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PUKKEI
Vlr u kleurb11dJles

en

U Plus Apteek

sportbenodlgdhede:

TOllSTRMTM
Tel. 4201

JOhan
Cta89Mn

Groot genoeg om wti
dfen, kleln genoeg om
u te ken

Broere

ALTESAAM 67 studen·
te het hnUe vanjnar by
die Teologiese Skool
lngeskryf teenoor die
59 van verlede jaar.
Twee van die 67 stu·
dente is dames. Hulle
is egter m~er teoreties
toegesplts aangesien 'n
dame nie prekc mag
!ewer me.
Sedert verlede jaar
het daar ook 'n nagraadse student wat
uan die NG-Kerk behoort by die rokulteit
ingeskryf.

Studente
to on
beter
samewerking

• Aggrnsief, maar kieskeurig wis h11 takel. Dave Vikingwn Eng l4ndwat tyd.tns Karnaual
teen Jan Wilkens stoei, is hier saam met Berna Jersich. Berna is 'n oud•Pttk. wa.t Beeldende
Kun.~te hie?" studeer het. Dave Viking veg Donderdagaand 19 1''ebnuirie om 17h30 it& die
ArtViteat~ teet1 Jan Wilkens. Drie voorgeveote iSal ook plaa.rt7ind.

tFoto: Dle Transvaler)

Mnr Bt1tow, studente·
advlseur van kultuur·
aangeJeentbede en mnr
W1:&11els, tegnlese be·
stuurder vnn die Puk se
oudltorlum. ....u die
Pukke van harte geluk·
wens mt't hulle g11drag
in die ouditorlum tydens die afgr.lope orlentcrl ngsak,lwUelte wat
daar plaasgevlnd bet.
Vergeleke met vorige
jare, en veral verlede
jaar, wai. die lee ouditorium na al die gewoel, 'n lus vir die oog.
Oaar moes hard gesoek
word om 'n papiertJie
~rens onder 'n 11toel te
vlnd. Verlede jaar het
die ptek soos 'n val'kbok gelyk, met kougom
wat onderaan die
stoele geplak is en
koeldrankblik.kies die
bele w~reld vol.

..

-p4

• Akademiese Raad se
klasverteenwoordigerstelsel wil tweerigtilli:·
kommunikuie tussen
student en doscnt
skep
-P 5
• SUCA verander ay
strategie
- p5
• Ori~nteringsfoto's - p7
• SAU-uitslae: Pukke
presteer
- p8

Nuuswenke
Algemenp Nuus: Petro
Malan, Wag.'n-Bietjie,
Tel 4278.

Koehufr;/SoslaaJ: Zelda
Net, Wag.'n-Bietjle, Tel

4278.
lnterunlversll~r·

Marietjie Potgieter
- Knsteel, Tel 53l6.
·
Sport: Griet Gribe
Kuns: Johan Myburi/
Tel6868.
'

Saktyd
Maandag 13h00

Tjaart van der Walt, gei;e,
In 'n onderhoud het prof
Van der Walt geantwoord

Gesinskarakter
bevorder deur
Karnavalplaas

DIE kanuwalplaas is 'n
baie goeie idee om knrnaval op 'n sentrale
punt t.e hou. Daardcur
sentreer jy die massa en
massa ontspanning wat
'n belangrike deel van
karnaval is. Die b1ertuin k3n ook bet.er beheer word. Dit is die
' mening van Christo
Scholtz, SSR-lid vir kar• Simfonie-orkes In ounaval.
ditorium
-p2
• PU bet genoeg beurse
-p3
• Onwelvoeglike optredes in oudilorium
moeilik om le keer

"AS 'Dopper' sou beteken om alles konsekwent uU
die Bybel te leer, is dlt goed'', het die rektor. 1>rof

- Petro Malan-

1

1

Rudolph Burger, karnavalvoorsitter vir 1981, se 'n
ware Puk wat nie deel het
aan die interessante en vol
program nie, doen homself
'n onreg aan.
Die karnavalkomitee het
11ksies na 'n sentrale punt
verskuif, na 'n aanbevellng
van die Beheerrnnd van die
universitclL Op die monier
is die karnavalplaas gebore.
Daar Is baie moeite gedoon om dlu program so interessant as moontlik te
maak, juis omdat dit 'n
nuwe idee is.
Dr Jan van den Berg, president van karnaval, s~ die
karnavalplaas spruit voort
uit verslae wat verlede jnar
deur die uitgetrede karnavalkomitee, hutsvaders en
die direkteur van dle studenteburo opgestel is.
Daar ia twee altcrnatiewe
gestel. Die eerste is dat die
opening van die karnavalplaas vervroeg moet word
met kompUJcasies aoos geen
vlotbou aksies by koshuise
nle. Die tweede is dat die
karnavalplaas eers Don·
derdagaand open, maar dat
daar wel komponente van
die vlot by iUe kOsbulse ee-

bou mai word.
Ole tweede alternatief is
aanvaar met die voorwaarde dat aksies op stiptelike wyse moet gcskied Die
akademiese atmosfeer mag
nie versteur word nie.
Prof Tjaart van der Walt
se die unlversiteit is 'n altadcmlese lnrigting waar dJt
om akaderniese prlorlteite
gaan. Daar moet 'n akademiese atmosfeer ln en om
koshuise beers. Die ou
bedeling van karnaval was
nle bevo1·derllk vir die aka·
demie nie
'n Groot aanlaJ studente
het tydens vlotbou-oksies
by koshulse onder oorverdowende musiek saamge·
trek. Dames en mans het
mekaar se koshuise betrt?e
en talle kompctisies soos
sang, orkes en trnpkarwed·
renne was nie bevorderlik
vir die akademie nie. Daar
was 'n gees van jolyt en
nlksdoen.
Massadronkenskap in en
om die studentesentrum
het voorgekom, wat verder
deur die biertuin bevorder
is. Die geesvang aksies is
oorbeklemtoon.
Die studentesentrum en
geboue is beskndig en meublement is verwyder. Permissiewe gedrag tydens aks1es bet nle die Christelike
karakter van die universiteit uitgedra nie. Sluittngstye van dames.koshuise en
die hoeveelheld en urd
van aksies is nie naaekom
nie. Die feit dat manskosbuiae welnig reel• bet, hkep

probleme by dameskosbuise.
Bale studente gebrulk dJe
geleentheid vir lawaaimokery, drankrnisbruik, en
dans. Die aksics het 'n duur
ondernemlng geword. Daar
is onvoldoende beheer en
gebrek aan bouterreine,
byvoorbeeld Oosterhof. Die
lawaal steur die publiek en
die akademiese atmosfeer.
Die karnavalprogram was
oorlaai met aksies wat gelyktydlg op verskJllende
___

:

plekke plaasgovlnd bet. Al
die aksies bet nie geatrook
met die doelstelJJngs van
karnaval nie.
Die trapkarwedren lok
groot get a lle toeskouers
wat moeilik beheerbaar Is.
Die studentesentrum is
bemors en beskadig.
Die plante en tulne in en
om dle studentesentrum is
vemlel. Meublement is uit
die atudentei;entrum ver·
wyder en beskadtg. Danskennisgewinas het op die
pilare versJcyn en die spuitfontein ls met 'n rool waterverfmengsel besoedel. Die
Vervolf( op p 8

---------

op die beskouing van die
PUK as 'n sogenaamde
"dopperuniversite1t". Die
dopperbenaming is vol·
gens hom waarskynlik toe
tc akryf aan die feil dat die
Puk us 'n teulogicso skool
ont11taan hct. Daarbenewens bet die univers1tcit
ook 'n Cbristelike ktU'aktor.
Prof Van der Welt be·
klcmtoon egter dat die
Puk nie 'n kerkunlversi·
teit Is nie. Volgcns horn
speel kerkisme nlc 'n belanirtke rol nie en l!i dle
toestand op die Puk wnt
drt betref, bale gesond. So
byvoorbeeld specl kerkisme gecn rol in SSR·
verkiesings nie. SSR-lede
moet eirter •n meelewende
kerklewe lei.
Prof Van der Walts~ dat
onder "dopper1!'' ook
"Neder-doppors'' ver·
staan moet word. Ongeveer 60% van die Pukstu·
dente behoort ruin dlc NG
Kerk t~cnoor 28% Gcreformeerders en 12%
nervormdes
•
Prof Van der Wall
spreek hom sterk uit teen
kerklsme en s~ dat studente van verskillende
kerke mekaar moet r~
spek.teer.

