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IENKMELODIENK WENNERS! 

Ten spyte van die studenteprotesaksies, was vanjaar se WelkomWeek „n reuse 

sukses, met die enigste uitsondering dat meer aktiwiteite binneshuis in Magrietjie 

plaasgevind het. Die Spikkels kon bietjie later slaap, daarna het ontbyt gevolg en 

dan het 'n dag vol prettige groepsaktiwiteite soos binnenshuise sport, Grietjie 

Piggy en natuurlik, Ienkmelodienk oefeninge gevolg. Die Spikkels was 

optimisties, passievol en het 'n paar oulike danspassies ten toon gestel. Hulle het 

daarin geslaag om hulle pad reguit in die harte van die HK in te huppel! Die 

Spikkels het die week op 'n hoë noot geëindig met hul “Ouma-tema” vir 

Ienkmelodienk. Hulle het al die Tukkies gewys dat ouderdom nie ter sake is nie 

en dat dit jou nie hoef terug te hou nie. Die Spikkels het letterlik stof in die oë van 

die kompetisie geskop deur nie slegs net die Damesafdeling van die 

Ienkmelodienk te wen nie, maar ook as Algehele wenners op die aand gekroon te 

word. 

 
 

“ONS MAGMAR” - vir ŉ wen 
Die 2016 oorhoofse Jooltema was 

"Op vakansie", en so het die Jool 

HKs Dalreé de Lange (Magrietjie) en 

Gerhard Farrell (Maroela) die 

geleentheid aangegryp om die hele 

wêreld plat te reis in 80 dae. Die 

Magrietjie en Maroela jool-

vennootskap (bekend as "Ons 

MagMar") het die in-huis tema van 

"Parys na Sydney – van die woud na 

die strand”, baie suksesvol 

uitgebeeld. Ten spyte van die kort 

Joolverlowing het dié twee koshuise Tuks gewys dat hulle 'n krag-paartjie is om 

mee rekening te hou, aangesien die joolvennotskap baie suksesvol afgesluit is. 
Die Joolkomitees het koppe bymekaar gesit en na baie middernagsessies en 

spanwerk het "Ons MagMar" dit afgetrek. Na weke van beplanning en harde 

werk het die vlot presies gelyk soos wat beplan was. Hierdie vennootskap was 

gebou om te hou met die Wen Joolvlot trofee as bewys! 

Dit wys jou net: “Ons MagMar!” 

Die volgende GrietGriet sal 
in Julie 2016 gepubliseer 

word.  
 

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

would prefer your copy in 
English. 
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SEMI-WEEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na Magrietjie se opeenvolgende twee weke van 

oorwinnings in Ienkmelodienk en Jool, het Mags se 

tweede-jaars of eerder Semi‟s vir niks teruggestaan 

nie en skop hul die week af met 'n knal! 

Maandagaand, 8 Februarie het die semi-voog, 

Mathuso Cibi, die Semi‟s vermaak met 'n 

inspirerende toespraak oor eenheid. Sy het hulle 

verseker dat hulle nie net 'n ongelooflike week gaan 

hê nie, maar dat hulle saam as susters sou groei. 

Daarna het Mamma en Pappa Pienk die 

belangrikheid van 'n gesonde balans tussen pret en 

akademie beklemtoon. Ten slotte het die Primaria, 

Christel Muller, Magrietjie trots en susterskap 

aangemoedig. Na afloop hiervan het die kleurvolle 

geklede Semi‟s die dansvloer betree as ŉ 

aanduiding dat die pret begin het. Die eenheid 

tussen die Semi‟s het die atmosfeer gevul en met 

die reëndruppels wat rustig buite geval het, was dit 

duidelik dat die Semi‟s van 2016 dit dié jaar gaan 

laat reën.  

