Bladsy 2
Bladsy 3

, Aktuele sake

Bladsy 18
Bladsy 19
Bladsy 23
Bladsy 24
Bladsy 27
Bladsy 29

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 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.

Artikels moet asb. nie meer as 250 woorde of A5-grootte wees nie,
en nie meer as 10 foto’s nie, verkieslik van mense.
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Briefie van Coreen...

Ons is trots op ons Kultuur
Ons is trots op ons Taal
Ons is trots op Suid-Afrika
Dit is hoe dit geskryf staan in ons Waardeboek. Die
afgelope maand het ons kruisies by die stembus
gaan trek.
Daardie dag het my gedagtes my teruggeneem na
my kinderjare. Stemdag was ‘n groot dag en my
herinneringe is kuier, die reuk van pannekoek, al
die bure se kinders wat ‘n hond uit die bos speel.
Groot mense het politiek gesels en in groot
afwagting gewag op die uitslag. Tye het verander,
maar ons is nogsteeds trots op en lief vir die land
waarvan ons ‘n burger is.
Ek haal ook die volgende aan uit die Waardeboek:
“As ons trots Suid-Afrikaanse kinders wil
grootmaak, speel ons as volwassenes se houding ‘n
kardinale rol. Waak teen aanhoudende negatiewe
kommentaar. Fokus op dit waarop ons met reg
trots kan wees.”
Elkeen het ‘n groot taak en roeping om aktiewe
burgers te wees deur aktief diens te lewer. ‘n
Selfsugtige ingesteldheid bring weinig vreugde. Die
teendeel is so waar en dit is dat om gewillig te
wees, jy weer soveel vreugde sal ervaar. Ons het
die groot voorreg om aan die wêreld die adel van
Christenburgerskap te demonstreer.

Mag ons die genade kry om geanker te wees in ons
waardes en daarmee ons tong en pen met groot
verantwoordelikheid te gebruik. Dit kan ons volk
genees!
Met die Wintervakansie voor die deur, wil ek vir
elkeen wat op ver paaie gaan, ‘n veilige reis
toewens. Geniet die winterkuiers en rus lekker.
Winter is kosbaar vir mens en natuur. Die natuur
leer ons om ook soms in ‘n rusperiode te gaan en
gestroop te raak sodat jy weer nuwe groei kan
beleef. Winter is vir my gelyk aan kaggelvure,
wolkomberse,
sop,
bredies,
pannekoek,
skaappantoffels, biltong, ‘n lekker hekelwerkie in
die hand, warm bak in die wintersonnetjie en my
tuin weggesteek onder ‘n sneeukombers. Geniet
die winter met sy eie mooi voluit!!
Warm groete.

Nuwe Afrikaanse Woorde
Kieriekorting: Pensionarisafslag
Giggelgras:

Dagga

Kruipnuus:

bewegende nuusstrokie onderaan TVskerm
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Port Elizabeth Louisa Meyburg-Tak, het gereël dat Xhosa Bybels hul weg vind na ‘n
Sondagskoolklas in die Noordelike Areas van die stad.
Die datum van oorhandiging was 16 Mei 2019 by die Bybelgenootskap in Port Elizabeth.
In meegaande foto word die Bybels oorhandig aan Pastoor Gerald & Hazel Poni van die
Ebenezer kerk in Motherwell vir die Sondagskoolklas van Mingy nadat sy ‘n versoek gerig
het vir Bybels vir die kinders. Mingy kon ongelukkig nie self daar gewees het om die Bybels te ontvang nie,
aangesien sy in ‘n motorongeluk was en nog nie herstel het nie.

Die Bybelgenootskap het die Bybels gratis geskenk vir uitreik.
Die kinders het die daaropvolgende Sondag elkeen ‘n splinternuwe Bybel ontvang.

Dameskring Olientak

het vir elke

graad 12

leerder van Hoërskool Nylstroom,

'n boekmerk van
Dameskring af gegee om hulle sterkte toe te wens met hulle
eksamen.
Hier is 'n foto van die eksamenlokaal waar elkeen hulle boekmerkies
wys.
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Die Dameskring Bergsig Tak: Oggend Funksie saam met Dr. Pieter van Jaarsveld
Die Dameskring Bergsigtak doen dit weer! Vir die 12de jaar in 'n ry, bied DK Bergsigtak 'n heerlike funksie vir
ongeveer 160 dames aan.
Die jaar se spreker was die wêreld bekende Dr. Pieter van Jaarsveld. Dit was ‘n oggend gevul met humor en raad oor
hoe om jouself gelukkig te dink, na aanleiding van een van sy boeke: ‘Dink jouself gelukkig!’ Die gehoor het aan sy
lippe gehang, die bietjie minder as twee ure praatjie het verby gevlieg en ons was honger vir nog! Dr. van Jaarsveld se
raad en humor, laat 'n opbouende, positiewe inspirasie by die gaste.
Stephanie Steenkamp, het gesorg vir ligte vermaak deur middel van kitaarbegeleide sang. Wat 'n fees om na haar te
luister. Ook haar kwikslae in haar sang was so toepaslik.
Hierdie jaarlikse funksie word onder andere gehou ten bate van Die Dameskring se Beursfonds. Studente wat fondse
benodig, word deur 'n keuringsproses geplaas en sodoende verseker ons dat die geld uitkom waar dit nodig is.
Tesame met die DK Beursfonds het ons hierdie jaar besluit om spesifiek terug te gee aan die Helpende Hand
organisasie. Alisha de Lange, Streeksorganiseerder van die Wes-Kaap van Helpende Hand, het ook die dames
kom toespreek en hul meer vertel van hul onbaatsugtige diens aan mense in nood. Dit het ons harte diep geraak en
ons het weereens besef hoe dankbaar ons moet leef.
Met die hartroerende boodskap van Alisha, het die gaste hul harte en beursies oop gemaak en is daar R9,730.00
ingesamel vir hierdie organisasie. Ons as tak het ‘n ekstra R2,000.00 geskenk en dus kon ons ‘n bedrag van
R11,730.00 oorbetaal aan Helpende Hand.
Ilze Lammers, Voorsitter van die Bergsigtak, het in haar bedanking genoem hoe sy verwonderd staan oor die
Besigheid-Gemeenskap van Durbanville. Sy het die borge bedank en geloof vir hul onbaatsugtige bydraes. Ook heel
toepaslik het sy die span, onderleiding van Hannatjie Lammers as Koördineerder, bedank en genoem wat ‘n voorreg
dit is om deel te wees van hierdie span ‘Spreuke-Vroue’. ‘Knap-Vroue’ wat ‘n verskilmaak, inderdaad!
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DR PIETER VAN JAARSVELD SORG VIR ONVERGEETLIKE AAND!
Op Donderdagaand, 11 April 2019, het

