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Ons splinternuwe webwerf is beslis 'n werklikheid. 

Dit is vars en lewend.   
Gaan kyk gerus en nooi vriendinne en kennisse om ook  

deur ons webwerf http://1021dev.co.za/dameskring/   te gaan blaai en die opwinding in DK te ontdek. 

Stuur asseblief foto's met 'n kort beskrywing aan Hoofkantoor,                                                                                                     

vir plasing op ons gesigblad, webwerf en Klits Klets. 

Riglyne vir Sosiale Media is onder Kantoornuus. 

http://1021dev.co.za/dameskring/
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  Vandag voel ek skatryk.  Ek sit en skryf in my warm 
kombuis met ‘n kerriebredie wat prut op die stoof.  
My liggaam is bedek met ‘n  handgebreide woltrui en 
aan my voete is stewels wat uitgevoer is met 
skaapwol.  Buite is dit bibberkoud met ‘n sonnetjie 
wat te skaam is om sy kop uit te steek. 

My hart bloei vir al die koue en honger lywe in ‘n 
sinkkaia. Die 18de Julie is Mandeladag en ek wonder 
of ek met die klein verskil wat ek probeer maak, ooit 
die wêreld  sal  kan verander.  Omgee is soms ‘n 
swaar woord, want daar is duisende wat bakhand 
staan vir my omgee.  My géé raak soms uitgeput en 
my humeur wil-wil my net in die steek laat. Moet my 
blote gee nie dalk ‘n omgee word nie? 

 “Liefde is ‘n werkwoord” draai in my kop.  
Instinktief weet ek dit is al wat ek wil doen.  Ek wil 
liefhê en goeddoen en spontaan help waar ek kan. 

Baie, baie dankie vir elke lid en tak se 
omgeeprojekte. Julle maak ‘n groot verskil daar 
buite.  Dankie dat julle dit met ons deel.  Dit inspireer 
ons om ook liefde om te sit in ‘n werkwoord. 

Ons het ‘n ongelooflike  groot bydrae om te lewer en 
dit is om te verhinder dat ons gemeenskappe nog 
meer verarm.  Om die bakhandmentaliteit te 
verander moet ons mense hulle trots laat herwin en 
moet ons hulle leer om te help bou aan ‘n positiewe 
toekoms.  My gee moet dus ook ‘n omgee wees vir 
nasiebou en opheffing. 

Ek wil  dit graag  op al die lesers van Klits Klets se hart 
druk om hande te vat met ons Waardeprojek en 
sodoende daarmee ‘n verskil te maak. 

Lees ook oor Mentorvennoot se ongelooflike werk 
wat hulle doen.  Hier is ‘n  geleentheid om vir ons 
kinders  die beginsels van entrepreneurskap te leer  

sodat hulle  selfonderhoudend kan wees.  Wat meer 
wil  ‘n mens vir ons kinders hê? 

Bewonder die pragtige kunswerk van die 
beeldhouer, Jacques Műller. 

Hy sê hy het geskep deur die oë van ‘n kind vir ‘n 
kind. Baie geluk, Jacques! Dankie aan FAK wat stories 
van hoop vir ons uitbeeld.  Ons is saam met julle trots 
op die Penkopmonument. 

Ek groet met die volgende: 

Omgee is die hoogste vorm van liefde,    dit maak nie 
saak in watter vorm nie.  Kom ons  wees  hierdie 
maand met ons hande,  ons tyd en met ons   woorde 
opnuut  gehoorsaam aan  Ons Vader se opdrag dat 
ons as Sy kinders vir onsself, ander, mense in nood 
en die skepping moet omgee.  

 

 

Briefie van Coreen... 
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Na aanleiding van 'n vorige besoek aan die kliniek in Leseding Vaalwater, oorhandig Dalene Vermaak en 

Rika van Staden, grys komberse aan die kliniek namens Dameskring Vaalwater op Saterdag 8 Junie 2019.   

Die glimlagte op hulle gesigte en vriendelike ontvangs het ons harte warm laat klop.   Nog meer na 'n oproep Maandagoggend 

van Suster Steyn wat bevestig dat hulle dit ongelooflik waardeer.  Hulle het nog 2 komberse in hul kas.   Waarom grys   

komberse?    Dit kry nie voete nie en hulle kan dit oor en oor gebruik. 

 

 
Hanlie Visser (UB WesKaap1) en Chareldine van der Merwe van ATKV Projekbestuurder Vriende 
van Afrikaans sit koppe bymekaar rakende die moontlike insluiting van DK se Waardes vir Woelwaters 

handleiding in die landswye trommelprojek van VvA. Donateurs vir die aankoop van die boeke sal die saak vergemaklik en 

bespoedig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanlie Visser(UB Wes Kaap 1) en Winie le Roux (Kleinmondtak) het 'n Leesterapie werkswinkel , 
aangebied deur ATKV se Chareldene van der Merwe, bygewoon by Klipheuwel in die Wes Kaap. 'n Groep vroue 

help weekliks kinders met leesprobleme by die Ebenhaezer skool. Die Waardes vir Woelwaters-boek is aan hul 

bekend gestel deur Hanlie. 
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Ons Land en sy Uitdagings     

(Bellville Welgemoed Rooipypie Tak) 
                                                  
Wie is die “ons” aan wie die land behoort…..diè reënboognasie?   

Wit : Afrikaans, Engels,  
Swart: nege verskillende groepe en tale 

Bruin: Engels, Afrikaans 

Indiër: (weet nie of daar verskillende groepe is nie.) 

Dan het ons nog Christene en Moslems, voorvadergeeste en andere sowel as arm en ryk in elke groep en 

Chinese plus die res van Afrika se vlugtelinge wat ‘n heenkome kom soek. 

 
1. Eerstens moet ons besef dat die uitdagings nie vir almal dieselfde is nie.  

 
2. As jy vir elkeen van bogenoemde mense vra: is Suid Afrika `n beter plek as 25 jaar gelede, sal jy ook net soveel uiteenlopende 

antwoorde kry. 
 

