, Aktuele
sake, Mandeladag

DK Geskenke,
en -kompetisie

Verrassing vir nuwe lede
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Briefie van Coreen...

My lewe voel oorvol en dit voel of elke maand
net 3 weke het. Om hier te sit en skryf dwing my
om stil te word in my siel en na te dink oor dit wat
regtig saak maak.
Dit is Vrouemaand. Ek het ‘n e-pos van die
Afrikaanse Taalraad ontvang waarin ons
elkeen uitgenooi word om te skryf oor die
Vrouemaand onderwerp nl. “Balance for Better”.
Neem die vrymoedgheid en neem deel asseblief.
Dit is ‘n manier om ons stem as vrou te laat hoor.
Die onderwerp gaan veral oor geslagsgelykheid.
Vir my het die onderwerp veel meer betekenis. Ek
het gedink dit is goed om na my eie lewe te gaan
kyk en hoe ek moet streef na ‘Balance for Better’.
Balans is vir al die fasette van ons lewe nodig.
Nie net vir my as vrou nie maar ook vir my hele
gesin. Om gebalanseerd te lewe moet ek by
myself begin.
Selfversorging is ‘n goeie
wegspringplek. Ek wil hierdie maand kyk na my
keuses wat ek maak oor my daaglikse leefstyl bv.
Eetgewoontes, slaap roetine , oefeninge ens. Ek
glo vas dat as jy goed voel oor jouself jy ander se
lewe kan bevorder.
Dr. Thelma Laubscher van Nelspruit vertel
dit so mooi vir ons. Niemand kan jou identiteit
vrou, van jou wegneem nie. Jy is so gebore. Maar
Satan kan wel jou ‘Dame’ van jou steel.
Elke vrou het die reg om op haar vroueregte te
staan, maar dit is so belangrik om nie jou
Damewees te verloor nie.
Ek loop gister deur ‘n kwekery en sien ‘n roos wat
gekweek is vir Borskanker. Die roos se naam is
‘Reach for Recovery’. As jy so ‘n roos koop,
gaan die fondse om vroue te help met die
genesingspad, wat ook baie sielkundig kan wees.

Liewe vriendinne ek wil julle aanmoedig om
hierdie maand ‘n roos te plant of vir ‘n vriendin
een te gee, wat op hierdie pad is.
Uit dankbaarheid gaan ek my rose plant. Ek wil
elke DK vriendin omvou wat siek, bekommerd,
neerslagtig en hartseer is. Ek sal vir elkeen ‘n
roosknop pluk sodra hulle blom en vir julle bid.
Hoe gaan jy ‘n verskil maak hierdie maand?.

‘Reach for Recovery’ en streef na ’Balance
for Better’ en wees ‘n Vreeslose Vrou.
Wes-Kaap en Oos-Kaap hou Konferensie die
maand. Ek sien uit om saam met julle te kuier.
Die derde kwartaal beteken eksamentyd vir ons
matrieks. Reik uit na hulle en ondersteun ons
Matriekprojek om aan elkeen ‘n DK-liniaal te
gee. Plaas bestellings spoedig asseblief. Ons dink
ook aan ons Beursstudente wat met hulle 2de
semester begin het. Voorspoed en sterkte vir
julle!
Liewe vriendinne onthou die aansoeke vir die
Beursfonds is oop. Kontak die kantoor vir
inligting of aansoekvorms.

Coreen

♥
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BETHLEHEM
Op Mandeladag was ons span van Bethlehem-tak van 10h0012h00 paraat met handskoene, knypers, swartsakke en vol
geesdrif om rommel op te ruim in 'n gebied langs die Hochland

Medi-kliniek.

Ons glo dat ander organisasies deur ons geinspireer sal word ; asook individue wat dit waargeneem het.

