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Ait a ter" 

N 
E 

ekorduiin b 00 
"HO E later hoc kwat r" is natuurllk 'n uitdrukkin l W t v h loft iuhou, veral ann di h gin van 

enige bedrywigheid. ,'n vro g in hi rdi [aar gaan Mat ieland sinvolle hctekenis danru: n ~l e. 'n 
Program wat beloof om uitstek 1 d te wees word aangebl d en In rckordwin van tigdui: end r in t w ird 
in die vooruit. ig g . t l. All Will nan an USK 1. (Si n h1. 7), 

MET victse stappies loon drompoppieleidster Rene de Villiers so op 
die vooraand van Karnaval hoe sy haar pragpelelon [outloos gaan loot 
paradeer. Rene swot SOD, is in haar vierde jaar en woon privaat. 

"KSKl..US.hr 
Die kroning van Me], Mati land 

ski d vanj ar op 'n eksklu: ie geleent 
heid in die Holiday Inn in Kaapstad en 
nie m er na die ve keid nheid kon rt 
nie. Die Mej. Matiel: nd-finallste g n 
vanjaar 'n baie grot r r01 in die k rna' 
valpogin speel a. gewoonlik, In die 
week voor Karnaval . al hull in Kaap 
stad, Paarl en omgewing ve skyn om 
ld in te . amel. 

K ARNA VAL Is die eerste belangrike sosiale yeheurtenis op ~atieland n natuurlik ook di roo,tst v m 
die jaar. Dis by uitst k die g Jeentheid wanneer all Mattes a en gro I) an: am W r n : a m 

feesvier. 
Die doel van Karnaval i. twe Ie dig. 

Eersten: wil (lOS vanjaar 'n rekordwins 
vir USKOR insamel- (tees elders in die 
uitgawe meer hieroor). On. mikpunt is 
vanjaar R60 oon teenoor verlede jaar s 
R38000. Tersetfdertyd wil ons plesier 
verskaf aan die student en Karn val 
'76 gaan 'n fees wees so os nooit tevore 
nie! 

DEELNAME 

Kamaval is 'n poging d ur student 
en die . ukses daarvan hang at van elke 
Matie . e samewerking. Ons vn elke 
M tie se . am werking- On. vra dui dat 
elk en aktief . al deelne m aan d~ 
bedrywighede. Dit beteken duo om ru 
toeskouer te w e met die vlotoptog 
nie, maar om akti f daar an deel te he. 
Die Sat rdagaand hi d dan verd re 
V rmaak. 

OPOFFERING 
Deelname bestaan ee stens daaruit 

dat u die opoffering maak om alles te 
v rkoop wa tug vra word om t 
verkoop, want so word 'n belangrike 
deel Van die geld ingesamel. Verder is 
daar die koshuise se onderskeie rek 
lamesettc, rekordpogings, ko. huisver- 
ierings en vtotbou waan an u h hoort 
deel te neern. Di ne war ge n deel 
hi rin het nie, al KamavaJ nooit ten 
volle g ni t nie. 

'n Student word beskou as 'n I wens 
lu ti en vindingryke spe ie, om on 
doen die beeld eer aan en k an u 
ver.eker dit sal "H()(.~ Later HOl~ 
I(water" gaan. IN AKSJE maar nogtans in 'n gemoedelik I bui, h trap ons fOfogra~ 

WESSEL NEL Karnavalvoorsitter Wessel Nel. In sy boodskap Ilu',:ulas do in Wess '/ 11 
Kamav Iv orsitte. bcroep op aile Maties om aktief deel It' nec1ll aan Karnaval, 

pr '.r is op oi 
w t ttl m est 



Die Marie, Januarie 1976 

IIIERDIE nimf, 'n uitmuntende eksemplaar van haar spesie, verrys verontwaardig uit 'n plaat kannas waar 
sy IIiI' Mati -manne weggekruip het. Teenoor die kameraman was sy egter tegemoetkomend, soos die mooi 
[oto be wy s. 

vr 
1. Betaal jou studie- I losies- en sakgeldtjek direk in op jou 

spaarrekening. 
2. Geld kan by enige tak of agentskap van Saambou 

Nasionaal inbetaal en na jou rekening oorgeplaas word. 
3 Gratis tjekbetalings vir studiegelde en losiesgeld of 

enige ander rekenings. 

4. Jou geld is absoluut veilig. 

5. Onbeperkte inbetalinqs en onttrekkings. 

6. Die hoogste rente op daaglikse saldo. 

7. In Spaarrekening word met so min as 50c geopen. 
8. Spesiate sluitingstye: Maan-Don: 16h30 

Vrydae: 16hOO 
Saterdae: 12hOO 

• Gerieflike kantore in die hart van Stellenbosch, 
10. Uitmuntende diens van 'n bouvereniging met takke en 

agente landswyd. 

UD NT 
AAN IETAKB TUURDER, POSBU 108, TE lENBOSCH,7600. 
Stuur a s bli f di nodige ansoekvorrns aan my om In spaarrekeninq te open. 

N AM: ~ t' . 

ADRES: . 

IN 
Plein traat 65, Posbu 108, Stellenbo ch 7600. 

N by aile ko huise gelee. 

KMP0976/A 

Januarie 1976 

KONTAK 
W ANNEER 'n student universiteit toe kom wo;d hy deel van 

'n wereld wat vir die meeste ouers 'n vreemde en geslote 
terrein is. Mettertyd grawe hy hom self in hierdie wereld in en 
dit word sy belangstelling; daaroor praat en dink hy. Hieraan 
kan die ouers nie deel he nie. 