As jy nooit: 

• Stemreg gehad het nie  

• `n huis besit het nie  

• Jou babatjie nie in n broeikas vir wit babatjies geplaas mog word nie 

• gratis hospitaaltoegang 

• Lopende water en krag  gehad het nie en vandag het jy dit alles  en  

• Jou kind `n bord kos by die skool kry en handboeke 

• Kleuteronderrig kry 

• Na enige Universiteit toe mag gaan 

• Na enige toilet, hotel of vakansie -oord toe mag gaan 

• Enige plek in die see mag swem 

• Jou ouers ouderdomspensioen  kan kry  

• Jy HIV medisyne en middels vir geboortebeperking kan kry 

• Jy toelaes vir ongeskiktheid en werkloosheid kan kry 
ens. ens. 
Ja natuurlik is dit vir jou ‘n beter land 
 
Maar: As jy altyd: 

• Seker was van `n werk 

• Skoon damme en riviere, paaie en dorpe 

• Vaste vullisverwydering en ander munisipale dienste 

• Goeie verpleegsorg in hospitale 

• Goeie diens in openbare plekke in jou huistaal 

• Goeie skole en sillabusse gegrond op die christelike geloof 

• Jou geloof nooit bedreig was nie 

• Die regering aan jou kant was 

• Reg en verkeerd duidelik afgebaken was 

• Jy in jou eie taal onderrig kon word op alle vlakke 

• Jy in kerk, staat en almal wat bo jou gestel is, geglo het. 
Ja natuurlik sal dit voel soos die goeie ou dae 
 

3. Maar nou het alles verander  
(maar onthou: ons God bly dieselfde!) 
Ons almal weet (so het ons nou uitgevind)  
 

• alles was nie so rooskleurig vir almal nie 

•  Ons almal weet dis nie net ons land nie, maar die wêreld wat verander het. ( veral a.g.v. kuberruimte-tegnologie) 
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• Ons volk se waardes het verander; ons eie sienswyses het op baie gebiede verander; daar het `n bewustheid van die ander lede van 
ons bevolking se drome en ideale gekom, 

•  ons kerke en skole het verander- sommige dinge ten goede, ander minder goed. 
 

4. So waar bring dit ons in 2019? Wat is ons strategie om te sorg dat ons nie 
moedeloos word en landuit wil vlug nie? 

• Ons sterkste wapen is natuurlik ons geloof: as ons onwrikbaar kan glo dat God vir ons 
in hierdie land geplaas het met `n doel en ons eerlik en opreg na Sy stem luister om te weet 
waar Hy ons wil gebruik, sal ons soos Habakuk jubel al bot die vyeboom nie! Op hierdie 
gebied word ons woorde nou aan ons dade getoets. 
 
Ten slotte 
Ons gaan nog baie uitdagings beleef: baie daarvan negatief maar baie ook positief. Terwyl 
ons nie ons oë kan sluit vir die negatiewe nie moet ons op die positiewe konsentreer en 
doen wat ons hand vind om te doen. As `n taxi voor jou indruk, dink aan die 17 werkers- 
meesal vroue wat op 12 sitplekke ingedruk is en nog tuis ook moet omsien na hulle 
gesinnne en nie ‘n ander keuse van vervoer het nie. Miskien kan sy bietjie vroeër tuis kom 
omdat jy vir die taxi ‘n plekkie voor jou gemaak het. …as jy ‘n oproep kry van n onbekende 
wat vra: “how are you?’… “ I am well thanks and you?” sal jou 3 sekondes neem. `n 
onverwagse glimlag of ‘n pakkie Mariekoekies mag die dag net dalk vir jou ook mooier 
maak. 
 

Lewe so dat ander “die Lig uit jou sal kan sien skyn”. 
 
(Hierdie artikel is verkort – volledige artikel kan by die kantoor aangevra word) 

 
 

 

Ons wil weereens beklemtoon hoe belangrik ons virtuele lede vir Die Dameskring is.  Al is dit nie vir u huidiglik 

moontlik om takvergaderings en -aktiwiteite by te woon nie,  wil ons steeds met u kontak hou.  Daarom wil ons u 

graag nooi om spesiale geleenthede en veral Gebiedskonferensies by te woon, soos dit vir u moontlik is.   

Indien u iets spesiaal het om met ons te deel of ‘n getuienis, wat ons in die nuusbrief kan plaas, is u baie welkom om 

dit na die kantoor te e-pos voor die laaste dag van die maand.  Dit is altyd vir ons verblydend om virtuele lede weer 

by ‘n tak te verwelkom, en daarom plaas ons graag die name van die volgende lede wat die afgelope paar maande 

weer ‘n vaste DK tuiste gevind het.  Ons gebed is dat u elke takvergadering vervullend sal ervaar en weer saam met 

nuwe DK vriendinne ‘n verskil maak in u gemeenskap. 

Andri Fourie (5838) het vanaf Virtueel weer aktief ingeskakel.  Andri, ons is saam met jou opgewonde oor ‘n nuwe    

seisoen by Die Dameskring en bid vir jou baie seën toe vir hierdie nuwe reis saam met ons. 
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MANDELADAG 

Ek luister elke dag na RSG, en laas Donderdag het ek geluister na al 
die mense wat inbel en vertel wat hulle op Mandeladag gedoen het 
om die lewe vir ander mense beter te maak. 

Dit het my laat kyk na alles wat rondom my aangaan hier in 
Knoxville, Tennessee. 

Ek woon in ‘n doodgewone woonbuurt, maar lugreëling is 
standaard in elke huis. Wanneer ek werk toe ry, is daar geen taxi’s 
nie, want almal het karre. Ek staan steeds verstom om te sien hoe 
my kollegas daagliks kos weggooi. Natuurlik het hulle nog nooit 
kinders gesien wat in asblikke na kos soek nie! Die gemiddelde 
mens hier eet omtrent twee tot drie keer per week in ‘n restaurant 
en dan kla hulle oor hoe sleg dit met hulle gaan. 

En dan hoor ek hoe jy die saamrybrief lees van al die kinders wat by 
die verkeersligte staan en ‘n diens lewer in die hoop om ‘n geldjie of iets te ete te kry. My hart breek vir Suid-Afrika! 

Hier sien niemand kinders op straat na kos soek nie. Inteendeel; daar is geen kinders op straat nie. Hulle is almal veilig 
binneshuis in ‘n lugversorgde vertrek met alles wat hulle begeer. 

Suid-Afrika, ek mis jou, ongeag hoe goed dit met my gaan hier in die VSA. Maar wat my betref: Al is ek nie meer in 
Suid-Afrika nie, is Suid-Afrika steeds in my!  

Thea Burke – Knoxville, Tennessee 

Verkorte weergawe vanuit: Hartstories, Huis toe met ‘n ligter tred. 

AMORE BEKKER (Die beste saamrystories uit Tjailatyd) 

 

Hoe bevoorreg is ons nie om as Dameskring ons deel by te kan dra tot Mandeladag nie! 

Ons is bevoorreg om in hierdie land ons visie, kennis, christelike plig en vele meer te kan uitleef! Ons is soveel ryker 
as baie ander in die wêreld! 