Eerstejaars benoud

na ontvoerings
- - Lynn Pretorius "DIT kan net die wit komrnando
wees", bet Kobie Smit, 'n eerstejaar
ln Makouvlel gedink toe hy Donderdag 5 Februarie dflur die ontevrede
seniors ontvoer is.
Die gyselaars bet oor die algemeen nie
wat om hulle aangaan nle. Au·
brey Green van Liberalio hct net vtr sy
maat geslcrt'eu dat hierdie mense mal is
en dot hulle moet padgee.
Die eerstejaars (dore en drake) is op
veri;kele pJekke gedurende die loop van
die oggend gevang. Die meeste drake ia
in die Sentralc Eetsaal gevang en 'n pant
by die parkeerterrein tussen die Stu·
dentesentrum en die Nntuurweten·
tkappe·aeboue. Kobus Kotie la op die

g~weet

Bull gevang net voordal hy sy ma by die
poskantoor wou bel.
Arthur Olivier. Piet l-'011rie en Poli·
sieman Coetzce bet dio hele ootvoerinK
en die klug In die amnteater gereel.
Hu lie bet gepoog om die ervaring vlr die
gyselnars so lekker as moontlik te mank
en dit moca 'n gebeurtenis wees wat
hulle so lank moontllk sal onthou.
Die dore en drake wut ontvoer Is, wn11
natuurlik hoog in hul sklk dat bu lie Don·
derdngaAnd !le orienlerlngspre>gra111
misgeloop het. Die eerstejaars vo~I dat
hulle na dese almnl ware Pukke sal wees
en 'n baie hegter eenheid met mckaar sal
vol'm. Die Puk hcl gees en as dinge sti
gaan, sal hulle trot1 w es om ware Pukl(c
genoem te worii
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Teater

Musiek

imfonie-orkes in
auditorium
DIE Na lonale Simfonie-orkcs heid snl optrce, ls Bnino Aprea.
solls Is Anton Nel.
bled in samewerklng met die Die
Die wcrkc wat tydcns die konscrt
SAUK 'n konsert In die oudi- ultgevoer sat word, is die llefdcstorlum van die Studentcsen- toneel ult Romeo en Juliet van Ber·
trum aan. Die konsert \'ind op 26 Uoz. die Klovierl:onscrt no. l van
Febn1arle 1981 plan .
nachmnnlnoff en as hoof'wcrk die
Slmfonic no. 6 op. 68 In F-majeur
Die dirlgent \\at b}' die gclecnl· (Postoraal) van Beethoven.
Kaartjics is teen 'n uite.rs b1l11kc
• Bro no Aprea, die dinocnr wat pr)'s beskikbaar by d ie Irtllgtings1aam met cht Na.ncmale S1mfome-or buro in d to Studentesentrum en by
ku opt-rte.
die Konservator1um.

Cloete en Swanepoel
se nuwe bundels
bekendgestel
Prof T T Clocte se debuutbuodel Aflgelllera

Bedeling
.
v1r
onderwys
DU: Chrlstelfke Opvoedkundeverenlglng
\'an
Suid-Afrikn
<COVSA) hou Sa&e.rdag
17 Januarl s ja rkon·
grcs by die Potchefstn;om e Unlversltclt
vir Chrlstellke Hoer

Onder\\')'S.
Du~

temn van die kon·

grca handcl oor die nuwc
grondwetUkc bcdellng
met bclrekking tot die ondcrwya. Prof B C Schutte,
bckcnde opvocdkundlgc
aan die PU vlrCHO,snl by
'n oop sculc van die kongrcs om 09h00 'n rcrernat
lewcr oor die lcwcnsbeskou like dlffcrcnslasie
von die onderwya In ' n
moontllke nuwe grond·
\1tcUllcc bcdcllng.
Die kongres word in
Im mer :WO van die J . Chris
Coctt.cc-11cbo11 op die
knmpus gehou en allc be·
lang tcllcndcs is gcnool
om die ope scssie by te
woon

,.............

\I ( H-t(N;JlllU

tweedc bundel ,·erskyn
mel die tllcl Wat cer l6
en uaby.

banr.

Skrywerskrlng

18 'Februarie

Tye:

u... DeA ,..., • 20H>O
Yry1.00•

tn>O·

~

... tOtlOO• ·~
'11\JO • lCIOO

KINE I
ANY WHICH WAY
YOU CAN
CUNT EASTWOOD

KINE II
MY IJODYOUARD

Ons ontmoet mekaar by die fomeln
in die
Studontesentrum

ALMAL WELKOM

dcr Wnkat t'n Thea Cloete tydens Senunprogmmaand. (Poto· Frik Schoeman)

TT

- fbiolph Willanse-

Angetlfom ec bckcnd·

Stelling het gcpanrd ge~
gnnn met 'n vcrtolklngsprogro m ondcr lcldlng
van Thcunls Botha en Cobus van der Walt. ' n Treffende bckcndstelJingswoord deur dr Elize Botha
van die Unlvcrsltell vnn
Pretoria is .icvolg deur dle
ewe knap vooratclllng Hin
gedlgtc uilAnocllfora dcur
profTheunis :Botha, dr Bet
Botha en Kristle Herbst.
Then Cloete het 'n aontnl
verse getoonset en tydcns
die geleenthc1d gesing.
Op Dondcrdag 6 No·
vcmber is Jnn Swanepoel
tuis verras dour lede van
Skrywcrskrfng, ramlllc en
vricnd • Tydcns die ver·
rnssangs.g lccnlhc1d het
prof Cloctc die bundcJ
bckcndgestcl, w11arnn die
cerate ehcmplare van
Wai l)eT u en nabfl ann die
dlgtcr oorhandlg is.
Bcid die bundcls vcrtecnwoord lg die bctcr
po sic van die janr 1980
en Is by die plaasHkc
boekhandelaars verkn·g-

0011

•

Is op Vrydag 31 Oktober
1980 lulstercyk bekend
gesteJ. Under a 'n
eek later het die digtcr
Jnn Swancpocl sc

Woensd~

Tel24MO

• Alta

Seems like old times met

hoar huls tot kompllkasie
van reeds beslnandc
chaos: motors wnt gestecl
word, ' n oormnnt van
honde en eicnnordlge
werkne.mcrs.
Dinge word helaas ult ·
ccsortecr om weer In 'n
oulltc, dog voorspelbarc
slot "'nn voor ar tc begin.
Onnodige gevallery en
dergcllkc c:llches is daar
notuurllk ook. "Seema like
old times" is 'n tiplesc
Neil Simon-draaibock. Hy
Is onder andcre die skry·
wer van California Suite
en Cbaptu Two.

Goldie Hawn, Charles
Grodin en Chevy Chase Is
' n lagprent. RcallstJC3 is
die film ultcraard nlc.
'n Skrywcr word dcur
twee boewc gcdwing om 'n
bank tc bcroor. Soos In
nllc komedles belnnd hy
In moellikhede van vekrlcl aard.
Veral is mocillkheid
voorspelbanr wannccr hy
by sy vorlge vroutjle Goldi Hawn - om hulp
aanklop. Tot frustrnsic
van hoor huldlge cggenoot. die stnatsndvolcllat.
bcsluit gy, 'n advoknat, om
horn in dichoftcvc.rdcdlg.
Tydlg en vcrnl ontydlg
monk by y opwngtlng by

Sttnu like old times is
aan te bcvccl vir 'n aand
se bchoorllke lag.

•

I

Tl' DENS die Senlorprogrnmnand I Skrywel"6krlng beltendgestc.l. BJ dle gelce.nlhcld het Alta v n de ~·erken en
The Clootc \Cl'5C , ..n prorT T Cloete \tttolk.
Thea Clocte bet ccn van
die verse in Angellfcra,

"Harba lorl fa" gctoonset
en ges1ng.

Die loons ttlng ls verrasscnd frls en getulg \'On
fyn aanvocling vlr die
vcrs. Thea Cloetc 1>0 vcrtol king het gcspreck van
bclcwlng van dle ged1g.
'n Mem hoop om mcer
von die Upc musfelt ult die
pen van mej Cloete te
boor. Dit Is moonUik die
muslek wot aanklank by
die Af'rlkaanse luisteroar
en by name die student aal
vlnd.
Skrywcrskrlng hou op

Wocnadng 18 Fcbrunne sy
ccrstc vcrgnderlng.
Tydons die vergadcring
al lcde sc verse en prosa
gclees , onlleed en be·

spreek word. Alic cerstc·
Joars sowcl u seniors

word nn die vergndcrlng
uftgenool. Allc lettcrkunde-, lruns- en drnmastudentc bchoort veriil
vcel by die vereniging te
baat. Persone wot bclnngstcl om gedlgte \ir krltick
en besprcking voor tc I~.
kan dit nou reeda In bus-le 61 by die lnllgtJng~.
kantoor nfdra.

Amajuba-gedenkfees

/nternasionale beeldhouer
besoek Amajuba-feesviering
flCUAEL SUTT\', 'u lntCT·
nnsionaal beroemde keramiekbeeldhouer en de. ku ndlge op
di~ gebled van mlllt~re uniforms, wal 'n opdrng voltool het
om 'n por eleinflguur ,·an •n
se lerende Boereburger \•lr die
eeurees van die slag van AmlQu·
ba tc mnnk, sal Suld-Afrlka iin
Februarle besoek. Hy sal die gedenkfee op 28 Februarle by
Aml(jubn bywoon.
Hy het ry opvoedlng nan 'n Dcnediktyn&c klooster in &ngelnnd ont·
vong, en 'n kort rukkJc in sY vador

ae motortoebchoresoak gcwcrk
voordat by b~lult het om hom op
sy natuurlike artistlekc vermo!ns
toe to

l~.

Sy cerstc modellc hct byvroeg in

die jore '60 geprodusecr, en gcspesioliseer In geskicdkund1gc en

milill!re llgure vnn fyn bcenderporacleln \'ir privantvcnmmelonrs.
Elke 8Wk cann deur mecr as tien
sttldfums v n vcA•erklng, vnn die
oorspronkllke untwerp tot by die
hnndmodeilcring, vormlne en giet.
Hicrop word die &tuk ses or scwc
moot gcbnk voordot dlt met die
h nd ~klldcr en vcrglnns word.
Ecn van die cerste' stukke wnnrmec Sully 1y reputa le cevcstlg het,
was 'n nguur van Richard l wat
dric mnal die ultrelklngsprys In
vcrkooploknle behoal hct nog
voordnt die voUc oplaag voltool is.
Sutty ls 'n nou£esctte beeldhouer
met 'n hartBtog vlr besonderhcdc,
wal 6)' ondcrwerpc bcsondt'r nou-

kcurig nsvors. Sy stel vnn fi&ure•
van die lndJcsc le r, asook van
drngondcrregimcntc, word weens
die byna ongeloonlke anatomlese
detail bcsonder hoog op prys cestel.
Op hanr vyfligste vcrjaorda ls
koningin Elizabeth die bceldhouwerk, The Charge of the Light
Brlgndc, aangeblcd, unarnon by
mannde lank gewer:k het.
•
F.en vnn ay onlan~e opdrngte
was die mnak van 'n beeldjlc om
die Britsc premier, mev Margaret
Thatcher, se 21 jnar dicns ns lid
v n die parlement te gcdenk.
Vcrakelc lmnstcnnars-vnkmonnc
wcrk vir horn by die Porcelain
Manufactory in Kent, en by hct onlnngs ey cie kunsgolery In St James
ir1 l..ondcn geope.n.

noo1
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Eerstejaar beseer
in modderuat
PROF Tjaart van der
Walt bet in 'n onderhoud met Monitor gese
hy is geskok oor die
voorval waarin George
Gibbens (19), 'n eerstejaarstu dent, verlede
Vrydagaand beseer is.
Hy se so 'n voorval kon
enige plek gebeur bet,
selfs op die sportveld,
daarom moet ons nie 'n
negatiewe bonding ten
opsigte van orientering
inslaan nie.
George het aan sy pa gese dat hy 'n oordeelsfout
begaan het toe hy in die
vlak moddergat van ongeveer twee voet diep ingedui k het, in plaas van
deurgekruip het 1.1oos die
eerstejaars voor horn.