Adelpha Dameskring ‘n motiveringspraatjie van die alombekende

Dr. Pieter van Jaarsveld aangebied.

Voor ‘n kerk propvol opgewonde mense, het hy sy tema “Dink jouself
gelukkig” op sy unieke, humoristiese wyse, gestalte laat kry.
Almal hunker na geluk, maar slaag nie altyd daarin om gelukkig te wees nie. Volgens dr. Pieter gaan daar elke dag 60
000 gedagtes deur ons brein, waarvan 70% negatief is. Raak ontslae van negatiewe gedagtes deur doelbewus op die
positiewe te konsentreer. Begin elke dag positief: spreek 5-10 positiewe gedagtes oor jouself uit, haal elke oggend
‘n paar keer goed en diep asem en noem spesifieke dinge op waarvoor jy dankbaar is! Navorsing het bewys dat 74%
van alle siektes deur stres veroorsaak word. Maak die volgende deel van elke dag: leef dankbaar, doen goed aan
ander, koester sosiale verhoudings, sien om na jou liggaam, wees jouself en maak vrede met dit wat jy nie kan
verander nie, leef met humor en sien humor raak.
Dr. Pieter skryf in sy boek “Dink jouself gelukkig” die volgende: ”Dit is wonderlik dat wanneer ‘n mens gelukkig is, nie
net jy daarby baat vind nie, maar ook jou familie, jou werksomgewing, jou gemeenskap, jou nasie. Die wetenskap
bewys dat wanneer ‘n mens gelukkig is, jy nie net beter voel nie, maar dit jou energievlakke, jou immuniteitstelsel en
jou kreatiwiteit verbeter. Dit verbeter jou verhoudings en jou produktiwiteit en les bes, jy leef langer. Meer nog, dit
het selfs ‘n uitwerking op jou nageslag.”
Rinie Olivier was die gaskunstenaar en het met haar pragtige stem en goedgekose liedjies, verder bygedra tot ‘n
uiters suksesvolle aand. Baie dankie aan die dames van Adelpha Dameskring vir ‘n aand wat nog lank onthou sal
word!

Dr Pieter van Jaarsveld en Rinie Olivier.

Annette Ipland-Erasmus (Adelpha DK),
dr. Pieter en Hester Bezuidenhout (Adelpha DK).
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WITBANK – POTPOURRI TAK NUUS
Dit is nou 6 maande sedert ons begin het met die Witbank Potpourri tak en ons het gedink dit is tyd dat ons so
bietjie met almal deel oor wat ons reeds bereik en gedoen het.
Met die hulp van Thea Janse van Rensburg het ons eerste vergadering uitstekend begin, met dadelik 10 lede wat
aansluit en registreer. Een nuwe lid het daarna bygekom, maar ongelukkig het twee dames bedank weens persoonlike
omstandighede.
Ons kom elke tweede Woensdag van die maand bymekaar vir die bespreking van goeie tema’s en was die interaksie
nog altyd uitstekend.
Met die groot probleem van voertuig kapings wat net erger word in ons dorp, oorweeg ons dit om die vergaderings
oor naweke te probeer hou, want dit veroorsaak dat van die dames nie die vergaderings in die aand gereeld kan
bywoon nie.
Van ons besprekings tema’s het ingesluit:
Die Waardes vir Woelwaters. Ons bespreek, verbly en bekommer ons oor ons kleuters en ons land se jeug. Veral
oor die respek vir ons God, ons medemens en ons land.
Menseregte – Ons fokus nie net op die vrou nie, maar veral op ons jongmense, ons boere en ons geloof. Op skole
word ons regte op Christelike onderwys onderdruk en so ook ons menseregte. Mensehandel en kinderslawerny is ‘n
groot probleem en is daar deeglik ondersoek gedoen.
Afrikaans – Ons hou ‘n gesellige Afrikaanse woordspel aand.
Liefdadigheid onder minder bevoorregtes – Die dames leer een aand brei en dit bring mee dat ons binne die
volgende maand meer as
30 gebreide baba truijies by die
Dameskring Kantoor sal
aflewer vir hospitale.
Ons het uit eie fondse ‘n
versprei dit op ‘n daaglikse
gemeenskap,
met
boodskap daarby.
In die jaarbeplanning was
met
insiggewende
dit nog nie regtig toe om
Om fondse aan te vul,
toebroodjies of vetkoek
waar van die dames

aantal Bybels aangekoop en
basis onder mense van die
natuurlik altyd ‘n positiewe
die idee vir ‘n dames oggend
sprekers, maar ons finansies laat
so groot te gaan nie.
verkoop ons gereeld op Vrydae
met maalvleis by die kantore
werksaam is.

