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INDIEN dJt nodlg en moontlik is om iemand in sy eie huis weJkom te beet s~ ek vir u baie welkom.
Dit Lct lekk~r om terug te wees na 'n lang en uitputtende vakansie, nietemin behoort u te kao uitrus voor die uitputtende Aprilvakansie.
19715 hel desentrullsasle en
struk.tuurveranderinge gebring
wat nood"~A-cndig groter konl.ak
en betrokkenheld vir 1976
voon;pel bet. Nou het 1976
ons getre! met al sy geweld
en uit.dagin~. Dit is nou ons
alma! - eerstejaars, seniors
en studenteleiers saam, te taalt
om al die moo! wat 1975 be·
lowe bet, nou te verwesenlik.
Daarom is dit u plig om in
belang van die PUK en sy
stu.lrntc .ttrtlte5 ''' l't.aan teenoor die studentcleiers, sottder
om negaller or wantrouend tt'
.-•ecs.
l!l76 bring e¢er ook sy c1e
problem~! en vraagstt kke mce

wat nfe aityd op die ou rna·
nlcre opgelos kan word nie 'n ossewa sukkcl maar op 'n
leerpad. 1976 \'ra van elkecn
dan ook 'n opcnheid en aan·
pa.$Sl!lg: vcrnuwlng mocl allyd
kom sover dll prakties l.'n sinvol is, en versoenbaar is mel
die unieke k:lrokter van ons
Alma Mater waarop ons trots
Is en wat ons ultdra. In 1&76
sal en mUl dna r dus veran·
dering kom. maar nooit ver·
antlermg bloot ter wll:c vun
vcranderlng nic.