Puk se beurse
wel voldoende

'0-

sy
g

e.
SS-

Daar was onmiddellik
mediese hulp, maar die
ongeluk was ernstiger as
wat aanvanklik vermoed
is.
Mnr G S Gibbens,
George se pa, het in dieselfd e onderhoud gese
hulle is nie seker oor wat
presies gebeur het nie.
Hulle aanvaar dat dit 'n
ongeluk is en sal later
dieper ingaan op die saak.
'n Voorlopige ondersoek
deur die kommissie wat
bestaan uit prof J S du
Plessis, vise-rektor; prof
W E Scott, dekaan van die
Regsfakulteit; prof J Offermeier, direkteur van
Kampus Mediese Dienste
en Jan-Louis du Olooy,
SSR-voorsitter, dui op
geen nalatigheid aan die
kant van die studente nie.

DAAR skyn beelwat
misverstande te wees in
verband met die toekenning van beurse en
lenings deur die PUK,
maar soos met baie
ander dinge boef ons
ook in bierdie verband
nie terug te staan vir
ander universiteite nie.
Volgens mnr P Venter
van Beurse en Lenings,
is die PU se merietebeurse van die boogste
in die land en talle ander beurse word net
deur die PU aangebied.
Baie studente is nie
eens bewus van die bestaan van talle van die
beurse nie, en doen gevolglik nie daarvoor aansoek nie.
Merietebeurse word aan
eerstejaarstudente op die
volgende basis toegeken:
R75,00 vir een onderskeiding in matriek, R150,00
vir twee, R300,00 vir drie,
R400,00 vir vier, R500,00
vir vyf, R750,00 vir ses en
Rl 000,00 vir sewe onderskeidings.
Merietebeurse word ook
aan seniorstudente toegeken, maar dan moet 'n gemiddeld van ten minste
75% vir alle vakke in die
eindeksamen
behaal
word. Hierdie beurse beloop R400,00.
Eerstejaarstudente kan
ook vir kultuurbeurse van

•

R250,00 elk, reisbeurse
van Rl00,00 elk en hoofleier-beurse van Rl00,00
elk aansoek doen.
Ook fisies gestremde
persone word deur die
PUK in ag geneem en vyf
beurse van Rl 000,00 elk
word aan vyf voornemende studente beskikbaar gestel.
Studente wat goed presteer het in die Weermag,
kan in aanmerking kom
vir die militere beurse
van R850,00.
Wat sportbeurse betref,
is die PUK nie in so 'n
sterk sportstreek wat horn
in staat stel om sportsterre te koop nie en die
sportbeurse is dus die
enigste beurse wat heelwat kleiner is as die van
byvoorbeeld Tukkies en
Kovsies.
Die PUK stel ool lenings
aan alle studente beskikbaar - 'n maksimum van
Rl 200,00 vir koshuisstudente en R500,00 vir dorpstudente. Die toekenning
van lenings hang af van
die beskikbaarheid van
fondse. Net 'n sekere bedrag word vir lenings beskikbaar gestel. Hoe meer
studenteaansoeke, hoe
kleiner is die bedrae.
Studente wat meen dat
hulle in aanmerking kan
kom vir een van hierdie
beurse, kan met mnr Venter op die grondvloer in
die administrasie-gebou
skakel.

Vervolg van p 1
snoekertafels is beskadig
deur studente wat in die
donker snoeker gespeel het.

Aanbevelings
- Die duur en omvang van
karnaval moet ingekort
word.
- Die datum van karnaval moet verskuif word tot
na die Aprilvakansie of
Julievakansie sodat reelings in die vakansie ge- tref kan word.
- Die vlotbouery moet weg
van die koshuise plaas- · vind, byvoorbeeld op die
Fanie du Toit.
- Die karnavalkomitee -

moet verkies in plaas
van benoem word, sodat
daar 'n groter mate van
gelyke verteenwoordiging kan wees.
Strenger beheer deur
die SSR moet uitgeoefen
word ten opsigte van
~ drankmisbruik,
uitspattighede,
vandalisme, saakbeskadiging en kleredrag.
Die studente moet bewus gernaak word van
die opvoedingsdoel van
karnaval.
Studente is oorbewus
van die studentekomponent in karnaval.
Voorafgekeurde studente moet by die vlotbouery toegelaat word.
Sekuriteitsdienste moet

Mediese ondersoeke dui
daarop dat George, wat 'n
kranige sportman is, twee
van sy nekwerwels en
senuwees beseer het en
waarskynlik nooit weer
sal kan loop nie.
Frikkie van Niekerk, adjunk-voorsitter belas met
orientering, se George was
'n positiewe eerstejaar
wat orientering geniet het.
Hy was een van die voorbokke in sy koshuis.
Daar word beraadslaag
oor 'n fonds wat George in
die toekoms sal help.
1U'

Woo rd
Vervolg van p.4
aanraking kom met die warm
lug wat by die see in sirkulasie was, onverwagse en
ongekende storms tot gevolg
gehad.
Dus: Die dissipels was in
grool gevaar. Asof dit nie genoeg was nie. Die see was in
daardie dae simbool van
demoniese magte, van hulle
wat God teestaan. (Vgl. Luk.
21:25).

Onthou u nog dat ek ten
aanvang gese bet:
Die duiwel werk onopboudelik!
Sien u wat beplan die Satan?
Die Koninkryk van God
moet in sy voortgang gestuit
word. Jesus moet saam met Sy
dissipels in d ie dieptes van
die see verdwyn. En moenie
dink dat die strategie van
Satan verander bet nie. Ook
vandag nog is hy daarop uit
om u en my !ewe in Christus te
vernietig.
Jesus beers oor die natuurkragte:
·
Jesus beheers die situasie.
Hy bewerk die uitkoms sodat
die wind gaan 11! en 'n spieelgladde wateroppervlak rondom hulle sigbaar word.
Daarom bet u geen rede om te
vrees nie.
Want: Nadat Jesw die duiwelse magte in hulle krag gestuit bet, vra Hy aan die dissipels:
Waar ii Jillie 1eloe1?
Jesus verwyt nie, maar
dring deur tot die kern van
hulle vrees, nl. Bulle gebrek
aan kinderllke verlroue.
Met hierdie vraag wil·Jesus
hulle geloofsoog wat gewyk _
het, weer in kinderlike vertroue op Hom vestig.
Is dit aan u onbekend? Nee!
Want elke mens se lewe neig
so maklik om in angs en twyfel
te verval. En dit ten spyte van
watJesus vir ons verwerfhet.
Weet dit: Jesus bet nie net
met mag die wind en die
watergolwe, as middels in
Satan se hand stil gemaak nie,
Hy het Satan self stil gemaak
aan die kruis op Golgota!
Jesus bet oorwin en Satan is
stil.
Dus: Soos Jesus met mag
beers oor die wind en die
watergolwe, s6 bewaar by sy
kinders in liefde .

-

-

-

-

die vlotte bewaak.
'n Kommissie moet aangestel word uit studente
en personeel wat duidelike riglyne vir die toekoms neerle.
Aksies moet vooraf
goedgekeur word en aksies met 'n gemeenskapsdiensmotief moet
sterker
beklemtoon
word.
,
Die inhoud van karnaval
moet duideliker omlyn
word.
Sosiale aksies wat karnaval voorafgaan moet
beperk word tot 'n week
voor karnaval.
Die biertuin moet weg
van die kampus plaasvind.
Die studentesentrum

_,

• Die skaalmodel word beskou deur mnr Jan Zerwick, bouer; mnr Piet Prinsloo, departement van Geskiedenis van Vaalrivierse tak; prof T van der Walt, rektor; prof JS du Plessis,
vise-rektor; en prof Piet van der Schyff, departement Geskiedenis.