Indien u as ouer voel dat u in kontak wit bly met die vele 
fasette van die universiteitslewe, is u baie welkom om in te 
teken op Die Matte. en Inskrywingsvorm word voorsien.) 
Hierdie blad is die amptelike tweeweeklikse koerant van die 
Studente-unie van Stellenbosch en sal u 'n goeie oorsig gee van 
die bedrywighede op die terrein van sport, kultuur, politiek, 
akadernie en die sosiale lewe van Stellenbosch. 

IATI F I 
OM Stellenbosch toe te korn bet ken meestal dat dit nie 

primere doel is om so gou moontlik die nodige akademiese 
kwalifikasie te behaal. Stellenbosch bied egter baie meer as net 
dit dit bied ook die geleentheid om verrykende ervarings op 
aIle gebiede mce te maak. Op die gebied van sport, kultuur, die 
sosiale lewe asook die vereni in lewe. 'n Gebalanseerde lewe 
dus. 

Daarom m oe t die voornemende student ook deeglik kennis 
neern van die Stellenbosse opset. Teenoor die skoolsisteern waar 
'n student na vore gedruk word en sonder sy ele toedoen in 
leiersposisies beland, val die klem hier op e le inisiatief en geloof 
in jouself. Om dus deel te he aan die aktiwiteite van die meeste 
instellings rnoet jy jouself beskikbaar stel en bereid wees om 
saam te werk en diens te lewer. 

REDAKSIE 1976 
HOOFREDAKTEUR: FREDDIE MARAIS, Dorpstraat 99, weeksdae 

9- t 2 vm. Wilcocks-gebou K.211. 
ASSISTENT-HOOFREDAKTEUR: ETIENNE VAN HEERDEN, Louw- 

straat 8 (5839). 
NUUSREDAKTEUR: JAN·HENDRIK MUNNIK, Eendrag (2135). 
SPORTREDAKTEUR: RYNARD DE VILLlERS, Helderberg (2131). 
KUNSREDAKTEUR: DAVID SCHALKWYK, Huis Marais (2234). 
SOSIALE REDAKTRISE: CHRISTIEN BARNARD, Heernstede 
(2014). 
INTER.UNIVERSITERE REDAKTEUR: CHRISTIAAN VAN 

SCHALKWYK, Eendrag (2135). 
TIPOGRAFIESE REDAKTEUR: JAN DU PLtSSIS, Dagbre k (I) 16). 

K I 
ENBOETIEK 

ANDMARGEBOU 

RYNEVELDSTRAAT 

--l 
I 
I 
I , 
I 

Hierdie vormpie kan uitgesny en ingesluit word by die 
geadresseerde koevert wat hierdie uitgawe vergesel, of ander 
sinds gestuur word na: 
Die Redakteur, 

Die Matie 
Langenhoven-sentrum, 

Stellenbso 
7600 

I 
\ Ek sal graag Die Matie vanjaar wil ontvang. 

I Hierby sluit ek die bedrag van R3,OO as intekengeld vir Die Matte vir die 
jaar 1976 in. 

I Naam: Mnr./Mev./Mej . 

I ADRES: . 

1 , 

L 
(Stet asb. die redakteur in kennis v n enige adresverandering I 
~nde 1976~ _j 
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STELLENBOSCH IS 'N 
W AT £UR ELKEEN 
BELEEF MOET WQ 
N OUDAT u op die Akker aangekom het en, meen ek, paraat staan nie aileen vir die akademie nie maar I 

ook vir al daardie industriee wat onder die hofie "sosiaal" gelys word, is die doel van hierdie artikel 
om die deur vir u effens oop te stoot sodat u 'n voorlopige blik kan kry van wat op u wag. Met reg m rk 
Hennie Aucamp in 'n toeristebrosjure op dat Stellenbosch nie soseer 'n plek is nie, maar 'n klimaat. U kan 
gedurende u studiejare vryelik in hierdie klimaat beweeg en dit om u absorbeer. Of u kan aan die ander 
kant 'n uitsiglose bestaan voer en route tussen Iesingsaal, biblioteek, eetsaal en swottafe1. Die keuse is u 
s'n; ek stoot die deur vir u oop. 

Onmiddellik op die drumpel v, wag 
Kamaval, waarvan u elders in hierdie 
uitgawe voUediger kan lees. Daarna 
volg die kampus se sosiale hoogte 
punte: Sangfees, Trapkarwedrcn.Tnter 
varsity en so mcer. Maar anders as die 
gewone opvatting setel die sosiale lewe 
op die kampus nie hoofsaaklik in boge 
nocmde hoogtepunte en ander georgani- . 
seerde geleenthede nie. 

Dit is juis hier waar ek u aandag wil 
lei na die werklike "klimaat" wat in en 
om Stellenbosch gelee en re vinde is. 
Stellenbosch en omgewing bewceg op 
'n unieke wyse deur die seisoene en 
slcur sy studente deur hierdie siklus 
mee, sodat bedrywighede grootliks af 
hang van die betrokke seisoen; in wisse 
lende siklusse kan u dus Stellenbosch 
en omgewing ontdek: bergpaadjies in 
Jonkershoek, reenaande met 'n koppie 
koffie in 'n restaurant, die nabygetee 
strande of die statige ou geboue wat 
veral in die omgewing van die midde 
dorp gekonsentreerd is. Die belangrik 
ste is: hou u oe, ore en ander sin tuie 
oop. 