Almal sien baie uit na die Gebiedskonferensie op 6 Julie in Nespruit, wat vir almal ‘n eerste
byeenkoms saam met ander Dameskring takke sal wees.
Vir Augustus beplan ons ‘n familie uitstappie na die Voortrekker Monument, waar heelwat van die lede nog nooit
was nie.
Ons wil ook graag die Gauteng takke vra om gerus vir ons uitnodigings te stuur vir funksies oor naweke wat ons
dan graag sal wil bywoon.
Ons sit hier met ‘n wonderlike span dames wat net altyd positief bly en elke vergadering ‘n belewenis maak.
Ons sien uit om vreesloos vrou nog baie vir mekaar en ons samelewing in gesins verband, Trots Christen vrou en
Trots Afrikaans, te beteken.
Vriendelike groete,
Esther Grobler – Tak voorsitster
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Gratis hulpbron: Drie hoera’s vir Denver
Hier is ‘n lieflike hulpbron wat dalk mag help. LAPA-uitgewers en die bekroonde skrywer Wendy Maartens het pas
aangekondig dat die prenteboek Drie hoera’s vir Denver gratis in PDF-formaat as deel van die veldtog 16 dae van
aktivisme teen geweld teen vroue en kinders beskikbaar gestel word. Di’s in Afrikaans, Engels, Xhosa en Zulu
beskikbaar.
“Drie hoera’s vir Denver vertel die aangrypende verhaal van ‘n seuntjie met die naam Denver wat baie mooi kan sing,
maar begin hakkel nadat sy ma se kêrel by hulle kom bly. Die storie wys op ‘n deernisvolle manier hoe dinge uiteindelik
beter word nadat Denver die moed bymekaar skraap om sy ma en sy sangjuffrou te vertel dat dinge nie reg is by die
huis nie.
’n Sensitiewe verhaal wat kinders leer om nie stil te bly of skuldig te voel oor mishandeling nie. Die boek bevat ook
praktiese wenke vir kinders en ouers.
Die boek kan gratis in Afrikaans by die volgende skakel afgelaai word:
https://www.lapa.co.za/KH_GratisStudieGidse/Token/ViewInfo/ItemId/27/Drie-Hoeras-vir-Denver-Afrikaans
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Fynbostak het hul April takvergadering by die Cancercare Praktyk by Panorama gehou.
Daar het Emerentia Esterhuyse, ‘n Onkologie Sosiale Werker , ons toegespreek.
Haar uiters insiggewende inligting het sy met ‘n kleurvolle Powerpoint aanbieding toegelig. Heelwat lede het al
deur familielede of kennisse te doen gekry met kanker. Baie vrae is gevra en Emerentia het duidelik in
verstaanbare mediese taal dit beantwoord. Ons het ook ervaar hoe so ‘n eenheid lyk en funksioneer.
•
•
•
•
•
•

Hier is ‘n paar kommentare van die dames:
“Dit was BAIE interessant ……. ek het so baie geleer.”
“Dit was só insiggewend ….. weer gehelp om my op te skerp wat sekere dinge betref.”
“Dankie vir die heerlike oggend van rustige oordra van inligting en gerusstelling dat nie alle K’s dood beteken
nie.”
“Gelukkige pasiënte en hul families wat ondersteun word deur Emerentia …… sy is ‘n engel.”
“En die heerlike beskuit en tee/koffie het bygedra tot die ontspanne atmosfeer.”
“Baie dankie, Emerentia. Jy het in verstaanbare mediese taal verduidelik, so kon ons alles verstaan en die
vrymoedigheid gehad het om vrae te vra.”
Groete
Annatjie

My grysheid
Ek is siek, terneergedruk, morbied.
Kosie sou nou sê: ”Alles is vol luis.”
Ek voel so oud so lelik en ja .... so grys.
Dis wasdag en ek is langlip by die draad
Toe klop Dina aan my deur.
Na tee begin ons konfereer oor die stand van my gemoed,
nie lank nie, is ons by die wortel van die kwaad.
My hare .... wat maar al na wit toe beur
En ek kan niks doen om dit te verhoed.
Lag-lag sê sy: “Maak vrede kind, jy’t nou jou Jesus-tint.”
Na sy weg is, bly ek die gedagte troetel.
Di’s vir my strelend om te dink dat Jesus
met sy sagte vingers in my hare vroetel.
Ek besef: Di’s eksklusief ...Vir sommiges bedoel
skielik begin ek baie beter voel.
Die bonus is: Dit kos jou nie ‘n sent
en di’s boonop permanent.
Elsa Smith
DIE GANSVEER
Skeppende Skryfwerk
DIE DAMESKRING KURUMAN DIE OOG Julie 2006
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Bietjie nuus vanuit Benoni se Proteatak
Met ons vergadering op die 22ste April het ons besoek van Elphi Taljaard, Gauteng Suid se UB
lid, gehad. Ons het dit veral gekoester aangesien almal weet hoe gevaarlik Gauteng se paaie is, veral
in die aand.

Ons tema vir die aand was GELOOF. Liezel Lubbe het soveel moeite gedoen met hierdie
sensitiewe en belangrike onderwerp. Ons het gehoor van die belangrikheid èn krag van geloof. Elke
stelling het gepaard gegaan met verwysings uit die Bybel. Al die lede het ‘n fyn houertjie met
mosterdsaadjies ontvang asook ‘n pragtige uitdrukstuk van haar bespreking. Deeglike beplanning en
‘n puik aanbieding het ons met aandag laat luister.

Na afloop van die vergadering het die dames gesellig gekuier en tee en verversings geniet.