owerheid. Allecn 110 sal ons 'n moontllk. Saam sal ons 1976
bctrokke, ~elukkige en spon- die jaar van die PUK ~n ctie
lane PliK-massa hl_y.
Jaar \'an die student kan maak.
Ontspanninr; is 1cts wat vcr·
Mnr. Johan Pretorius is die S.S.R. voorsitter vir 1976. (Foto:
al met SSR·vcrkle~lng ter spru·
Fotokuns).
ke kom, dan ver{;I.'CI word om
dan '>'eer mel d1e volgende
SSR-verktesing soos 'n skim
uit die nict (dtl klinlt mool)
te vcrskyn. 1976 vra dat daar
mcer g('doen word en rnlnder
~cpraut word.
Studcntclewc liS nlc lets wat
nor•QI!blcd. m.:>et word nie, maar
iel'i wat elkeen self moet l:le- AAN die begin van 1976 bet verskeie unJve.rsiteite In die pers aangekondig
So vrn 1976 ,teeds RI'OtC'r lt:u:e. Dtc PUK blecj hter vir dat alle vorme van ,ontgroening" van eerstejaars afgeskaf word. As met
kontak t:. o;..scn Pukktl onder- u 'n Ulli{'kc lo!clet:hlhchl· gryp
,.ontgroenlng" 'n tJpe afranseling bedoel word, kan 'n mens net se: goed so!
hng, tussen slwl<>ntelt·ll~r en \Jit mill nltl~t handc, \oetc en
~tudcnl, tusttn stu den! f!n tandl• (L!cb: 1lk Ml\ cr:>l tan de
Die waro aard van ontgroe-l'n komrn.isste dan ook aan die 1 brufkc en trad1sie3, slaan. on
i•lr.t;; \II, .. wuu•u ,,.,t .-!., ...... ct c!•uh.. '"" ~:>, .. ~~;Jvt.!ll.
is dus uvdlg <.tat drc eer-stegMde ons 1.:\at erf hct) het
Our.Jtt h~t bale got•fP <:fing<l Jaar nndcr rlic Indn1'k van ·~.~;
fflt!l dje t:;d VCIY"a3i dit VOOrlgt;\'loei, SOOS bv, Ole SSR· de die gesagstrukluur <0 4hC
hct soms d1c vorm \'an vcr- HK..Jcamp en •n bctrokke mas- gebru1k van d1e gemcenskap
skullde ml!>h:mdeling 8ekry. sa In 1975. (Pops kan immcrs moet kom. In kort beteken
Ole felt dat dlt 'n lnburge- nie al die eer kry nie!) As go· dit dat lojalitelt gekwcolt. word.
ringsprosc:~ behoort te wees, volg hlervan Is daar nog ori~n·
Met die Otlenterinl: van 19'i6
hel die mcc.~lc mensc: (en stu· tcring op die Puk..
het dlt> Pukseniors (en ook die
dente!) al vcrgeet Daarc;m
Die ware eard van onl!nte·
eerstejaars) dus 'n groot taak.
ook ons .,Puk-woord'' nl orlen- rmg U! m.i. daarln dat 'n eer· Die seniors nle om te .,wys
terlng.
stcJaarstudent, 'n vrecmde op
wie's baas nie" en die eer·
Op die Puk het orU!ntering die Puk, blnne 'n bepnalde stejaars nle om .,hardeltwas"
(kom ons w"es modem en ge- gesagstruktuur, 'n volwaard1ge
te wees nle. Nee, volgen.s dio
bruik d1e ..nuutste" woord) l1d van sy nuwe ge.meenskap
'\liN Pukke we<'t seker dat daar langs die 1\looirivier 'n braaivlPisplek spc. nog noolt tot bultensponghcde gcmaak word. Hicrdle stelllng riglyne blerbo moet die seas volwas:.e Pukke meesiaal vir studentt> aangele is. Op Dondrrdag 19 Februarie kan die seniors oanlcidlng gegee nlc. Ell: wil strum op twee pilare, nl. die niors
werk. om hierdie inburgering
proe hoe vleis sm.aak wat daar gebraai is, met die massabier-en-braai wat d:t aan die bE:trekllk:e gQeie gesag~iruk.tuur en die gemeen· en lojaUtcltkv.eki.ng 'n werlt·
ge!-l&gsbeseC van die gemlddel- skap, nl. die Puk. As Christe·
deu1 die Kultuurraad aangebied word.
llkheid en seJ:s 'n aangename
de Puk·student toeskryf. Dit ne en CaJviniste besef ons die
herinnerlng vir eerstejaars te
Boonop word :dl~> seniors
!';a a.Ooop \'an die braalvleis. genfct julie gate ull op Dun· was egwr In die verledu no· onontbeerlikheld van gesug en
maak.
daarna ultgenooi na d1c Senior- !!O L<en 7·uur, h11lfagt sCJ kant.. dcrtlagnand.
tilt; om 'n keer of wat voor- Ook <iat oru blnne 'n bcpaalde
Van die eerstejaars word
prognnnaan<l m die Totius· he"'eeg die ma,:;a nu die 'roraadopname tc neem. Dit het gemecnskap met bepaalde geverwag om bulle oop tc stcl
saal \'oorwaar 'n goele begin tuis \'TT die Semorptogmmhlervoor en hulself bes1teie en
vlr dlc Kultuurraad!
aand. H1erdle jaar se stcrre is
op hul plek te hou. Want ecrVolgens mnr. Gert Cilliers, Alabama (weer terug nu hul
stejaars bet, net soos tweede·
voormallge burgcmeester van afweslgbeid van verlcde J:~ar).
jaars, 'n spesiliek.e plek teen·
ons buur-republit'k Tarentaal. die Puk·koor met 'rt oulike
oor die seniors op die Pule.
is \'rugtefeeste se tyd verby, ltlompie ligt.(o. liedjie!'. 3"ook 'n
Probecr Jou bes om In hlerdie
veral vanwel! vrugtepryse. pnar bcgaarde Pukke In n Nadenkende eerstejaars In
nuwe, interessante gemeenskap
Daarom Is eerder op •n massa· vcnkeidenheid items. Varia, Liberalia se sitkamPr afgeneem
in te skakel: dis die moelte
bra:.i\'leis beslult. Onderkant tHe komHee wal die Scnlor- tydens verlede jaar &e orien·
w~d'
dJe kr1e}(clnctte Op die }o'anie prograroaand reel, hPt b31(! tering. Oit lyk asof die ou
du Tolt 1s dan ook die ideate moeite met die organisasle ge- manne die drake en geestesplek, met genO<!f ruimte en dO<!n. en dlt bctoor om groou frekwensie tot groot hoogtes
belJgtlng, sevind. Aile Puk.ke le wees.
aanspoor. Die prlmarius van
v:ronl dus hartli.k ultgenooi om
Vir dJ~ gcleenthe.id word 1975, Kallie Opperman, tr.>u
vanaf 5 nm. te kom deel Jn seniors se smaak in ag ge- regs agter 'n wakende ogie
die fees. Aangeslen vlels dees- ncem en so min moontllk ~er cor die verrlgtinge Uit ingodac die Juurste is, word dJt stejaars toegc•laat Daar Is nt. ligto bronmt word verneom
voorsien en hoe! Pukkc net •n tweede sessle vir die don dat nle een van die eerstejaars
llul eh.' .,koel"-drnnk saam te en drake, ll$OOk een op Wot'nS· blywende letsels oorgehou
bring
dagaand. Dus, Pukke, kom en
het nie. (Foto: Fotokuns.)
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DIE WAPAD

Nuwe studentehandboek
VANWE~ die struktuuneranderlng van die SSR verlede jaar, moet 'n ,,nuwe" studentehandboek geskryf word. HJervoor Js ou en nuwe Besembosse
deurgegaan en verskeie SR-verslae bestudeer. Die studentebandboek Is laas
In 1971 oorgeskryf.

