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TUKS SE JOOLKONINGING IS 'N MAGRIETJIE! 
Na drie rondtes van geldinsameling en talle onderhoude waar daar gekyk is na die debutante se 
deelname en projekte, is die wenner uiteindelik gekroon. Azel van Zyl, 'n vierdejaar B.Com 
Regtestudent van Magrietjie, is in Februarie gekroon as Tukkies se Joolkoningin vir 2010. 
Jooldebutante het fondsinsameling gedoen deur onder andere verkope van gholfkaartjies, Beeld-
kinderfondskaartjies, wyn, advertensiespasie vir die Joolblad sowel as eie fonds-
insamelingsprojekte. Fondse is ingesamel om, onder andere, 'n nuwe klimraam vir die Belfast 
kinderhuis se kleuters te koop en verfwerk by die kinderhuis te doen. Debutante het ook besoeke 
afgelê by enkele van TuksJool se begunstigdes soos die ABBA Babahuis ('n huis vir babas wat wag 
op aanneming). Azel het juis as debutant ingeskryf omdat sy meer betrokke wou raak by 
liefdadigheidswerk aangesien dit haar na aan die hart lê. Hieronder is 'n foto met Azel op die 
aand van die kroning en links is fotos van twee van Magrietjies se vorige Joolkoninginne. 

 
 

ONS NUWE SPIKKELS NEEM INTREK 
Die jaar het weereens afgeskop met die intrek van die nuwe Spikkeltjies van 2010. Op 
16 Januarie het ouers die groot wit gebou ingevaar 
om hul dogters se kamers vir die jaar in te rig. Teen 
laatmiddag, met 'n gevoel van opwinding in die lug 
en tranerige oë, het ouers hul vertrek geneem om 
hul dogters die 'grootmenswêreld' te laat invaar. Met 
'n deeglik beplande en Universiteitsgoedgekeure 
Oriënteringsweekprogram het die 130 nuwe Spikkels 
skaars kans gehad om asem te skep, wat nog te sê 
van huis toe verlang. Die week het geëindig met 'n 
Spikkelverassing toe hulle almal na 'n waterpark is 
vir 'n dag van ontspanning saam met studente van 
ander koshuise. Dit was na 'n unieke week waar die 
woorde 'My alles vir altyd vir Magrietjie' nuwe 
betekenis gekry het. Die foto wys ons nuwe Spikkels met hulle Magrietjie Spikkelsakke geborg 
deur Protea Boekwinkel. 
 

UIT ONS SKATKIS 
Luanne Orsmone (née Bosman) skryf: "Dit is na 7 jaar steeds wonderlik om te sien hoe 
Magrietjie van krag tot krag gaan. Daar is steeds tye waar ek terugverlang na die sorgelose dae 
in pienk." 
 

Elsabe van der Bergh (née Kitshoff): "Dankie aan al die Grietjies wat aan hierdie ongelooflike 
nuusbrief werk!  Dit is SOOO lekkker om iets van die 'ou dae' te beleef en dit laat 'n mens 
voorwaar voel asof dit net gister was. Julle kook!  Ek hoop ek sal tog eendag weer in daardie 
nuwe-ou voorportaal kan staan..." 
Red: Dankie Elsabe - mag jy binnekort ons kan kom besoek om jou wonderlike herinnering te kan 
herleef! 

Die volgende GrietGriet 
verskyn in Julie 2010. 

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

you prefer to receive an 
English copy. 

Loura Erasmus 
Joolkoninging 1984 

Donnalee Roberts 
Joolkoningin 2006 

Nog 'n Jooldebutant en oud-
Magrietjie, Adré Swart, is gekies 
as Mej Uitvoerende Bestuur by 
die 2010 Joolkroning. Sy het geld 
ingesamel vir AJ Joubert, 'n ses-
jarige wat dringend 'n operasie 
benodig wat onbekostigbaar is vir 
sy familie. 
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IENKMELODIENK 
Elke nuwe jaar skop af met die Eerstejaars se 
Ienkmelodienkvertoning aan die einde van 
Oriënteringsweek. Magrietjie se tema was 'pienk fietse' 
en na baie ure se oefening was die rye reguit met elke 
beweging gelyk en op die maat van die musiek. Spikkels 
het swart fietsrybroeke en wit-en-pienk T-hemde met 
passie gedra en hulle harte uitgedans op liedjies soos  
"I want to ride my bicycle".  