Groete uit Benoni

Lydia Jankowitz
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Liewe DK Vriendinne
Op 23 April 2019 het ons 'n baie geslaagde

"Herfs Heldinne" Musiekkonsert aangebied in samewerking met

Hoër Meisieskool van die Paarl. Anjulie Nock, 'n bekende en begaafde tjellis het opgetree asook die
Hoërskoolkoor, balletdansers en individuele musiekleerders. Thea Basson, oudskolier en jarelange DK lid het die verwelkoming
en bedankings op 'n voortreflike wyse hanteer. Al ons lede het wonderlik saamgewerk en smulhappies en drankies voorgesit. Die
fondse sal hoofsaaklik aangewend word vir die DK Beursfonds.
Hendrina Rossouw
Sekretaresse

Die Dameskringtak
JEFFREYSBAAI SEEMEEU
het Meimaand 2 nuwe lede ingestel.

Baie welkom by ons, Ansa en

Laetitia!
Foto: Agter: Die takbestuurslede van
SEEMEEUTAK
Voor: Ansa Brittz (nuwe lid); Elize Muller (UBlid); Laetitia Hugo (nuwe lid)
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Die

Bloemfontein-Suidtak het 'n vergadering gehou waar Koos Uys vir ons kom vertel het van die

bedreiging wat die stompkopkewer vir ons land se bome inhou en wat ons van ons kant in verband daarmee behoort te doen.

BEDREIGING VIR ONS BOME
Die afgelope sowat twee jaar heers daar ‘n ernstige bedreiging vir die bome in ons land.
‘n Baie klein kewer, die Stomkopkewer het van iewers oorsee af hier aangeland. Ons weet nie presies hoe en waar dit gebeur
het nie, maar wat ons weet, is dat hy oorspronklik van Suid-Oos Asië af kom en reeds enorme skade in Kalifornië en Israel
aangerig het. Net in Kalifornië moes daar al ‘n geraamde 400 000 besmette bome, waarvan ‘n baie groot persentasie
avokadobome is, vernietig word. In Israel word veral hul Pekanneutbome getakel.
Die kewer, Euwallacea whitfordiodenrus, staan ook bekend as die Polyphagous Shot Hole Borer (PSHB). Dit is ‘n baie klein
kewertjie, net omtrent 1 tot 2 mm lank, wat baie diep in bome inboor en dan swamme wat hy met hom saamdra, op die boom
ent. Die swam begin die boom verteer en dit skep die presiese klimaat en voeding waarop die kewer self floreer. Daar is veral
drie swamme betrokke, waarvan Fusarium euwallacae die meeste voorkom. Dit is uiteindelik die swamme wat die bome laat
vrek omdat dit die kanale waardeur die plantsappe beweeg om water en voedsel deur die boom te versprei, verstop.
Daar kom sowat 3000 verskillende kewerspesies reg oor die wêreld voor. Van dié 3000 is daar slegs tien spesies wat lewendige
bome aanval, die ander gebruik droë bome. Die Stompkopkewer is een van hierdie tien.
Dít is hoe die kewer lyk:

Die naam “Shot Hole Borer” het ontstaan omdat ‘n besmette boom lyk asof dit met ‘n haelgeweer geskiet is – die stam is vol
klein koeëlronde gaatjies. Die gaatjies is baie klein, net ‘n bietjie groter as ‘n kopspeldgaatjie.
Voorbeelde van besmette bome:
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Die groot probleem is dat daar nog nêrens in die wêreld effektiewe teenmiddels ontwikkel is om die plaag te bestry nie. Die rede
is dat sulke teenmiddels beide die kewer en die verskillende swamme moet doodmaak en dit is baie moeilik omdat die kewers
maklik tot so diep as 6 cm in die bome se stamme in boor. Juis daarom moet die toediening op die bome se stamme plaasvind
sodat die teenmiddels sistemies dáár opgeneem moet word. Om hierdie rede werk lugbespuiting ook nie. Dink net aan die
logistiese nagmerrie wat ontstaan as al die bome in bv. die Botaniese Tuin of die Knysnawoude individueel behandel moet word.
‘n Verdere probleem is ook om gifstowwe te ontwikkel wat nie ook ander insekte doodmaak nie. Die enigste oplossing wat regtig
sal kan werk, is biologies indien ‘n natuurlike vyand van die kewer gevind en versprei kan word om die werk te doen.
Sommige bome wat aangeval word, staan bekend as draer-bome. Dit is bome soos platane, eikebome, avokado’s en nog ‘n lang
lys ander. Dit is bome waarin die kewer bly leef en voortplant totdat die boom vrek. Dan is daar die sg. nie-draer bome. Dit is
bome wat wel binnegedring en met die swamme besmet word, maar wat nie die gunstige omstandighede vir voortplanting skep
en onderhou nie. Van ons héél mooiste inheemse bome soos olien, karee, soetdoring en verskeie tel onder hulle.
Baie goeie, volledige inligting is beskikbaar indien daar op die volgende internetskakel ingegaan word:
https://www.fabinet.up.ac.za/pshb
Dit is absoluut kardinale belang dat ons nie net onsself van die probleem bewus maak nie, maar dat ons soveel as moontlik ander
mense daarvan vertel. Dit is verder ook ononderhandelbaar dat besmette bome op ‘n uiters verantwoordelike wyse vernietig
word deur die boom af te saag, die takke en stompe versnipper word en dat die stukkies óf verbrand word óf op ‘n hoop gegooi
en met plastiek toegemaak word sodat fermitasie kan plaasvind en de kewers en larwes dan daarvan vrek sonder dat daar ‘n
kans is dat hulle kan wegvlieg om ander bome gaan besmet.
Die derde uiters belangrike ding om te doen, is om enige besmetting of vermeende onmiddellik aan te meld sodat die nodige
stappe gedoen kan word. Gebruik gerus die skakels soos wat dit op die bogenoemde webblad verskyn.

NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7466

Marlene Malan

Wes-Kaap 1

Strand Melkbaai

7467

Leone Tiemensma

Gauteng-Noord

Pretoria Waterkloof Aandblom

7468

Hané Hofmeyr

Vrystaat N & O

Riebeeckstad

7469

Marlien Botha

Limpopo

Nylstroom Olienhout

7470

Marli Young

Vrystaat N & O

Riebeeckstad

7471

Miems Barnard

Wes-Kaap 2

Weskus Saldanha

7472

Lisa Smit

Vrystaat Sentr & S

Senekal

7473

Melinda Heese

Wes-Kaap 1

Strand Helderberg

7474

Rianza Joubert

Wes-Kaap 1

Caledon Overberg

7475

Laetitia Hugo

Oos-Kaap 1

Jeffreysbaai Seemeeu

7476

Ansa Brittz

Oos-Kaap 1

Jeffreysbaai Seemeeu

7477

Lynn Jansen van Vuuren

Vrystaat Sent & S

Senekal

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.
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DAMESKRING (DUNDEE) SKENK BOEKE AAN VERSKILLENDE SKOLE IN GLENCOE EN
DUNDEE
Meimaand is bekend as die maand om boeke te lees. Die Dameskring (Dundee-tak) het besluit
om Meimand ‘n goeie voorbeeld te maak en boeke te vra by al die lede en hulle vriende en familie wat ook
graag boeke wil skenk. Ons tak sal dan hierdie boeke verdeel en aan skole skenk waar die nood hoog is om
kinders in die mediasentrum te kry om te begin lees.

Ons was so bevoorreg met die hoeveelheid boeke wat ons ontvang het, dat ons 2 primere skole en 2
hoëskole kon betrek. Daar is boeke van allerhande onderwerpe ingehandig en selfs handboeke en
verwysings vir onderwysers. Ons het ook navae gekry oor die beskikbaarstelling van tydskrifte. Ons het
soveel tydskrifte ontvang dat ons 2 dose kon pak en aan “Dundee Secondary School” kon oorhandig,
Hulle onderrig nie Afrikaans as addissionele taal by hulle skool nie, maar was baie tevrede om dit as
naslaanboeke te gebruik vir take en selfs van die prente te kan gebruik.
Die volgende skole is betrek:
1. Uelzen Primary School – Hierdie skool is ongeveer 10 km buite Dundee en het begin as Duitse skool
maar onderrig ook nou Afrikaanse- sowel as Engelse leerders. Aan hierdie leerders het ons Afrikaanse
Storieboeke oorhandig.
FOTO 1:
Hier staan van die skoolleerders met van die boeke. Aan die regterkant is Mev Dorea Coetzee (voorsitter van
Dundee tak), In die tweede ry aan die linkerkant is Mev Jossie Pelser (Sekretaresse van die tak) en agter in die
middel is Mev. Mareli Bruyns (Skoolhoof by Uelzen)

FOTO 2: Hier kon ons ‘n krat vol christelike boeke
oorhandig. v.l.n.r. Mev Helena Viljoen (Skoolhoof
van Ichus) en Mev Dorea Coetzee (Voorsitter van
DK Dundee tak)

2. Ichtus Chistian School – Hierdie is ‘n Christelike skool in Dundee en ons het probeer om christelike
boeke aan hulle te oorhandig.
3. Sarel Cilliers H/S – Aan hierdie skool het ons meer naslaan- en verwysingsboeke gegee waar die
onderwysers ook hiervan gebruik kan maak.
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FOTO 3:
Op die foto ontvang die Media Onderwyseres, Mev Margaret
Pretorius, die doos vol boeke van Mev Dorea Coetzee (Voorsitter van
Dundee tak)
4. Dundee Secondary School - was bevoorreg om die tydskrifte
te ontvang om hulle te help met sekere naslaanwerk en prente vir take.

FOTO 4:
Hier ontvang die Adjunk Hoof van Dundee Secondary Skool doos vol
tyskrifte vir die mediasentrum.
V.l.n.r. Mev Dorea Coetzee (Voorsitter van DK – Dundee),
Adjunkhoof van die skool, Mev Elsie Pretorius (Onder-Voorsitter
van die tak)

Die tak is baie trots op hulle insameling van al die boeke en wil graag
aan al die donateurs en persone wat ons tak so goedgesind is, dankie
sê en ons waardeer dit geweldig baie.

Dundee-tak beplan die volgende aktiwiteite vir Junie en Julie
Junie

Jeugdag

Julie

67 minute vir Mandela

‘n Opstelwedstryd sal aan Gr 6 en 7 leerders van ‘n Primere Skool
uitgeskryf word en aan die beste drie leerders word pryse toegeken.
Besoek ‘n swart/indier skool om boeke/tydskrifte aan hulle
mediasentrum te oorhandig.

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.
Thea van Rooyen – Faerie Glen

Riana Viljoen – Olientak 166

Lana van Niekerk – Strand

Mollie Malan - Kuruman
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FONDSINSAMELING OPVOERING VAN WESKUSTAK, 22 MEI 2019

Weskus het ‘n jaarlikse instelling om ’n Afrikaanse Opvoering wat by groot feeste aangebied word na hulle toe te
bring. Hierdie jaar was dit DONKIE van Frank Opperman. Die opvoering was ’n reuse sukses en daar kon ’n ekstra
middagvertoning gereël word. Die aandvertoning was uitverkoop met 400 kaartjies. Die middagvertoning is ook
bygewoon deur die skrywer van die vertoning Dana Snyman en die bekroonde aktrise Antoinette Kellerman.

Weskus het ook die voorreg gehad om handsakke
vol bederf en klere te skenk by die Huis in
Vredenburg wat ’n veilige hawe skep vir vroue
wat getraumatiseer is deur gesinsgeweld.

