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“MARRIAGE IS GRAND, BUT DIVORCE IS A HUNDRED GRAND” 
 

Die zef-egskeiding van 19 Oktober het nuwe betekenis gegee aan die 
uitdrukking “marriage is grand, but divorce is a hundred grand.” Almal weet 
dat alle goeie dinge tot „n einde kom, maar soos elke geskeide dame weet: na 
GOED kom BETER… Daarom het ons, in plaas van roudrag, eerder soos “pool 
boys” en “cougars” aangetrek om vir oulaas die water te toets. 
 
Danksy Mopanie se 2015 Serrie en Koshuis van die Jaar-toekenning was 
Magrietjie amper heel jaar in die wittebroodfase. Ons was smoorverlief en baie 
trots, en die Joolverhouding was soos „n droom… tot Magrietjie geval het vir „n 
ander man.  

 
Magrietjie se Ienkvoog, Liani 
Louw, (in haar sonbril en 
serp), het almal by 
Livingstone‟s ontvang en 
verwelkom.  Sy was omring 
deur misterie want „n 
“cougar” dra nie haar hart 
op haar mou nie.   
 
Michéle Uys, Primaria van 
2015, het die troubelofte 

gelees en die strooimeisies en pienk gemeente het „n traantjie gepink. 
Michelle het haar hart uitgestort en nie teruggehou nie… anders as Mopanie 
wie se troubelofte besonder vaag was. Speedo‟s en beledigings gaan nie 
gewoonlik hand aan hand nie. (Wag, was daar Speedo‟s?!?!) Michéle het almal 
duidelik laat verstaan dat Magrietjie volgende jaar „n “ware man” soek en 
daarom lui daar saam met die doodsklok weer nuwe jool-huweliksklokkies! 
 
Magrietjie het vir oulaas met die “pool boys” van Mopanie geflirt, „n glasie 
geklink op die goeie tye, belowe om vriende te bly en die hond te deel. 
Mopanie moet egter mooi verstaan dat ons onderhandel tot op „n punt en dan 
raak ons gemeen. Ons deel nie vir Rommel nie, almal weet dit!  
 
Wanneer ons terugverlang na die 
goeie 2015 “Magtorro” jooltye, en ons 
sal, sal ons maar ons wense in 
Maroela se oor fluister, want almal 
weet: as Magrietjie vir die 
kredietkaart of absoluut enige iets 
anders vra, sal Maroela sê: “Ons Mag 
Mar!” 
 
Hou Magrietjie en Maroela se “Ons 
Mag Mar” joolpoging in 2016 dop! 

 

Die volgende GrietGriet 
sal in Maart 2016 
gepubliseer word.  

 
GrietGriet is also 

available in English – 
please let us know if 

you’d prefer the English 

version. 

 

Ons gelukwensinge aan 
Elmien Steyn, Primaria 
van 2013, wat Mev van 
Staden geword het op 
17 Oktober 2015. Ons 
wens jou en Wian baie 

jare se geluk en 

voorspoed toe. 

Foto: Bruidspaar, Wian en 
Elmien by Magrietjie se 

huisouers, André en Yolanda 
Jordaan 
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WELKOM SPIKKELS VAN 2016! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op Saterdag, 17 Oktober 2015 het Magrietjie 
ons jaarlikse Spikkel-Inligtingsdag gehad. Op 
hierdie pienk gevulde dag het die HK en die 
huisouers die toekomstige Spikkels van 2016 
vir die eerste keer ontmoet. Die HK het 
hierdie spesiale dag begin beplan van die 
oomblik wat hulle aangekondig is. 
 
Die aktiwiteite het weggespring met ŉ 
bekendstelling in die ontspanningsaal. Die HK 
het hulself aan die ouers en nuwe Spikkels 
voorgestel en hul portefeuljes verduidelik.  
 
Daarna is die Spikkelgroep in drie kleiner 
groepe 
opgedeel. 
Die groepe 
het toe drie 
“stasies” op 
ŉ rotasie-
basis 
besoek.  
 
Eerstens het die toekomstige Spikkels en hul 
ouers ŉ saal-sessie gehad waar die Ienkvoog, 
Liani Louw, en die huisouers hulle meer vertel 
het van Magrietjie en Spikkel-wees. Die 
tweede besoekpunt was die klerestasie. Hier 
kon die Spikkels hulle huisklere aanpas en 
bestel. Laastens is ŉ draai gemaak om al die 
fasiliteite te besigtig. Spikkels en hul ouers 
het die geleentheid gehad om die mooi 
Magrietjie van hoek tot kant te verken. 
 
Die dag was ŉ groot sukses en na al die 
aktiwiteite is die HK baie opgewonde oor die 
toekomstige Spikkels. Dit blyk of 2016 ŉ baie 
belowende jaar gaan wees. 