Amajubafees wil
studente betrek
Dit is Februarie 1981.
Die Puk berdenk die

slag van Amajuba en so
bring ons bulde:

ABKS kry
Swart
konsultant
•

DIE eerste Swart konsultant sal waarskynlik binne
die volgende twee maande by die Adviesburo vir
Klein Sakeondernemings (ABKS) aan die Potchefstroomse Universiteit aangestel word.
Die nuwe konsultant se
kantoor sal in Sebokeng
by Vereeniging wees waar
hy hoofsaaklik die dienste
van die ABKS aan Swart
sakemanne in die Vaaldriehoek beskikbaar sal
stel.
Prof Jurgen Smith, Direkteur van die ABKS, se
daar is 'n geweldige behoefte vir adviesdie,nste
onder die Swart sakelui in
die Vaaldriehoek. Die feit
dat 140 van hulle in November verledejaar 'n
ABKS-kursus in Sebokeng
bygewoon het, getuig
hiervan.
Die aanstelling van die
Swart konsultant sal 'n
uitbreiding wees van die
dienste wat die ABKS
reeds aan Swart sakelui in
die Vaaldriehoek en in
die Wes-Transvaal hied.
Benewens sy werk in die
Vaaldriehoek sal die nuwe konsultant ook die

moet beskerm word teen
vandalisme.
- Die akademiese atmosfeer in koshuise moet
bevorder word.
- Daar moet opgetree
word teen drankmisbruikers en vandalisme.
Eerstejaars mag nie
gedwing word om deel
te neem nie.
- 'n Skoonmaakkomitee
, moet opruiming doen direk na aksies.
Karnaval is 'n omvattende kenmekaar waardeur
die gesinskarakter van ons
universiteit bevorder kan
word. Die karnavalplaas
kan daartoe hydra dat die
klem verskuif word vanaf 'n
verdeelde koshuisgees na
'n Puk-gees.

dienste van die ABKS aan
Swart sakemanne in die
Wes-Transvaal aanbied.
Die nuwe kantoor van
die ABKS is moontlik gemaak deur skenkings wat
die PU vir CHO ontvang
bet, hoofsaaklik een van
die Voorsittersfonds van
die Anglo American Korporasie en De Beers.

Op skaalmodel is met
toepaslike kodes gebeurtenisse van 26 en 27 Februarie 1881, uitgebeeld.
Hierop word die presiese
liggings van die onderskeie karnpe (Boere en
Britte) aangedui. Dit gee
ook die roete-opmars van
Generaal Colley, die aanvalsroetes van die Boere
en besonderhede oor die
gevegte op die kruin.
Daar word beoog om die
skaalmodel so gou as
moontlik na die Amajuba-terrein te verskuif,
waar dit verder toegerus
sal word met foto's, ensovoorts. Na verwagting sal
dit 'n belangrike aantrekkingskrag word vir sowel
toeriste as groepe skoliere.
Die doel van die hele
projek is om studente
meer bewus te maak van
d i e geskiedkundige gebeurtenis en hulle belangstelling sodanig aan
te wakker.

Sanet's
Health Shop

Alie studente wat belangstel om foto's van
die ontheffingsdinee te
bestel kan dit Maandagaand vanaf 18h00 by die
Wapadkantoor by Johan
Victor doen. Foto's en
negatiewe sal beskikbaa.r wees.

• Gesondheidsvoedsels
• Veralankingamnjiene
• Natuurlike skoonheidamiddela
• Oieetyoedsels
• Homeopatieae middels

Melherbee1rut 4Z

T.e.foon 1444

tUIJSI
wtd~kap

·~:·-~

dolls
f)

. .,
Korn ons ttel jou voor un

'n nuwe dimensie in hurpwing: tJNi-¥ERM met
pH-balanst Dit lyk n• nati.aurlike krutlel
Geen
kroes-enknoop boaiekop
•
nJel
Nog goeie
•
nuus van Guys It
Dolls it IM, 118 pryse net
vir studentel Wee1 'n fN·
dingl Bly voor met die
jongate haarmodel I Altyd
tot· u vriendellke dlensl
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Ori~ntering
Soos gewoonhk na oricntenng loop daar weer
gerugte rond dat d1t - veral na aanle1ding van sekere
ongelukk1ge voorvelle (soos diti van George Gibbens)
- drast1es mgekon gaan word.
Sulke gerugte moet nie sander meer geglo word nie.
Die prosedure is dat die verskillende orienteringskomitees (SSA. Universiteit) 'n evaluering doen van
onentering en den met 'n verslag en aanbevellngs
kom. Ecrs wannecr dit oorweeg en aanvaar 1s. ken
met sekerheid gese word hoe o rientenng volgende
1aar gaan lyk.
Mens kan aanvaar dat die volgende oorwegings
eandag sal geniet in die verslae
• Die (relat1ef min) aandag en tyd wat daar bestee
word aan akademiese orientenng.
• Of die 1oestand van f1siese uitgeputhe1d, veral
tydens die tweede week, bevorderl1k is in die tyd
waarin die basis vir 'n akadem1ese loopbaan gel&
moet word.
• Of die lengte van orientering bekosttg kan word in
rlle druk akademiese program wat die semesterstelsel
meebring.
• Die uitskakeling van gesagsm1sbruik. brutaliteit,
belaglikmaking en afbreking van eerstejaars en die
mstelhng van maatreels waarin die basis van respek
tot sy reg kom: Christelike optrede. akadem1ese ywer
en die stel van ·n goeie voorbeeld.
• Die feit dat geestelike "orienterlng", waarskynlik
skadel1ker is as fisiese orient6ring. floreer vandat
laasgenoemde in 1980 verb1ed is.
• Oat die onnodige en kunsmatige ske1ding tussen
eerstejaars en seniors verlammend werk op 'n
eenhe1dsgees.
• Of toestande to·!galaat kan word waarin die
geleentheid om menselewens te knak, soos nou weer
gebeur het, bestaan.
Die volgende aspekce behoon die basis van were
orientering te vorm:
• Die inlywmg (en hartlike ontvangs) van ' n nuweling
by die Univers1teitsgesin.
•
Oie inskakeling van nuwelinge is by die
akadem1ese lewe en gemeenskap.
• Die ontvangs en behandeling van nuwelinge as
gasto.
• • Oie erkenning van nuwelinge se menswear·
d1gheid, ind1v1dualiteit en reg op eie mening en
leefwyse.
HOOFREOAKTEUR: Izak Mtnnaar, Oude Molen no. 108,
Molenstraat. Tel. 2·1576. NUUSREOAKTEUR: Hans1e
Vermeulen, Makouvlet, Tel 2·2229. AOMINISTRATIEWE
BESTUURDER: Johan Myburg. Tel. 25481.
Boodakep~ kan 1n bussie 13 by die lnhgungsburo in die
Studentesentr\lm gepos word of gedurende kantoorure aan
die Adm1n1strotiewe Bestuurder, Kantoor GS in die
Studentesentrum. afgedra word.
Tye: MHn 10h30 - 12h00 an 13h30 - 18h00
Dins tot Don 13h30 - 16h30

'LA.lk. 8 : 22 - 39 Teks: vm 25

,,En Hy lie vfr hulle, W11r Is ju Ile 1eloor - Maar hulle
was bang en verwonderd en het vJr mekaar gff~: Wie It
Hy tog, dat Hy selfs die winde' en die water geble4 en
bulle Hom geboorsaam Is?"
Die dulwel werk aonder ophou met die kind van die Here! Dit
ma& u. by alles wat u vanjoar moet onthou, nooit vergeet nle.
Want:
Die dulwel wil ltonlna wee11 van u lewe. In ay wedloop om die
ltonlo&tk•P atel Satan alle• In werltlog Cvs. 23). En die rode
hlervoor?
Sy 1root.ste atruikelblok 11 Jeaus.
Toa treeJe1u1 In Luk. 8:22 op eie inlalarJeftoe tot die stryd&at bebead vu a lewe!
'D Sterm ep die See van GaUln:
Skaara wu Jesus en Sy dlaalpeJs ter tee, •~ Lukas, or ..daar
ltom 'n stormwand op die •ee ar'. Dit bevesti1 boe &oed Lukas
die aardrykakundl&e toestande van Pale.Una aeken bet. Die
dlulpel• lton aa ervare vl11er1 1een voorapelllng waag nle,
want·
Die 11,ee van Galllea word omrinl deur hoe berge. Koue lU&·
1trome vanar die MJddeJland11e See, bet wenneer dit in

(Vervolg op bl. 31

Halt! Wagwoord asseblief!! (Daar is deur die Raad van die Universiteit besluit om
strenger maatre~ls toe te pas by die ingang na die Amajubaterrein).

Ongewensde optredes
moeilik om te keer
- Zelda Nel -''DIE PU vlr CHO behou bom die reg voor om die aanbJeding van enige program deur enigiemand
in die ouditoriom te sensor of te verbied lndien die program of de le van die program volgens die
oordeel van die PU vir CHO ongewens, onwelvoeglik of onchrlstelik is. Die PU vir CHO is nle
teenoor die huurder van die ouditorium of teenoor enige persoon aanspreeklik vlr enige geldelike verliese deur enigiemand gely as gevolg van die sensuur of verbod van enige annbieding of
program nie".
So Jui punt sestien van die voorwaardelike reglement wat elke
huurder van die Puk se ouditorium
moet onderteken voordat die ge·
bou verhuur mag word.
Op 'n onlangse personeelvergaderlng wat in die einste gebou
gehou is, moes mnr HP Biltow, studente-adviseur vir kultuuraan·
geleenthede, bontstaan onder die
nartjies van ontevredenheid wat
een van die Puk se personeellede
gegool bet aangaande 'n vertoning
van Sonja Heroldt in die ouditorlum tydens die somerskool wat
aan die universitett aangebied is.
Dit bet geblyk dat dit veraJ die
,.banaliteit" van die gaskunstenaar
was wat aanleiding geiee het tot
die betrokke persoon se misnoee.
Die vraag wat by horn opgekom het
en seker by alma! teenwoordig by
die vergadering, was of die ouditorium van-die PU vlr CHO veronder·
stel is om hom uit le leen aan hierdie soort vulgariteit by die kunstenaars wat optree, en ofdlt enigslns
verhoed lean word.

ook die geval is) dal die bepaalde
kunstenaars gehuur word en dat
die persoon sy/baar ei~ gaskunstenaars en seremonie meester saambring. In so 'n ge\'.al is dit baie
moeiJik om kontrole uit te oefen
oor die gaskunsten11ar se benade·
ring tot sy rol in die program. Hoewei hy nie deur die Puk gevra ts om
op te tree nie, neem die geboor aan
dat by die verantwoordelikheid
van die unlversiteit is.
Mnr BOtow bet ges~ wat verhoogspersoonlikhede soos Sonja
Heroldt nie besef nie, is dat hierdie tipe gaskunstenaar geweldig
afbreuk doen aan haar program en
selfbeeld. Hy het ook persoonlik
met haar geskakel in hlerdie ver·
band .
Wat die betrokke saak meer in·
gewikkeld maak, is det daar nie
'n els ingestel kan word met betrekking tot die oortreding van
punt sestlen in die reglement nie.
want die Puk was self die huurder
van die gebou.