SPESIALE WAPAD
Dm verskyning van hierdie

Wapad koerant wees om menings tc toets,
te vorm, standpunt te stel (selfs
radikaal te verskil) en les bes ook
twee redes gedoen:
1) om as verweJkoming te dien van alle nm1s en gebeuttenisse te
aan alle seniors en aan holle so 'n boor.
Dit word soms gese die koerant
ky.kie te gee in die orUintcringsis die spieelbeeld van dle gemeenweek;
2) om die eerstejaars by voor- skap. Te meer geld dit vir dte stubaat , tuJs" ( ?) te laat voel. HuUe dentegemeenskap omdat ons so
moet besef die Wapad is 'n inte- n6u saar:nleef en in alles mekaar
se plesier en swaarkry deel. (Die
grale deel van die studentelewe net soos die studentepret, gees en geleerde mense noem dlt solidarlsport wat 1n orienterlng beoe!en teit.)
Daarom gaan die Wapad die
word.
Die Pukke moct hierdie Wapad neerslag wees van wat ons studente
ook sien as 'n poging van die re- dink en do en.
Om saam te vat: Hierdie spedaksie se kant om elke student
betrokk.e te kry (en te hou!) in siale Wapad toon die ems waarmee
die redaksie hulJe taak aanpak. In
1976.
Dis heel eenvoudig: die redak- dieselfde mate verwag hulle dtt
sie gaan sy deel doen en elke Puk van die deursnee Puk-student.
Daarom: laat ons werk en skryf,
gaan ook saamhelp. Met daardie
gesels
en iets groots daarvan maakl
wisselwerking gaan die Wapad die
is iets buitengcwoon. Dit word om

HIERDIE JAAR NA 1975
SO by die begin van 'n nuwe jaaT
is dit tog goed om 'n bietjie bestek·
opname tc maak van dlt wat vir
altyd verby is en dit wat voorle.
Laat gerus u gedagtes bietjie
gaan oor 1975 en daar sal bepaald
'n paar bakens wees wat uitstaan
bo die ander. Op persoonlike vlak
bet ons elkeen ons besondere herlnneringe. Dit is noodsaaklik om
daaruit te leer maar nie krnmpagtig daaraan vas te hou nie. Paulus
is dit wat gese bet by vergeet die
dinge wat agter is en strek hom
uJt oa wat voor le. In daardle gees
pak ons 1976 by die borings.
Ook die breere studentelewe
moet s6 bt :.kou word. Kom ons gooi
'n paar aokers nit en werk daarvolgens:
e ,POPS" het die Puk baie in
die nuus gebad verlede jaar. Bierdie jaar sal opnuut nadenke bring
oor die sake. Kom ons doen dit op
die regte manlere en net as studentegemeenskap. (ffier geld die
spreuk: Doen jou bes en vergeet
die res!)

e Daar is bale gekou en geherkou oor die hare, modes, reels ens.
In 'o brief van die rektor aan aUe
studente is die saak duidelik ultgestippeJ, m.a.w. 'u vaste omlynJn.g
van mans- en damesmodes is daargestel en die lug is gesuiwer van

rnisverstande. Dit lyk na •n uitda·
gjng om posftief te reageer op die
beroep.

e Daar was soms groot ongerlcf
as gevolg van die bouery. Die bouery vordcr fluks en sal bale van die
huidige Pukke nog die nut he van
die nuwe opvoedkundegebou, studentesentrum en andere. Jntussen
moet 'n mens gewoond raak daaraan. Dis al deel van 'n lewenspatroon bier.
e

Die eerslejaars is skynbaar iet·
wat rninder as vorige jare. Ook dit
is lc verweJkom omdat dlt die las
op huiskomitees en die S.S.R. ef·
fens verlig. Daar bet trouens van
die S.S.R. 'n versoek in di6 verband
ua die owerbede gegaan verlede
jaar.
Omdat die eerstejaars minder
is moet bulle dus te meer van die
geleenthede gebruik maak. Die seniors sal hopelik daarin goed toesien!
Bogenoemde is maar enkele py·
lers. Hierdie jaar bted dalk bale
meer vooruitsigte as die afgelope.
Kyk dus of u oog kan verbeter
op die vodge jaar.
Aan die eerstejaars: Julle sal
.bard moet werk om ware Pukke te
word. Doeo dit gerus - dis alles
die moeite werd.

WESYALIA BOEKHANDEL
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mallge primaria van Wanda
(Fort) het die UlustrasJes gedoen - dlt word dus heel aan·
trekiik aangebled.
Aan die einde van elke hoof- stuk is daar kon.seotrasievrae,
om eerstejaars 'n aanduidl.!rg te gee wat bulle In die bros
eksamen !tan verwag. AJ bpewel
dit dus Die die vraestel gee
nle, behoort dlt 'n goeie slaag·
syfer te besorg.
-

ONTHOU
Reglstraale begin ,2 Fe·
bruarie.
Reglstraalevorms by fakul·
teitssekretatisae.

Oaar kan tot 6 Maart gereglstreer word - daarna
RtO boete.
Regi4trasiegelde: R20 voorgraads, R30 nagraads.

ltlit bit llnnrb
Psalm 27 : 10: ,,AL sou my txJder en my moeder my verlaat, die HERE sa~
my in sy sorg neem".