 
Ienkmelodienk 2010 

 

IENKATLETIEK 
Ienkatletiek (ook bekend as eerstejaarsatletiek) is een 
van die sporthoogtepunte by Tukkies waar talent 
uitgesoek word. Dames en mans verteenwoordig hul 
koshuise en ding mee om te bepaal wie kan die verste 
gooi of spring, vinnigste hardloop en mooiste sing om 
punte vir hul koshuis aan te teken. Die Magrietjies het 
in hul massas opgedaag met hul blommetjie-gedrukte 
T-hemde. Ondersteuners het hul harte uitgesing om die 
atlete aan te moedig.  

 
Die Spikkelondersteuners tydens Ienkatletiek 

 

JOOL MAG-nie-KLA 
Volgens die Joolrooster was dit weereens Magrietjie se 
beurt om alleen (oftewel sonder 'n manskoshuis) te 
jool. Soos in 2006, het Magrietjie en Klaradyn weer 
ooreengekom om kragte saam te span om die enigste 
'dubbeldames' Joolpaar te wees. Met die gepaste naam 
van 'MAG-nie-KLA' en T-hemde wat lees 'We don't need 
manpower' het die twee dameskoshuise gewys wat in 
hulle steek. Die Jooltema vir die jaar was 'Trots Suid-

Afrikaans' wat uitgebeeld was in ons vlot. Die vlot het 
selfs met 'n massiewe gemeganiseerde Nelson Madela 
beeld gespog. Twee taxi's, een pienk en een geel, het 
die vlot voltooi. Met geen 'mannekrag' het MAG-nie-KLA 
hulle vlot gebou met flikkerende ligte, roterende wiele 
en 'n wuifende Mandela. Die uiteinde: 'n vlot wat beide 
trots Suid-Afrikaans en trots Magrietjie was!  

 
Blommetjies vou deur die nag 

 

 
Jool HK lede by ons vlot 

 
DRASTOELWENNERS 
Uiteindelik behoort die Drastoelbeker weer aan 
Magrietjie! Op 27 Januarie het die dames van 
Magrietjie hul tekkies se veters stywer getrek en 
vertrek na LC sportgronde om die titel terug te wen by 
Erika, verlede jaar se wenners. Met 'n wenafstand van 
meer as 40 meter het Magrietjie geen geheim van hul 
doel gemaak nie - ons het gekom om te wen! 

 
Drastoel: 1ste plek 
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MAGRIETJIE SE 2de PRIMARIA VERTEL 
Annette Stals (née Bosman) herleef haar dae as Magrietjie se eerste Sosiaal Intern HK-lid 
met Zelda Stone (née De Kock) as Primaria. Annette was ook Magrietjie se 2de Primaria in 
1983 en het haar eerste twee jaar op universiteit in Erika gewoon. Dr André Breedt wat op 
daardie stadium huisvader van Magrietjie was het dames van die verskillende koshuise 
uitgekies om die eerste HK van Huis Magrietjie te vorm. Een van Annette se eerste pligte 
was die Openingseremonie van Magrietjie (wat in die vorige nuusbrief beskryf is). Verder 
onthou sy elke Donderdagaand se koshuis-
vergadering waar elke dame wat verloof geword 
het in die afgelope week 'n rooi roos ontvang het 
(en daar was omtrent weekliks sulke gevalle). Sy 
het altyd gewonder hoe die mans en dames 
mekaar behoorlik kon leer ken het in die twee 
ure tussen sewe en nege in die aand wat die 
meisies toegelaat was om uit te gaan (volgens 
koshuisreëls). Gedurende oriënteringstyd het die 
Spikkels pienk-en-grys gedra en aan die einde 
van die tydperk is die Spikkels na Magnoliadal 
geneem, elk in 'n swart-sak met 'n gat ingesny vir 
hul koppe. Verder is haar gunsteling herinnering 
'n geleentheid waarop die HK-lede 'n 
gedaanteverwisseling ondergaan het en met kort 
rompies en sigarette uitgevat was (vir haar 'n 
eerste ervaring). 