Wat restaurante aanbetref, is daar 'n 
hele aantal wat met wisselende opinies 
deur die studentebevolking bejeen 
word - meestal te wy te aan persoon 
like smaak. Ek sal kortliks na 'n paar 
verwys; gaan stel maar self ondersoek 
in. lets heeltemal anders is die Lanza 
rae-hotel se klein restaurantjie (aan die 
mond van die J onkcrshoekvallei). Hier 
?orh~ers smaak en keurige bediening, Daar is die tradisionele Loan; ek 
n visdamrnetjie kabbel digby en 'n hoef u seker nie eens in te lig nie. Dit is 
paar trce verder begin die eerste win- hicr w ar menige stud nt sy of haar 
serde. Hierdie plekkie verdien 'n be- dcbuu I op vryersgebied m aak en is s() 
sock op 'n sonnige Sa terdagoggend, al landwyd bekcnd, Ek laat dit dus 

Vir die meer Bohemiaanse tipcs bied daar. Die E'er!:ferivier besorg aan ons 
die Arizona Spur tot laatnag 'n hawc, • dorp veel van sy karakter en u kan 
musiek en baie gcsels. Net lig loop as sekerlik sanns na etc met 'n skonerc al 
die bord kos neig na voltooiing: dit die wandclpaadjies gnan ontdck - so 
loop gevaar om oorywerig weggeraap te vcr op as Vrrgenoeg. As u fiks is, durf wmd! Dfu ~tile ~ro~ w~~~ook d~ b~g~d aanvk~ Sondqmhlda~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 
?o~ant die Plaza, sal ook wclgeval SOMA'RDAE is feesdae vir die wandeling. Quk OJ) 'n Sondagmiddag, T7erbru;k 
tndlen u 'n dik beursie en 'n bicfstuk- Mafie-mans op die sfrande. as die dorp mooi rustig is, kan 'n kort ,. ~ .., 
voorliefde het. Onderneem ook 'n be- . . . to r van a1 die historiesc gebou de ,I 
soek aan die Rendczvour; in Dorpstraat, dtngc roep soos die see as mens mldde- van Stcllenbosch wC klirO'tat aan u 
Enrico'~ ... daar is nog vele ander. somer n~ gesw.ec, en moeg ~las gedraf oordra: daar is die ou Kmilh"l's, d,'c 

I het. Beslt u me n motor nle (cn ons '" Konsiershuis, die Grosvl!norhuis en weet geeneen van u sal nie! ) is dit 
korte mctte om handdoek oor die andere. G ed vir u kultuurskoling. 
skot'er al fluitende in Dorpstraal af te Ongeag u kcrkverband, kan u g rus 
wandel. Gou-gou is u saam met 'n 'n paar Sond:Jcaande afsonder om .. I 
vriendeJike motoris op pad na et.:n van dIe kerke in die dorp te hcsock. Die 
die volgende strande: die Strand Ie 'n stal1ge Moedcrkcrk, die Anglikaanse 

kerkie op die Rraak, die Pr ~sb teriaan 
paaT minute se ry ver; vir die gesinsman se kerk langs die Konservatorium, die 
is dit die swcmplek. Honde, kinders, Katolieke kerk elkecn met 'n ei 
roomysverkopers cn per. fotograwe karakter. Die Studentt'k rk nahy die 
klouter vryelik oor die sonbaaier, tcr- ,lhom-tealer ondervind g w()onlik di, 
~l 'n Suidooster byna altyd die strand grootste todoop van studenle. 
t Is!cr. Ry ma~r. v~rder aa~: Go~don~- Die II.B. Thorn-lf-aMr bied ja rtiks 
hoot met sy H/~lfli Brach IS ICglO; dlt I 'n h Ie reek. .. anhi .dings. '"dien u bai 
word II Ifs Malle Mekka genoem. Is U d' t te ho k k to, 

Ik . 'I. van Ie a r U, an u ee s anr Jles 
m I.! wit, oorgewlg, urandm ner cn k t' t t' . d d a ns a wa ern n vermm er e pry. 

toegang tot dil~ seiso n .'e- aanbieding. 
ver. kat'. Die 'n,om-t at r is pragtig 
it-lee tussen ikcbome agter die Ou 
Hoofgcbou. Die klein -r en intiemer 
Liberta.,\·teater is die skool vir menige 
voomemende akteur. Jaarliks word 'n 
wyc ve skeidenheid hier op die pJanke 
gebnng - dit i' ook die bake mat vir 
vele van USA'f s . hai gOOle pogings. 

Steed op di terrcin v, n die. kuns: 
(Ii KOll1lcrvatorium vir Musiek (langs 
dil~ B()/al1;~\'e ruin wat 1erloops ook 'n 
b sod: w ,rd is) is mcnige musicklil'f 
hebber LoevJug Oil kerk Sondac 
aande. Die Sondagaandkonserte het 
baie populer gewold; u mag dit gou 
onmi. baar vind. UUst lling. v n die 
beeldcnde kunste kan gl;reeJd in die 
Edrich-kun galery, die kunsgalery in 
Dorpstraat en die Lib ,rt . -g } ry hcsig 
tig word .. 

