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HUISWEEK 2016 
 
Huisweek 2016 het afgeskop met 'n opwindende opening op Sondag 17 Junie, 
bestaande uit die jaarlikse Joolprojekbekendstelling, fotokompetisie, lofprysing en 
aanbiddingsessie, en natuurlik, „n massa-huppel.  
 
Maandag se feestelikhede was vloersport met die tema van superhelde. Vloer 5 het 
gewen deur Mags te wys hoe Supersport lyk. Maandagaand het Magrietjie „n 
massabyeenkoms by Arcade Empires gereël saam met 13 koshuise waar daar aan 'n 
BierPong toernooi deelgeneem is. Dinsdag het die dames hul biertema voortgesit en 
SAB saam met Sonop besoek om meer oor die brou van bier te leer. Direk na dié 
uitstappie het die Magrietjies saamgekom vir die “Big Sis Little Sis” spele. Hier het 
elke susterpaar in die “minute-to-win-it” gespeel. 
 
Woensdag het ons die reserwes aangevul deur op die Aula grasperk vir die Steers 
Wacky Woensdag Burger spesiale aanbieding byeen te kom. Asof die burgers nie genoeg 
was nie, het die Seniors die aand hul eie Senior-braai gehad.  
 
Pienk Donderdag het afgeskop met „n massa-huppel tydens sonopkoms en sodoende ons 
groen (van jaloesie) bure wakker gemaak. Die aand het al die Magrietjie dames saam in 
die eetsaal geëet, waarna die Mnr Magrietjie kompetisie plaasgevind het. Die tema van 
hierdie jaar se Mnr Magrietjie was "Bouers! Stuur die man om te werk”. Die mans wat 
deelgeneem het, het 'n paar dames se harte gesteel met hul sjarme en loopplank-
passie. 
 
Vrydag het ons ons batterye herlaai deur te begin met „n jogaklas om 06:00 op die 
grasperk. Dit is gevolg deur „n heerlike bederf waar Dischem Beauty Salon na 
Magrietjie gekom het om die Mags dames spesiale hand-, gesig- en voetbehandelings te 
gee. Vrydagaand het die groot TUKS Kaskar wedren plaasgevind.‟n Groep van 70 
Magrietjie dames het die wedren ten volle geniet en het hulle alles gegee om die 
bestuurders veilig oor die wenstreep te kry.  
 
Saterdagoggend het Magrietjie se Senior en Spikkel netbalspanne in die TUKS Netbal 
uitspeelwedstryde gespeel. Die Spikkelspan het algeheel 1ste gekom en die Seniorspan 
algeheel 2de. Hul het toe vining huiswaarts gekeer om vir die Informele dinee reg te 
maak met „n „1900s‟ tema.  
 
Met die einde van huisweek in 
sig, het Sondag afgeskop met 
Pajama-kerk in die 
ontspanningsaal waar die fliek 
“Father of Light” gekyk is. 
Daarna het Mags vir die 
gemeenskap teruggegee deur 
'n klomp komberse vir die 
minder bevoorregte mense in 
die Hatfield omgewing uit te 
deel.  
 
In retrospek was die week 'n 
reuse sukses met dames wat 
gereed was vir die semester 
wat voorlê!  

 

Die volgende GrietGriet sal 
in November 2016 
gepubliseer word.  

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

would prefer your copy in 
English. 

SAB besoek 

Speletjiesaand 

Spikkel netbalspan wenners 
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Magrietjie “bekruip” die Serrie-finaal 
 

 
 

Na haarfyn beplanning, maande van oefen, twee 
geslote naweke en 'n paar motiverende toesprake was 
Magrietjie gereed om te wys wat hulle Serrie 2016 kan 
bied.  
 

Op Maandag 9 Mei het 'n groep van 92 Mags dames die 
“prelims” by die horings gepak en hul “Stalker”-tema 
roetine 11 keer na mekaar uitgevoer. Met treffers soos 
“You‟re the one that I want” uit die film Grease en 
“Bad Blood” gesing deur Taylor Swift, het die dames 
hul lywe gewikkel. Vanjaar se Serrie was 'n unieke en 
„n ”hoë-oktaan” ervaring waar die dames sweet, bloed 
en trane ingesit het vir „n skouspel soos min. 
 