Foto: Links na regs, Annette se seun, Bernard (14), haar man Jurg en Reynard (11) 
 

MA WEET MOS... 
Liefste Ma         Maart 1988 
 

Dis toe nie soos Pa gesê het, soos die Sunnyside Hotel nie. Dis wel 'n 105-ster hotel, net – die 
sterre is Spikkels. Weet Ma, hulle is so snaaks, hulle weet nie eers dat 'n aanloopbaan vir 
vliegtuie gebruik word nie. Ons moet daaroor huppel. Elke oggend word ons deur sulke 
goeters (ienks) kampus toe gesleep en dan trek hulle aan soos dominee Louw – ma weet, 'n 
soet en 'n taai. Ma stuur asseblief vir ons 'n krat piesangs van die plaas af, want hier is so 
min dat ons dit met die Mopanie-ouens moet deel. Pietie wat 'n piesang met my gedeel het, 
moes toe tien steke in sy lip kry. Elke keer wanneer ons HK sien, moet ons soos ballerinas 
buig – Ma weet mos, soos op televisie. Ek wens ek was ook op die HK, dan kon ek alleen in 
die hysbak ry. Ons het 'n bokjol hier, maar hier hol ons agter die mans aan en nie soos op die 
plaas agter Pa se bokke nie. Ma weet, nou die aand moes elkeen van ons saam met 'n ou in 'n 
kussingsloop sit en fliek kyk, maar ons mag nie gedoen het wat Pietie en Sannie altyd in die 
sitkamer doen nie. Ek wou so graag vir Boetie 50c vir sy verjaarsdag stuur, maar ek moes 'n 
Joolboete daarmee betaal. Nou sê die boks teen die muur ek moet in die ontspanningsaal 
aantree. So ek gaan liewer, want daar sal nie 'n laat Spikkel wees nie. 
 

Grietjiegroete 
Ma se Spikkel 
 

ONTHOU JUL NOG? 
Wie onthou nog die aand in 1983 toe Erika besluit het om Magrietjie te 'raid'? Volgens Die 
Perdeby van 4 Maart 1983 het ongeveer 100 Erika-dames Magrietjie binnegekom met 
kussingslope gestop met toiletpapier. Aanvanklik is daar gedink die dames was van Madelief, 
maar die Erika-simbool op een van die kussingslope het die 'Erikaners' verraai. Die 
Magrietjies het saamgespan en in die proses vyf 'Erikaners' gestort waarna daar in Erika se 
voorportaal 'n muur met die toiletrolle gebou is waarbo die woorde 'Vet Let se ...' geskryf is. 
 

REUNIE IN DIE LENTE 
In die vorige Magrietjie Alumni brief het ons navraag gedoen om die belangstelling vir 'n 
Alumni damesoggend te bepaal. Dit was spesifiek gemik op dames wat tussen 1982 en 
1988 in Magrietjie woonagtig was. Die pienk passie het in verskeie dames opgevlam en 
ons het positiewe terugvoer gekry, alhoewel baie van ons alumni buite die wyke van 
Pretoria woon. Ons brei nou die versoek uit deur alumni wat tussen 1989 en 1999 ook in 
te sluit by die beplande damestee. 'n Saterdagoggend om 10:00 op 21 Augustus 2010 
word beplan - meer detail in die volgende nuusbrief. Die argief sal ook oop wees vir 
besigtiging. Indien jy sou belangstel om hierdie oggend by te woon, laat weet asseblief 
per e-pos by magrietjie@up.ac.za. 
 
Tot wedersiens in GrietGriet Julie 2010... 

Redaktrise:  
Liza-Mari Coetzee 

In die volgende 
GrietGriet 

• Die 1ste huisouers 
vertel 

• Magrietjie deel van 
die 2010 Sokker 

Annette Stals in 1982 

Oud-Magrietjies bring CD uit 
Willemien Heyns en Sanet 
Stegmann het deel geword van 
die Magrietjie 'Wall of fame' toe 
hul in 2009 hul eerste CD 
uitgereik het. Die duo wat 
bekend staan as 'Aandklank' skryf 
self hul lirieke en musiek wat 
beskryf kan word as akoestiese 
Afrikaanse musiek met 'jazzy' 
elemente. Magrietjie het die 
groep gaan ondersteun toe hul 
onlangs in die Musaion op 
kampus opgetree het. Stuur 'n e-
pos aan magrietjie@up.ac.za as 
jy belangstel om Aandklank se 
CD aan te koop of met die twee 
dames wil kontak maak om 
iewers op te tree. 

Sanet Stegmann en 
Willemien Heyns in aksie 

Het jy geweet? 
Magrietjie is een van die 
koshuise wat 10 Junie tot 10 
Julie uitverhuur word vir die 
2010 FIFA Wêreldbeker 
Sokker. 


