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MAGRIETJIE IS 30! 
 

Getooi in pienk, swart en wit vintage, gekroon met „n kardoitjie of „n klassieke hoed, so het die 

Magrietjies feesjaar stylvol geopen op 26 Maart 2012. 30 Jaar tevore het Magrietjie haar deure 

vir die heel eerste keer op hierdie dag oopgemaak en daar is besluit om dié datum te gebruik vir 

die onthuldiging van die 30ste feesjaar-gedenkplaat. Franse jazz musiek het in die agtergrond 

gespeel terwyl Magrietjies bymekaar kom op die blad (aanloopbaan) en hulself help aan „n 

vrugtekelkie of glasie sjerrie.   

 
„n Gesellige atmosfeer heers terwyl daar gewag word vir die eregaste om te arriveer. Die 

Direkteur van Koshuisaangeleenthede en –akkommodasie Prof Roelf Visser, TuksAlumni 

verteenwoordiger Jacqui Pietersen, eerste Primaria Zelda de Kock (née Stone) en 1982 

Binnehuisversiering HK Olwen Jacobs (née Worringham), „n paar lede van die TuksRes personeel 

en ons huisouers woon die spesiale geleentheid by. Na die toesprake van prof Visser, ons 

Primaria Esbé van Zyl en die Feesjaar HK Sunette Botha, word die bedankings deur die 

huismoeder Yolanda Jordaan (alias Mama Pienk) gedoen. Kort daarna verdwyn die HK en 

feeskomitee na die sitkamer toe... Hulle gaan haal die 335 pienk helium balonne wat binnekort 

deur die Magrietjies en gaste vrygelaat gaan word. „n Pienk wolk maak sy verskyning soos wat „n 

ballon aan elkeen uitgedeel word. Die huislied word uit volle bors gesing en almal beweeg na die 

Magrietjie grasperk waar daar van tien af afgetel word: 10, 9, 8... en die vlaag helderpienk 

balonne word meteens vrygelaat, “My ALLES vir ALTYD vir MAGRIETJIE!!!” weergalm honderde 

meters ver…  Dit is amptelik - Magrietjie is 30 jaar oud en opgewondenheid bars uit sy nate!!   

 
'n Feestelike lang tafel met koek is fyntjies versier vir die Magrietjies om te geniet terwyl die 

eregaste smul aan hulle eie tafel met verversings. Die kameras flits soos wat almal die atmosfeer 

van die onvergeetlike oomblik inneem. 

 
Ek hoop dat bogenoemde beskrywing „n kleurvolle prentjie skets van hierdie groot dag op 

ons feesjaarkalender wat maar nog net die begin is van die feesvierings vir die jaar!   

 
Tydens hierdie geleentheid is die wenner van die rafflekaartjie-kompetisie aangekondig en ons is 

trots op die R20 000 wat ingesamel is met hierdie projek! „n Derdejaar, Annelize Röhrs, het die 

wenkaartjie verkoop. Nkhensani Sithole is die Magrietjie wat die meeste rafflekaartjies verkoop 

het - „n totaal van 100 kaartjies en hiervoor is sy bederf met „n spa geskenkbewys ter waarde 

van R800.  

 
Oud-Primaria Zelda de Kock het die volgende boodskap na aanleiding van die funksie vir die 

koshuis geskryf:  
 

“Nogmaals baie dankie dat ek die geskiedkundige dag met julle kon deel!  Magrietjie se 30ste 

verjaarsdag is stylvol en feestelik gevier! Dit was so 'n mooi aand - van ons hartlike ontvangs, 

die feestelike tafels op die gras onder hul pienk drapeersels, die lieflike, chic Magrietjies, Roelf 

met sy pienk das wat die mooi plaat onthul en die hoendervleis oomblikke van saamsing, tot by 

die aftelling en die pienk balonne wolkie! 
 

Veels geluk, Magrietjies! Ek is baie trots op julle! 
 