TAK 170-BETHLEHEM VERJAAR
OP 12 Junie 2019 was ons tak 28 jaar oud. Ons was bevoorreg om saam met ons STIGTER-MA, Poppie Naude,

en nog 8 oud-lede 'n Sjerrie, Sop-en Brood en Sjokolade-partytjie te vier. Met ons hartsvriendinne het ons vrolik saam
gekuier.
Ook op die dag het ons Sop en brood gaan afgee by Salileni, waar volwassenes daagliks versorg word,en met allerhande
handvaardighede besig gehou word.
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Nuus uit Oos-Kaap Gebied 3
Gebied 3 hou jaarliks 'n Gesamentlike Byeenkoms van Takke in Juliemaand. Vanjaar se byeenkoms op Donderdagaand, 25
Julie 2019, was weer eens 'n groot sukses. Daar was 64 dames teenwoordig by hierdie gesellige aand.

Dr. Trudi Basson van Maranatha, 'n straatkinderprojek in Port Elizabeth, was ons gasspreker die aand.

Sy het met
ons kom gesels oor haar betrokkenheid en werksaamhede met die straatkinders en die huisvesting en versorging wat hulle
vir hierdie straatkinders bied by Maranatha.

Gebied 3 het terselfdertyd hierdie geleentheid gebruik om hul deel by te dra vir Mandeladag 2019.. Almal teenwoordig het
'n goeie bydrae gemaak vir Maranatha se spens met broodjie-smeergoed. Ons het dit genoem ons

Mandela Mandjie vir Maranatha.
By die byeenkoms was ook 8 nie-DK lede wat ons kom besoek het. Vir elkeen van hulle is 'n Granaat
gegee, asook 'n bemarkingspamflet van die DK en 'n pragtige yskas magneet van CUM-BOEKE in
'n pakkie opgemaak.

Aan die einde van die program het ons almal lekker pannekoek
geёet en om 'n koppie koffie gekuier.

MANDELADAG:
Enkele van die takke het op hulle eie ook 'n

uitreik gehad vir Mandela dag.

Laventeltak

uitgedeel en

het broodjies by 'n kliniek
het uitgereik na Ithemba.

Seemeeu op Jeffreysbaai
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DIE SPIEëLKAS
VIR NELSON MANDELADAG
Na vier en dertig jaar se verblyf op die plot, word ons
gesin verplig om te trek na ’n minder gevaarlike plek.
Net ek bly oor om die reuse- taak te verrig. Opruim
van baie jare se opgaargoed en lae stof bo-op kaste en
in plekke waar jy nooit kom nie, is nie ’n maklike taak
nie.
Juis toé, in 2002, skud dr. Melodie de Jager my brein
wakker met: “Dink dinamies”! Dit voel of dit net vir
my bedoel is. Dus spring ek aan die werk, doen dit
behoorlik en stelselmatig en met Kersfeestyd, kry ek
die briljante gedagte dat ek op ’n baie oorspronklike
manier vir die twee seuns van my wat al intussen mans
geword het, kersgeskenke gaan gee wat hulle nooit
sou verwag nie.
Daardie groot bokse wat nog in hulle kaste opgegaar
lê met ’n treintjiestel, elektroniese draadjies en dinge
en bokse vol legoblokkies, draai ek mooi netjies toe
met kerspapier en gee aan elkeen hul eie speelgoed vir
hulle terug...
Groot pret! ’n Ma maak mos ’n plan.
Nou, na sewentien jaar, staan hierdie dinamiese vrou
dr. Melodie de Jager in lewende lywe hier reg voor
my, met nog ’n opdrag: “Jy tree nie af nie, maar jy
tree aan vir iets nuuts om voor te begin”. Wees
skeppend, skryf ’n boek, help minderbevoorregtes wat
minder het as jy.
Haar opdrag van Dameskring Centurion Karee, was
om met ons die Wonderwerke van die Brein te kom
deel. Ons luister mos elke Maandagaand op RSG om
half agt na hierdie reeks aangebied deur haarself en
dr. Ignatius Gous. Soveel onderwerpe word behandel
en met elkeen kan jy identifiseer.
Sy moedig ons aan om Omega 3 olies daagliks te
gebruik om beter te onthou. Verkeerde kos soos stysel
en veral suiker, bou daar rondom ons senustelsel ’n dik
laag op wat soos plastiek ons senuwee nadelig
belemmer.
Doen oefening! Ook met jou oë en jou ore vir ’n beter
gehoor. Sy wys hoe ons die kop moet stilhou en dan