Magrietjie het “prelims” gewen asook die beste tema 
van al die koshuise, en so hul pad oopgekerf na die 
finaal in die Amfiteater. Alhoewel ons nie die finaal 
gewen het nie, was ons weereens aangewys as “beste 
tema” wenners. 
  
'n Spesiale woord van dank aan Cherise Lombaard, die 
Kultuur Ekstern HK, vir die tyd en moeite wat sy ingesit 
het om so 'n spesiale produksie op die planke te bring. 
Die Mags dames waardeer dit opreg! 
 

 
 

Van bottelprop tot rystoel 
 

Vir ons korttermyn Joolprojek het ons besluit om die 
Sweetheart Foundation te help. Hierdie organisasie se 
missie is om minder bevoorregtes in verskillende 
gemeenskappe te help. Hulle doen dit deur rystoele te 
voorsien aan die wat dit nie kan bekostig nie, ten einde 
aan hierdie gebruikers onafhanklikheid te gee. 
 

Hierdie organisasie vra vrywilligers om bottelproppe en 
broodsakkies se knippies te versamel wat dan herwin 
kan word in ruil vir rystoele. Rystoele is een van die 
mees algemeenste hulpmiddele om persone met „n 
beperking van persoonlike beweeglikheid te help. Tog 
sien ons dat duisende Suid-Afrikaners gestrand sit en op 
gesinslede staatmaak om hul rond te dra. Die 

Sweatheart Foundation glo dat „n rystoel „n basiese 
menslike reg is.  
 

Dus, ons korttermyn Joolprojek vir hierdie jaar was 
“Tops N Tags” wat vereis het dat ons 450kg 
botteldoppies en broodknippies moes insamel. Dames 
kon elke dag hul proppies in die houers by die hysbakke 
gooi. Toe ons die verlangde hoeveelheid ingesamel het, 
het ons „n rystoel gekry wat ons nou kan toeken aan „n 
persoon van ons keuse. Herwinning is ook „n tema van 
TuksRes en TuksRAG, en sodoende is hierdie projek 
binne die doelwit van die universiteit se groenprogram.  
Magrietjie het 
uiteindelik 
meer as 500kg 
se doppies en 
knippies 
bymekaar 
gemaak en sal 
die rystoel aan 
die einde van 
die jaar 
oorhandig.  
 

Camerata aandkonsert 
 

Vir die eerste keer ooit het die Tuks Camerata koor 'n 
koshuiskonsert aangebied en het Magrietjie die eer 
gehad om as gasheer op te tree. Camerata is 'n 
Acapellakoor wat wêreldbekend is en vertonings van 'n 
baie hoë standaard lewer.  
 

Donderdagaand, 21 April het Magrietjie hul deure 
oopgemaak vir besoekers van alle ouderdomme. 'n 
Skare mense het opgewonde Magrietjie se eetsaal 
ingestorm. Springmielies en warm sjokolade-drankies 
was te koop om verder gees te bou. Groepe vriende het 
gou die sitplekke beset en verskeie paartjies het selfs 
piekniekmandjies gebring om tydens die vertoning te 
geniet.  
 

Die atmosfeer was romanties en spesiaal met slegs 'n 
paar kolligte op die kunstenaars terwyl kersligte in die 
agtergrond geflikker het. Dit het die perfekte toneel 
geskep vir wat voorgelê het. 
 

Vir die opening van die konsert het Magrietjie 5 
verhoogitems gelewer – alles deur Magrietjie dames 
saamgestel. Die optredes het gewissel van opera tot 
„rap‟. 
 

Hierna het Camerata begin met slegs 'n paar van hul 
talentvolle lede en het hulle onmiddellik die skare se 
aandag vasgevang. Die gehoor is betower en het in 
verwondering na die uitvoering voor hulle gestaar. 
 

Een vir een het die ander lede van Camerata aangesluit 
en die lug gevul met hul engel-stemme vir 'n konsert 
van „n uur.  
 

Dit was voorwaar ongelooflik! 
Dankie Tuks Camerata! 
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 Die 012 – verken jou stad 
 

Op 26 April het Magrietjie en Taaibos 
bymekaar gekom om een van die 
grootste kultuurgebeurtenisse wat 
Tuks gesien het te hou. 
 

Pretoria se skakelkode is 012 en met 
die Pretoria-tema het die kultuurdag 

bekendgestaan as “Die 012”. 
Om af te skop het die gebeurtenis 
ons verby 'n paar van Pretoria se 
ikoniese landmerke geneem soos die 
Uniegebou en die Voortrekker-
monument waar ons geleer het van 
hul betekenis en gebruik. 
 