Helena Gregory (UB-lid Noord-Kaap) 

 
 
 

 NUWE LEDE        

Lidnr Naam en Van Gebied Tak 

7478 Jeanne Fraser Noord-Kaap Kuruman Die Oog 

Baie welkom by Die Dameskring. 

Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit. 
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 Mandela-dag vier menswaardigheid 

Mandela-dag word elke jaar gevier op Nelson Mandela se geboortedag –    

18 Julie. Die dag word gevier deur vir slegs 67 minute iets goedhartig 

by te dra tot jou gemeenskap en sodoende verandering te bring tot ’n 

behoeftige individu of gemeenskap se lewens. 

Hoekom 67 minute? Nelson Mandela het 67 jaar geveg vir sosiale geregtigheid, 

waarvan hy 27 jaar op Robbeneiland aangehou is vir sy verbintenis met 

terroristebedrywighede in ’n land waar ’n apartheids-regering die oorhand 

gehad het. Hy is in 1990 vrygelaat en in 1994 word hy die land se 

staatspresident. Hy lei die land tot in ’n vrye demokrasie en word die mees 

geliefste president van Suid-Afrika. Sy lewenswerk is beslis motivering vir elke 

landsburger om by te dra tot die land se welstand. 

Daar is nog genoeg tyd om te besluit wat jy kan doen vir jou gemeenskap 

op Mandela-dag, maar om jou dag te beplan sal beslis help as jou daaglikse 

skedule altyd vol is. Hier is ’n paar voorstelle wat jy kan volg: 

• Raak ontslae van ou klere en gee aan diegene wat minder bevoorreg is. Baie van ons dra nie eens die helfte van die klere in 

ons klerekas nie. 

• Besoek ’n ouetehuis en laat jou gemeenskap se bejaardes spesiaal en menswaardig voel. Neem beskuit of enige lekkernye 

saam en knoop waardevolle geselsies aan. Jy sal verbaas wees wat jy kan leer by jou gemeenskap se wyse seniors. Hulle het immers 

meer lewenservaring as jy. 

• Om ’n maaltyd aan iemand te gee wat minder het, kan baie beteken vir die persoon. Jy kan ook ’n kos- of 

toiletwarepakkie bymekaar kry en aan die individu oorhandig. 

• Jy en jou vriende kan ook aanbied om iemand se huis op te knap met ’n nuwe laag verf, tuinwerk doen, gloeilampe vervang, 

druppende krane te herstel, en so meer. 

• Help om die koue winter te beveg en skenk komberse aan organisasies wat haweloses huisves. 

Die opsies is eindeloos om iemand weer menswaardig te laat voel. Jy kan selfs ’n werklose persoon 

help om werk te kry of sélf werk aanbied. Beplan dus goed en maak ’n positiewe verandering in jou gemeenskap.  

 

Vergeet van slegs 67 minute se 

goedhartigheid  

en oortref jouself deur meer tyd te 

bestee  

om jou gemeenskap op te bou  

op Mandeladag – 18 Julie. 
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GEBIEDSKONFERENSIES 2019    

     

Gebied 
no 

Gebied Uitvoerende Bestuurslid Konferensie 
datum 

Plek 

     

8 MPUMALANGA Thea Janse van Rensburg 6 Julie Nelspruit 

9 LIMPOPO Susan le Roux 13 Julie Nylstroom 

1 WES-KAAP 1 Hanlie Visser 17 Augustus Wellington, Langeberg Roosplaas 

2 WES-KAAP 2 Riana Conradie  Waardeprojek Opleiding 

3 OOS-KAAP Elize Muller 24 Augustus Port Elizabeth 

13 OOS-KAAP2 Marinda Schutte   

4 NOORD-KAAP Helena Gregory 7 September Bloemfontein 

5 VRYSTAAT SENTRAAL/SUID Karn  Botha   

7 NATAL Sophia Herman 14 September Dundee 

6 VRYSTAAT NOORD/OOS Sophia Herman 28 September Welkom 

11 GAUTENG-NOORD Helene Richter 19 Oktober Pretoria-Noord 

10 NOORD-WES (Opgedeel)   

12 GAUTENG-SUID Elphi Taljaard 12 Oktober Alberton 

     

 

 

 

 

 

 
Dameskring  Paarl Wynland vier op                 

14 Augustus Taaldag. 

Ons tema is vanjaar :                                                             

‘n Pêrel van Groot Waarde. 

Kaartjies   kos  R 100 pp en is beskikbaar by              

 082 414 2278 ( Flos Stofberg) 

Kunstenaars: 

Laerskool W A Joubert se Sanggroep    

 (die skool is  vanjaar 100 jaar oud) 

Voordragkunstenaar    Rina Steyn 

Die orkes Vat Vyf 
Sop ,  broodjies en iets te drinke word by die prys 

ingesluit . 
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is nou op ons  

beskikbaar.  Om take 

te vergemaklik in die kantoor en belangrike en 

korrekte inligting by al die betrokke partye uit te kry, 

wil ons graag die volgende prosedure bevestig: 

Alle moet eers deur die takvoorsitter 

geteken word, waarna sy seker maak al die inligting 

is korrek en al die belanghebbendes het geteken, 

voordat sy dit aan die UB-lid stuur vir haar verslag.  

Die UB-lid kontroleer  die vorm en stuur dit dan na 

die kantoor. 
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RIGLYNE VIR PLASINGS OP SOSIALE MEDIA 

1.  Die Uitvoerende Bestuur, takke en kernvennote stuur inligting na die Hoofkantoor vir plasing. 

2.  Alle plasings op sosiale media is die verantwoordelikheid van die Administratiewe      Beampte. 

3. Die Administratiewe Beampte evalueer die plasings volgens eie diskresie en in oorleg met die President. 

4. Die Administratiewe Beampte  erken ontvangs van alle foto’s, videos, skrywes,  aanhalings ensovoorts vir 

plasing op sosiale media.  

5. Die Uitvoerende Bestuur en takke moet die nodige toestemming by die betrokke    persoon of instansie kry 

voordat hulle hulle foto’s, videos en skrywes mag deurgee vir plasing. 

6. Gee erkenning aan die bogenoemde persoon of instansie met die plasing van sy/haar foto’s, videos en skrywes 

op sosiale media. 

7. Plasings vir sosiale media moet kort en kragtig wees: maksimum 250 woorde en 10 foto’s. Plasings wat NIE 

hieraan voldoen nie, sal NIE gebruik word nie. 

8.   Alle foto’s vir plasing op sosiale media moet ten minste 2MB groot wees. 

9. Maak seker wanneer jy die foto’s per e-pos stuur dat jou program dit nie outomaties verklein nie. Kies die 

“original size” foto en e-pos dit. 