ELKE nuwe jaar hou vir ons as studente by al die vrcugde ook lets hartseer en tragies in; want oor elke nuwe jaar val die skaduwee van totsiens s~, van bande lossny.
Mlskien is jy •n eerstejaar,
wat die eerste tree na self·
standlgheld gee - bulte dle
..
1
..veUlge kr ng van Jou oue.rhuls. Miskien Is jy 'n tweedeof derde.jaar wat met 'n skok
die afgclope vakansie bescf
het dat huls nie meer bub
as nie - in 'n sekere sin bet
jy 'n gas geword by jou ouorhuls, want jou lewe het 'n
eie koer!l en bestemmlng. or
misklen Jcom jy vanjaar terug
met die beseC dat jou laast.e
jaar as student voorH! en dat
vanJaar dle drumpcl na 'n on·
genoakbare tcwe daar buit.e
is.
Die digter val1 Psalm 27
noem vreesUke bedrelginge:
misdadl:gers wat hom mlskien
Jean doodmaak, 'n lei!r wat teen
hom stelllng k.an inneem. .
en dat sy vade r en moeder
hom kan verlaat. Dis ole d uf·
dellk or die vader oi moedel'

opsetllk hom verlaat rue en
oc buUe hom laat gaaa, mls·
!den as gevola- van omstandlghede. Albel Jntcrpretasles Is
moontlik. Fen ding Is egter
du ldellk: Ook die aUeen-in..cllewkeld-agtergelaat-wees. son·
der naaste Camille, ook d.lt Js
'n verskrikklng. Die Psalmdlgter noem dlt aan dle einde
van $Y opgawe van bedrelginge
asor dlt die ergste van allcs

mooi en belangrtt sulke ver·
houdinge ook al mag wees:
vrlend·vrlend t:lnd-ouer selfs
•
•
man-vrou.

Tog. . . in God vind ons •n
sekere ban<l wat nooit vergaan
nie. As dle seepbel van ons
aardse kameraadslrappe en verwantskappe bars - ook dl6
va n •n huisgesin - dan neem
DIE HERE ons In sy sorg. Hy
is.
neem ons aan buls - In dJ6
Die Bybel ontken nle die permanente Vaderhuis met sy
bartseer van tot slens sG, van bale woonplek.
paale wat ulteen~:aan nle. Die
Bybel Is nie blind vir dle proBy aJ jou verlange - is jou
bleme van nuwe verantwoor· begeerte ook d1e volgende?:
delilchede, waar 'n DH!ns as 't ,,Net un ding het ek van DIE
ware aan jousel! oorgelaat Is
HERE getn'a
nte. Dlt ts vreesilk om uit die en dil 441 ek nc.Jaag:
nes geskop te word (betsy op- dat ek mu hele !ewe tank in
setllk of omdat die lewe on· $11 h id$ mag woon
vennydellk voortgaan) en 'n om su vriendeltkhefd te beletoe
ele pad te soek. AJJe mensllke en daar OOT na te dink in 111
ver:houdlnge gaa n verby, hoe
tempet"
(Psalm 21: 4).

UITSLEEP

Beveg

INFLASIE

ONS HET NET
W AARNA U SOEK

Dle nuwe publlkasie Is op
daaglikse bruikbare praktiese
inllgting ge.rlg. Ook seniors
ltan met vrug dle alfabeUese
lndeks agterl n gebrulk vir dle
naslaan van algemene sake.
Enk.ele .,nuwe." sake Is o.a.
meer Idem op studente-!n·
spraak, die lnter-universit~e
ton~ In S.A. en hoe die SSR
verkies word en wat bul pUg.
Le Is.
Mej. Sophia v.an Wyk, voor-

VIR AL U ETES IlNNE
SLEEPAFSTAND

ander s

VERWELKOM ALLE PUKKE EN EERSTE-

ARRESTASIE

JAARS NA DIE VAKANSIE

(na 8 Maart)
-WP. !

~...~****~· ~~~-=~~----~--~--------------------~----~~~~3&-~

BLADSY 3

DIE WAPAD

VRYDAG, 13 FEBRUARIE 1976

CHEMISE OF HAREMBROEKE?
EK bet bierdJe vakanste •n bletjte by die modekenners gaan kufe r en dit wU voorkom asof die modes vir 1976 as volg daar gaan uftsien.
SOMERMODES
Die kleure Is blerdie jaar
bolderder sondcr om skerp te
ll'ees. \Vit en roomldeur loop
t~ter nog losvoor m Parys.
D1e materlaal ne1g na absolute
uJterstes: vanaf ~rowwe denims en handdoekstof na sy,
satyn en 'n dellkate voile.
Die Jengte bly 'n lndlviduele
&aak, sotank die knle net bedek ls. Strepe na enlge kant
toe vers]Qin telkens ln die somermodes en nourokk1es Is
bale popul~r. want die Idem
val blerdle somer op die
skouers (en nou moes dit na·
tuurllk feitUir die hele vakan·
sle re~nl).
Denlm-materlaal bly egter
nog bobaas. Dis denims vir
eruge geleentheid en die ,.ar·
m.v·look" geniet nog steeds
toorlreur. E!enaardig genoet
Is die bykomstl&hede en ver·
slerlngs van die ultrusUngs
!yn en vroulik.
Die Oosterse lnvloed dulk
orals op: van die opslaan- of
Ch.lDese t.ragle mel die tunlek·
baadjle (wat oorslaan en llnks
vasknoop), tot die wye harem·