 

In plaas daarvan om die Spikkels Dinsdag na 'n 

speelgoedwinkel toe te vat, het die Semi‟s besluit 

om hul nuwe sussies as gelykes te behandel. Die 

Semi‟s het die Spikkels uitgedaag vir 'n 

vlugbalwedstryd en „n rondte “musical chairs”. Die 

Semi‟s het albei wedstryde in die eerste rondte 

gewen. So kon hulle die Spikkels wys wie is baas 

van die plaas, maar hul oorwinnings was van korte 

duur. Die Spikkels het toe hul A-span ingestuur en 

het die bordjies verhang tydens die tweede rondte. 

Die "Do you love your neighbour" wedstryd is ook 

deur die Spikkels gewen. Een van die hoogtepunte 

van die dag was beslis die kreatiewe en oulike krete 

van die Semis en Spikkels. Dit was egter duidelik 

na afloop van die Semi‟s se “Huppel” dat die 

Huppel liedjie altyd die beste oorlogskreet sal wees. 

#HuppelLikeChamps. 

 

Wie het mans nodig as jy susters het? 

Woensdagaand het die Semi‟s Tennessee 

stormgeloop en die plek behoorlik PIENK geverf! 

Ten spyte van al die uitdagings, het die Semi‟s 

mekaar rug-aan-rug ondersteun van die ingang tot 

op die dansvloer! Die Semi‟s se danssirkel het die 

noue vriendskapskring wat onder die dames bestaan 

gewys, en met goeie pret en musiek was die aand 

inderdaad 'n onvergeetlike een! 

 #CheersToTheSisterhood. 

 

Een van die beste aktiwiteite van die week was by 

verre die fliekaand. Donderdagaand het die Semi‟s 

die ontspanningsaal oorgeneem met hul komberse 

en matrasse. Tussenin het hulle rustig springmielies 

geëet en sap gedrink terwyl hulle die klassieke 

rolprent, "She‟s The Man" gekyk het. Wat is beter 

as om jou jeugjare te herleef saam met jou susters? 

Met die lag in 

die lug, was ou 

vriendskappe 

versterk en 

nuwe 

vriendskappe 

gevorm - en 

die res, wel dit 

is geskiedenis.  

 

“DAAR IS GEEN BETER VRIEND 
AS ŉ SUSTER NIE” 
"Suster" – byvoeglike nw [sus-ter] 

'n Persoon wat daar is wanneer jy haar nodig het; 

iemand wat jou sal vang wanneer jy val; 'n skouer 

om op te huil; iemand om saam te lag;; die 

belangrikste, 'n suster is altyd 'n vriend. 
 

Gedurende die week van 22 tot 27 Februarie het 

Magrietjie hulle eerste “Suster-week” gehad. Die 

dames het almal deelgeneem aan die zoepweek wat 

beteken het dat hulle mekaar verras het met 

allerhande kreatiewe en buitengewone geskenke. 

Jy kon 'n groot sus, klein sus of selfs beide kry, 

afhangende of jy iemand ouer of jonger as jy kon 

vind. Die susters is op Donderdag, 10 Maart 

aangekondig en almal was baie opgewonde met hul 

nuwe susters! Ons eerste Suster-gebeurtenis het 

plaasgevind op 3 April waar 

elkeen ŉ ongelooflike dag beleef 

het.
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 ŉ SKEMERKELK-DINEE 

 

Opgetooi in pragtige swart rokkies 

het Magrietjie se Semi‟s hul vere 

reggeskud vir „n stylvolle Semi-

skemerkelk dinee. Dit was die 

aand van “007 swart-en-wit” as 

tema gekenmerk met styl, hoë 

hakkies en martini kristalglase. 

Die Semi‟s het die aand omgedans 

op kampus. Dit was voorwaar „n 

aand om te onthou met musiek, 

stylvolle dekor en skemerkelkies - 

‟n egte Magrietjie dinee ervaring. 