10. Plasings op sosiale media moet 2 tot 3 maal per week geskied om ‘n doeltreffende bemarkingsinstrument te 

kan wees.      

11. Facebook: Plasings deur slegs die Administratiewe Beampte en aangewysde  administrateurs.                                                                                                           

11.1  Plasings op facebook geskied volgens ‘n vasgestelde struktuur soos bepaal deur die     Administratiewe 

Beampte en administrateurs.  

12. Takke moet aangemoedig word om bydraes te lewer sodat Die Dameskring kreatief    sigbaar is op sosiale 

media.  

Voorstel aan takke: Skep ‘n portefeulje vir sosiale media in jou tak en verseker so dat die tak se aktiwiteite en 

projekte sigbaar is vir ander takke asook die wêreld. 
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Maak erns met julle Beursfondsbydraes in 2019!   

Dit verlig nood, bied geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring kinders.  
In 2020 wil Dameskring ook graag ‘n gestremde persoon  help om sy/haar drome te verwesenlik.  

              
     

 

 
 

aan al die takke wat reeds bydraes tot die Beursfonds gemaak het. Dankie vir spesiale 
fondsinsamelings om by te dra tot hierdie groot saak.   Julle gaan gewis ‘n groot verskil maak in 
‘n paar studente se lewens. 
 
Faerie Glen   Glenstantia    Jeffreysbaai 
Melkbaai    Helderberg    Groenberg 
 
 

  
  
    
    
  

  

  
BEURSFONDS   

PROJEKTE

:

    

2019/2020 BEURSFONDS DOELWIT = 7 studente @ R10 000.00 elk 
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry 

op 'n  deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy 

van die Granaat  te borg.  Die tweede uitgawe vir 

2019 is by jou UB-lid of  takvoorsitter beskikbaar.    

Baie dankie aan die takke wat verlede jaar reeds hulle  

borgskappe  gefinaliseer het.  
  

Vir 'n bedrag van R150.00 kan 'n bladsy in die Granaat 

geborg  word.  'n Advertensie kan dan geplaas word 

óf 'n tak of individu  kan 'n spesiale lyninskrywing maak 

met 'n mooi boodskap of gedagte.  
  

Bydraes vir die laaste uitgawe vir 2019 moet ons teen 

3 September 2019 bereik.  
  

Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie langer as 30 woorde 

wees nie.  
  

Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en telefoonnommer & dorp)  

en lyninskrywing vergesel en na admin@dameskring.co.za  gestuur word.  

  

BANKREKENINGBESONDERHEDE:  

Bank:  ABSA Aucklandpark  

Lopende rekening  

Rekeningnaam:  Die Dameskring  

Takkode:  632 005  

Rekeningnommer: 2840 750 062  

Bedrag:  R150.00  

Verwysing: Borg’n Bladsy  

  

Dameskring staan vir bemagtiging: 

Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul 

takvergaderings. 

 

 
           25 – 26 September 2020 
 
                 In Port Elizabeth 
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Waardes vir Woelwaters  is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.  

Bestel gerus jul kopie(ë) by admin@dameskring.co.za     
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Werkswinkel aangebied deur:   

Marda Oosthuysen 

as ‘n PROJEK van Die Dameskring. 

U gaan leer, en toegerus word hoe om  

etiese WAARDES soos: 
 geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid, 

burgerskap, fluksheid en dankbaarheid 
by die voorskoolse kind vas te lê. 

INHOUD van die Werkwinkel 

• Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling 

• Dissipline; 

• Verhoudings; 

• Moraliteit; 

• Geestelike erflating 
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2019/20 Takheffing 

(vanaf 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020) 

Die Uitvoerende Bestuur  

het die verhoging van Takheffings soos volg goedgekeur: 

 
BO 70:  
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 70 jaar en ouer is = R250.00 
 
Glyskaal:  
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R250.00                                                 
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R190.00                                                                
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R125.00 
 
ONDER 70:  
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 onder 70 jaar oud is = R500.00  
 
Glyskaal:  
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R500.00                                                        
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R375.00                                                                     
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R250.0 

 

80 % van Takheffings is ingevorder - Baie dankie. 

 

Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur 
te stuur na admin@dameskring.co.za 

Verwysing: Taknommer/Taknaam/Lidnommer 

mailto:admin@dameskring.co.za
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 BOEKWENNERS VAN  

 Wenner van die NB Uitgewers boek:  Ons raaiselpad met Alzheimersiekte deur Elise Nel 

 Antoinette de Meillon, Port Elizabeth 

 

 Wenner van die CUM Uitgewer-boek: Leef jou emmerskop-lys nóú deur Dr. Henk Gous 

 Lynette Jacobs, Newton Park 

 

 

BOEKRESENSIE – BOEKE-UITDAGING  

 

In die eerste Klitsklets-resensie van die jaar het ek gesê dat ek so ‘n klein bietjie gaan afwyk van die gewone resensie en 

die jaar begin met ‘n interessante uitdaging.  Ons is bevoorreg om geskenkboeke van NB-uitgewers te kan ontvang (wat 

CUM-boeke insluit) en is dankbaar om lees en boeke so te kan bevorder.  Die boeke wat geresenseer gaan word, is dus 

nuwe boeke wat deur hulle deur die jaar uitgegee word.  Ek gaan my resensies egter ‘n bietjie van ‘n kinkel in die kabel gee 

met ‘n uitdaging aan elke leser.  
 

DIE UITDAGING  
Die resensies gaan volgens ‘n bepaalde “tema” gedoen word, wat ek hierna gaan uiteensit.  Julle uitdaging is om by hierdie 

tien temas te hou en moontlik ekstra of ander boeke volgens hierdie temas te lees.  Die doel hiervan is om ons te dwing om 

bietjie wyer te lees en ‘n verskeidenheid genres te lees.  Dit verryk jou leeservaring om ‘n bietjie uit jou gemaksone te 

beweeg.  
 

TEMAS  

1. ‘n Boek geskryf deur ‘n vroulike skrywer  

2. ‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel  

3. ‘n Nie-fiksie boek  

4. ‘n Boek gebaseer op ‘n ware verhaal  

5. ‘n Boek wat ‘n vriend/in aanbeveel het  

6. ‘n Bekende skrywer se eerste boek 

7. ‘n Boek met net een woord as titel  

8. ‘n Boek geskryf deur ‘n skrywer jonger as 30 jaar  

9. ‘n Boek met ‘n skrywer wie se voorletters (enige voorletters) dieselfde as jou naam se eerste letter is 

10. ‘n Boek gekies net vir die treffende voorblad  
 

Hierdie temas gaan nie noodwendig in hierdie volgorde gedoen word nie, maar al tien gaan in die volgende tien Klitskletse 

geresenseer word.  Ek hoop al die lesers aanvaar die uitdaging  -  en lekker lees vir die volgende jaar!  