broek wat bokant d1e e.nkets
lngevat word. (A&seblief net
nle laasgenoemde vir die kam·
pus nle!)
Hier volg 'n paar mode-aandulders en dls artlkels wat 'n
modebewuste meisle sal ult·
wys: skoene wat opryg tot bokant die enkels: 'n ,ouma·
sjaal" - so 'n kleintjie met
graalings. Hy word orals been
&edra, by sonrokktea e:n selfs
by 'n denlmbroek gedurende
die dag, vir dnardle tikkle
vroullkheld, 'n oumahandsakkle (een wat so ultbol en bo
saamaevat word) en laastens
selntuur. 'n Bruikbare seintuur
Is lank en sm.al, wat op tos·
sets elndig en verskeie kere
om die middel gedraai word.
Die beursbandsakkie kan selfs
daaraan bang.
Skat vir JOU hierdie paar
&oecliies aan en jy is IN!
W1NTERMODES
Die volgende kleure gaan
hlerdle jaar se wintermodes
begelei: roesbruin (,bracken
rust"), ,,lichen p-een", ,,forest
rose" (wat herinner aan 'n
paar selsoene gelede se prulm·

Besembos-waarheen?
BESEMBOSVERKOPE bet die afgelope jaar al hoe
meer afgeneem, ondanks groot moeite deur medewerkers om die blad te vernu en aan te pas. Meer
toto's is geplaas, groter rulmte aan koshufse ens.,
maar niks bet gebelp nie. Intussen bet drukkers·
koste en papler se pryse verdriedubbel.
Die Besembos van 1975 het
RIS,20 gekos om te laat druk .
Advertens!es bet ::t: Rl,OO daar·
un cedelg, sodat die netto lro$te R.5,20 Is. Ten apyte daarvan
word die pennlnameester van
die SSR gedw!DJ om die Besembos teen Rl,OO te verkoop.
,,Al hienlle Ieite bet daartoe
geleJ dat die bestaan van die
Besembos in sy buldlge vorm
In die weegskaaJ ls", het mnr.
De Wet Mulder, SSR-pennlng·
meester ln 'n ondorhoud met

die Wapad ges~.
Dlt lyk dus asof, nits daar
lets drasties gebeur, d.e Besem·
bos wat die a!gelope paar dekades die amptehke jaarblad
was. tot niet sal ~aan. o:e ant·
woord I~ mlsklen daarin om
die vorm van die Besembos
minc!er luuks te maak en by
die massa te boor presjes wat
hulle In dte Besembos wU h~.
N.S. Daar is nog 600 Be·
sembosse by die SSR-kantoor
te lroop teen Rt,OO stuk.

kleur, maar met letsle will
in), .,eucaluptus blou", .,birch
grey'' en ,,sa!arl".
Die winter sal gekenmerk
word deur lang, losbangende
uttrustings, Jeerstewets en lang
serpe wat 'n drleledige doe!
du~n: sommer los om ~le nek,
o! eenkeer geknoop, as 'n
hooftooisel soot die van 'n
Arabier, of 'n paar keer om
die middel rectraal
Die reeds bekende en gellefde .,chemise" ataan weer
heclbo op die lys. En rani,
handskoene I& weer In: van

KOOP DIE TYD UIT
HIERDlE boodskap is In besonde r gerig tot die
eerstejaars wat na oricntering in 'n groot mate op
eie stoom die studentelewe moet lnvaar.
Alma! weet van die voort·
du rende geweeklaag oor die
ontspanningsgebrek op die
Puk. Di~ eersteJaars wat noc
nie daarvan gehoor bet nie
aal stellig binnekort daarvan
boor
Mense Is te genelg om som·
mer net saam te skreeu son·
der om 'n blctjlc na te dink.
Hler \'lnd bulle 'n geleentheld
om te krltlseer - een ~-an die
kcnmerke van die neo-llbera·
lisme van die buldlge tydvak
- op 'n skinkbord aangebled,
waarom dan nee sf!?
Die Ceit dat ven;keie hoof·
en onderhggame van die Stu·
denteraad eerceld program·
aande en d1e~ mcer aanbted
word gerieiiikheidshalwe oor
d1e boo{ gesicn. Wat mcer 111.
omdat die sen1ors \'an jou u
eer.-tejanr vet'\!IS om bicrdic
ak.b1e3 by te ~oon, vind j)'
bierin ook geleentbcid om t(•
rcbclleer, want pa'l ult d1e hui"
of weermag, IS lY nou oorbe·
bep met Jou·tlle-baas·wees. In
die proses onderstreep jy ec·
ler maar net die feit dat jy
nog nle ryp genoeg Is om len
volle tussen voordecl en nadecl te onderskel nle.