25 – 26 September 2020
In Port Elizabeth
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WAMAKERSVALLEI TAK WELLINGTON IS BETROKKE BY DIE GEMEENSKAP
Dit is die tweedejaar wat Wamakersvallei betrokke is by Huis Freezia van Huis Andrew Murray in
Wellington. Gedurende Maartmaand het Riana Conradie haar Diva’s en Dudes Afrondingkursus vir die
twaalf meisies in die huis aangebied. Die kursus het bestaan uit 7 klasse waarvan een die afsluiting met ’n
modeparade was. Die modeparade en elke klas was ’n reuse sukses en ’n lewensverrykende ervaring. Daar is rokke
geleen by taklede en buurvroue, selfs skoene is geleen en ons kon bydraes maak vir nuwe skoene. Linda die
huismoeder en die jonger bystand versorger het ook aan die modeparade deelgeneem. Die ander huise se kinders en
Wamakersvallei se lede het die funksie bygewoon en daar het ’n wonderlike vrolike en opwindende gees geheers.

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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PROJEKTE
:

BEURSFONDS

Maak erns met julle Beursfondsbydraes in 2019!
Dit verlig nood, bied
kinders.

geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring

In 2020 wil Dameskring ook graag ‘n gestremde persoon help om sy/haar drome te
verwesenlik.
Lede wat ‘n gestremde kind of kleinkind het wat graag in 2020 wil gaan studeer, moet
asseblief die Hoofkantoor skakel voor 31 Julie 2019. Ons wil graag ‘n behoeftebepaling
doen vir ‘n moontlike kandidaat vir ons Beursfonds vir 2020.
Beursfonds aansoeke vir 2020 open op 1

Julie 2019 en die sluitingsdatum is 30 September 2019.

Aansoekvorms sal by Hoofkantoor beskikbaar wees.

ee
2019/2020 BEURSFONDS DOELWIT = 7 studente @ R10 000.00 elk

aan al die takke wat reeds bydraes tot die Beursfonds gegee 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.
Bethlehem
PE Dolfyn
Durbanville Bergsig
Pretoria Faerie Glen
PE Laventel
Me. Pellissier
Welkom
Waterkloof Glen
Pretoria Grietjie
Oudtshoorn Kannaland
PE Louisa Meyburgh
PE Baakensvallei
Kimberley
Ladybrand Lelie
Riebeeckstad
Springbokvlakte Sekelbos
Stella
Rustenburg Adelpha
Swartruggens Marlotti
Benoni Protea
Johannesburg Aasvoëlkop
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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 in voorbereiding. 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

IETS OM NA UIT TE SIEN
Die volgende Granaat gaan die volgende temas bevat:
1.
2.
3.
4.

Het die kerk nog bestaansreg?
Grootouers as hoofversorgers.
Natuurregte
Die estetiese in SA - is dit ‘n luuksheid of ‘n noodsaaklikheid?
Jeugdag, Vrouedag, Erfenisdag, Taaldag

Dameskring staan vir bemagtiging:
Gebruik asb. die Granaat Tema’s in jul Takvergaderings om dames te bemagtig met
inligting en kennis.
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Waardes vir Woelwaters is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.
Bestel gerus jul kopie(ë) by admin@dameskring.co.za
@ R180.00 per eksemplaar
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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:
Dames bo 70 jaar (of wat sewentig word voor 2020/02/28) =

R250.00 per jaar
***
Dames onder 70 jaar
=

R500.00 per jaar
Die sperdatum vir die oorbetaling van takheffings was 30 April 2019.

Maak asseblief erns daarmee!

Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te
stuur na admin@dameskring.co.za
Verwysing:Taknommer/Taknaam/Lidnommer
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...
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)

BOEKWENNERS VAN
Wenner van die boek: DIE VEREVROU deur JAN VAN TONDER :