Wanfunksie

As studente-advueur vir kul·
tuuraangeleenthede word daar van
mnr Butow verwag om in alle ouderdoms- en belangegroepe van
die gemeenskap se smaak te voorsien. Daarom poog hy dan ook om
die verskeidenheid baie groot te
hou. AUcs word in die gebou aan·
gebled - van baie ligte vermaak
tot slmfoniekonserte. By die
somerskool self was daar 'n optrede van die Baragwanath-hos·
pitaalkoor, maar daar is besluit op
Sonja Heroldl om ligte vermaak
aan veral die jonger mense op die
kursus te verskaf Omdat sy reeds
voorheen hier opgetree het, met 'n
groot mate van sukses. was dit tog
'n goedgemottveerde keuse. Daar

Mnr Biltow het dit sterk beklemtoon dat ondanks die felt dat die
huurder van dje ouditorium genoemde reglement met sekere
voorwaardes moet ondel'teken,
daar nogtans wanfunksie plaasvind
omdat die huurder en die kunstenaar selde dieselfde persoon is.
Die kunstenaar 1s 'n individu en sy
vertonlng is iets baie persoonJiks
- daaraan kart geskaaf en gevyl
word tot op nommer 99. Om te verwag dat mnr BOtow op hoogte van
alle nuwe verwikkelinge in die
aanbieding moet bly, is baie onrealisties.
Dit gebeur dikwels (soos dit bier

Verskeidenheid

kon egter nie rekening gehou word
met die seremonie meester nie Sonja sou baar eie keuse maak en
die manse naa m was twee dae voor
die vertoning nog nie bekend nie.
Die fcit wat 'n mens in die oe
moet staar, is dat dlt baie moeilik
is om hierdie soort van onaan·
genaaruhede van die verhoog af le
hou. Geen kunstenaar gaan bereid
wees om sy vertomng eers voor 'n
keurder aan te bied en dan daarvolgens uit te vi nd of hy mag op tree
al dan nie. Dit is in baie gevalle
prakties onuitvoerbaar omdat die
gaskunstenaar onbekend bly tot 'n
baie laat stadium.

Vulgariteit
Die probleem is dat wanneer die
vulgariteit horn reeds tuisgemaalc
het in die ruimte waar die gehoor
is, wanneer dandie woorde ge·
uiter ill E>n die gebare gemaak is, is
daar geen wyse hoegenaamd om
die skade te herstel nie. As 'n vol·
wasse gehoor behoort 'n mens tog
in staat te wees om selektief te
werk te gaan en nle aanstoot oor
sekere uittreksels van 'n program
te neem nie.
Mnr Biitow het verwys na 'n V<>"'
rige Heroldt-vertoning waarin
Anton Goosen ook opgetree het.
Mnr Goosen het begin om 'n paar
grappe te vertel w.at definitief as
..onder die belt" geklassifi!leer kan
word. Die studente In die· gehoor
het hom gou die swye opgel~ met
die gebruiklike ge-,,sssssl" 'n Kun·
stenaar se hoofdoel Is tog om tot
vermaak van sy gehoor te wees.
Wanneer by nie daarln slaag nie, ls
dlt 'n klap deur die gesig. Daarom
1~ dit ten volle in die mag van die
gehoor om die verhoogpersoon te
la at besef dat sy vertolking in swak
smaak val.
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Alabama se
verhoogdekor
loop deur
SKADE aan die Alabama-studentegroep se verhoogdekor is aangerig toe die ruimteraam in die
ouditorium om een of anderJ tot op bede onverklaarbare rede,daarop neergesak bet. Mnr Wessels,
tegniese bestuurder van die ouditorium en mnr
Butow, studente-adviseur van kultuuraangeleenthede,het aan Die Wapad gese dat daar tans nog nie
uitsluitsel is oor die ware oorsaak van die voorval
nie.
Hulle bet dit egter beklemtoon dat die voorval
nie plaasgevind bet weens
tegniese nalatigheid of
onversorgdheid in die ouditorium nie. Omdat die
ouditorium van die Puk
nie die gebruiklike ,,toring" bet waarop agtergrond-dekor vasgeheg kan
word nie, word dit altyd
vasgemaak aan die ruimteraam self. Net so.os die
hoofgordyn, werk hierdie
ruimteraam ook met 'n
elektriese motor. Die
raam bet nie meteens
neergetuimel soos wat
baie verkeerdelik dink
nie, maar stadig neergesak met die hulp van die
motor. Die moontlikheid
bestaan wel dat dit 'n tegniese fout kan wees.
Die skade wat aan die
dekor van Alabama aangerig is, was nie te ernstig
nie en kon binne 'n paar .
uur herstel word. Daar is
Donderdagaand twee vertonings gehou om al die
Pukke die geleentheid te
gee om seniorprogramaand by te woon.
Die ,,nadoodse ondersoek" behoort interessante feite op te !ewer wat
dan voldende week gepubliseer sal word.

Akademiese Raad wil gesels
DIE Akademiese Raad
bet in 1979 volgens 'n
nuwe struktuur begin
funksioneer. Sedertdien
is nog wysigings aangebring ten einde die
struktuur te laat
k
.
. .
h t wetr ·
D 1e wys1gmgs e eg er

E~~~~~?~~~!::::

die Akademiese Raad te
staan kom, is dat daar 'n
kommunikasie-gaping
tussen student en dosent
is . So bestaan daar net
eenrigtingkommunikasie
vanaf dosent na student
en kry die dosent geen
terugvoer van die student
af nie. Terselfdertyd bet
die student nie ten volle
betrokke geraak by sy studies nie.
Om die probleem te
oorbrug, bet die Akademiese Raad die stelsel
van
klasverteenwoordigers ontwerp. Die stelsel is daarop gerig om 'n
tweerigting-kommunika-

Somerskool:
SGD word
bedank
DIE Somerskool wat deur SGD gedurende Desember 1980 aan onderwysers van Ikageng en die
plaasskole aangebied is, was 'n groot sukses. Alhoewel dit 'n somerskool aan onderwysers was, bet
die lesings en besprekings 'n wye spektrum gedek.
Daar is opknappingskursusse in skoolvakke aangebeid, lesings oor aktuele sake gegee en leiding
gegee in die afrigting van sport.

'l

Die persoon wat aan die
leiding van die projek gestaan bet, Nico le Roux,
het dit· as 'n grootse gebeurtenis beskryf waartydens kontak opgebou is,
vertroue gewen en inligting uitgeruil is met die
onderwysers van die swart
skole. Wat die sukses van
die projek meer .sprekend
maak, is die reaksie wat
vanaf die onderwysers
seu gekom het. Briewe
wat getuig van hul opregte
dank en vriendskap bet by
die SGD-kantoor ingestroom. So skryf een; ,,Ek
wil net baie dankie se aan
SGD dat hulle vir ons so 'n
I kamp aangebied bet: Ons
het baie geleer en ek wens
die tyd sou nie so kort gewees bet nie". ,,Wat ek nou
weer wil vra is dat die
kamp nie net vir hierdie
jaar 1980 sou wees nie. Dit
moet voortgaan in die toekoms en viral die jare. En
die SGD moet nooit vir ons
vergeet nie".
Nog 'n onderwyser
skryf; ,,I hereby express

Prof Tjaart van der Walt en mnr Trevor Weitz van Potch Motors oorhandig die motor
aan Rudolf Burger, Karn·a valvoorsitter 1981.

my thanks towards you
people in connection with
the teachers camp held at
Zeerust. I enjoyed every
moment which passed.
The lessons taught were of
great value to us. We have
not ceased to talk about
all that was going on that
end ... " ,,I also invite you
at our school (Vyfboek)
and my Church to help
with whatever you wish to
help. Our farm schools
need you. With the guiding
light you have, many lives
can be bright".
Beter getuienis van die
sukses van die kamp, kan
nie gekry word nie. SGD
beplan om op hierdie sukses voort te bou. Daar
word nie net gedink aan 'n
herhaling en uitbreiding
van die somerskool nie,
maar ook aan 'n winterskool gedurende die wintervakansie. SGD hoop om
op hierdie manier ook sy
bande stewig op te bou
met die swart _gemeenskappe rondom horn.

siekanaal te skep. Daardeur word dit vir 'n student moontlik om sy/haar
d.osent maklik te bereik en
vice versa.
Die hele stelsel berus
egter op die veronderstelling dat studente wel be-

kommerd is oor hulle studies en daarby betrokke
wil wees. Dit is dus van
belang dat studente die
stelsel sal gebruik. Sonder
die samewerking van student en dosent is die stelsel van die begin af ge-

doem tot mislukking.
Alhoewel die stelsel dus
onbekend en ingewikkeld
is, is dit die taak van elke
student wat ernstig is oor
sy/haar studies, om die
Akademiese Raad te help
om die stelsel te laat werk.