SI llenbo.ch e enig te flick word 
grootliks geken aal) sy doek wat buite 
hoorafstand is, die opmcrkings uit di> 
~~~QAfi&~~rum DHh.~ __ ---------~ ~ ~ 

'IV DEEL TJIE van die mees bekende plek of Stellenbosch - die Loan. 
Hier Word menige uurtjies deurgebring en nie met boeke nie. 

SINTUIR 

DEKADENSIE 

As u 'n aand na 'n tocts behoefte 
het aan iets sterkers as 'n koppie 
kome: daar is toevlugte, weer eens, vir 
uiteenlopcnde smake. Tollies is die 
t~adisionele lanseerbasis vir slingerende, 
singende fi e; u word egter aangeraai 
om u nie alreeds in die cerstejaar aan 
Sowat van dekadensic te onderwerp 
nie! Wat van die Akker vir 'n 
genotvolJe aand met selfs kitaarh . ,elci· 
dIng. L01'lsnrac weer, bied 'n geseJlige 
antieke kroegie vir die meer gesofisti- 

keerdes; diens is vinnig maar duur. 
Drankie in die hand (met die voorbe 
houd: das en baadjie) kan na 'n weelde 
rige sitkamer uitgewyk word. 

Dit dan wat eet en drink aanbetref 
(en dit wat daarmee saamgaan). Min 

skaam daaroor is daar vir u 'n private 
strandjie duskant die hawe - hier kan 
u in vrcde skuil. Bikini Beach is ander 
kant die hawe gelee en is vry van wind 
as die Suidoos in die Strand wocd. 
Langs die hawernuur is groot rots 
blokkc waarop mens ook kan sonhaai. 

Verdcraan, om die berg, is Koce! 
baai. Nie aan te beveel vir 'W m nie, 
want lastige strome trek 'n onkundige 
Transvaler sommer blitsig see-in, maar 
vir die natuurliefhebber wat stilte op- 
sock of wit vleisbraai, is dit die plek, 

Gedurende die winterrnaande is di 
Jonkershoek-reservaat oop. Met behulp 
van 'n kaartjie waarop alle vo npaadjies 
aangcdui word, kan u sender veel, ... . 
inspanning hicr gaan rondklouter. Dit Dlli Thom-teater IS die middelpunt J'(Ui di ' kUI1SU' ill Matieland flier 
is van die 1ll00~S1c plekkc. in Stollen- is 'n grepie uit eCII vall die suksesvolle stukke wat verlede jaar 
bosch s~ omgcwmg: veral die roete wat opgevoer is - "Kanna hy kr} In's toe". 
vcrby die watervalle hy Kurktrekker en . 
oor di Dwarsherg str k. As u 'n strategic gel e: ondc rkant die Cattle swcnk (ongevcer 2,7 rnyl). Vrydaemld- 

• ernstigc bcrgklimmer is, is daar natuur- Baron, tangs Tollies en dighy die Spur due se kosltuisrugby sal ook lank kef in 
lik steilcr roetcs, Net 'n woord van en Die SIal. 'n Inrytcarcr is vyftien die herrinneringe van oud-Maties, 
waarskuwing: sorg dut u altyd weer minute, c ry op die Kuilsrivierpud ver; Wat verenigingslewe aanhctr f wit 
waar u stap, neem warm klere saam, die Mini Cine, die Tria en di . Rialto in ek u, uit di 00 unt wa: ruit hierdi 
pasop vir die skiclike rnisbanke w. t die Srrand-Somersct-Wes kry groter af- urtikel aang ibied word, aanmo dii) om 
mens kan oorval, en hou die horlosie trek orndat di prente war hier v rtooi aan t sluit en me tt w rk, Fk ,~ 
d word ocr die algeme n van b ter ge- werk, want die praktyk d. I reda Ides 
o~ h 'n Braaivleisplek wat ook in die halte is. U sal gaandew g vind dat flick en estur :18 'ogem amde "so 'hl s_cp 

somermaande oop is, is net duskan t die in Stcllcnho ch 'n h .dryf vir aileen die ping stones" ge bruik word, is 'n euwel. 
reservaat langs die rivier gelee, Gaan desperates is. U moet gewillig w es om te ",'rk. Maar 
stel maar ondersoek in met 'n rooster, Sportb drywighede necm 'n groot t midd v n die arheid ontmoet u 
vuurrnaakhout, vleis, 'n biertjie en 'n breuk van studente se tyd in h slag. soveel me~.·· l~~ kom u in aanraking 
vriend wat kan kitaarsp el; 'n mooi beid wat toeskou r en deelnem r ann- met vele 'Itt a .. lcs wat verryking hied, 
aand wag op u. bctref Coetzcnhurg St. uurbycenkom- W( on ook I-sing. en geleenthed hy 

sIC het sekerlik _een hekcndsle lling wat ?mpusv renigings aanhied; u ":11 
nodig ni : atlete is dit ens d t die g .es latere JU nooit .py. WCt~ nie. 
wat tydcns 'n bycenkorns hier heers ni Ek h. t St 11 nbosr h kortliks nan u 
got! oortref s.) word nie; daarom die probecr voo stel SO)s die dorp uk' n 
prestasies wat at hier vcrrig is VOOl' 'n aanspreek, Gcorganiseerde tudcnt , 
atlctiekskare. Indicn u nie an georgani- kofficdanse en mdci gclct nthcde h t 
seerde sport deelneem nie en nogt: ns ek vermy, want u sal sckerlik daarmer 
fiks wit hly: gaan sweet dit uit tc n te docn kry dit sal vir U 't orgnniseer 
Stellenboschbcrg se hange bokant word. Die ontd ekkinu en meel win 
Coetzcnburg. Die Klein Ber pad is 'n van u omgcwing ht'nt op d. ini' ati .1'. 
goci begin (plus-rnmus 1.3myl), da' - lewens n rgi' en nHuskieri heid. lJ 
na kan u promovter nil sy groter brt) I nu t dit kWl~ ,k, SI IIcnhos 'h geni,' n 