links en regs met ons oë kyk vir ’n paar keer na mekaar.
Dieselfde doen ons vir op en af. Doen dit gereeld elke
dag. Wat ons gehoor betref, maak ons ’n bakkie met
ons hand rondom die ore, vryf langs die oor terwyl jy
die vel wegtrek. Dis moeilik en moet ingeoefen word,
maar dit behoort jou gehoor te verbeter.
Laat nie toe dat negatiewe gedagtes of negatiewe
mense jou nadelig beïnvloed nie. Bly weg van sulke
mense af. Maak vriende met positiewe mense. Doen
lekker dinge saam. Luister na mooi musiek. Lees
goeie boeke en bespreek dit met jou positiewe
vriende.
Kry genoeg slaap. Dis helend vir jou liggaam en jou
gees. Staan stadig van jou bed af op. Sit eers ’n rukkie
voordat jy aan die gang kom. Doen sommer, net nadat
jy wakker word, oefeninge in die bed vir jou lae rug.
Dit verrig wondere en gee jou sommer nuwe moed om
die dag met lus aan te pak.
Haal diep asem en blaas goed uit. Sommer ’n paar
keer na mekaar.
Sorg mooi vir jou liggaam. Jou brein bedien jou hele
liggaam. Voed hom met positiewe goeie gedagtes en
DINK DINAMIES!
Volgens Stephan Joubert, “Deel God elke dag net
mooi genoeg hemelse lewe uit vir een sorgvrye dag.
Gaan tel elke dag jou porsie nuwe lewe aan sy voete
op. Dit wag nog op jou en sit asseblief daardie swaar
sak vol probleme aan sy voete neer. Hy wil dit vandag
namens jou dra”.
Met die inkomste wat ons tak van sewentien gaste
genereer het, besluit ons om vir Lynn, wat ’n geldnood
het te help deur ’n spieëlkassie by haar te koop.
Ons besluit om hierdie einste kassie aan die Huis
Gideon se meisiekamer te skenk om ook vir hulle
spesiaal te laat voel. Tans word die kamer vir klein
Sally gebruik waar sy in ’n opklimbedjie saam met haar
teddie slaap. Sy is maar slegs vier jaar oud en sonder
haar ouers. Alleen in ’n kamer...
Later, gaan die groter dogters Martie en Linda hierdie
groter kamer vir hulleself kan inrig soos wat hulle
graag sal wil doen. Met ’n mooi spieëlkassie waarin
hulle kan sien hoe spesiaal elkeen van hulle is.

Hierdie bydrae kom van Dameskring Centurion Karee as hulle tak se bydrae aan Mandeladag op 18 Julie 2019.
Taklede is Annelize Kay, voorsitter, Chrissie Naude sekretaris, Jeanne Honiball, Anna van der Hooven, Terma
Kussman en ’n nuwe lid Jo Ellis.
(Vir veiligheidsredes is die kinders se name verander en foto’s is nie geplaas nie)
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7479

Leoni Vermeulen

Natal

Dundee

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.
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Limpopo hou Konferensie
‘n Lekker kuier geleentheid by
Metsi-Metsi buite Nylstroom.
Sprekers was:
Marianne Breytenbach
(Omroeper by Pretoria FM
Ansie Botha
(Berader en Spesialis in Praktiese Teologie)

8

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 sal ons baie graag die
name wil plaas van virtuele lede wat weer ‘n
vaste DK tuiste gevind het. Laat weet asb. die
kantoor indien dit weer vir u moontlik is om by ‘n
tak in te skakel en so ‘n verskil in u gemeenskap te
maak, saam met DK-vriendinne.
Aangeheg Paarl Wynland se kaartjie vir ons
Taaldagvieringe op 14 Augustus. Ons vier
nie net Taaldag nie , maar bemark ook
Dameskring en samel geld in vir die
Beursfonds,
die
leesprojek
van
die
Taalmuseum en ook vir Rusoord Ouetehuis en
ander projekte.