Nou 'n gocdbedoelde atuk·
kle raad. Werp jou uit want
ult ten volle in die georganl·
lleerde studentelewe e:n jy sal
u1tvlnd hoe min t)'d oorbly
om jou te bekommer oor wat
om te doen. Moe:nle jou vir
tyd\•Crdryf wend tot drank,
bevraagtekenbare avonturc met
ledc van die teenoorgestelde
geslag en Jnder ongesondc
vermaak nie Volkome bevrcdfglng te nlc op daardie tC't ·
rclne nle. Ook pas dlt alter·
min<~ nle by die gees van ons
unl\'crsitelt nle en jy was bewus van die standpunt vO()r
jy lngeskryf bet. Dus moet JY
JOU daarby neerl~.
Aktiewe deelname aan die
gcorganlsecrde
studen~elewe
help JOU om 'n onafhankJjke
dcnke te ontw1kkt'l en ook om
'n ge~telike p3raatheid ~
die hberale t)'dsgees op te bou
Mecr as cen pcrsoon bet al
erken dat hy tot sy spyt nie
eerder die gcorganiseerde stu·
dentelewe ontdek het nle.
1\toerue dat dil JOU ook oorkom
n1e. Begin nou en !coop die
tyd ult.

\
So 'n veelsydlge pakkle, met die regte bykomstighedt Is
voorwaar 'n juWoel in enlge stuc!entenooi ae klerekas. Die
Klare is van Andr6'a Boutique. (Foto: Fotokuns).
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DIE WEEK!
Donderd:~g

12 1-'ebruarie, OShOO:
Kcnmeka&T,
Registrasic.
l9b30: Seniorprogramaand
Vrydag 13 1-'cbru3rie, 19b:SO.
(ecrstcjaors)
Amptelikc opcmng van d•e Donderdag l i 1-'ebruarie, 17h00;
Puk.
&lassa bier~n-braai - Fanle
Saterdag H 1-"ebruarie, HhOO: du Toil,
Ecrst.eJaar.mtletiek.
19h00; Senlorprogramaand
~taandag 10 l•'cbruarle, 08hOO:
(sen tors),
Klassc begin,
21h00: Senlorprogram.aand
1Bh30: Kcnmeltaar.
(eerstejaars)
Din.sdag 17 1-'ebruarie, 18h30: Vrydag 20 Februarie, 19b00:
Kenmeka3r.
Samekoms ln Totlus.
20b00: Burgemecster van
Saterdag 21 F"Cbruarie, 19b30:
(Geneem uit Wapad, 8 Maart
Tarent.aal.
Verwelkomlnglifunksle en
l974..)
Woensdag 18 l'"ebruarie, 18h30:
Four Jacks and a J W.

••

WELKOM!!

ORIENTER]NGSPROG~

CACHET APTEEK
(J P. van der Walt (D•p Farm.)

TOMSTRAAT 92

die deftigste leerbandskoene
tot die snaakste wolhandsl:oene sonder vlngers.
'n Tipiese wlntersuitrustlng
sal dus as volg daar uitsien:
'n Roeskleurlge .,chemise" met
'n lleurtge bloes wat met 'n
lang strlk bo vasmaak. Daarmec saam 'n dlk loshangende
trul met brei.! kraag en dlep
aakke. Die serp draai 'n paar
keer om die kop en leerstewets met bypasscmde hpnd·
skocne voltool dle uitrustlng.
Ons slen uit no 'n vrollkc
en vera! vroulfke 1976!

TEL. 4201

U PLUS APTEEK OP DIE BULT
BESOEK ONS OOK VIR:
WIT JASSE
DISSEKTEERSTELLE
METRIEKE GEWIGTE
ALLE ANDER BENODIGDHEDE

Ons is klein genoeg om u te ken

Groo t genoeg om u te dien
-Wapad.

NADAT die eerstejaarsdore en -drake in die eerste week van orJenter1ng
hoofsaaklik bekend gestel is aan die lewe op die Puk bestaan die tweede
week daaruit dat nuwelinge ondervind hoe die Puk lyk as die , ou maone"
en ,ou dames" ook deeJ uitmaak van die .,lewe".
Vanwet! belangrike reelings
wat l{elref moet word, word
Vrydagaand 18 Februar:e om
21h00 (9 uur nm ) oral in die
.koshulse vergaderings met al·
le seniors en HK's gebou. Daar·
na sal die lase van orientering
wat die samewerking van seniors insluit, begin.
Op Saterdsg 14 Februarie
word die gebruikllke eersteJoarsaUetle.lrbyeenkoms op die
Fanle du Toil aebou. Ons bet
nou al gewoond geword dat
dlo Puk van die beste slroolatlete trek en d1t behoort dus
'n voortrefUke byeenkoms te
wees.
!laandagaand om 19h30 verwelkom JobllD Pretortus sy mede-seniors tcrug op die Puk.
As die weer dit toeJaat sal
hlerdie .,verweJkommg" (met
al die byk1anke) op die kampua plaasvind. Dinsdagaand
k17 ons buurrepubJiek Tarentaal se eerste minister ook sy
kans. Ons vern~m vertroullk
dat sy edele ook 'n paar lyf·
wagte saambrlng.