Daar was verskeie geleenthede om 

pragtige fotos te neem wat 

natuurlik deel uitmaak van elkeen 

se sosiale media portefeulje. Die 

Semi‟s het hulle Pienk trots 

uitgestal en met hul sjarme die 

harte van Taaibos, Maroela, 

Mopanie, Kollege, Olienhout en 

Sonop verower - natuurlik slegs 

dié wat gelukkig genoeg was om 

deel van die uitsoekgroepie mans 

op die aand te wees! Elke Semi 

het ook „n baie spesiale geskenkie 

gekry om die aand te onthou – „n 

pragtige sleutelhouer met 

Maergrietjie en die woorde “Semi 

2016” daarop gegraveer. Hierdie 

geskenk was spesifiek om elke 

dame spesiaal te laat voel in die 

oorgang van Spikkel na „n lieflike 

Semi. So het elkeen die waardes 

van trots, aanvaarding, 

eienaarskap, wedesydse respek, 

integriteit en die beste jy, na vore 

gebring. Al hierdie eienskappe 

gekombineer is wat elke Semi „n 

waardige Magrietjie dame maak. 

„n Baie spesiale woord van dank 

aan Semi HK Mathuso vir al haar 

harde werk om die aand „n 

onvergeetlike ervaring te maak. 
 

SEWE-AAN „n-KANT 
RUGBY 
Vir die eerste keer ooit het Tuks 'n 

vroue raakrugby-toernooi gehou. 

Die Magrietjie span het drie 

wedstryde gespeel. Die eerste 

wedstryd is gespeel teen Tuks 

Village. Siende dat dit ons eerste 

was, het die dames nog nie hulle 

ritme lekker gevind nie en 

ongelukkig die wedstryd 3-0 

verloor. Die Mags span het toe 

koppe bymekaar gesit en besluit 

op 'n nuwe wedstrydplan met die 

hulp van Tuks-rugbyspeler 

Lourens Weyer. 

Met hierdie nuwe wedstrydplan 

het die Magrietjie span die res van 

hulle wedstryde oorheers. Die 

tweede wedstryd was teen Inca en  

Magrietjie het hierdie wedstryd 

gemaklik 5-0 gewen.  

Vir die laaste wedstryd het 

Magrietjie teen Erika gespeel. Dit 

was 'n harde wedstryd, maar met 

ongelooflike verdediging aan 

Magrietjie se kant het ons daarin 

geslaag om 'n laaste oorwinning 

vir die dag te verseker en klop 

Erika 3-1.  
Die dames het hierdie nuwe 

toevoeging tot die sportkalender 

baie geniet en Magrietjie sal 

definitief volgende jaar weer 

deelneem.  

 
UIT ONS SKATKIS 
Gee gerus vir ons terugvoer op 

hierdie nuusbrief of vertel ons watse 

nuus jy graag sal wil kry. Stuur ‟n 

epos aan magrietjie@up.ac.za. 

 

Hierdie uitgawe van Griet 

Griet is saamgestel deur die 

redakteur, Jorica 

Vahrmeijer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit gerus by die Magrietjie 

Alumni groep op Facebook 

https://www.facebook.com/

groups/7131942833/ en 

volg ons op Twitter en 

Instagram @MagrietjieRES & 

@instagrietjie 

 

Indien u enige nuus het om 

te deel, kontak ons by 

magrietjie@up.ac.za 

Ons sien uit daarna om van 

jou te hoor! 

HET JY ENIGE OU 
MEUBELS? 
 
Meeste van die 
gemeenskapelike areas in 
die woonstelle op elke 
vloer het geen meubels 
nie. Indien jy van enige ou 
meubels ontslae wil raak, 
stuur asb ‟n epos aan 
magrietjie@up.ac.za om te 
reël dat ons dit by jou kom 
afhaal. HELP ONS groot 
asseblief om die leë 
spasies op elke vloer te 
vul! Enige banke, stoele of 
koffietafels sal wondere 
doen om ons woonstelle in 
mooi en leefbare spasies 

te omskep! 
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