 

Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2) 

 

BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS... 
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NUUT | Lux Verbi  
Skarlakenkinders DEUR ANZIL KULSEN EN NADINE BLOM  
 

Beskrywing 
Ses vroue van verskillende agtergronde beland saam op ’n plaas 
in die Sederberge. Hoewel elkeen sy eie hartseer het om te 
verwerk moet hulle almal saamwerk om ’n groter krisis op te los 
– die raaiselagtige verdwyning van een van hul eie, moontlik aan 
die hand van ’n mensehandelnetwerk. 
’n Aksiebelaaide roman met ’n Christelike agtergrond oor ’n tema 
wat al hoe meer relevant word vandag: mensehandel. 
 
Oor die outeurs 
Anzil Kulsen is op Upington gebore en word in Keimoes groot. Sy 
verwerf ’n B.Hons.-graad en sluit by die ATKV aan as 
projekbestuurder. Sy besoek afgeleë gemeenskappe om met 
mense oor boeke te gesels, bied kreatiewe skryfkursusse aan en 
doen spel- en narratiewe terapie. Sy is getroud met Heine, hulle 
het twee kinders en woon op Upington. 
 
Nadine Blom is 'n sanger, toegelate prokureur, Afrikaanse 
ambassadeur van die Dagbreek Trust en ma van hoërskoolseun 
Adriaan, saam met wie sy Blits geskryf het. Haar lewensfilosofie 
is: "Moenie uitstel nie, doen dit nou!" Sy woon in Melkbosstrand. 
 
 
Vir medianavrae oor die boek en/of die skrywers kontak: 
 
Arleen Stone Tel: 021 406 2070,  E-pos: arleen.stone@nb.co.za 
 

   

 

 

 

  Wedstrydvraag om  die NB Uitgewers (Lux Verbi) boek TE WEN: Wie is die skrywer wat ‘n boek saam met   

  haar seun geskryf het, en wat is haar lewensfilosofie? 

 

  Wedstrydvraag om die CUM Uitgewer boek TE WEN:   Voltooi:  ’n Toevallige ontmoeting verander John se    
  hele lewe en …………… deur die …………. van hierdie nuwe vriend, word John die …………. vir die  
  ………. wat die ………… in die ……………… van die jaar.. 

 

  

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za  
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  Die Oorwinnaar 

’n Onwaarskynlike atleet, ’n teësinnige afrigter en 
die belangrikste wedloop van die jaar lei tot ’n 
wonderlike oomblik van selfontdekking. 
  
Basketbal-afrigter John Harrison se span is op die 
pad na sukses, maar as gevolg van omstandighede 
buite sy beheer beland sy eie lewe en sy span op ’n 
ompad.  Sy lewe verander oornag wanneer die 
grootste aanleg in die omgewing onverwags sluit. 
Honderde mense verlaat die dorp en sy droom van 
’n basketbal-kampioenskap spat aan skerwe. 
  
Wanneer die skoolhoof hom boonop vra om 
landloop af te rig, ’n sport wat hy nie ken of eens 
van hou nie, voel hy gefrustreerd en begin sy doel 
en waarde bevraagteken.   
  
Dan leer ken hy ’n jong leerder wat met haar eie 
lewenskwessies worstel. ’n Toevallige ontmoeting 
verander John se hele lewe en geïnspireer deur die 

woorde en gebede van hierdie nuwe vriend, word 
John die onwaarskynlikste afrigter vir die 
onwaarskynlikste atleet wat die onmoontlike wil 
probeer in die belangrikste wedloop van die jaar. 
  
Die oorwinnaar is gebaseer op die fliek 
Overcomer deur Alex en Stephen Kendrick. Die 
rolprent open in teaters regoor Suid-Afrika op 30 
Augusts 2019.   
  
Hierdie aangrypende verhaal ondersoek die Bybelse beginsels in Efesiërs en sal lesers lei om hulle 
ware identiteit in Christus te vind en is beskikbaar by CUM Books en ander toonaangewende 
handelaars vanaf 23 Julie 2019. 
  

* * * 
  
Chris Fabry is ’n bekroonde skrywer en radiopersoonlikheid. Chris se romans het al drie Christy Awards, 
’n ECPA Christian Book Award en Christianity Today se Book Award of Merit ontvang. Hy het in 1982 
gegradueer aan W. Page Pitt School of Journalism by Marshall University. Chris kom oorspronklik van 
Wes-Virginië en bly nou saam met sy vrou, Andrea, in Arizona. Hulle het nege kinders. 

 
 
 
   

BAIE DANKIE AAN  

CUM- BOEKE EN NB- UITGEWERS 

 VIR DIE PRAGTIGE BOEKE WAT HIERDIE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD 
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  ATKV                                                                      Rapportryersbeweging   

Afrikaans.com      Solidariteit – Helpende Hand                                   
  CUM BOEKE                NB UITGEWERS  
  VRA           Afrikaanse Taalraad  
  Afrikanerbond                                                                            ACWW                            
  Stafie Pelser          Johan van Zyl   
  Tiaan van Dyk        Marekyn Kruger-Evert  

  MENTORVENNOOT 
       

Vriende van Afrikaans 

Projek Prins Albert - Na die suksesvolle aanbieding en opleiding van die Doen en Leer-leesprogram aan Prins Albert 
grondslagfaseopvoeders in 2018, het ’n groepie passievolle boekfluisteraars Prins Albert weer in April 2019 besoek. 

Wat vroeë kinderontwikkeling met die doel op skoolgereedheid en leesvaardigheidsontwikkeling van grondslagfase-leerders 
betref, het dinge op Prins Albert beter begin lyk as met die vorige besoek. Daar is intussen bewerkstellig dat daar twee oggende 
per week, onder leiding van drie vrywilligers, aan kleuters en voorskoolse kinders by die POP (Path out of Poverty)-sentrum in 
Noordeind aktiwiteite aangebied word. Aangesien hierdie vrywilligers ook die Doen en Leer-kursus bygewoon het en lede van 
’n nuutgestigte dagmoeder-leesfokusgroep is, was dit duidelik dat hulle harte op die regte plek is 

Ceres kry trommels vol boeke en opleiding 

Ons samewerking met die Erfenisafdeling en die ATKV-tak Witzenberg in Ceres het goeie vrugte afgewerp. In Februarie 2019 
was ons jaarlikse Johan Combrink-gedenklesing ook hier gehou met dr Christa van Louw as spreker. Na ‘n baie suksesvolle 
gedenklesing gesels ons met verskeie rolspelers in Ceres, onder andere skoolhoofde wat hul behoeftes en uitdagings rondom 
lees en die tekort aan boeke uitspreek. Dr Vernita Beukes (US: Taalsentrum), wat in samewerking met die VVA ons voorleesprojek 
in Stellenbosch en omgewing aanbied, vertel ons ook van ‘n kleuterskool (Kleinebegin Bewaarskool en Nasorg) in Ceres wat ‘n 
groot behoefte aan boeke het. 