Mag julle oral waar jul gaan - nou en ook na jul universiteitsdae 'n sweempie pienk sjiek, styl en 

entoesiasme versprei!” 

 
„n Groot dankie aan oud-Magrietjies Zelda en Olwen vir julle teenwoordigheid, maar veral julle 

entoesiasme vir Magrietjie wat vir ons „n riem onder die hart is. 
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DIE OULIKSTE SPIKKELS! 
Soos elke jaar het die nuwe Spikkels skrikkerig, 

afwagtend en onseker voor die HK gestaan. Terwyl 

die nuwe gesiggies mekaar onderlangs opsom, is dit 

asof hulle meteens besef dat al wat hulle almal op 

hierdie stadium in gemeen het: hulle dra dieselfde 

pienk klere. Dit is in hierdie kosbare oomblik wat 

130 vreemde meisies, begin om die Spikkels van 

Huis Magrietjie word. Die Spikkels se eerste groot 

uitdaging is Ienkmelodienk toe hulle moes 

uithardloop op die amfiteater as “Kersvader se 

Helpers”. En trots was ons beslis met hulle 

asemrowende vertoning! Wel gedaan Spikkels! 

DRASTOEL WENNERS... ALWEER! 
Drastoel was weereens een van ons hoogtepunte hierdie jaar en ons kan met alle eerlikheid 
erken dat Magrietjie net nie genoeg van drastoel kan kry nie. Dis seker die gees, die opbou, 
die geheime planne, die 
vroegoggend oefen en die mees 
uitputtendste wedren ooit wat 
drastoel so uniek maak. Daar is 
eerlikwaar min dinge so lekker 
soos om die pienkes eerste om 
die laaste draai te sien kom. 
Hierdie jaar het ons alweer die 
ander koshuise op hulle neuse 
laat kyk – en dit met ten minste 
50 meter voorsprong. Lekkerrrrrrrrr!   
 

JOOL-ANIMASIE 
Hierdie jaar het die pienkes met die 
brakke van Huis Taaibos geJOOL. 
BOSMAG maak tot dusver groot 
opspraak by TUKS terwyl ons spog 
met `n 3de plek in Pot-en-Pons, 6de 
plek met die Joolvlotte en wenners 
van Big Brag. Die algehele tema vir 
die Joolvlotte hierdie jaar was 
“When I turn on the TV”. BOSMAG 
het die kleurvolle animasie kanaal 

„Cartoon Network‟ uitgebeeld. Die laaste aand van Jool was weer `n naelbyt affêre toe die 
reën ons onkant vang, maar soos elke ander jaar, het die Joolvlot net-net betyds die 
Joolplaas binnegevaar. Dankie Spikkels en Joolkom vir al die blommetjies vou en vou… 
 

GRIETJIE PIGGY PARADEER NOG VOORT 
Ons Feesjaar Spikkels het hierdie jaar uitgehaal en gewys met hulle selfgemaakte 

spaarvarkies. Die tema was “As ek eendag groot is” en die Spikkels se grootste uitdaging was 

om aan te trek soos hulle varkies vir die modeparade. Aan die begin word die varkies 

geweeg, waarna die Spikkel en haar varkie die verhoog betree en ons vertel van haar varkie 

se ambisies, gevolg deur „n vraag van die beoordelaars. Die aand het weer verwagtinge 

oorskry en nie net gesorg vir die nodige humor om die hele jaar verder oor te kan lag nie, 

maar ook die broodnodige geld vir ons joolprojekte in te samel. 

KULTUUR IN „TOMORROWLAND‟ 
Ons eerste kultuuraand hierdie jaar was behoorlik 
`n aand om oor huis toe te skryf! Die tema was 
“Tomorrowland” - ter ere aan `n jaarlikse Belgiese 
musiekfees. Die fantasie-aand is saam met Huis 
Boekenhout aangepak. Boekenhout se vierkant was 
omskep in `n towerwoud met groot sampioene, 
verskillende kleure ligte, oorgroot lekkergoed, 
Disney karakters en vele meer. Daar was 4 aparte 
dansvloere, elk met sy eie musiek en unieke dekor. 
Natuurlik het almal uitgehang in hulle fantasieklere 
wat bygedra het tot die aansteeklike atmosfeer. 