AAN die einde van Januarie 1981 bet die Student Union for Christian Action (SUCA) 'n
kamp gehou. Volgens sy
grondslag is SUCA 'n
organisasie
waarin
Christen-studente hulle
verantwoordelikheid iii
die Suid-Afrikaanse
samelewing wil uitleef.
In hierdie uitleef van
die verantwoordelikheid word die klem op

betrokkenheid en aksie
gele. Die lede glo dat
hulle as Christene aktief betrokke moet wees
in die samelewing
waarin hulle staan.

reld. Op die manier kan 'n
lewende getuienis deur
Christene in en vir die
land gelewer word.
SUCA, wat in Julie 1980
sy beslag gekry bet, bet
gedurende die kamp beplan vir die jaar wat voorIe. Die organisasie is nog
besig om homself te orienteer wat sy funksie en plek
in die Suid-Afrikaanse
samelewing betref. Gedurende die vierdaagse
kamp is daar hard -gewerk
om beslag te gee aan die
funksionering van die
organisasie op nasionale,
plaaslike en streeksvlak.
Gedurende die kamp is
daar ook tot die besef gekom dat die strategie van
die organisasie moet verander. Daar sal in die toekoms nie meer op kon
ferensies , aktuele vraagstukke bespreek word nie,
maar die klem sal val op
werkskongresse.
Die
hoofldem sal ook op die
plaaslike selle val. As sogenaamde "fellowships"
sal hulle 'n aksiebron van
die werksaamhede wees.
Volgens persone wat die
kamp bygewoon bet, was
daar heelwat verskille
onder die verskillende
groepe. Ten spyte van
hierdie verskille is daar
tog tot die besef gekom dat
daar 'n dieper eenheid in
die
gemeenskaplike
Christelike geloof te vinde
is.
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Volgens Nico Lemmer,
die voorsitter van die
plaaslike SUCA-tak, le die
uniekheid van SUCA
daarin dat Christene van
alle volks-, en rassegroepe
saam besin oor hulle
betrokkenheid in die we-

Min weet van
boekwinkel
,,'n Tweedehandse boekwinkel? Op die l ''Uk? Nooit!
Ag, se my waar, toe?"
Woorde soos die laat dit
baie duidelik blyk dat min
studente (veral eerste- en
tweedejaars) bewus is van
die feit dat die Puk oor sy
eie tweedehandse boek'winkel beskik.
Die plekkie is gelee by
die Studenteraadsk~ntore
en is oop vanaf 08h00 tot
12hl5. Boeke kan of gekoop 6f verkoop word.
Op die oomblik is daar
'n tekort aan boeke veral op eerstejaarsvlak.
Die boeke word verkoop
teen twee derdes van die

oorspronklike bedrag.
Daarna word 10% afgetrek
vir hanteringskostes, wat
na die SSR gaan.
Die eienaars van lroeke
ontvang 'n tjek wanneer
hulle boeke verkoop is.
Daar word egter 'n beroep
op studente gedoen om,
indien hulle boeke na'.
twee jaar nog nie verkoop
is nie, dit weer- te gaan
haal. So nie, gaar daar
baie boeke op wat nie
meer gedruk word nie en
reeds uit sirkulasie is.

CHARLENE LE RICHE

Beauty Clinic/Skoonheidskliniek
Cidesco, S A.l.H .B.Th

BDIANDELINGS
*Velbehandeling
* Franse velafskilfering
*Verjonging en serumbehandeling
*Spesiale koringkiemmasker
*Verjongde H.T. masker
*Velanalise en grimering
*Kleuring van wenkbrou~ en
oogwinpers
*Manikuur
*Pedikuur
*Verwydering van gesigs- en
beenhare
*G 5 verslankingsmasjien
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LEWIS ARCADE.
KERKSTREET,
POTCHEFSTROOM
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GRIMERING
*Grimering
* Bruidsgrimering
*Gewone dag en aandgrimering
* Fotografie_s
*Modelgrimering
* Korrektiewe grimering
*Disco
*Fantasie
* Kamoefleer
*Verhaag en TV
* Futuristies

DIE swart gemeenskappe
rondom Potchefstroom
bet groot behoefte aan
gemeenskapsdienste op
alle
terreine
Aan hierdie behoefte is
daar nog kwalik geraak.
Die dienste wat op die
oomblik deur SGD aangebied word, is baie beperk.
SGD bet egter heelwat
uitgebrei. MoonUikhede
vir die lewering van dienste is onbeperk. In Ikageng word daar hulp verskaf aan skoolkinders en
aan volwassenes met
skoolvakke. Vakke wat
aangebied is, is Afrikaans,
Engels, Biologie, Wiskunde, Natuurwetenskap
en Aardrykskunde. Daar
is nog steeds vakke en
leerkragte in aanvraag. By
die skole in Ikageng word
daar ook gehelp met
sportafrigting. 'n Verskeidenheid sportsoorte soos
atletiek, sokker en netbal
word afgerig.
Hoewel SGD al goeie
werk gedoen bet met
hierdie projek.t e en ook
stewige bande gebou bet,
is daar nog heelwat werk
wat gedoen kan word. Behalwe die uitbreidings in
die staande projekte, is
daar nog antler terreine
soos die sosiaal-maatskaplike (huweliksvoorligting,
gesinsorg,
beroepskeuse ens), die
kulturele (toneelopvoerings,
musiekklasse,
debatsgesprekke ens) en
die terrein van die nywerheid.
Benewens die swart
gemeenskap in Ikageng, is
daar nog heelwat gemeenskappe buite Ikageng op
plase. Hier konsentreer
SGD op die plaasskole. Op
die oomblik word daar net
hulp met die afrigting van
sport verskaf. Daar is onlangs 'n groot atletiekbyeenkoms van plaasskole
gehou waarop honderde
kinders teeqwoordig was.
Daar is egter nog groot
behoefte aan afrigters in
alle sportsoorte en fasiliteite.
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*ONS BIED SPESIALE
TARIEWE VIR STUDENTE

'n Jaarlange kursus in
skoonheidsterapie neem
binnekort 'n aanvang.
Skakel 5581 om 'n
afspraak vir 'n onderhoud
te reel.

DIE WAPAD-

BLADSY SES

Bussie 13
Studenteraad
DIE lengte van briewe word beperk tot 'n maksimum van 400
woorde.

Lammergevolge
gaan te
wees!.

res van die dag leef mans
en dames tog saaml

Oop gesprekke M~e~g
noodsaaklik

EK verwys na die arti-:
keI "Eerstejaars
sê ja
vir
gemengde
koshuise", van 6 Februarie
1981.

Meneer,

IN die jaar 1980 het ons alreeds 'n aanduiding gekry van die politieke en
l~~ologiese verskille wat daar onder die studente op die kampus bestaan. Met
die stigting van Polstu en met die toenemende bedrywighede van die AWB word
ons nou uiteindelik polities bewus en betrokke. Die jaar wat voorlê voorspel
beslis toenemende aksie en interaksie. Dit is nou juis in hiérdie verband wat ek
een en ander wil kwytraak.
Die basis waarop om
aan die PU vir CHO alle!
wil doen, en dit mag nooit
vir ons hol klink nie, is 'n
Christelike basis - selfs
as ons politiek wil bedryf.
Daarom salons
politiek
altyd verantwoordelik en
wetenskaplik bedryf word
en salons
ODS nie laat
meesleur deur 'n politikus
se opsweeppraatjies nie.
Ons salons
ook altyd
deeglik vergewis van ons
en van die ander persoon
se standpunt, sodat ons
nie ons eie namaaksel in
plaas van die teenstander
sal bestry nie.
. Gesien die polarisasie
onder die Afrikanergeledere wat enige patri ot se
hare behoort te laat rys, is
die noodsaaklikheid van
kontak in die vorm van 'n
oop gesprek onmisbaar.
Met "oop gesprek" word
hier nie bedoel 'n gesprek
waarin almal hulle gelowe
en beginsels by die huis
laat om onbevooroordeeld
aan die gesprek deel te
neem nie, maar 'n gesprek
waarin elkeen sy diepste
gelowe en intensies op die
tafel lê, sodat 'n ware oop
interaksie kan plaasvind.
Hierdie soort gesprek
behoort bierdie jaar op
die kampus tussen die
verskillende groepe plaas
te vind. As Christene Is dit

die minste wat van ons
verwag word dat ons oop
en eerlik met mekaar sal
gesels, sodat ons ook in
ons studentelewe waarlik
gestalte kan gee aan die
eenheid van die liggaam
van Christus. Ons is immers 'n Christelike Un iversiteitsgesin.
Die moontlikheid
is
groet dat ons hierdie jaar
al verder van mekaar sal
dryf en dat ons ons vertroue in mekaar sal verloor. Daarom is dit be-

AS ware Pukke het die redaksie van Pukkie '81
gevoel dat bulle net so 'n paar woorde moet sê oor
die negatiewe resensie wat die Pukkie in die Herald te beurt geval het.
Die redaksie was by die
Herald en ons het werklik

Vir al u skryfbehoeftes, teologiese en andervoorgeskrewe boeke.

Tomstraat 98 -

Tel: 7401

Credo
Juweliers/Jeweliers
GROOTHANDELPRYSEIII
k~use (handgemaak).
• Groot verskeidenheid juweliersware,

- HORlOSIES - ARMBANDE ~REl.S - HANGERTJIESOORKRABBERTJIES - SIER-

RINGE - KmINKIES.
'n Diamant vandag IS 'n
belegging vir mOrel

Ons behoort trots te
wees op ons Alma Mater.
Ons skryf agter die PU 'n
CHO- waarvoor? Ek dink
dit het tyd geword dat ons
besin oor die CHO - is
ons studente nog bereid
om die CHO as van van die
univérsiteit
te erken of
nie? Sê ons nee - skaf dit
asseblief af! Dan kan ons
sê ons het 'n "vrye" universiteit. Sê ons egter jadan moet ons besin oor
die Christelikheid van ons
Universiteit. (Wat van 'n
"Volksraadsitting" oor die
.aktualiteit van die CHO?

Aan "minister" Werner
Eksteen wil ek die volgende vrae vra:

N.a. Ke~:~oekllandel

* Kies u eie '''''It en
sit dit in 'n ring van u

D Postma

Mag ek begin met 'n mosie van wantroue in die
sogenaamde "Volksraad"
van die Politiese Raad,
veral as hulle sulke wetgewing wil deurvoer soos
in die gemelde artikel,
met inagneming van die
berig op p. 5.