Ons kon deur middel van ‘n skenking deur ‘n Familie Trust van Kaapstad fondse bekom om nog agt mense op te lei in die Doen 
en Leer leesprogram om leesondersteuning te kan gee. Behalwe vir die opleiding kon die skole ook pakkette, en boeke vir 50 
leerders ontvang. Die skole, Kleinbegin Bewaarskool, Boy Müller- en Bo-Plaas Primêr ontvang ook elk ‘n trommel vol boeke, alles 
te danke aan die skenking. 

Die opleiding was aangebied deur Dokka Swart en Chareldine van der Merwe en het bo op die berg in die Koue Bokkeveld in 
Ceres plaasgevind op 16 Mei 2019. Die skole is baie dankbaar vir die geleentheid en die boeke. 

Lees Konferensie 

Elke kind wil lees! Dit was die tema van vanjaar se VVA-Leeskonferensie te Eersterivier. Chareldine van der Merwe 
(projekbestuurder VVA) het op hierdie tema besluit, omdat sy ervaar dat elke kind die potensiaal toon om graag te wil lees. 
Hierdie jaar was 45 onderwysers en ouers deel van hierdie geleentheid wat aaangebied is by Eersterivier Sekondêre Skool. Die 
VVA poog om ‘n liefde vir lees onder kleuters te kweek en kinders so vroeg as moontlik aan boeke bloot te stel om ‘n liefde vir 
lees en boeke te bevorder. Dit begin egter by die opvoeders en ouers. Ouers en onderwysers wat vir kinders lees, ontwikkel 
kinders wat lees.  

Die behoefte is geïdentifiseer vanuit gesprekke met Lukas Hanekom en David Jantjies dat die mense van Eersterivier nie altyd 
die geleentheid het om toegerus te word met kennis en hulpbronne om hul werk te vergemaklik nie. Daarom is daar besluit om 
hierdie jaar die Leeskonferensie in Eersterivier aan te bied. 

 

  

  Ons vriende en vennote... 
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Voorleees werkswinkel Alberton 

Daar het in Alberton ‘n groot behoefte vir boekfluisteraars ontstaan. Op 24 Mei 2019 het Mandie Ehlers (ATKV) 
Orionlandkleuterskool besoek en vir hulle ‘n boektrommel  oorhandig vol opwindende Afrikaanse boeke.  

Die kinders het die voorlees baie geniet en lekker saam gelees. Saterdag 25 Mei 2019 het Chareldine van der Merwe (VVA) en 
Mandie Ehlers (ATKV) ‘n voorleeswerkswinkel vir die onderwysers en ouers aangebied. Dit was ‘n baie interaktiewe groep mense 
en hulle het selfs van hulle wenke gedeel.  

Chareldine van der Merwe (VVA) het ook ‘n demonstrasie van die Doen en Leer Program gedoen. Die onderwysers en ouers het 
behoorlik aan haar lippe gehang.  

Dit was ‘n baie lekker geleentheid saam met onderwysers wie se passie duidelik uitgestraal het. 

☺☺☺ 

 

WIE IS DIE ERFENISSTIGTING (ES)?  

 • Die Erfenisstigting is in 2002 in Pretoria gestig toe dit begin duidelik word dat die kultuurerfenis van veral  Afrikaanssprekende 
Suid-Afrikaners ‘n kans staan om deur nalatigheid, belangeloosheid  en selfs kwaadwilligheid vernietig te word.    
• Die afgelope jare het die ES se fokus veral geval op bewusmakingsaktiwiteite- ons besef ons beperkinge t.o.v. personeel en 
fondse, en maak daarom selfs meer staat op vrywilligers as voorheen. 
  
WAT IS EBB?  

EBB STAAN VIR ‘ERFENISBEWARINGSBEWUSMAKINGSPROJEK’ 

• EBB is ‘n uitreik-inisiatief, gedryf deur die ES, wat landwyd komitees van vrywilligers stig/ werf om na erfenis-aangeleenthede 
in hulle eie gemeenskappe om te sien.   
• Bestaande komitees, bv historiese verenigings, is ook welkom om aan te sluit.  
  
EBB SE KERNBEGINSELS  
• Die ES het ‘n Samewerkingsooreenkoms met elke komitee wat rolle en doelwitte definieer, en albei partye se regte en reputasie 
beskerm. Komitees word ook aangemoedig om alle erfeniswetgewing getrou na te kom.  
  
• Elke komitee funksioneer volkome onafhanklik, maar is ‘n lid van die EBB-netwerk.  
  
• Komitees besluit self wat hulle prioriteite is: bewusmaking, toerisme (historiese roetes), natuurbewaring met ‘n kulturele 
komponent, dokumentering, onderhoud.  
  
• Vrywilligers van alle ouderdomme, sosiale groepe en kulture word verwelkom- ons beskou alle erfenis as bewaringswaardig.  
  
• Reeds bestaande verenigings en organisasies word ook aangemoedig om by EBB aan te sluit.  
  
• Die ES bestuur en adviseer die netwerk, en wanneer fondse bekom kan word, help ons ook om projekte te finansier. Komitees 
is egter verantwoordelik vir hulle eie fondsinsamelings. 
 
‘n Paar EBB-suksesstories:  
• EBB Drakensberg :  • Werk saam met AMAFA om die ‘New Beginnings’ grot en ruïnes te bewaar- omheining en nuwe 
inligtingsborde geinstalleer, roete gemerk. 
  • Heritage Potchefstroom Erfenis (EBB Potch): • Besig om Totiushuis te restoureer (ons het vir herstelwerk aan houtrelings 
betaal)  
  • EBB Groter Marico: • Soveel belangstelling dat hulle ‘n oorkoepelende komitee met 3 sub-komitees kon vorm. Besoek gereeld 
historiese plekke, dokumenteer en hou bv. Erfenisfees op Koster.  
    
Vir meer inligting, kontak asb vir Riana Mulder by museum@es.org.za 
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Ons herinner jou graag aan die FAK se internasionale Afrikaans-Ekspo! Jy is welkom om jou kinders, kleinkinders en 

sommer ook die bure se kinders te nooi om deel te neem.  Daar is nog baie tyd en dit is ‘n lekker aktiwiteit om die jongspan besig 
te hou vir die res van die vakansie. 