Op Woensdacaand kry die
klns om te sien
waartoe die Putke In staat ts,
met die Sen!orprogramaand.
Na die massabraafvlels op Donderd.ag, k.ry dlo seniors dieself·
de gcleentbeld Op Vryda&

eerstejaa~

word die eerstdurs verplau
en met die Ootbeflingsdtnee
kom no& 'o orieatert.ogstydper.lr tot •n end•
Pukke eeolet dlt. JulJe, . .
DlotJ en tweedejUI'S eo oolr
Julie, eersteJaara.

SSR-HK-KAMP
DIE afgelope SSR-HK-kamp te Golden Gate was net
soos verlede jaar, 'n reuse sukses. Dfe kamp was nl.
daarop gemik om 'n algemene kontlnuiteit t.o.v.
kampussake te verkry.
Saito soos orll!ntering, kar·
naval, jntervarslty, ens. lJ bespreelr. Konsensus.'>e Is berellt
oor bierdle sake en dit beloof
om gocle vrugte af te werp
wanneer die tyd daarvoor aan·
breek.
Alhoewel daar bale belprekings oor die sake i«n·oer Is,

fs daar oolc besondere ltontak
tussen dle SSR en die HK..Jede
opaebou. Dll was ook 'n be&ondere geteentheid vir die Jelen
om bulle medeleiers te ont·
moet en te leer keD. SkakellnJ
tusse:n kosbulSt! ondl!rllng sal
hlerdle jaar ook daardt!ur bevorder word.

DIE WAPAD

BLAOSY 4
J-'

VRYDAG, 13 FESRUARIE 1976

IC

J.

SLfUTll TOT SKETSPLAN

1..loh~nn•• \Jn Ro.n•hurl

!)a.,.,,. .Ju l'ltSSJS•huu

211.

~.

26. Olcrkund<'gebou

'1.

S<!tltr~lr ~.rtsadl

21. Voorstlft.ldc AdmlniJlnJiegebou
Ole .sebou vir .Ekonominc Wetcnsbppc it !&Ill nos c~aar
2B. Mlll.robioloP- m SpnUJc.cr t.ft

4. llcidt
~. Kllrlitu
6. W•ll''n-BirtJi<'

'

~bou

7. \'o:rt;'-<'l·OI)·Nj(,

8.
9.
10.
J I.
12.
13.
I~

IS.
16.
17.
18.
19.
'.!0.
21.
22.
2S.
24.

Rugby 1976'n krisis?

Plandu.1ndc.~u

f.m...al
K;uttcl
F<ltt
OuikWC3

30. Uubhoudltundeld>ou
Sl. Bioch~miegebou IJ taJU hkt geld

Huar~boo

SS. Chentlcrc:bou

29. Voorantclcl:e--snukmamuum

52.

Ctbuu "' ~gr.J'1t, C,nlu~J<,
Bq•l.lnm~ rn Bo&m' • n~

)4.

55.

Fb~bou

Wuumlc Chcmictdlou
Farmua~tib· t0 Farmakotopc-

cd»ou

0... K.luk-huis
utur du Pleuis-«uaal
Pict Groblu·hu..is
Klawcrhof
Oottcrbof
VOOTf"ltld< ttboU vV
E.ltooomiae Wetcnsbppt
\ 'o.•rg...h Ideo ~ou vir OpH>t~
lumde en P•raolopc
fran• du Toit·Fb<>u
Fudinand Po•tma·bibllot<'tk
To tiuuaal co KA£f1ma
Adminlnraskgebou

!6. Wialr.u11de-, S~nkk· en
Reltcna.a.rwetmsbppbou
57. Voorgeueldc Fbou vir Blolosiat
WctciUbppc
58. Sku!UC'eUW
59. Sbur
40. T~Jilln.' Dr~t.:mcut
41. Fialoloptte-bou

42. h iJOIOpqdlou
45. H.cimat en Uitlpan
... Kun•ankkden.il en Jcetclomclt
Kunstcaoebouoe

PUK kry tennisafrigter

'N BEKENDE tennisspeler op die Puk, mnr. P. T. (Pictt-r) Camphcr, is on·
langs deur die sportinsUtuut as nuwe sportbeampte aangestel. Uy bet nl. die
spesifieke opdrag om as voltydse tennisafrigter die staodaard van PukDIE jaar 1976 gaan vir Puk~rugby 'n moeillke een teonis te verboog.
wees. Verlede jaar Is beplan om hierdie jaar 'n
bet groat planne en dlnk die jaor sy R.N.O.D., met We· Pieter Campher die nuwe tenvoltydse afrigter te h~. Mnr. Stoney Steenkamp van in_Hy
die r~ing van ' n Upe Sui· gaamlik.e Opvoedk.umlc as hoof· nTsafrigter van die PUK. (Foto:
Bloemfontein, wat hiervoor genader is, bet die kerreeks In Wes.'fransvaal, om· valr, 1-Iy en 'n ander P.U.-sluFotokuns).
aanbod egtn van die hand gewys.
dat die Puk·fennisSpelers 'n ge- denl, Chlll'l t.far:tis, hel onlangs