In die berig vereenselwig ek myself met die
standpunt van Connie Jacobs.
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langrik dat ons sal begin
onderskei
wat vir ons
meer en wat vir ons minder belangrik is. Is ons
politieke en ideologiese
opvattings vir ons so belangrik dat ons net ter
wille daarvan in ons politieke bootjies gaan wegvaar, of is dit vir ons belangriker om as Christene
één getuienis te lewer in
die situasie waarin ons
leef?

probeer om die saak te
stel- sonder sukses.
Vir ons bly d lt on begryplik dat die Pukkie so
'n swak resensie gekl'Yhet.
Vir al die beledigings in
die resensie, is daar geen
bewyse of motivering nie.
Dit is moeilik om te begryp waarom 'n studenteblad soveel skade berokken moet word.
Al wat ons kan sê is:
"Pukke, ons weet wat ons
weetl As ons na al die
positiewe kritiek en komplimente luister, is dit
duidelik dat daar weinig
is wat saam met die Herald stem",
Enige persoon wat óf in
die Wapad óf in die Herald
kommentaar
oor
hierdie saak wil lewer, is
welkom om dit te d6én.

Die Pukkie-Redaksie

U sê dat die geskiedenis
klem gelê het op gestagsapartheid ... goed en wel
- maar het God nie ook
met die skepping die klem
op geslagsapartheid
gelê
nie - en reg deur die Bybel die verskil beklemtoon en alle onkuise dade
afgewys? ... en die. praktyk het tog al bewys dat dit
verkeerd is. Wat is die
"dit" wat verkeerd is dat klem gelê word op
geslagsapartheid? Dat die
mens en dier so geskape
is? Hoe gaan mens die
korrupte seksmal wêreld
oortuig dat dit verkeerd is
om die klem op geslagsverskille te lê? Verder hoe het die seksmal wêreld (in die geskiedenis)
bewys dat dit verkeerd is
om die klem op geslagsverskil te lê?
Hoewel die universiteit
'n naskoolse Instelling is
- blyk dit nogtans dat
studente nie vir hulleself
kan dink nie (m.i.) n.a.v.
die berig dat eerstejaars
(!) wel vir sulke koshuise
gestem het.
Ek erken - ramme en
ooie skel hulself nie in die

Berigte berokken
Universiteit skade
Meneer,
Weet u watter skade berokken u die Universiteit
met die plasing van sulke berigte? (Eerstejaars sê
ja vir gemengde koshuise, Die Wapad, 6 Februarie
1981). Hierdie blad word nie net op Potchefstroom
gelees nie, maar ook buite ons dorp en dit skep
onmiddellik 'n bitter smaak. En tereg ook. As dit
die kaUber eerstejaars is wat ons het, kan ons hulle.
gerus huis toe stuur, want hoe sal dit op die universiteit wees as hulle seniors is?!!!

Mej F H Duvenage
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natuur nie - maar hulle
het ook nie 'n siel of gewete nie, en daar is nie
die huwelik ingestel vir
hulle soos vir die mens
nie. En daar is gereeld
elke ses maande 'n goeie
klompie lammertjies
'.'
kan ons die mens vergelyk
met die redelose dier?
Ek stem saam met die
"minister" - gedwonge
geslagsapartheid (soos in
militêre kampe en mynkampongs) kan lei tot of
homoseksualiteit
stimuleer - maar nie hier op
universiteit
waar ons
saam klasdraf, aan verenigings behoort, sport
beoefen. Ons slaap net nie
saam nie (behoort nie!).
Die gesinslewe - In Wetenskapsleer
leer ons
dat daar eers 'n gesin is as
daar ,lammertjies' by die
huwelik gevoeg word.
Hoe sal dit die wisselwerking tussen mans en
dames op godsdienstige
en .politiese
terreine
bevorder as hulle in dieselfde gebou slaap? Die

Om gemengde koshuise
te implementeer,
gaan
moeilik wees (hopelik afhangende
of die studente nog 'n skaamtegevoel het, al dan nie).
Hoe sal die badkamers
ingerig word, waskamergeriewe, afbakening van
kamers, indien enige?
Sal dit nie "diskriminasie" wees as die mans 'n
sekere badkamer mag gebruik en die dames nie?
Of sal elke kamer sy eie
badkamer
hê (soos 'n
woonstel) en sodoende die
boukoste so verhoog dat
die universiteitsowerhede
die koste saloordra na die
studente?
As
die
studentemans
dan so 'n
behoefte het om langs 'n
dameskamer te slaap (en
omgekeer) fn dieselfde
gebou - laat elkeen 'n
woonstelop die Bult huur
- en die probleem
is
opgelos. Dan straal die
Puk nie 'n deurmekaarslaapbeeld na buite uit
nie.
Bewys dan dat in gemengde koshuise die klem
gelê sal word op kommunikasie, nie op integrasie (m.a.w. seksualiteit)
nie, en ek dink ons sal
sulke koshuise kan verwag
- sonder lammergevolgel

Hennie van Wyk

Sluit-nu urief
inwoners
Meneer,
AS oud-Thaba-Jllher wil ek graag kritiek aanteken
na aanleiding van die omstandighede rondom die
sluiting van ons koshuis laasjaar.
Ek besef die koshuis
was reeds oud en in 'n
mate van verval, maar
niemand sal my kan sê dat
die koshuis nie nog 'n jaar
langer oop gehou kon
word nie. Dit sou beteken
het dat meer as tagtig van
die studente wat tans in
die administrasiegebou in
linnekamers - drie-drie
(of selfs meer) - in 'n
kamer bly, of wat nog plek

soek, gehuisves sou kOD
word. In 'n petisie teen die
sluiting van Thaba' Jah
wat ons onderteken het,
het ons genoem dat daar
hierdie jaar 'n huisvestingsprobleem sou wees.
Nog 'n saak wat baie
oud-inwoners
omkrap
het, was die feit dat ons
nooit amptelik in kennis
gestel is van die sluiting
nie. Tot selfs na die verstrykdatum van die betalings
van
koshuisdeposito's, was ons hieroor nog in die duister en
moes ons telkens net gevolgtrekkings maak op gerugte wat meestal vals
was.
As 'n slotgedagte wil ek
OM 'n eerstejaar te wees
net noem dat ons tans oor
en boonop op akade~
die hele kampus verstrooi
miese gebied te presis, Ek kan verstaan dat ons
teer, is'nie altyd so maknie almal in één koshuis
lik nie. Dat dit egter wél
geplaas kon word nie,
maar die feit dat die
gedoen kan word, is vermeeste van ons wat wel in
lede jaar deur Jerimie
dieselfde koshuis geplaas
Venter, 'n ingenieuris, almal in verskillende
student, bewys.
gange en kamers geplaas
is, is effens griewend. Ek
Jerimie, 'n Makouvleier,
besef dat die idee hierhet buitengewoon
goed
agter is om ons oud-eenpresteer tydens die eindheidsgevoel af te breek.
eksamen verlede jaar. Om
Ons besef egter self ook
vir vakke soos Wiskunde
wel
dat dit ons pllg en taak
en Toegepaste Wiskunde
is, om so gou moontlik ons
'n gemiddeld van 99% te
gewig en lojaliteit
ten
behaal, wil gedoen wees.
volle
agter
ons
nuwe
In Chemie sowel as
"huis" in te gooi. OnderFisika het Jerimie ook 'n
tussen verlang ons net begemiddeld
van tn die
grip van ons mede-kosnegentig persent behaal.
huisinwoners vir ons posiVir sy twee tekenvakke
het hy onderskeidelik 820/1/ sie.
en 85% behaal.
Oud-Thaba Jiber

Eerstejaar
presteer

BLADSY SEWE

• Wat's my naam? Wat swot ek? My kamernommerJ My kar se registrasienommer?
meisie se naam? My .. ,

• Jammer meneer Du Plooy,jou tyd is ve?'byl

• Menere,die nuwe Hk van Over de Voor is ... ,

•

Orii!ntering

is .wml 'n mOTlige spul,

My

• As uit die blik!

•

•

"Maar ou menere, stay just

Skrikwekkende

(I

little bit longer"!

hoogtes is mr die adders van MakO'Uvlei
nie te erg nie,

• Drink 'n bietJie van die grootwordgoed, Door!

• '.•.. en 'n vree!tlQtige gespook..