Hier is ‘n bietjie meer inligting oor ons Ekspo. 

Grootste kreatiewe Afrikaanse kompetisie vir leerders en studente 

Die FAK se Internasionale Afrikaans-Ekspo is ’n opwindende skryf- en kreatiewe kunstekompetisie wat fokus op leerders en 
studente se kreatiewe hantering van Afrikaans. Tesame met die feit dat dit pret is om deel te neem, word leerders ook gehelp 
met hulle skryfproses deurdat hulle terugvoer kry van die beoordelaars.  

Vanjaar se tema is groei (met taal, kultuur en geskiedenis as riglyn) 

Wanneer ons van groei praat, is dit sinoniem met Afrikaans. Dink maar oor hoe Afrikaans oor die jare heen sterker en groter 
geword het met nuutskeppings, idiome, liedjies en nog meer. 

Dan is daar skrywers, digters en kunstenaars wat baanbrekerswerk vir die taal verrig het. 

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) is ook vanjaar 90 jaar oud en dien as ’n voorbeeld van ’n 
kultuurorganisasie wat daagliks bydra tot die groei van ons taal en kultuur. 

Groei kan vir jou ook direk verband hou met hoe jy grootgeword het of selfs die plantegroei, dus wil ons jou uitdaag om met 
vanjaar se tema kreatief te dink en jou pen of verfkwas te laat vloei met kleurvolle stories, kuns of foto’s. 

Wie kan deelneem? 

Alle graad 6- tot 12-leerders en studente in Suid-Afrika en Namibië asook enige land ter wêreld waar Afrikaans as moedertaal of 
nie-moedertaal gebruik of bestudeer word. Dit sluit onder meer in Wes- en Oos-Europa, Australië en Nieu-Seeland, Kanada en 
die VSA. Ons moedig veral ook studente van Afrikaansdepartemente aan universiteite regoor die wêreld aan om deel te neem. 
Op hierdie wyse sprei Afrikaans sy internasionale vlerke. 

Alle inskrywings moet teen 12 Julie 2019 ingehandig wees. Inskrywing is gratis. 

Wat kan jy wen? 

Die wenskool ontvang R10 000 wat volgens ’n formule bepaal sal word. Die wenner self ontvang die wisseltrofee en R1 000. ’n 
Verdere R4 000 kontant word vir sy of haar skool gegee. 

Kategorieë 

Daar is sewe kategorieë waarin jy jou kreatiwiteit kan uitleef. Dit sluit in dagboekinskrywings, resensies, opstelle, kortverhale, 
poësie, fotografie en skilderkuns. 

Hoe skryf jy in? 

Leerders en studente wat vir die kompetisie wil inskryf, kan aanlyn hul inskrywings voltooi by https://ekspo.fak.org.za.  Die 
onderwyser kan ook ‘n profiel skep en die leerders se inskrywings deur haar/sy profiel inskryf. 

 

Besoek gerus ons webblad vir meer inligting https://ekspo.fak.org.za. 

Ons sien baie daarna uit om julle inskrywings te ontvang. 

 

https://ekspo.fak.org.za/
https://ekspo.fak.org.za/
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Afrikaans as geloofstaal in die kollig 
 
“As jy my taal ontken, ontken jy my 
menswees.” Dit was een van die menings 
wat op 15 Junie tydens ŉ seminaar oor 
Afrikaans as geloofstaal geopper is. 

 
Professor Nico Botha, senior genoot van die 

Afrikaanse Taalraad (ATR) het die 
geleentheid bygewoon en gee ‘n oorsig van die gesprekke wat hier plaasgevind het. 

Sowat dertig leraars en gemeenskapslede het by die AGS Eersterust, Pretoria, bymekaar gekom om te praat oor 
die taaluitdagings wat hulle in kerkverband beleef.  Met die vraag – “Is Afrikaans ŉ probleem in die kerk?” – 
het die deelnemers verantwoordelikheid geneem vir dit wat met Afrikaans in kerke gebeur (of nie gebeur nie). 
Die algemene gevoel onder die deelnemers was dat Afrikaans as sodanig nie ŉ probleem is nie, maar dat 
toenemende verengelsing van die gemeenskap en gemeentes wel tot spanning oor taal binne kerkverband kan 
lei. 

Seminaargangers gee konteks 

Audy Hendricks (gemeenskapsaktivis) het genoem dat beide kerke en skole in Eersterust vinnig besig is om 
te verengels en het sterk standpunt ingeneem oor die agteruitgang van Afrikaans onder die nuwe bedeling. 
“Hoe verseker mens dat almal die reg het om hulle in hul moedertaal uit te leef?” 
Volgens dr. Conrad Steenkamp (ATR) is die verskuiwing van meertaligheid na Engels-eentaligheid nie ŉ 
neutrale gebeurtenis nie, maar gaan dit gepaard met die verlies van die erfenistaal – ŉ waardevolle kulturele 
en sosio-ekonomiese hulpbron waarmee ook die kerk sy pastorale verpligtinge beter kan nakom. 

Die voortdurende stereotipering van Afrikaans as ŉ wit taal maak dit soms ook moeilik om taalkwessies in 
interkulturele kontekste te hanteer. “Die oomblik wat ons aanspraak op Afrikaans maak, word dit as rassisties 
ervaar,” verduidelik ŉ leraar. Hoe kan mens dus die angel uit die taalkwessie trek sonder om Afrikaans 
daarmee te na te kom? Wat kan gedoen word om die negatiewe stereotipes oor Afrikaans af te breek? 

“Afrikaans is nie ŉ wit taal nie, maar word deur ŉ meerderheid bruin, swart en Indiër 
mense gepraat,” herinner dr. Danny Titus (ATKV). Meer moet gedoen word om mense 
hiervan bewus te maak. 