wat bokant Verg .noeg 'n draai ga:ltl aile. ook nntdck w: t k nle g .no III 
maak en al lungs die Eerslerivi r lerug- Ill: t nic. Voorspocd vor '1110 ! 

DEBUUT 

r 
Stellcnhosse V rbmik r. Koop. Bpk. 

PI instraat 4 ,T J loon 5222, Posbu. 17 

• d' I tot kit i., 

• W es v rsek r V I eksklu i prod. kt v n halt. 
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ter 
LINKS: KARNA 
VAL doen baie 
d ing e aan 'n 
mens. Sells die 
gene wat die 
d ansbedryf met 
m inagting gade 
slaan, wend ems 

I tige pogings aan 
om die ou kunsie 
onder die knie te 
kry. Hier is juis so 
'n paartjie aan die 
oefen. 

STELLENBOSCH Sf 

drompoppies het nog a! tyd 
gesorg vir een van die ltoogte 
pun te pall Karnaval. V rlede 
jaar het Nina Schmidt ell 
peleton 'n uitmuntcnde verto 
ning gelewcr. lets om na uit 
1(' sien! 

., ......... 

UNKS: !IIERDIE pragtigc 
d on k crk o p , 
111111 t m ari e 
Jacobs, glim 
lag pragtig. 
Ell met goeie r 
redc. Sy was 
P crlede iaar 
s e Mcj. 
Ma tie/and. 

.• '.=::......_ LINKS: hlXhEN he[ nou maar 
II£" daardie sadist iese streep 
icwers in hom se die sielkun 
diges. Hierdie foto 10011 een van 
die deelnemers aan die motor 
verf kompetisie, '/1 wedstryd 
waar hierdie onderdrukte begeer- 

s te op 'n skadelose wyse tat 
uiting kan kom. 

ONDER: DIE vlotoptog I'DI'm 
* .. "'~ die belangrikste dee! }Ian die 

'~~'(iJ!I'jj ~. Sa tcrdagoggcnd-program. Van- 
. jaar se vlot te sal weer motoraan 
gedrewe wees en nie eerstejaarge 
trek soos venede ioar s'n nie. 

J y,"" .... _, 

BO: OM gevra tc \t', vir die [ormele Karnaval- 
'>~tas' . dans is geen geringI" .le 11Ie. Mat elose blyd- 

"10m '. skap kan op hierd' aster sc geszg gesten 
word toe dit haar (J 111. 

D E STELLENBOSSCHE 
DI T IKS ANK BEPERK 

(Geregistreerde Handelsbank) 

V rwelkom E rstejaers In 
MATI LAND 

.IN NO I U OM VAN ONS VOLLEDIGE DIENSTE 
G "BRUI oj MAAK BY NS KANTOOR IN 

A AAT, STELLENBOSCH 
(naby die kampus) 

LINKS: OUD 
en jonk neem 
dee! aan die 
Stellenbosse 
Karn av al. En 
orals heers 'n 
gees van uitbin 
digh ei d. Sells 
die koningin van 
die hekse vcr 
geet die dag 
haar bose bedry 
wighede. 

Johan Stan 
der het mees 
te van die 
fotos op hier 
die bladsye 
verskaf. 

wot r 

LINKS: H1ERDJH kollektant hct 
die goue mid leweg na 'n mall se 
bcursie gcvind. Me; s)' aapuitrus 
ling wck hy 'n male van vrees 
sowel as simpatieke identtfikosic 
met die nienslike oorsprong hy die 
bydraer. 

110: FYN1:f1ES trap hierdie 
drompoppie juffel' tytlens een Pall 
die »cfen inue. Daar word 1I0e per .. 
eist is aan '/I drompoppie gestel, 
Wll(l11'1l11 bail' ()(:thlillg en moo; 
bene beslis twee is. AI di 0 'fc· 
ning is b slis die 1110 ite \V'I'{/. 

ONDER: KARNA VAL bied vir almal '11 gcleentheid..- -_--- _ 
om uiting te gee aan hut wense. Hier is 'n pragtige 
jong Stellenbosch-nooi besig om 'n groep "lady 
fibbers" toe te spreek 001' die gevare ]1011 modcrne l 
modes. 

volledige bankdiens beskikbaar gestel word. 

EERSTEJAARS! 

BEGIN Of JAAR 

Belangrike Aankondiging! 

OPEN 'N REKENING BY DIE A OMBEKENDE 

OF ME R VOLL DJ 

UNIVERSITEITS .. UITGEWER EN .DO KHANDEL \'AR 
(EDM .) BP.K., POSBUS 2 , SELL NBO CU. ~ OON 811 

VIR 

VRIENDELIKE DIEN EN PERSOONLIKE A N AG 

~ 

D OOGSKOONMAKERS 
III" Andringa en Kerk traat 

o St llenbos et 'n groot aantal studente 

al ondervind dot dit bale gerieflik is om met 

Volksk as se kantoor hoek van Plein" 

n Van Ryneveldstraat sake te doen waar ')1 

VOLKSKAS BEPERJ{ 
(Geregistreerd Handelsbank~ 

Hoofkantoor: Pretoria 
E 
oofkan oor: Bird traat, t Ilenbosch 

* Voltooi vandag nog onderstaande vormpie en po 0 middelb 

aan ODS. Dit at u bediening met die opening bale b spo di • 

VORM VI OP tNING VAN R ~KENIN 

SE 
MENSE 

Naam van Ouer/Voog................. . .. 
(meld " .. b. m r, of mev.) 

Adres (in blokletters) , .. 
. -" , , " , , , , 
.............................................. ' , ••••••• 4 •••••••• , , •••••••••••••• 

NU:Ull van Student ,'y!lln U' dr up Stollen! ).t h 
.... " " "" """" " •• " " " ~ •• " .. " " " "" " "" " I".. .. "" " "." " , " .. 

.... " .... " ........ "" .. " ........ It ... " .. " ...... " f" ........ " .... "" •• "",, ........ "" ...... "" ..... """"" .... ,,",, .... ,," •••••• " •• ,,, ••••••••••••••• "",, ••• " " ,,,. ~ ."" ~ •••• " ~ ••••• , 

net u voorheen 'n seun/dogt r op Univ r iteit gehad? . 
Wa twas u adr toe? . 

Ek, die and rget kcnde ouer/voog, verleen to t mmm vir die op .umg van 'n r ikon ng ('n •. mvus r 
verantwoordelikhcid daarvoor. 