Kara Pellissier, Baakensvallei

Wenner van die CUM Uitgewer-boek: Breek vry van jou verlede deur H. Norman Wright
Lynette Oosthuizen, PORT ELIZABETH
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Leef jou emmerskop-lys nou
Soveel van ons leef met ’n emmerskop-lys; daardie dinge wat ons eendag gaan doen as ons afgetree het,
as die kinders uit die huis is, of as ons skip inkom. Dit kan iets groots wees soos ’n toer deur Europa, of iets
kleins soos om te leer kitaar speel.
Maar bekende leraar en skrywer Henk Gous sê jou emmerskop-lys moenie ’n eendag-lys wees nie, dit moet
eintlik ’n lééf-lys wees. Met Leef jou emmerskop-lys nóú wys hy lesers hoekom dit waardevol is om ’n
leeflys nou neer te skryf – ’n lys met dit wat vir jou uniek is. Dan wys hy hoe om daardie ver en vae eendagdinge stap vir stap te omskep in dinge wat ons nou reeds moet leef deur dit te ontwikkel, te oordink, te praat,
te skryf, te sorteer, en uiteindelik te doen en te geniet. Dit is ’n inspirerende boek vir enige leser.
Want die grootste geskenk in die lewe is om elke dag voluit te léwe.
Dr. Henk Gous is leraar van die NG Kerk (Quellerina, PUK-Kandelaar en Vanderbijlpark-Suid). Hy het op ’n wye
gebied in die NG Kerk as leier gedien, waaronder as Moderator van die Sinode van Wes-Transvaal en Voorsitter
van die Algemene Jeugkommissie. Pastoraat, prediking en jeugwerk is fokuspunte in sy bediening. Sy
sportsoorte is fietsry en stap, met natuur en avontuur as ander liefhebberye.
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‘N PERSOONLIKE REIS
RESENSIE: ONS RAAISELPAD MET ALZHEIMERSIEKTE deur ELISE NEL
Hierdie boek vorm deel van ons leesuitdaging, onder die tema ‘n Nie-fiksie
boek. Hierdie is die persoonlike reis van Elise Nel, gebore in Prieska, opgelei
as verpleegster en vroedvrou en dertig jaar lank boervrou op ‘n Karooplaas.
Elise se eens briljante man raak aggressief en vergeetagtig en tree heeltemal
anders op as wat sy hom ken. Sy het ‘n vae vermoede wat skort, maar
uiteindelik word haar ergste vrese bewaarheid: haar geliefde man het
Alzheimer se siekte.
Hierdie boek kan eintlik in drie “afdelings” verdeel word: eerstens die lang,
persoonlike reis met die diagnose en die siekte tot die einde toe, tweedens
die twee hoofstukke oor rou en aanvaarding na die dood en laastens die vier
hoofstukke met waardevolle wenke. Die boek bestaan uit twintig
hoofstukke wat elk toepaslik benoem is, wat baie help met die lees van so ‘n
“feiteboek” of nie-fiksieboek.
Hierdie boek noem nie ‘n klomp
wetenskaplike en mediese feite oor alzheimersiekte nie, maar beskryf met
deernis ‘n egpaar se persoonlike ervarings met die siekte. Elise het verkies om haar man tot die einde self te versorg
en sy kan dus met gesag praat oor die uitdagings wat so ‘n besluit aan pasiënt en versorger stel. Nie almal wat
hierdie pad met ‘n geliefde stap, neem noodwendig hierdie besluit nie, maar die boek bied vir elke persoon wat selfs
net iemand ken wat aan dié siekte lei, waardevolle insigte in die eindelose geduld en amper bo-menslike krag wat
dit verg om hierdie versorging dag na dag vol te hou. Na die lees van hierdie boek kyk ek ook met nuwe oë na
versorgers en verpleegpersoneel wat daagliks selfs net verswakte bejaardes in ons tehuise versorg!
Die boek is gemaklike leesstof - verbasend - veral as ‘n mens die trauma van die inhoud in ag neem. Die skrywer
voer amper ‘n gesprek met die leser. Sy lei die leser deur die verloop van die siekte deur die alledaagse stryd en
moeite met die klein dingetjies af te wissel met die beskrywing van keerpunte of “groot veranderinge” in die verloop
van die siekte. Die mediese en ander noodsaaklike inligting word aan die leser oorgedra deur die beskrywing van
hulle persoonlike ervaring daarvan. Deur haar vloeiende vertellings volg die leser die verloop van die siekte en
vergeet ‘n mens dat hierdie boek, wat jy in minder as ‘n middag kan deurlees, die pynlike (en positiewe) ervarings
van byna tien jaar (vyf jaar voordat haar man gediagnoseer is en vyf jaar voordat hy oorlede is) beskryf. Sy draai nie
doekies om oor hoe moeilik dit is of hoe afbrekend die siekte is nie, maar elke insident word met deernis en begrip
aan die leser oorgedra, veral insidente wat die waardigheid van die pasiënt aantas (en met alzheimersiekte is daar
baie).
Die boek het ‘n duidelike verloop, wat dit ook maklik leesbaar maak. Dit begin met ‘n belangrike woord: Ongemerk.
Dit is ‘n woord wat sinoniem met die siekte gebruik word, dit is ‘n siekte wat soos ‘n dief in die nag insluip en as jy
jou kan kry, is jy in ‘n onomkeerbare situasie van verlies en trauma vasgevang. Hierdie opbou na die einde, die siekte
wat vererger en al hoe meer van die pasiënt se menswees roof, word in die daaropvolgende hoofstukke beskryf.
Die einde van die pad was ook nie die “hoogtepunt” van al hierdie hartseer nie, maar ‘n oomblik van liefde en vrede.
Die skrywer se Christelike sienswyse kleur hierdie verhaal en plaas soveel lyding en hartseer in ‘n positiewe lig. ‘n
Kosbare toevoeging tot die boek is die laaste vier hoofstukke, wat bestaan uit wenke en riglyne. Hierdie hoofstukke
is baie prakties en van groot waarde vir enige iemand wat met hierdie siekte gekonfronteer word. Dit is baie duidelik
uit eie ervaring gedeel en nie net feite wat nagevors is nie.
Hierdie boek is waardevol vir enige persoon wat ‘n geliefde het wat aan alzheimersiekte ly, of iemand wat onrustig
is oor simptome en tekens hiervan. Dit is ‘n nugter beskrywing van wat dit sal verg om so ‘n persoon te versorg en
met hom/haar saam te leef. Die waarde van hierdie boek strek egter vir my wyer. Omdat dit met soveel empatie,
begrip en deernis geskryf is, kan elke persoon wat ooit met enige ouer persoon, chroniese pasiënt of enige pasiënt
met enige demensie te doen het, gerus hierdie boek lees.
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Wedstrydvraag om die CUM Uitgewer boek TE WEN: Wat wil Dr. Henk Gous vir die leser wys met die boek:
Leef jou emmerskop-lys nou?

Wedstrydvraag om die NB Uitgewers (Lux Verbi) boek te wen: In watter drie afdelings is die boek oor
Alzheimer siekte verdeel?

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za
BAIE DANKIE AAN
CUM- BOEKE EN NB- UITGEWERS
VIR DIE PRAGTIGE BOEKE WAT HIERDIE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD

Ons vriende en vennote...