Dameskring Paarl Wynland
vier op

14 Augustus Taaldag.
Ons tema is vanjaar :

UB-lid Hanlie Visser kuier by

Simfonie-tak en word verryk met die
nuutste inligting rakende tandsorg deur Dr.

Barnardo. Dit was ‘n heerlike middag waartydens
die dames meer spreekbeurte met ‘n tandarts kon
kry as in n gewone afspraak.
Baie gehoor en geleer van takprojekte tot

tandsorg. So lekker vir onderwyseresse om die
kinders wat in hul klas was suksesvol te sien.

‘n Pêrel van Groot Waarde.
Kaartjies kos R 100 pp en is beskikbaar by
Flos Stofberg - 082 414 2278
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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SENEKAL
Karn Botha, ons hoofbestuurslid het ons tak besoek en sommer die
instelling van ons 3 nuwe lede ook behartig.

Hanlie Visagie, Karn Botha, Lynn van Vuuren, Lisa Smit, Marietha Heyns

Marietha Heyns - takvoorsitter (Senekal tak), Hanlie Visagie,
Lynn van Vuuren, Karn Botha (hoofbestuurslid), Lisa Smit.
Die groot kers verteenwoordig die DK, die medium kers verteenwoordig Senekal tak,
die 3 klein kersies verteenwoordig die 3 nuwe lede.

9 Augustus om 10h00
Die Dameskring
Swartruggens Marlotti tak
vier Vrouedag saam met
Rinel Day
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Madiba se storie… uiteindelik in Afrikaans
Oudpresident Nelson Mandela, wêreldikoon,
Nobel-pryswenner en staatsman wie se rol in die
vreedsame oorgang na ’n demokratiese SuidAfrika steeds lof verdien, se storie word nou in
Afrikaans vertel!
KykNET se minireeks, Madiba – ’n uitsonderlike
roeping, het op 28 Julie begin en word Sondae om
20:00 op DStv-kanaal 144 uitgesaai.
In dié reeks wat uit ses episodes bestaan,
deel Zelda la Grange brokkies van sy lewe
waarvan min mense weet. Zelda was 19 jaar lank
Madiba se persoonlike assistent en sy was tot sy
dood vyf jaar gelede aan sy sy.

Zelda la Grange se pad saam met Madiba
Toe sy op die ouderdom van 23 vir die eerste keer
in die Uniegebou in Pretoria oudpresident Nelson
Mandela se hand geskud het, het sy nie werklik
besef wat op haar wag nie.
Nooit sou Zelda la Grange kon dink dat daardie
dag die begin sou wees van ’n besonderse
verhouding tussen haar en dié wêreldikoon nie.
Vandag, vyf jaar na sy dood, het Madiba se
“Darling”, soos sy bekendgestaan het onder sy
familielede, uiteindelik die voorreg om sy storie te
vertel… in Afrikaans. Madiba: ’n Uitsonderlike
roeping is Sondae-aande om 20:00 op die kassie
te sien op kykNET (DStv-kanaal 144).
Zelda, saam met Carien Loubser, wat die regie
behartig het, en Karen Zoid wat verantwoordelik