................................. ii~;;;it~k·~·~·i~g , . 

P OBE 
ONS EK KLUSIEWE 

HEMDEDIEN 
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w I 
o 
DI 

Bird traat 43 
Langs Westelike Provinsie Kelders 
Voor Pizzeria 

f nd 

In In n 
Di p 

we jaar 

WE 
EN BlED 
HOOF! 

Ie n ' u e 

2 minute vanaf administrasiegebou 
5 minute vanaf ons ou perseel 

In on. nuwe ruim wink I al u sonder twyf I die volledigste reeks van skryfbehoeftes, 'n 
uitgebreide kuns afdeling en tekenmateriale vind. 
AI hi rdi geriewe teen di laagste pry e in M tieland. Asook die v i ndelikste diens en die 
g llig te atmo feer. 

Rekenmasj iene 
Parker Jotter Penne 

IE 
6 

R19,50 
R ','0 

U '0 rekenlng wit open 

Naam van Ou r of Voog: ~ _ _ ~ ~ _ _ _ _ .. 
Adres : _ _ _ _ _ _ _ _ .. 
Naam van tudent: _ _ _ _ _ _ _ .. 
Adre op Stell nbosch: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Datum .. _ m _.... .. _ _ .. 

Handtekening van Ouer/Voog 

WI IS DE W T? 
o W T is 'n d p rt mentcle winkel waar u 
onder en dak kan voor ien word van I u 
benodighedc. Mode-, slenter-, sport- en 
ormel dr g in 'n vcr keidenhcid van dam . 
'n m ns fdelings, Laboratoriumjasse, die 
nuw M tie-kl urbaadji , wapen , foliosakke 
n 'n volledlge reeks van aile sportuitrusting. 

W T. U al 

van u m 

ier i u p poo 

po, hUH' I 
PERSOONUKE GEDRUKTE NAAMBANDJIES 
Wanneer u by die Universiteit aankom moe! 
al u persoonlike besittings met u naam 
gem rk wees. Persoonlike gedrukte naam 
bandjies is by DE WET verkrygbaar teen die 
billike prys van: 3 dos. vir 84 sente/6 dos. 
vir R 1,30 sente plus 15 sente vir posgcld. 

MNSO ·KVORM VIR OPENING VAN REKENING 
Naam van Ouer IV oog . 

(Meld esb. Mnr. of Mev.) 
Adres (in blokletters) ...........•.... 
............................................. 

B ro p . 
N am v n Scun/Dogt r . 
y Ih ar adres op Stellenbo ch . 
...................................................... 
k, die ondergetekede ouer/voog aanvaar die 
verantwoordelikheid vir my seun/dogter 

" .. 
Handtekening 

Be eI u persoonlike gecrukte naambandjies nou: 
Stuur asseblief 3 dos, vir 84c/6 dos vir R 1,30 

(plus 15c vir posgeld.) 

n makhk r inko 

* RADIO'S 
* GRAMMOFOONPLATE * LEESLAMPE 

* STRYKSTERS, ens. 
KRYDIT BY , OH ELECTRIC L 

Ou Mutual-gebou, Birdstraat 
Tel. 5507 

FOTOG RAF I ESE benodigdhede, films en ontwik 
keling. 

• Moderne toegeruste ATELJEE vir portretstudies en 
groepfoto's. 

• KUNSLOKAA vir uitstalling die hele jaar deur. 
• TI K NTRUM vir tik en afrolwerk asook fotosta 

tiese kopiee. 
• TEKEN- en KUNSAFDELING vir aile departemente 

van die Universiteit van Stellenbosch. 

Ryneveldstraat 34, 
Stellenbosch. 

Oud-matie Sarel Etsebeth ('74) . , 
Barclays-Nasionale 

Studentesakebestuurder. 

Met ons spesial 
studente-aanbod kan hy jou 
vanaf jou eerste dag van 

student-wees help. 
Sarel het alles self deurgemaak. Hy ken jou probleme en weet 

ho om te help. Met ons pcsiale studente-aanbod kan hy jou 
studentejare aan. ienlik makliker maak. 

Hy kan byvoorbeeld vir jou LEN~NGS TE ~N SPE.SIALE 
LAE R NTEKOERS. reel wannecr JY geld nodig het vir boeke, 
'n I ktronicse rekenaarof'n teodoliet. Of'n Icningomjou deur 
noustroptye en mel studiegeld te help, en moontlik self .. geld omn 
vliegkaartjie huis toe re betaal. Boonop kan hy reel dat hierdie 
lenings oor uiter toegeeflike tydperke afbet· al w rd. 

TJF.KR ·KF·NI!'.OS TFFN P SIAl f~ LAI' KOSTE. Met 'n 
tjek hock IS dit besonder maklik om JO,u b groting uit te ~e~k en .te 
w CI waur jou g ld heengaan, En wat is makhker as om n tjek urt 
ie skry! wanneer JY b talings rnoet doen? Sarel sal sorg dat jy spesiale 
lac rekeningko te op jou tjekrekening betaal. 

WANNEER JY 'N REKENING BY BARClAYS. 
NASIONAAlOPEN ofdit nou 'n tjek- ofspaarrekening IS of 
as jy 'n Barclaykaart aanskaf. skenk die Professionelc Mense jou 'n 
nuttige studentestel. Dit is maar net nog 'n wyse waarop onsjou 
kan help. 

Gesels gerus met Sarel iseb rh, ons Studentc:akebc. tuurder. 
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USKOR, die Universiteit van Stel1enbosch se Klinieke Organisasie, was vanjaar elf jaar oud. In 1964 is 
daar met hlerdie diens begin en in die afgelope dekade is dit bale uitgebrei en verbeter. Die 

Studenteraad het in 1969 besluit om die Karnavalwinste uitsluitlik aan die organisasie te skenk. 

DOEL 
Die doel van hierdie organisasie was 

van 'n tweerlei aard: enersyds om 'n 
bykomende mediese dicns aan bru in 
mense in hul eie gebied te lewer en 
andersyds om mcdicse studente in staat 
