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As ’n voorsmakie van ’n jaar vol herinneringe in 
2014, wanneer die USB sy 50ste bestaansjaar 
herdenk, kyk ons terug na enkele foto’s van die  
afgelope 50 jaar – van die eerste MBA-groep 
tot hoe die USB nou lyk ...

van die USB 
se bestaan

50 JAAR

Die USB se eerste 
MBA-klasgroep 
van 1964/1965.

Agter van links: Joubert van Rensburg, Johan Moolman, Charl van Rensburg, Dennis Horn, Tom Bezuidenhout, Ivan Maartens,  
Danie de Lange, Pieter du Plessis. Voor van links: Ritzema de la Bat, Alwyn du Plessis, Willie Hamman, Alteny Steyn, Kepler Joubert.
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DEEL JOU USB- 
HERINNERINGE
Het jy stories en foto’s van die 
afgelope 50 jaar by die USB wat jy 
met ons wil deel? Kontak ons 
gerus by usb50@usb.ac.za. Ons 
sien daarna uit om van jou te hoor!

www.usb.ac.za/agenda
ENG

’n Spesiale 50-jaar uitgawe van USB Agenda word vroeg in 2014 gepubli-
seer. Alumni se staaltjies en foto’s sal hiervoor gebruik word en dit sal ook 
op die USB se webwerf beskikbaar wees, by www.usb.ac.za. Talle foto’s van 
die afgelope 50 jaar sal ook op die USB-kampus te koop wees en ’n spesiale 
gala-dinee word vir alumni beplan. Hou ons webwerf dop vir meer 
inligting hieroor.

Prof Willie Hamman, ’n oudstudent én 
ouddosent van die USB tydens ’n navorsings-
projeksie in 1979.

Studente gebruik die biblioteek-fasiliteite  
in 1987.

Studente geniet ’n rookpouse in die gebou 
tussen klasse in 1980.

Die USB-gebou in 1987.

Studente werk saam by mikrorekenaars  
in 1987.

Die USB-gebou nou, in 2013.

UIT ’N USB-VERSLAG DEUR PROF 
HELGAARD MULLER IN 1970’S:
Die USB konsentreer nou net 
op die Wes-Kaap, Suid-Kaap, 
die Weskus en Namakwaland.

UIT ’N USB-VERSLAG IN 2013:
Die USB se studente kom  
van oral in Suid-Afrika,  
16 ander Afrika-lande, 
Europa en elders.

A LOOK AT NEARLY 50 YEARS OF USB’S EXISTENCE 
As a foretaste of a year full of memories in 2014, when  
USB commemorates its 50th anniversary, we look back at 
some photos – from the first MBA group to what USB looks 
like today…
See English version of this article at www.usb.ac.za/agenda.