 

TUKSRES-TOEKENNINGS 
 

Die jaarlikse, gesogte, TuksRes, Eksterne Prestige 
Toekenningseremonie het plaasgevind op 
13 Oktober 2015 in die Rembrandtsaal. Ons het 
ons pienk trots gewys deur in ons huishemde op te 
daag. Elke Magrietjie meisie is toegejuig met die 
ontvangs van elke toekenning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magrietjie het die volgende toekennings ontvang: 
 
Sport: 

 Netbal Koshuistoekenning 

 Sportkoshuis van die Jaar (3de) 

Kultuur: 
 Interne Koshuis van die Jaar (1ste) 

 Eksterne Koshuis van die Jaar (2de) 

 Kultuurkoshuis van die Jaar (2de) 

Algeheel: 
 Koshuis van die Jaar (2de) 

 
Baie dankie HK 2014/2015 vir al julle harde werk 
en toewyding. Dit was alles die moeite werd. Ons 
is trots op julle! 
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“LIGTE...KAMERA... PRESTIGE” 
 

Magrietjie se jaarlikse Interne Prestige-toekennings het plaasgevind op 
24 Augustus 2015. By hierdie spoggeleentheid is erkenning aan Magrietjie se 
toppresteerders gegee op alle terreine: sport, kultuur, jool, akademie en 
laastens, maar verseker nie die minste nie, die Magrietjie van die Jaar en Spikkel 
van die Jaar (sien fotos van hierdie 2 spesiale Magrietjies aan die linkerkant). 
 
Die aand was „n semi-formele geleentheid met „n “outydse filmteater” tema. Die 
eregaste vir die aand, naamlik die toppresteerders asook die huislede, het die 
geleentheid gehad om volgens die tema aan te trek. Daar was ook heerlike 
verversings om aan te smul en die dames kon „n paar fotos neem met die 
beskikbare toebehore by die fotohokkie.  
 
Dit was soos altyd „n groot plesier om te 
sien hoe passievol die Magrietjie dames 
oor hulle koshuis is en wat hulle alles sal 
opoffer om hierdie pragtige koshuis te 
sien floreer. Die hoogtepunt van die aand 
was die aankondiging van die nuwe 
Huiskomitee en hulle portefeuljes. Die ou 
HK-lede het ook elkeen die geleentheid 
gekry om afskeid te neem van die huis. 
 
Interne Prestige is die een geleentheid waar die Huiskomitee en Huisouers dank 
en erkenning te gee aan die dinamiese en ambisieuse groep dames in Magrietjie; 
en 2015 was geen uitsondering nie. 
 
 

GEBIND DEUR TROTS – BOODSKAP VAN DIE NUWE HK 
 

In die fliek “Alice in Wonderland”, vra Alice vir die Kat: “Sal jy my asseblief sê 
waarheen ek nou moet gaan?” Dan antwoord die Kat: “Dit hang grootliks af van 
waarheen jy oppad is.” Wanneer Alice antwoord dat sy nie regtig omgee nie, sê 
die Kat: “Dan maak dit nie regtig saak waarheen jy gaan nie.” 
 
Om suksesvol te wees, moet jy weet waarheen jy op pad is; jy moet ŉ doelwit hê. 
Andy Stanley definiëer ŉ doel as: “ ŉ Prentjie in jou kop van wat kan wees, 
aangevuur deur ŉ passie van wat sal wees.” Tydens die HK se opleidingskamp, is 
die waarde van TROTS uitgelig 
as die fokus vir 2016 – met „n 
prentjie in ons koppe van wat 
kan wees en „n belofte om 
passievol te bly oor wat sal 
wees! 
 
As ŉ HK hoop ons om ŉ kultuur 
van trots in die koshuis te 
vestig. Ons gaan na 
uitnemendheid streef, maar 
steeds nederig bly. Ons wil hê 
dat elke meisie trots moet 
wees op haar koshuis, mede-Magrietjies, die HK en die belangrikste van alles, 
trots op haarself.  

 
Ons vra dat alle oud-Magrietjies 
ons ondersteun in PIENK TROTS in 
die komende jaar. 
 
Pienkgroete 
 
Christel Muller 
Primaria 2015/2016 

Sluit asseblief aan by die 

Magrietjie Alumni groep op 

Facebook 

https://www.facebook.com 

/groups/7131942833/ en volg ons 

op Twitter & Instagram 

@MagrietjieRES & @instagrietjie 

 

As jy enige nuus het wat jy met 

ons wil deel, kontak ons gerus by 

magrietjie@up.ac.za 

Ons sien uit om van jou te hoor! 

 

Hierdie weergawe van GrietGriet 

is saamgestel deur Jorica 

Vahrmeijer. 

Spikkel van die jaar: 

Ayabonga Sithole 

Magrietjie van die jaar: 

Liani Louw 

magrietjie@up.ac.za