-
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BLADSY AGT

DIE Skietklub hied
Saterdag 14 Februarie
hul eerste sldetoefening
vir eerstejaars en ander
belangstellendes aan.
By die eerste oefening
sal daar meer na die vei-

studente verskaf word.
Navrae kan by Boats
Botha of Chris Boshof gedoen word. Hulle kan ook
genader word indien studente vuurwapens wil uittoets.
Boats Botha bet dit duidelik gestel dat die skietklub nie besig is met skyfskiet nie, maar wel met 'n
vorm van selfverdediging.
Die skietklub koop nie
ammunisie nie, maar
maak gebruik van herlaaitoestelle om patrone te
maak.
Die skietklub oefen
reeds vir die intervarsity
teen Kovsies. Daar sal ook
kompetisies teen die Potchefstroomse skietklub
gehou word.
Vervoer word na die
ski etterrein verskaf en
almal moet Saterdag- Griet Grabe oggend 07h00 by die
skappe.
to Swarts, Leonie Smit en
skaakbord in die StudenFanie Campher het
Susan Lion-Cachet.
tesentrum bymekaar kom.
groot opslae gemaak by.....------------......__ _ _ _ _ _ _ _ __
die tennis SAU-kampioenskappe toe hy amper
vir Paul Avis geklop het.
Die Puk se manspan was
derde en as in ag geneem
word dat die Pukke in 1979
laaste was, is dit 'n baie
goeie prestasie. Die
dames was agste. F anie
Campher is by die SAUspan ingesluit.
By die Dalrymple Atletiekkampioenskappe het
ons atlete weer die Puk se
naam hoog gehou . Eerste
plekke is deur Piet Goosen in die skyfwerp behaal met 'n afstand van
56,72m. Jurie van der Walt
bet die llOm hekkies
gewen in 13,90s. Die mans
aflosspan bet ook gewen
in 'n tyd van 41,2s. Van die
dames bet Leonie Smit die
400m hekkies gewen in 'n
tyd van 59,23s en Susan
Lion-Cachet bet die spiesgooi gewen met 'n afstand
van 50,18m. Ander atlete
bet ook goed presteer.
Die mans was tweede in
die spankompetisie en die
dames vierde.
• Die eerstejaars het vanjaar 'n goedgekeurde oefenproDie volgende atlete bet
gram van die Liggaamlike Opvoedkunde Departement geSAU-atletiekkleure ontvolg. VerskiUende programme is uitgewerk vir die verskilvang: Piet Goosen, Jurie
lende grade van jiksheid van dil! eerstejaars. Op die Joto is
van der Walt, Cilliers
Overs se eerstejaars besig f1!et vroegoggend oefeninge.
Botha, Gerald Grey, Chrislige hanterings van die
wurwapens gekyk word.
Die skietklub verskaf
vuurwapens aan studente
wat nie hulle eie wapens
besit nie. Dames is ook
welkom. Ander belangstellendes wat nie by die

oefening kan wees nie,
moet vorms by bussie 143
afhaal en weer die voltooide vorms by dieselfde
bussie pos.
Inligting in verband met
vuurwapens, byvoorbeeld
die koop daarvan, sal aan

Pukke presteer
tydens SAU
kampioenskappe
• Die krieketklub het ook hulle deel van die eerstejaarsoes
gekry. Hier is provinsiale-skolekrieketspelers aJgeneem. Op
die Joto is G Gibbens, D van Zyl, L Coetzee en P Kukuk.

Min Pukke,
baie woema
TYDENS die Kronenbrau-atletiekbyeenkoms verlede Woensdagaand bet die Pukke goed presteer.
Net 'n paar uitsoekitems bet plaasgevind.
Innes van Rooyen bet die 100 m vir mans in 'n baie
goeie tyd van 10,6 sekondes gewen en sodoende met
ander topatlete afgereken. Fanie Campher was tweede
in die verspring met 'n sprong van oor die 7 m: Net die
Springbok Johan van der Merwe kon horn klop . In die
110-m-hekkies bet Andre Nel tweede geeindig na Pierre
Spies met 'n tyd van 14,2 sekondes.
Piet Goosen bet die skyfwerp met 'n pragafstand van
62,72 m gewen . Die poging bet vir Piet 1 068 punte volgens die internasionale puntetabel beteken en horn
derde op die Suid-Afrikaanse ranglys vir atlete geplaas.
Van die dames bet Susan Lion-Cachet die spiesgooi
gewen met 'n afstand van 49,52 m.
Die beste mans- en damesatleet van die aand is aangewys. Ilse de Kock, die beste damesatleet, bet 'n
T-hempie van Vergeet-my-Nie ontvang. Piet Goosen, die
beste mansatleet, bet 'n T-hempie van Amajuba ontvang. Dit was deel van die twee koshuise se karnavalset.

Karnaval gaan sport- en
sportkompetisies aanbied wat
al die Pukke by die karnavalaksies sal betrek. Daar sal verskeie sportsoorte op koshuisbasis plaasvind en tel vir punte.
Die sportafdeling tel 1 000
punte. Netbal , tenni.s, swem,
rolbal (ook vir personeel en
Rivierpukke), rugby en sokkerwedstryde gaan plaasvind. Hier
kan die koshuise baie punte
verdien.
By die sportafdeling is daar
items vir die gewilliges van
gees, maar nie van die vlees,
Toutrek, drast0el, kussingslaan,
binnebandklouter en touklim
maak deel hiervan uit.
Die prestige Uitnodigings-Atletiekbyeenkoms word ook as
deel van Karnaval gereel. Die
kaartjieverkope van die byeenkoms word aan die koshuise
oorgelaat waarmee hulle ook
punte vir Karnaval kan verdien.
Agter op die kaartjies is 'n
woordboukompetisie en die
wenprys is 'n motor.

Swemgala
'n Swemgala wat deel van

DIE afgelope Desembervakansie bet verskeie Puk-sportspanne
aan die Suid·Afrikaanse
Universiteite-kompeti·
sies deelgeneem en baie
goed gevaar.
By die krieket SAUkampioenskappe bet die
Puk se krieketspan 'n
vyfde plek uit tien universiteite behaal. Twee
kwaai wedstryde teen
Tukkies en Kovsies bet
onbeslis geeindig. Teen
Ikeys verloor die Pukke
met agt paaltjies en teen
UPE verloor hulle met 42
lopies. Teen RAU wen die
Pukke met 7 paaltjies .
Individuele prestasies is
gelewer deur Etienne van
Wyk wat as kaptein van
die SAU-B-span aangewys
is. Tjaart Marais is ook in
die B-span ingesluit.
Die swem SAU-kampioenskappe het ook goed
afgeloop. Die mans Pukspan het vierde uit nege
universiteite geeindig en
di~ damespan was agste.
Eben Pienaar wat in drie
items goue medaljes gewen bet, is ook gekies vir
die SAU-span. Die Puk
dames-onderwaterhokkie
span het derde geeindig
tydens hulle kampioen-

Karnaval sal vorm, word Donderdag 18 Februarie gehou. Dit
sal ook vir die oorkoepelende
koshuisliga tel. Die begin reeds
om 16h30.
Slegs 50-m-items sal plaasvind. Dit sluit items in al vier
di.=i slae in naamlik, rugslag,
borsslag, vryslag en vlinderslag.
Daar word ook ' n bferaflos vir
die mans gereel wat 'n bietjie
opwinding sal veroorsaak. U1e
altyd-gewilde pajama-aflos
word ook vir die dames gereel!
Voornemende
swemmers
moet by die Puk-swembad tydens sporttye aanmeld vir hulp
en afrigting.

Standaardtoer
Die lekker sosiale fietstoer vir
mans en dames, die Standaardfietstoer, begin vanjaar by
Roodepoort. Die fietsryers moet
hul eie fietse gebruik, van dikwiele tot 'n damesfiets.
Vrydag 13 Febraurie vertrek
hulle om 08h00 vanaf Roodepoort op die lang pad terug.
Krugersdorp word deur die
fietsryers binnegeval om reklame te maak vir Karnaval.
Daarna vertrek hulle na Rand-

Kortaport
fontein en Westonaria. Die eerste dag se skofte word om 17h30
op Fochville afgesluit. Mens
hoop net niks onvoorspelbaar
gebeur op die dag van Vrydag
die dertiende nie.
Saterdagoggend vertrek die
fietsryers op hul laaste skof.
Hulle stop vir middagete op
Carletonville. Die eerste fietsryers behoort vanaf ongeveer
16h00 by die Fanie du Toitsportterrein aan te kom. Die
aand is daar 'n geselligheid vir
hulle gereel.

Tye verander
Oefentye van die birrnemuurse sportsoorte gaan moontlik verander word. 'n Finale
aankondiging en kennisgewings
sal deur mnr Piet Louw gedoen
word.
Di'e snoekerkamer sal tydens
karnaval van 18 tot 23 Februarie
gesluit wees. Daar i~ gerugte dat

dit gesluit word omdat daar van
die snoekerballe weggeraak bet.
Die binnemuurse hokkieliga vir
mans begin Vrydag 13 Februarie om 18h00. Aile spanne
moet vroegtydig kennis neem
daarvan en ondersteuners is
baie welkom om hulle spanne te
kom aanmoedig.
'n Algemene jaarvergadering
van die dameshokkieklub word
Maandag 16 Februarfo om 16h30
by die hokkievelde gehou. Daar
word 'n beroep op al die hokkiespeelsters gedoen om die
vergadering by te woon.

Mielielandtoer
Die Mielieland-fietstoer word
as die prestige-fietstoer van die
Puk beskou. Dit is die professionele fletsryers wat aan die
wedren deelneem.
Hulle vertrek 12 Februarie
om 08h00 v-anaf Hartebeespoortdam en ry deur Broederstroom en Hekpoort op pad na
Rustenburg. Daar sal hulle die
nag oorslaap en word deur die
mense daar onthaal. Om 08h00
die volgende oggend vertrek die
fietsryers vir hulle laaste skof.
Derby en Ventersdorp sal met

die teenwoordigheid van die
fietsryers vereer word, waarna
hulle ook by die sportterrein
verwelkorn sal word.

Rofstoei
Die geveg der gevegte gaan tydens Karnaval· bier op ons kampus plaasvind. Bui Hefer, die
organiseerder van die toernooi,
bet 'n bulgeveg tussen die
wereldkampioen, Jan Wilkens
en Dave Viking van Engeland
gereel.
Buiten die belangrike geveg,
is daar ook nog drie antler voor·
gevegte wat as aptytwekker vii
die hoofgeveg sal dien . Die
geveg begin Donderdag 19 Februarie om 17h30 wat die karnavalpret in volle swang sal laat
begin. Die karnavalplaas open
ook Donderdagaand.
Plekke kan by die Inligting&
kantoor van die Studentesen
frum bespreek word . Ringsit·
plekke is teen R4,00 per persoon
beskikbaar en onbespreekte
sitplekke teen R2,00. Die amptelike opening van Karnaval deUJ
die Rektor begin om 17h20 ec
net daarna begin die eerste
voorgeveg.
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