te stel om 'n rneer volledigc praktiese 
kennis van die hantcring van pasiente 
op te docn. 

~ 
'n Messelaar besig om sy ambag te 
beoefen. Kursusse soos hierdie is 
deel van die nuwe USK OR-projek. 

Aanvanklik is daar twee klinieke per 
week gehou - beide saans om sodoen 
de die werkende rnoeder en die skool 
gaande kind ook te kan betrek. Hierdie 
pasiente word onder toesig van 'n 
geneesheer deur senior rnediese stu 
dente ondersoek en ook behandel. 

'11 Studente-dokter besig om 'n 
pasient gratis te ondersoek. Die 
srootste deel van elke jaar se 
K a rnavalopbregs gaan aan 
U8KOR. Benewens die mediese 
dienste word ook maatskaplike 
flulp verskaf. 

Tydens die eerste vier jaar is die 
werk verrig in 'n lokaal wat die Kaapse 
Provinsiale Administrasie in Bellville 
Suid be. kikbaar gestet het, Vanaf 1968 
moes USKOR egter tevrede wees met 
'n klein skakelhuisie in Bishop Lavis. 
V.erl.ede jaar het die organisa: ie toe 
ultemdelik 'n nuwe kliniek betrek in 'n 
spesiale vleuel van die nuwe Daghospi 
taal in Bellville. 

dcur die nie-mcdiese studente 'n by- Die middels word dan gratis verskaf 
drae gelewcr tot hierdie bclangrike waar nodig. 
diens. 

USKOR is onderverdeel in twee 
takke: een op Stellenbosch en die 
under te Tygerberg. In 1973 is begin 
om die studente op Stellcnbosch ook 
akticf te be trek by die ideaal van 
ontwikkeling en hulp. 'n Oorkoepe 
lende welsynorganisasie is in die lewe 
geroep om te help met sake soos 
onderwys (verskeie skoliere en indivi 
duele studente is gehelp), rnusiek, 
sport, selfs huweliksvoorligting en ook 
bouprojekte in die afdelings raadgebied 
van Stcllcnbosch. Die dienste word 
vanjaar grootliks uitgebrci. 

Die Tygerberg-tak is beter bekend as 
die geneeskundige tak. Mediese sowel 
as paramediese dienste word gelewer. 
Gedurende die eerste vyf maande van 
hierdie kliniekjaar is daar meet pasiente 
behandel as die totale aantal pasiente 
die afgelope ses jaar. 

Daar word veral aandag get kenk aan 
gesondheidsvoorligung, vocrkomende 
genceskundc en gesinsbeplanning. Die 
USKOR-kliniek het reeds al 'n inte 
grade deel geword van die omvattende 
gesondheidsdiens wa t om tren t gratis 
aangebied word. Om beter organisasie 
in die hand te werk, is 'n permanente 
organiseerder, mnr. Ockie Bosman, on 
langs aangestel. 

, ~ie voltydse maatskaplike ~erkster, THRJVYL 
tans mev. L mey, hanteer pasiente wat. " . . 
deur studcnte tydens kliniekaande na tjokkertiie van IJIS/lOp 1 avis se 
haar verwys word. Sy sorg ook vir poet binne sig i., verkry mediese 
~pvolgbesoeke. Ander welsynsorganisa- student en verpleegster waarde 
SICS wor~ ook genader sodat die d.ieostc voile praktiese insig in liul vakge- 
goed geintegreer word en voorslcning' D" . 
van onder andere sop en melk word bled. te w('der'\~l'ds(~ transaksie 
reeds by die kliniek gedoen. 'n Kombi geskted terwyl ~legs lien sent van 
sal binnekort aangekoop word vir ge- hand verwissel dus "og 'n voor 
bruj~ d.eur die maatska~.~ike werk: ter beeld van die bykans gratis diem ' n tu 
en VII die vervoer van pasiente. wat (}SKOR fewer. 

'n Aanvang is ook gemaak met b k 
gesinsbepbnn~gsklin~k~ Die vey-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ~ r 
willige pasiente is ginekologies onder- hap root 
soek en ingelig oor voorbehocdmiddels. in tituut i abe/~ u it sy 

Isa Carstens f n 
M.A.ll. Th. 
M.P.Phys. 

GESINSBEPLANNING 

FONDSE 

Sedert 1969 is die groot las van 
finansiering oorgeneem deur die Kama 
Valfonds. Deur entoesiasme en ywer 
Van al wat 'n Matie is, word so indirek 

Hierdie tak doen ook eervikale toet 
se op vroue in 'n ondersoek na moont 
like kankerselle. 

ADVIESRAAD 

Die bestuurskomitee handhuaf kon 
tak met leidende persone in die bruin 
gemeenskappe dcur die Klcurling 
Adviesraad, wat sommige van die h - 
stuursvergaderings bywoon. 

NUWIGHhDE 
Enkele dinge waarvoor danr hierdie 

jaar gewerk gaan word, sluit onder 
meer die volgende in: inkorporasie van 
bruin en swart geneeshere, die daarstel 
ling van 'n beurs vir mediese studie aan 
'n belowende skolier of studeri t en 'n 
tandheelkundige kliniek. 

MAATSKAPLIKE WERKSTER 

ADV Rl EN IE 

nt 
k 

• 

Andm rgebou, Van Reyncveld tr., Stellenbo ch, 
Tel. 4716 

ALLE SKOONH IDSB HANDELINGS EN 
VESLANKING 

tw 
b~ek 

rm 
h nd , 
- 

GRATIS KONSULTASI S- 

* Cathiodermi * Aromatcrapie * JI elafskllfering * Serum behandelings 
* Manikuur * Pedikuur * wax-haurverwy dering 

In on 
eVan 
ons oor 'n 
twe ,d handsc boeke, Hi rdle 
bo k i. lmal d ur tudent 