was vir die musiek, slaag daarin om met hierdie
ses-episode dokumentêr, ’n besonderse deel van
Madiba se lewe vas te vang.
La Grange, wat vir 19 jaar ’n pad saam met
Madiba gestap het as sy persoonlike assistent,
neem die kyker op ’n reis na die gewese president
se jongdae en die ongerepte landskappe wat sy
grootwordjare gekenmerk het. Deur die loop van
die dokumentêr besoek sy plekke en mense wat
’n impak op sy lewe gehad het en hom gevorm het
as die wêreldleier wat hy later sou word.
Volgens Zelda is hierdie die eerste keer wat daar
op grootskaal iets in Afrikaans oor Madiba se lewe
gedoen word. Sy sê dit is vir haar belangrik om
haar eerstehandse ervarings neer te pen in haar
eie taal om te verseker dat ’n belangrike deel van
die geskiedenis behoue bly.
Tydens die bekendstellingsfunksie van die
dokumentêr op 23 Julie by die Nelson Mandela
Foundation in Johannesburg, het Zelda talle
staaltjies oor Madiba gedeel, onder andere sy
passie vir die Afrikaanse taal en sy liefde vir CJ
Langenhoven.
“Hy het altyd gesê die Afrikaanse taal is die
enigste taal waarin jy jouself so goed kan uitdruk.
Hy het die taal goed gepraat en elke dag
Afrikaanse koerante gelees,” sê sy.
Ons het met Zelda gesels oor die dokumentêr en
Madiba se besonderse liefde vir Afrikaans.
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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.

Ons wil ook graag die belangrikheid

beklemtoon van die korrekte inligting met inbetaling van takheffings:

taknommer, taknaam. Indien verwysings korrek is help dit om gelde reg te allokeer. Indien lede individueel betaal
moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui word met die deposito datum. Lede moet korrekte inligting as
verwysing gebruik: Naam en van, lid no. taknaam en nommer.

GEBIEDSKONFERENSIES 2019
Gebied

Uitvoerende Bestuurslid

Konferensie datum

Plek

MPUMALANGA
LIMPOPO
WES-KAAP 1
WES-KAAP 2
OOS-KAAP
OOS-KAAP2
NOORD-KAAP
VRYSTAAT SENTRAAL/SUID
NATAL
VRYSTAAT NOORD/OOS
GAUTENG-NOORD
NOORD-WES
GAUTENG-SUID

Thea Janse van Rensburg
Susan le Roux
Hanlie Visser
Riana Conradie
Elize Muller
Marinda Schutte
Helena Gregory
Karn Botha
Sophia Herman
Sophia Herman
Helene Richter
(Opgedeel)
Elphi Taljaard

6 Julie
13 Julie
17 Augustus
24 Augustus

Nelspruit
Nylstroom
Wellington, Langeberg Roosplaas
Waardeprojek Opleiding
Port Elizabeth

7 September

Bloemfontein

14 September
28 September
19 Oktober

Dundee
Welkom
Pretoria-Noord

12 Oktober

Alberton
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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

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

Beampte.

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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PROJEKTE
:

BEURSFONDS

Beursfondsaansoeke vir 2020 het op 1 Julie 2019 geopen en die sluitingsdatum is 30 September 2019.
Aansoekvorms is by Hoofkantoor beskikbaar, asook op ons webblad.
Ons wil baie graag takke aanmoedig om erns te maak met u Beursfondsbydraes in 2019!
Dit verlig nood, bied geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring kinders.
In die lig daarvan dat ons geen terugvoer ontvang het van lede wat ‘n gestremde kind of kleinkind het wat
graag in 2020 wil gaan studeer nie, het die Dameskring Bestuur dit goed gedink om ‘n instansie te nader vir
‘n moontlike kandidaat wat ons kan help om sy/haar drome te verwesenlik.

31 Julie 2019 = R46,892.96

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

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.
Wes-Kaap 1
Oudtshoorn Kannaland, Strand Helderberg, Mosselbaai Seemeeukring, Durbanville Bergsig, Durbanville Fynbos
Wes-Kaap 2
Weskus Saldanha, Wellington Wamakersvallei,

Wellinton Groenberg, Paarl Huguenot

Oos-Kaap 1
Port Elizabeth Laventel, Jeffreysbaai SeemeeuPE Louisa Meyburgh
Port Elizabeth Olienhout, Despatch Mosaiek, Port Elizabet Dolfyn, PE Baakensvallei
Noord-Kaap
Kimberley