Daarna het ons na die Springbok 
sportkroeg gegaan waar ons 
deelgeneem aan 'n “pop quiz” oor 
Pretoria en sy ryk geskiedenis. Na 
afloop van dié akademiese aktiwiteit 
is ons na die Jolly Rogers waar die 
kultuuraand tot „n einde gekom het. 
 

Totsiens van die Primaria 
Sheryl Paul, ‟n internasionale 
berader vir angs het ‟n artikel 
geskryf oor die manier om iemand 
lief te hê en die volgende gesê: “Alle 
mense het dieselfde diep verlange: 
om te ken en geken te word, om lief 
te hê en om liefgehê te word, om 
konneksie sonder grense te ervaar en 
uitdrukking sonder sensors. 
 

Ek het ‟n ruk gelede ‟n gesprek oor 
transformasie bygewoon waar die 
volgende vraag gevra is: “Jy word 
môre oggend wakker en is heeltemal 
gelukkig met jou koshuis en die 
manier waarop dinge daarbinne 
gebeur. Wat het verander?” Een 
woord het in my gedagtes opgekom: 
LIEFDE. 
 

Ek dink enige persoon wat in die 
koshuis bly sal bereid wees om met 
die klein probleempies en verskille 
saam te leef, as dit oorskadu word 
deur ‟n sambreel van onvoor-
waardelike liefde - die tipe liefde 

waarna Sheryl Paul verwys in haar 
artikel. Hierdie is ‟n baie idealistiese 
antwoord op die vraag wat ook ‟n 
groot hoeveelheid uitdagings bied. 
Dit is egter hierdie soort liefde wat 
ek in my HK groep ervaar het. 
 

Almal is dit gegun om te verskil van 
opinie, om hartgebroke te wees en 
ook ‟n bietjie onbedoelde 
teleurstelling te ervaar. Die enigste 
ding wat nooit verander het nie, was 
die bereidwilligheid om ‟n mede-HK 
lid se belange voor jou eie te stel. 
Om mekaar lief te hê selfs in dié tye 
waar ons van mekaar verskil het of 
teleurgesteld was. 
 

Hierdie is die liefde wat ek in 
gedagte gehad het toe ek die 
transformasie vraag moes antwoord.  
 

My wens vir Magrietjie soos ek 
hierdie hoofstuk van my lewe afsluit, 
is dat elke meisie wat deur hierdie 
koshuis se deure stap ‟n geleentheid 
sal kry om hierdie alles-aanvaarde 
liefde te ontvang, asook te gee. Dat 
die meisies hulle harte en gedagtes 
sal oopmaak om mekaar te leer ken, 
mekaar te verstaan en vir mekaar 
om te gee. Deur al die moeilike tye 
hierdie jaar, deur al die 
ongelukkigheid en kwaad-gevoelens 
op ons kampusse, was dit hierdie 
liefde wat ons deurgedra het en elke 
sekonde van HK wees die moeite 
werd gemaak het! 
 

Wanneer mens iemand liefhet op die 
manier wat Sheryl Paul dit beskryf, 
loop jy die risiko om seer te kry, 
verwerp te word, bespot te word en 
om hartgebroke aan die ander kant 
uit te kom met die gedagte dat jy 
"nie genoeg" is nie. Maar die oomblik 
wat jy die risiko aanvaar en honderd 
persent onvoorwaardelik liefhet, sal 
die vrugte wat jy pluk dit alles die 
moeite werd maak!  
 
In die woorde 
van Moeder 
Teresa:  
 
“If we have 
no peace, it 
is because 
we have 
forgotten 
that we 
belong to 
each other.” 
 
Christél Muller 

UIT DIE SKATKIS... 
 

Magrietjie is trots om te 
sien hoe die oud 

Magrietjies blom in hul 
lewens buite Magrietjie. 

Dr Bianca Verlinden, 
Spikkel 2006, is deur die 

Nasionale Navorsingstigting 
(NNS) gekies as een van 

twee 
uitmuntentende jong 

navorsers wat Suid-Afrika 
in Maart by die agtste 

HOPE-vergadering 
saam met Nobel-

pryswenners in Tsukuba, 
Japan verteenwoordig het. 

 

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 