I

brek. aan teenstand in bul die pro!essionele alrlgtmgsck·
Vanwe! sy verpUgtinge as
Met betrekklng tot spelers toernoolc ondervind.
sa.men ~eestaag en kan dus as
samerocper van die nas1onale Is dnar oolt 'n groat nood. Ver·
Mnr. Campher vol\ooi bier- 'n prOCO$slonele afrigtcr prak·
teurkomJtee sal prof. Joluln skeie staatmakers is nJe wtlilr
t.iseer.
OP Saterdag 14 Februarie om 8b30 hied die Sport·
Claassen nle voltyds besltlt·
In die vier jaar wat by al \'ir instituut en sportroad
die eerste keer 'n oplei·
baar wees nte.
die Pult sc ccrstespan en Wes·
Die dlrcld.eur van die Sport·
vir
sportleters
aan. Dit sal die vorm
dingsku.J'Sus
Transvaol speel het by re-eds
instltuul. mnr. P1et Malan, het
van 'n blitsJrursus wees en vind in die Aardkunde·
met
vele
bekende
gpelers
al·
die Wapad meegedeel dat dle
gebou plaas.
&ere ken.
eerste span nou deur mnr.

Kursus vir sportleiers
m

Willem SCott, verlede Jau se
lB-afrigter, onder hande geneem sal word. Mnr. Scott, wat
jare lank vir die Put ag:rte- ~
man gespeel het, behoort hom
goed van 6f t.aalt te ltwyt. Hy
ten studente.rugby en die spelers en bet Ill 'n jaar of wat
se atrlgondcrvlndlng.
Die IB's se afrigter sal mnr.
Ptet. Bnnd. belronde Puk· nn
Wes-Transvaalspeler, wees. By
bet ffnaaJ beslult om die stewels op te hang. maar wn nog beskikbaar nie. Manne soos
tyd aan rugby bestee. VIr die Willie de Bruyn, Piet Brand
o.20's Is dnar mnre. Spekkles en Bennie Saayman sal gemis
de Villlers en Cbarl CllUer.J. word. James St.oftberg en Sors
•n Onder tt-span sal deur Jim GreyUng is darem nog (Onder
van Rensburt, voormaUge P\lk· andere) terug. Daar sal nlet.ekaptein, arecng word.
aun nuwe talent bykom, ver·
,. a1 ult verlede jaar s:e kook·
water o.20.span.

...... .•......•.
Registreer

vroegtydig

As daar ln 1976 goe.ie same.
Werking tlWen PukaCrigters,

kosbulsafrigters en keurkoml·
tee is, behoort Pukrueby bo
ult te kom. Dfe bouding dat
--····· ·····-·· ••J dle kosbuls belangtiker Is II.S
Die Wapad word tedruk. deur die Puk-spnnne k.an eglcr net
&
Potchefstroom HqiiJd skade doen. O.ns hoop dat die
(Edms.) Bq~J:, Olinltum 11, m.anne se flksbeld sammer
vroeg·vroeg reg sal komi
PotcMtstroom.

Puk·tennis behoort bale by
hlerdlc voorwaartse stap le
baal Tennis is 'n spel wat
groot bY\'lll viod op dlo Pule
en al wat by die goole !aslll·
te.ite ontbr-eelt het, was 'n voJtyd!:C aCrigtcr.
Piet Brand, wat hier ·n Kovsie
bykom tydens verlede jaar se

lnt8f'\I'Brsity, het finaal besluit

om die stewels weg ta pak.
(Foto: Fotokuns.)

Op 'n !campus waat sport 'n
integra.lc deel van kampusak:·
Uwitelte oitmaalr, is dlt ltoog·
tyd dat so iets aangebled word.
Die sportmanne bcboort die
geleentheid met albei hande
aan tc gryp.
Twee van die s-pre.kers sal
pro!f. W. H. Coetzec en Tjaart
van der Walt wees. Prof. Coetzee saJ oor motlverini In sport
en proC. Van der Walt oor
lelerskap in sport praat.

Mnr. Piet Malan bet boge.
noemde rcetings In 'n o.ndeJ'
boud met die Wa~d bl!kend
gemaa.k. Hy bet •n betoep op
alle RJ)ortmanne gedoen en
verai dl~ op die &"portbestun
om die kursus by t.e woon:
veral omdat ~ing.o: ten OP:
sigte van die kanalJsering vn
eer!jtejaars ill die venskillende
sportsoorte daar bespreet gaan
word.
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U het vofop keuse in ons groot verskeidenheid
•
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+
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,.die Po-tchefstroomse boekhandet"

Tel. 8875 -
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