Primaria, Esbé van Zyl  

Beste Oud-Magrietjies 
 
Baie dankie vir almal se 
samewerking om oud-
Magrietjies op te spoor en 
kontakbesonderhede in te 
stuur. As julle weet van iemand 
wat nog nie ons GrietGriet 
nuusbrief ontvang nie, kry asb 
hulle details en epos dit na 
magrietjie@up.ac.za. Die 
volgende inligting is van 
toepassing: 
• Naam, Van en Nooiensvan 
• Selfoonnommer 
• Epos-adres 
• Jare in Magrietjie (bv 1996-
1998) 
• Komitees waarop gedien, 
indien toepaslik 
 
Vir die oud-Magrietjies wat 
reeds ons nuusbrief ontvang 
nooi ek uit om ons feesjaar-
aktiwiteite (wat op die volgende 
bladsy gegee word), by te 
woon. Dit sal „n voorreg wees 
om julle persoonlik te kan 
ontmoet! 
 
Feesgroete 

Esbé 

Feesjaar lisensieskyf is 
beskikbaar by ons 
Karnavaldag – sien 

inligting op bl. 3 van 
die nuusbrief 
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FEESJAARAKTIWITEITE 

 

Damesoggend – 20 Mei 
Sondag die 20ste Mei hou ons ‟n Damesoggend - nêrens anders as op Magrietjie se grasperk 
nie. Ons nooi alle oud-Magrietjiedames hartlik uit om die oggend saam met ons deur te bring 
en ‟n ligte vingerontbyt (en natuurlik ietsie soet ook) te kom geniet. Ons het dit goedgedink 
om die geleentheid te kombineer met ons jaarlikse moeder-en-dogterdag aangesien al drie 
groepe iets in gemeen het - vrouwees. Hierdie is die eerste geleentheid op ons kalender 
waar al die oud-Magrietjiedames bymekaar kan kom om behoorlik op te vang!  Daar gaan nie 
aangewysde tafelplasings wees nie, so bel solank daardie koshuisvriendinne en spreek af om 
by mekaar te sit, of laat dit oor aan spontaniteit.  Ons versoek elke dame om haar 
dagbeplanner saam te bring. 
 
Plek: Magrietjie grasperk 
Datum: Sondag, 20 Mei 2012 
Tyd: 08:45 vir 09:00 
Koste: R120 per persoon 
RSVP asb teen Maandag die 7de Mei deur betaling as jy dit graag wil bywoon 
Betalings kan in die volgende rekening gemaak word: 
ABSA 
Takkode: ZA632005 
Rekening nr: 2140450033 
Verwysing nr: X0L816 (Jou van)  
Faks bewys van betaling na: 086 543 6484 of e-pos bewys na: magrietjie@up.ac.za 
** Onthou asseblief die verwysingsnommer X0L816 (waar 0 ‟n nul is) en jou van. 

 

Gesinsdag – 28 Julie 
Saterdag 28 Julie word hier verder feesgevier, maar die keer saam met ons bure die 
Madeliefies – JA dit is waar!! Hierdie beloof om ‟n kleurvolle karnavaldag te wees wat 
niemand wil misloop nie! Dit sal ook dien as kultuurgeleentheid, so wees gerus dat wat 
gesien word as sekerlik die twee mees kompeterende dameskoshuise op kampus al hulle 
energie en hulpbronne vir hierdie dag gaan saamspan. Oud-Magrietjies word genooi om vir 
manlief en kinders saam te bring! Wys hul waar jy vandaan kom en loop op die koop toe dalk 
jou woonstelmaat van eerstejaar raak, of die knol wie se jotter jy gesteel het...  
Beslis nog ‟n geleentheid om op die kalender aan te teken! 
 