Vrystaat Sentraal/Suid
Ladybrand Lelie, Senekal

Vrystaat Noord/Oos
Welkom, Bethlehem, Riebeeckstad, Lindley Valsrivier

Noord-Wes
Stella, Brits Dagbreek, Rustenburg Adelpha, Swartruggens Marlotti
Gauteng-Noord
Pretoria Grietjie, Pretoria Waterkloof Aandblom, Pretoria Glenstantia, Pretoria Faerie Glen, Pretoria Waterkloof Glen
Gauteng-Suid
Crescita, Benoni Protea, Johannesburg Aasvoëlkop
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Fondsinsamelings moontlikhede
DIE DAMESKRING GESKENKPROJEK
Dameskring Vriendinne
Na vele navorsing m.b.t. ‘n behoefte aan Dameskringgeskenke vir byvoorbeeld lede wat na jare as lojale lid bedank, geskenke
vir verjaarsdae, of geskenke vir sprekers ensovoorts het ons besluit om ‘n projekgeleentheid vir ons takke te skep. Daar het
al soveel kreatiewe idees in die verlede vanuit ons takke gekom dat ons nie slegs vanuit ‘n finansiële oogpunt nie, maar
oorwegend vanuit ‘n unieke, iets spesiaal en kreatief vanuit ons takke-oogpunt, hierdie besluit geneem het. Ons is uniek en
wil dus ons geskenke uniek hê!
Dit is ‘n vrywillige projek en behels die volgende:
10 items van een soort per tak.
Items moet bekostigbaar wees vir die aankoop en verkoop daarvan deur Hoofkantoor.
Hou asseblief koerierkostes in gedagte met die vasstelling van die verkoopprys.
Hierdie dien dus as ‘n takfondsinsamelingsprojek.
Dit moet ‘n nie-bederfbare produk wees.
Dit moet ‘n selfvervaardigde, bruikbare produk wees.
Die embleem moet vanaf hoofkantoor verkry word indien dit deur die tak op die produk gedruk, borduur of geplak gaan
word. Dit is egter opsioneel.
Elke produk sal in elk geval met ‘n eenvormige gedrukte Dameskringkaartjie gemerk word vir verkope wat verkrygbaar sal
wees vanaf die Hoofkantoor.
Elke tak moet vooraf ‘n voorbeeld of foto van hulle idee tesame met hulle vasgestelde verkoopprys aan Hoofkantoor
deurgee om duplisering van geskenke te voorkom asook om die finansiële bekostisbaarheid van die produk te bepaal.
Sodra die tak kennis van Hoofkantoor ontvang om voort te gaan met die vervaardiging van hulle geskenk moet: ‘n Foto van
die goedgekeurde, finale vervaardigde produk aan Hoofkantoor gestuur word.
Hierdie foto sal op ons webblad onder Dameskring geskenke of iets soortgelyks geplaas word vir die aankoop daarvan deur
lede of takke.

Takke moet asseblief vir ons die volgende inligting aan Hoofkantoor deurgee
voor of op 30 September 2019:
Dorp, Taknaam en nommer wat aan projek wil deelneem
Deelname in 2019 of 2020 of in beide jare
Beskikbaarheid van die produk teen watter datum: byvoorbeeld 30 November
2019, 31 Maart 2020, 31 Julie 2020 en 30
November 2020.
Ons sien uit om van julle te hoor met die ondersteuning van hierdie projek!
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Geskenke wat reeds beskikbaar is
Dameskring Borsspeld
BORSSPELD
Daar het ‘n behoefte ontstaan om as DK sigbaar te wees
sonder om jou naam aan die wêreld te vertoon. Lede
voel dat hulle om veiligheidsredes met aksies of
wanneer hulle vlieg eerder ‘n borsspeld verkies as hulle
naambalkies. Dit kan ook dien as ‘n mooi geskenk vir
lede.
Aangeheg dus ‘n foto van die borsspeld.
Kostes: R50 elk
Plaas asseblief julle bestellings voor of op 30 Augustus
2019 by Hoofkantoor.