ATKV
Solidariteit – Helpende Hand
CUM Boeke
VRA
Afrikanerbond
Stafie Pelser
Tiaan van Dyk
Vriende van Afrikaans

Rapportryersbeweging
Afrikaanse Taalraad
NB Uitgewers
Afrikaanse Taalraad
ACWW
Johan van Zyl
Marekyn Kruger-Evert
Erfenisstigting

Afrikaans.com
Jong stemme behaal sukses in en deur Afrikaans
Jeugmaand
Beata Bena-Green

Arendsvlei –
Arendsvlei
Haar sukses …
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DIE VOORTREKKERMONUMENT

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.

ANTIEK- & VERSAMELAARSMARK
Onthou dat die Antiek- & Versamelaarsmark op 17 Junie plaasvind. Die mark vind plaas op die amfi-dak en is
van 09:00 tot 15:00. Toegang is steeds slegs R30 per voertuig.

MENTORVENNOOT SE PROGRAMME VERLOOP MET DANKBAARHEID VOORSPOEDIG
1

Snapspel
Ons het vanjaar reeds by 23 skole die Snapspel aangebied, nog 17 volg.
❖ Hoërskool Paulus Joubert loop tans voor in die landwye kompetisie!

Klein Nederburg se wenspan
2

Snapspel by Drostdy

Entrepreneurklubs
Sommige skole het hul eie Entrepreneurklub (of Trepklubs) waaraan potensiële leerders deelneem om hul vaardighede en
besighede te kan ontwikkel. By Hoërskool Outeniqua is daar so `n Klub. Baie geluk julle met uitsonderlike inisiatief!
Baie sterkte aan Kylemore met hulle nuwe Trepklub wat so pas gestig is.

3

Mentorvennoot Verenigings
Daar bestaan reeds drie Mentorvennoot Verenigings:
❖ Paarl - Dr. Carel Stander: standerc@telkomsa.net
❖ Ermelo - Jaco Pieters: jaco@pkmail.co.za
❖ Kimberley - Basie Heckroodt: basie@heckroodt.co.za
Al drie hierdie verenigings is druk besig met inisiatiewe om jong entrepreneurs te help.
Onderskeidelik op 16 Augustus (Paarl), 15 Julie (Ermelo) en 4 Junie (Kimberley) vind daar spesiale geleenthede plaas.
Skole van die bepaalde omgewings kan gerus met die betrokke persone wat die voorsitters is kontak maak vir hulp ten
opsigte van entrepreneursake.
Indien ander skoolgemeenskappe en dorpe so`n Vereniging in hul omgewing wil sien funksioneer, kontak vir Kobus van den
Bergh van Mentorvennoot vir raad en hulp by: info@mentorvennoot.co.za
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4

Entrepreneurkompetisie
Ons het jaarliks `n Entrepreneurkompetisie vir leerders wat hul eie besighede
het. Dit is`n wonderlike geleentheid om jou kreatiewe idees te ontwikkel en
besighede te bou. Een van die finaliste van 2018 (Nathan Jansen van George) is
tydens ons finaal van 2018 daar raak gesien en gaan onder andere die komende
vakansie New York toe op uitnodiging van die Forbes Magazine om sy storie
met hulle te deel!!

Nathan Jansen.
5
•
•
6

Onderwysersforum.
`n Forum is onlangs gestig met die idee om onderwysers wat betrokke is by entrepreneurskap te help. Dit is `n kommunikasie
platform waar hulle met mekaar kan skakel, idees uitruil en ondersteuning vind. Die twee dames wat hier die leiding neem is:
Marita Moolman By Hoërskool Ermelo: am.duplessis@yahoo.com
Theresa Haupt by Hoërskool Outeniqua: afrikaans3@outeniqua.co.za
Entrepreneursgeleentheid
Op 13 Mei 2019 was daar by Hoërskool Oos-Moot (verlede jaar se wenskool van die Snapspel) `n baie suksesvolle
entrepreneursaand gehou
`n Paar jong Entrepreneurs het hul sukses stories met die gehoor kom deel.
Die hoogtepunt was egter Marnus Broodryk, baie bekende jong entrepreneur in die land wat kom raad gee het vir
voornemende entrepreneurs.
Sy boodskap was baie aktueel, emosioneel, inspirerend en hoopvol vir veral ons jongmense en hulle toekoms.

Marnus Broodryk.
Marnus deel handtekeninge uit

Drie jong entrepreneurs met skoolklere - Jandré du
Plessis, Nathan Jansen en Rynhardt Bredenkamp

Vir enige navrae oor Mentorvennoot sake, kontak:
Kobus van den Bergh: info@mentorvennoot.co.za
22 Mei 2019
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Junie 2019

◄ May

Sondag

Maandag

Dinsdag

July ►

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

4

5

6

Wêreld
omgewingsdag
Durbanville
Fynbos
Uitstappie

9

10

11

12

13

Pinkster
Sondag

Jeugdag
Vadersdag

17
Publieke
vakansiedag

18

19

Wêreld Oseane dag

UB-vergadering

UB-vergadering
Heidelberg
Waardeprojek
werkswinkel

14
Skole sluit

15

20

21

22
Karn Botha
verjaar

Rustenburg
Adelpha
Takvergadering

Nasionale dag
vir Blindes
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8

Dagbestuurs
vergadering

Huiskonsert met
Wessel van Wyk by
FAK liedjietuin

Pretoria Grietjie
Takvergadering

16

7

24

25

26

27

28

29

Inligting vir Julie
KlitsKlets

Biddag vir
alkoholiste en
verslaafdes

30

29

Julie 2019

◄ June

Son

Maan

Dins

Woens

August ►

Don

Vry

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Skole heropen

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

27

Opening van
Beursfonds
aansoeke

Marinda Schutte
verjaar

Mpumalanga
Gebiedskonferensie

Limpopo
Gebiedskonferensie

Internasionale
Mandela dag

21

22

23

24

25

Durbanville Fynbos
Beplanningsvergadering

28

29

30

31

30

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:

31