Prof. Piet Meiring verduidelik dat die NGK se grootste uitdaging is om te verduidelik dat die kerk nie die laaste 
bastion van ŉ taal of kultuur is nie, maar om die evangelie te verkondig. Die ervaring wat kerke soos die VGK 
reeds opgebou het, kan die NGK ook help om die uitdaging van meertaligheid beter te hanteer. 
Mnr. Carlton Weber (ingenieur) meen dat Afrikaanssprekendes self beheer het oor hulle taal en hoe om 
Afrikaans binne ŉ meertalige konteks te onderhandel. Verengelsing word nie van buite af afgedwing nie, maar 
is gewoonlik ŉ plaaslike besluit. Dr. Conrad Steenkamp noem dat meer effektiewe bestuur van taal en 
meertaligheid kerke en skole kan help om deel van die oplossing te wees. 
Prof. Nico Botha (ATR), die gespreksleier, beskou die sterk deelname vanuit die Eersterust-gemeenskap as ŉ 
aanduiding van ’n behoefte om in meer diepte oor taalkwessies te praat. 
Die Afrikaanse Taalraad is ‘n artikel 185-organisasie met 38 lede-organisasies en fokus op die 
bevordering van Afrikaans binne ŉ meertalige verband. 
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’n Nuwe rolprent deur die skeppers van War Room word in Augustus 2019 in         
Suid-Afrikaanse teaters vrygestel 

 

Christian Art Distributors in samewerking met AFFIRM Films van Sony Pictures Entertainment Inc. en Provident 

Films maak met trots bekend die vrystelling van ’n nuwe rolprent, OVERCOMER. Dit is ’n inspirerende sportdrama 

uit die pen van Alex en Stephen Kendrick, die skeppers van FACING THE GIANTS, FIREPROOF, COURAGEOUS 

en die lokettreffer WAR ROOM. 

Regisseur Alex Kendrick is weer te sien in die hoofrol, saam met Shari Rigby (OCTOBER BABY, WILDFLOWER), 

Priscilla Shirer (WAR ROOM, I CAN ONLY IMAGINE), Cameron Arnett (MEET THE BROWNS, STAND YOUR 

GROUND) en die nuweling Aryn Wright-Thompson.  

OVERCOMER open 30 Augustus 2019 in uitgesoekte Ster Kinekor-teaters in Suid-Afrika. 

“OVERCOMER is die nuutste aanbieding van Alex en Stephen Kendrick wat met hulle vorige rolprente die harte van 

miljoene mense deur die wêreld heen aangeraak het. Hulle werke is in meer as 40 tale vertaal en het wêreldwyd meer 

as $150 miljoen by die loket verdien. Wanneer die Kendrick-broers met ’n nuwe rolprent begin, trek dit onmiddellik 

mense deur die wêreld heen se aandag,” sê Rich Peluso, uitvoerende visie-president van AFFIRM Films. 

 OVERCOMER is ’n kragtige kombinasie van geloof, ’n tikkie humor en baie hart. Dit vertel die verhaal van basketbal-

afrigter John Harrison, wie se lewe oornag verander wanneer die grootste fabriek in die omgewing onverwags sluit. 

Honderde mense verloor hulle werk en verlaat die dorp, en sy droom van ’n basketbal-kampioenskap spat aan skerwe. 

’n Onseker toekoms staar hom in die gesig en John begin sy eie waarde bevraagteken. Nadat hy teësinnig instem om 

landloop af te rig, ontmoet hy en sy vrou, Amy, ’n jong belowende atleet wat met haar eie onsekerhede worstel. 

Geïnspireer deur die woorde en gebede van ’n nuwe vriend, word John die onwaarskynlikste afrigter vir die 

onwaarskynlikste atleet wat die onmoontlike wil probeer in die belangrikste wedloop van die jaar. 

 Hierdie rolprent sal jou vul met hoop, jou aanmoedig om te droom en jou uitdaag om die ware jy te ontdek.  

 Volg ons op Facebook/Twitter/Instagram by @OvercomerMovie  

 Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/ChristianArtMedia/ 

Mediakontak:  Vir meer inligting, moontlike onderhoude, of enige ander promosie-materiaal kontak gerus Retha 

Potgieter by retha.potgieter@christianart.co.za of 016 440 7157 

 

  

                   

 

ONTBYTBUFFET 

Daar is nou elke Saterdag 'n ontbytbuffet beskikbaar by die Avokado-deli op die terrein. Vir meer 
besonderhede, of om 'n bespreking te maak, kontak vir Pierre by 012 321 6270 of by 
pierre@monumentrestaurant.co.za 

SPESIALE AANBOD 

Ons bied in Junie en Julie spesiale verlaagde akkomodasietariewe aan by Bloedrivier. Iets om te oorweeg 
indien u in die rigting verbygaan. Kontak gerus vir Anton by 084 288 3322 of by bradmin@vtm.org.za vir meer 
inligting, of om te bespreek.  
Bloedrivier is ook weer so pas aangewys deur Afristay as 2019 se Beste Waarde Akkomodasie in Dundee. 

https://www.facebook.com/ChristianArtMedia/
mailto:retha.potgieter@christianart.co.za
mailto:pierre@monumentrestaurant.co.za
mailto:bradmin@vtm.org.za
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◄ June 
 Julie 2019 August ► 

Son Maan Dins Woens Don Vry Sat 

 1  
Opening van 
Beursfonds 
aansoeke 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
Mpumalanga 
Gebiedskonferensie 

7  
Marinda 
Schutte verjaar 

8  
 

9  
Skole heropen 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
Limpopo 
Gebiedskonferensie 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  

Internasionale 
Mandeladag 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 
 
 
 
Durbanville Fynbos 
Beplanningsvergadering 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
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◄ July August 2019 September ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1  
Durbanville Fynbos 
Takvergadering 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
Nasionale 
Vrouedag 
 

Durbanville 
Fynbos Projek:  
Uitreik na 
Kinderhuis 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  

Paarl Wynland  
Taaldagvieringe   

15  
Rustenburg Adelpha 
Takvergadering 

16  
 

17  
Wes-Kaap 
Gebiedskonferensie 
en Waardeprojek 
Werkswinkel 

18  
 

19  
Elphi Taljaard 
verjaar 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
Oos-Kaap 
Gebiedskonferensie 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
Durbanville Fynbos 
Beplanningsvergadering 

30  
Inligting vir 
September KlitsKlets 

31  
 

 
9 Augustus om 10h00 

Die Dameskring Swartruggens Marlotti tak 
vier Vrouedag saam met 

Rinel Day 
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Die Dameskring  (HOOFKANTOOR):  

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,   

Eeufeesweg,   

 PRETORIA    

Tel:  012 301 1761                      Faks: 086 416 4782                 

admin@dameskring.co.za  

Webtuiste:  www.dameskring.co.za  

Kantoorure:  Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00  

                      Vrydae – 8h00 tot 14h00 

  

U ontvang hierdie e-pos omdat u geregistreer is as ‘n lid op   

Die Dameskring-databasis.  Indien u dit nie wil ontvang, e-pos 

asseblief  ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za  

  
 

 SPESIALE DANK AAN ONS GETROUE BORGE VAN ELKE MAAND SE KLITS KLETS:  

 
 

 

 

 
  

http://www.dameskring.co.za/
http://www.dameskring.co.za/