ons ingelewer vir h rv rkopc. 

KOSMETI KEN PA FUUM v n 'n 

wee om 

do n. 
nr- of 

Pryse styg. Artikels word by 
die dag duurder. U sou 9 aag 
wou sien dat u swaarver diende 
spaargeld nie deur die stygende 
lewenskoste geraak word nie. 
Daarom het u nou die helpende 
hand van die United nodig. 

Open 'n Spesiale ~paarre 
kening by ons en verdien aan 
treklike rente op daaglj e s ldo, 

Dit is die ideal m ni r om u 
spaarg ld t en sty end p ys 
t beskerm - son r .. ni kom 
mer, We nt u word gerugst un 
deur rotsvaste United-sekuriteit. 

Enigeen van ons t kke s. 1 
graag 'n Spesiale Spaan ek ning 
in u naam open. D was nog 
nooit 'n tydstip wa rop u di 
United so nodig geh d het 

/vndm r- b u 
reniging V n yn Id- 

Be tes oorskry R 1 600 000 000 R s oorskry R47 000 000 str t. D t te.vrl I Ie ndlnd 
t II nb h ~ ...... ~ .. 
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BOEKHANDEL 
T.WEVER 

SluitaanbydieNedbankersenusal 'n 
merkwaardigeding sien: diemensewathier 
werk, hou netsoveel van die bank as u. 

DiswaaromhullebyNedbankbly. 
En hu lie almal- van kass ier tot bank 

bestuu rder - ken bankierswerk deu r en deu r. 
Usalgouontdekdiesoortkundigheid 

maakdiewereld severskiI aan die hantering 
van u geldsake. 

Daarom dat Nedbankers by Nedbank bly . 

Nedbank Beperk 
Geregistreerde Handelsbank 
'n Lid van die Nedsual-groep. 

r, 
' ........ lIlnt.dl.n. d •• ,.d,.ur 
tI. ".,ubl.... 6 W A .n 

"bod .. i. 
Andringastraat 12-14 Telefoon 3438 & 3193 
Posbus 37 STELLENBOSCH 7600 

Ons bied aan die studente, lektore en professore van 
die Universiteit, die Kweekskool en Konservatorium 

DIE GROOTSTE VERSKEIDENHEID 
van voorgcskrcwc en aanbcvole boeke uit binne- en buitcland 

MET PF:SIALISASIE 

in TEOI .. OC;rE 

en MUSIEK (Handboeke en Bladmusiek) 

8800k 'n VOl .. LF~nIG.~ EE ... 
. KRYI~BEIIOEFTES 

On" sal graag ook U VERTROUE WEN en nooi u hartlik om by ons 
'11 rekening te open sien onderstaande biljet 

REKENINGVORM 

AAN: Bm,KIlANDEL T. WEVER 
Po bus 37, STELLhNBOSCH 7600 

om On r kcning te open - 

DIE TOEKOMS Lt 
BY DIE NEDBANKERS 

Hierrnee versock e u om 'n rekening te open t.n.v . 

................................... adres: : . 
en vertrou dat u die nodige handboeke en skryfbehoeftes gcdurcnde di > 
tudiej ar 1975 sal voorsien an: Mej./Mnr . 
Adre te Stellenbosch . 

Handtckening: Datum: 197 . 

1- -I 
REKENINGVORM 

Beste Matie, 

Stellenbosch Gelukkige Jaar 1976 

Belangrik 
Aile studente wat van voorneme is om 'n rekening te open by 

H.A.U.M., moet asseblief hierdie vorm in duidelike blokletters 
voltooi, 

Natuurlik gaan 1976 vir ' elu ig j w. ; nie alleen die voorreg om 'n 
student te word nie, maar om 'n Matie te wees, 

ktulemie e 
oekuiinkel 

Dit gaan 'n onuitwisbare tempel op u lewe plaas mits u ,.anderkant" uitkom. 
OilS kan u nie deursleep nie maar ons kan u help, soos ons gedurende die 
afgelope jare so baie studente gehelp het, Ons is naby koshuise en 
lesingslokale en net 'n japtrap weg van die biblioteek en adminir tra. iegebou. 
Ons voorsien hoeke en skryfbehoeftes vir aile fakulteite. Ons het geen 
selfb diening nie, omdat ons voel dat ons opgeleide personeel met 'n 
gesamentlike ervaring van ongeveer 80 jaar u baie moeite gaan . paar, U sal 
beslis hou van die gesellige atmosfeer in ons splintemuwe winkel en sommer 
gou tuis voel. 

Hut u reeds vantevore 'n rekening by ons gehad? (Baal deur wat 
nie van tocpassing is nie.) J A/NEE 

(a) Naam van ouer OfVOOK . 

Adres . 

.............................................................................................. 
rustbankgebou 

Andrigastraat 
t Ilenbosch 

7 00 

(h) Naarn van Student . Ek het reeds gese ons kan u nie deursleep nie maar naas die sekerheid dat al 
die studie materiaal reg is, sal daar nog slegs 'n bietjie selfdissipline nodig 
wee: om binne 'n paar jaar die toga te kan omhang. 

Stellenhosch-aores .. 

Po bus 343 
I. 3702 

............................... , . Doen die eerste stap in die goeie rigting nou en voltooi die vorm hiernaas. U 
rekcningkaartjie en kboeke kom per kerende pos, Maak gebruik van iets 
wat u niks kos nie: diem 

(c) In di g val van studcnte w t met b hulp van b urse of lenings 
• stu deer, die naam en adres van die Instan ie van wie die beurse 
of lenings verkry word 

HAUM 
Die student se boekwinkel ........ ~ •• "' It It or •• _ . 

Vriendelike groete, 

Sien u weer in lekker, lekker Matieland! 

(d) Adres w arheen die re ening gestuur moet word 
D.C. Mooi 
BESTUURDERES 

(Meld .1 g. a, b, of c,) , .. 
_I 