Feesdinee – 15 September!!! 
Beplanning vir hierdie belangrike geleentheid het alreeds Augustus verlede jaar begin en 
daar word nog hard gewerk om die aand onvergeetlik te maak!!! Op 15 September 2012 gaan 
FEESJAAR sy hoogtepunt bereik met die Feesdinee en wil ons groot getalle oud-Magrietjies 
daar sien!  Dames, dink solank aan daardie FORMELE uitrusting en kyk uit vir ‟n bypassende 
MASKER om dit te komplementeer. Pretoria STADSAAL dring aan op karakter, en Magrietjies 
weet hoe om te reageer deur altyd verwagtinge te oortref... Kom gemasker en geniet die 
feestelike 3 GANG MAALTYD EN DANS ter viering van ons 30ste bestaansjaar! Word ook bederf 
met ‟n GESKENK wat praat met die hart. Daar is beperkte aantal sitplekke so skakel dadelik 
jou oud-Magrietjie vriendinne en laat weet ons so gou as moontlik of jy daar gaan wees.   
 
Plek: Pretoria Stadsaal 
Datum: 15 September 2012 
Drag: Formeel, masker opsioneel 
Koste: R700 per paartjie of R390 vir „n enkelkaartjie 
RSVP teen Maandag 30 Julie deur betaling 
Betalings kan in die volgende rekening gemaak word: 
ABSA 
Takkode: ZA632005 
Rekening nr: 2140450033 
Verwysing nr: X0L816 (Jou van en FD)  
Faks bewys van betaling na: 086 543 6484 of e-pos bewys na: 
magrietjie@up.ac.za 
** Onthou asseblief die verwysingsnommer X0L816 (waar 0 ‟n nul is) en jou van gevolg deur die letters 
FD. 

*** BAIE Belangrik: Saam met die bewys van betaling moet die volgende inligting vir 
administratiewe doeleindes deurgestuur word: 

 Naam en van 

 Selfoonnommer 

 Epos-adres 

 1stejaar in Magrietjie (bv 1999 spikkel) 

 Voorstelle vir tafelplasings (name van dié saam met wie jy graag wil sit) 
 

Lize Stofberg (foto bo) is ons 
staatmaker wat besig is om ons 
alumni-databasis op te dateer 
en sy mag jou dalk binnekort 
kontak. Jy kan Lize help deur 
met haar kontak te maak en 
jou inligting te bevestig. Ons is 
ook op soek na HK lede wat as 
jaargroep-verteenwoordigers 
sal optree. Kontak ons groot 
asseblief per epos by 

magrietjie@up.ac.za. 

Het jy geweet? 
 

Magrietjie en Madelief het 
hierdie jaar ‟n gemeenskaplike 
studiesentrum genaamd “M2” 

geopen. Meer daaroor by ‟n 

latere geleentheid. 

Tot die volgende Feesjaar GrietGriet in Julie – hoop om julle almal die 
20ste Mei te sien! 

FEESBLAD: Ons is in die proses 
om ons Feesblad saam te stel en 
wil graag baie nuus en fotos van 
die verlede plaas. As jy kans sien 
om vir ons stories of staaltjies uit 
jou dae te skryf, of fotos het wat 
ons kan gebruik (of inskandeer) 
moet jy asb vir ons „n epos stuur 
sodat ons Feesbladspan met jou 
kan kontak maak. Stuur asb alle 
inligting na epos: 
magrietjie@up.ac.za. 
 
BORGSKAPPE: Indien jy bereid is 
om iewers „n bydrae vir Feesjaar 
te maak sal ons dit baie 
waardeer. Bydrae kan wees vir 
geborgde bladsye in die Feesblad 
of geborgde items by die 
Feesdinee (soos wyn, geskenkies, 
ens). Kontak asb vir Sunette 
Botha by epos: 
magrietjie@up.ac.za. 
 

HELP GROOOOOT ASSEBLIEF 

Redaktrise, Sunette Botha 
Vir enige vrae stuur gerus „n epos 

na magrietjie@up.ac.za 


