebruik om die dames voor te berei vir die akademie, 
vertroud te maak met Magrietjie tradisies en om hulle 
tuis te maak met hul nuwe huis en omgewing. 'n Groot 
gedeelte van die week het daarop gefokus om „n 
groepsgevoel tussen die Spikkels te ontwikkel asook die 
skep van 'n sterk gevoel van eenheid onder die groep. 

 
IENKMELODIENK WEEREENS TOPS! 
Die Spikkels van 2015 het vanjaar aan die 
Ienkmelodienk interkoshuis kompetisie deelgeneem 
waar hulle algeheel „n tweede plek behaal het. Die 
Spikkels, onder die leiding van vanjaar se kultuur 
ekstern, Larissa Venter, het in „n kort tydperk van ses 
dae met „n meesterlike optrede vorendag gekom. Die 
Ienkmelodienktema was “Strooimeisies” wat kreatief 
saamgestel is deur goue treffers van Grease tot 
moderne liedjies deur Katy Perry. Die instrumentele 
begeleiding deur die Spikkels se eie orkes is aangevul 
deur unieke danspassies deur die Spikkelgroep. Die stuk 
was „n pragtige samestelling van diverse kulturele 
liedjies wat gewissel het tussen, Afrikaanse, Engelse en 
tradisionele Afrika-liedjies. Die Spikkels het Magrietjie 
inderdaad baie trots gemaak en ons huis se naam hoog 
gehou! Die toekoms van Magrietjie lyk inderdaad blink 
in die hande van ons nuwe Spikkelgroep.  
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ONS PROE CHIBUKU 
Magrietjie en Olienhout het gedurende Februarie „n uitstappie na die Suid-
Afrikaanse Brouerye onderneem, waar ons „n gesamentlike akademiese toer oor 
die geskiedenis en die maak van bier meegemaak het. 
 
Die toer het „n reeks wêreldgeskiedenis brokkies gewys - spesifiek met die fokus 
op bier se aandeel gedurende sekere tydperke. Toerlede kon in „n nagemaakte 
Afrika nedersetting tradisionele sorgum bier, of “chibuku” proe. Ons is ook 
blootgestel aan hoe bier in Brittanje gemaak is. Daarna het ons „n bier in „n 
Victoriaanse kroeg geniet en „n tipese “shebeen” ervaar. Die proses van biermaak 
is ook aan ons verduidelik en ons kon selfs aan van die bestanddele soos hops, 
proe.  
 

RIO SE STRANDE 

Magrietjie se eerste kultuurgebeurtenis vir die jaar het plaasgevind op 
28 Februarie saam met die “Republiek van Olienhout”. Die tema vir die dag was 
"Beaches of Rio", met 'n feestelike tropiese atmosfeer en die son wat helder 
geskyn het, was dit „n dag wat gelyk het of dit een gaan wees om te onthou. Die 
dékor het die gaste na Rio de Janeiro gevat, met verskeie swembaddens omring 
met seesand net soos 'n regte Brasiliaanse strand. Die DJ het 'n verskeidenheid 
musiek gespeel terwyl die skares gesing en gedans het. Binne die arena was 
verskeie aktiwiteite aangebied, onder andere Limbo, volleyball en frisbees. Daar 
was ook verskillende strandstalletjies, elk met 'n eie tema gegrond op 'n strand in 
Rio. Die stalletjies was versier met tradisionele maskers en tropiese vrugte, wat 
later as glase vir drankies gedien het. Die dag was 'n groot sukses en daar was net 
positiewe terugvoer van almal wat dit bygewoon het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DIE PRIMARIA SE PEN 
Toe ek vir Primaria gestaan het was dit omdat ek „n 
verskil in Magrietjie wou gemaak het. Ek wou elke 
meisie om my begeester. Die oomblik wat die nuwe 
HK verkies is, het dit spontaan tot nuwe idees en 
nuwe gebeurtenisse gelei. Wat ek baie graag 
hierdie jaar wil bereik, met die hulp van elke HK 
lid, is om die hele huis te begeester.  
 
Dit is so belangrik dat die meisies deelneem en die 
ware gevoel van vriendskap beleef deur deel te 
wees van alles wat ons doen. Magrietjie het ‟n 
goeie naam opgebou deur voortdurende sukses en 
prestasie, en ons wil dit baie graag so hou. Ek het 
volle vertroue in my HK groep. Ons is reg om die 
ekstra tree te neem, om „n verskil te maak en om 
almal Pienk-passie te laat ervaar in 2015.  
 

Primaria, Michéle Uys 
 

Hierdie uitgawe van 
GrietGriet is saamgestel deur 
redaktrise, Ushenta Naidoo.  

 
Skakel in by ons Magrietjie 
Alumni groep op Facebook 

https://www.facebook.com/gr
oups/7131942833/ 

en volg ons op twitter 
@MagrietjieRES 

 
As jy enige nuus met ons wil 

deel, kontak ons by 
magrietjie@up.ac.za 

Ons hoor graag van jou! 

Die Serrie finaal is op 
15 Mei! Die volgende 

nuusbrief sal meer oor die 
Serrie-wenners deel. Ons 
vertrou dat die maande se 
oefening die nodige vrugte 
sal afwerp. Hou alle duime 

vas vir die Serrie dames! 