Dameskring Liniaal Boekmerk vir matrieks, asook geskenk
LINIAAL/BOEKMERK
Die liniaal/boekmerk kan gebruik word vir die
matrieks of slegs as geskenk vir byvoorbeeld
sprekers in jou tak of om saam met boekpryse te
gee aan die einde van die jaar.
Kostes: R15 elk as dit vir matrieks gaan en R30
vir geskenke.
Plaas asseblief julle bestellings voor of op 30
Augustus 2019 by Hoofkantoor.
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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 Brooklyn Square
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

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
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...

BOEKWENNERS VAN
Wenner van die NB Uitgewers (Lux Verbi ) boek: Skarlakenkinders DEUR ANZIL KULSEN EN

NADINE BLOM
Lynn van Vuuren (Senekal)
Wenner van die CUM Uitgewer-boek: Die Oorwinnaar deur Chris Fabry
Elize Muller

(Suikerbekkie, Port Elizabeth)

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)
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NUUT | CUM-BOEKE
Om lief te hê ten spyte van seerkry deur Jentezen Franklin
Die mense naaste aan ons – kinders, ouers, familielede,
huweliksmaats, vriende – kan ons soms die seerste maak. En
die letsels wat hierdie emosionele seerkry laat, gaan soms so
diep dat ons mure om ons bou. Tog is dit juis hierdie mure wat
ons daarvan weerhou om hoop te sien, heel te word en weer
lief te hê.
In Om lief te hê ten spyte van seerkry deel Jentezen

Franklin sy verhaal van persoonlike pyn en wys lesers hoe om
krag, moed en motivering te vind om lief te hê asof jy nooit
seergekry het nie. Deur Bybelse en eietydse verhale bespreek
hy verskillende soorte seerkry en gee antwoorde op vrae soos:
Hoe kan ek hom weer vertrou en hoe kan ek ooit regtig
vergewe?
Om lief te hê ten spyte van seerkry bied alles wat nodig is om
mure af te breek, deur wonde te werk, gebroke verhoudings te
herstel en die krag te ontdek van liefhê ten spyte van seerkry.

Vir medianavrae oor die boek en/of die skrywers kontak:
Retha Potgieter – Bemarkings- en Kommunikasie-assistent
CUM | Smutslaan 20 | Vereeniging, 1930
Suid-Afrika
Tel: +27 16 440 7157 | Fax: +27 16 421
1748 | retha.potgieter@christianart.co.za

Wedstrydvraag om die CUM Uitgewer boek TE WEN:

Wedstrydvraag om die LUX VERBI boek TE WEN:

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
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NIE ALLE OOP RUIMTE IS NEGATIEF NIE
RESENSIE: DIE DEKONSTRUKSIE VAN RETTA BLOM deur ZELDA BEZUIDENHOUT
Hiedie kan moontlik een van die mees onderskatte boeke van die jaar
wees. Die voorblad is nie aantreklik nie en saam met die ontwerp en titel
het ek skaars my oog daaroor laat gaan. Dit is die aanhaling van Marita
van der Vyver wat my aandag getrek het en met reg seker, want talle
resensies verwys na hierdie boek as die “nuwe Griet”. Totsiens Griet en
hallo Retta! Hoewel die boek definitief in die kategorie van “chic-lit”
(ligte literatuur vir vroue) val en die tema nie nuut is nie, verander hierdie
verhaal die clichés deur vlymskerp humor en ‘n heerlike vertelstyl in ‘n
heerlike ervaring.
Die verhaal handel oor huisvrou en ma, Retta Blom, perfekte eggenoot
vir haar ryk sakeman-eggenoot, Tobias, en die toonbeeld van wat die
perfekte vrou, ma en organiseerder van die gesin en huishouding moet
wees. Maar daar is altyd krake in perfektheid en die gate wat
oopgebreek word, kan nie altyd toegestop word nie. Sy begin snuf in die
neus kry dat haar man, wat tussen Johannesburg en Kaapstad pendel,
dalk twee lewens ly. Die verhouding met haar twee volwasse seuns is nie
ideaal nie en sy besef dat sy skielik met groot stukke niks in haar lewe sit.
Sy begin dinge doen wat sy nooit voorheen sou oorweeg nie en dit lei tot
haar road trip Kaap toe met haar hond Charlie en vrygees-vriendin, Leigh.
Op hierdie reis ontdek sy dinge van haarself en haar man wat sy nooit
sou kon voorspel nie. Maar in hierdie boek het tot die “kop-in-die-oond-oomblik” ‘n kinkel in die kabel.
Hierdie is ‘n “goedvoel-storie” soos dit beskryf word, maar dit beteken nie dat die temas waaraan geraak word, nie
diepgaande en emosioneel is nie. Hierdie verhaal hanteer kwessies soos ontrouheid, leuens, siekte, dood,
selfdood, verandering in ons gemeenskap, rassekwessies en geldprobleme op ‘n ligte manier, sonder om
diepgaande waarhede en seermaak van hierdie dinge te ontken. Dit is egter nie ‘n verhaal waar daar gewroeg
word nie, maar eerder eerlik en openhartig met hierdie dinge omgegaan word. Dit raak ook nogal ‘n belangrike
saak in vroue se lewens aan: selfbeeld. Retta Blom se insig in haarself en die dinge waarin sy belê het om vir haar
‘n gelukkige lewe en die perfekte toekoms te verseker, word uitmaargetrek en nuut aanmekaargesit
(gedekonstrueer). Die manier waarop sy sekerlik die grootste krisis in haar lewe hanteer en aanvaar, is realisties
en nie vergesog of oordrewe dramaties nie.
Wat maak hierdie boek dan beter as honderde ander boeke met soortgelyke temas? Eerstens is die karakters
gebalanseerd en realisties uitgebeeld. ‘n Mens kan hulle voor jou oë sien - Retta, haar man, hulle ou vriendekring,
nuwe vriende. Hierdie karakters is eg en feilbaar en met deernis geteken. Tweedens is die taalgebruik en trant
waarin die boek geskryf is, ‘n heerlike ervaring. Daar is genoeg vlymskerp humor, maar die ernstige temas word
nooit onderskat nie. Dit is hierdie tweeledigheid van die hele boek wat dit so aantreklik maak: rou en vreugde,
liefde en haat, humor en erns, verlede en toekoms. Laastens is daar die verskeidenheid verwysings in hierdie boek
wat dit diepte gee. Die literatuur, musiek, films, kuns en sosiale verwysings dra by om die karakter as die
intelligente, belese en vervulde vrou wat sy is, uit te beeld. Dit dra ook by tot die humor in die boek.
Een van die lekkerste lesse wat ‘n mens uit hierdie boek saamneem, is die sin aan die einde van die verhaal: “Nie
alle oop ruimte is negatief nie.” Retta Blom moes sekere ruimtes in haarself oopruk om nuut te kon word. Daar is
ruimtes in haar lewe en staan oopgeruk wat sy nie noodwendig wou ontbloot hê nie. Sy moes deur oop ruimtes
reis om vrede te maak met die bestemming waarby sy uitgekom het. Sy het ook vrede en nuwe liefde gevind op
‘n plek met onverwagse oop ruimtes.
Augustus is vrouemaand. Die dekonstruksie van Retta Blom is die ideale vroueboek vir vrouemaand.
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Baie baie dankie aan NB-uitgewers
wat vir ons ‘n paar ekstra boeke geskenk het
spesiaal net vir vrouemaand.

Elke nuwe dame wat gedurende
Augustus-maand geregistreer word
as DK-lid, sal ‘n boek ontvang van

NB-uitgewers.

-

Landbouweekblad Hart tot Hart
My eerste Bybel – Wendy Maartens
100 dae van dankbaarheid – Francine Prins (redakteur van LiG)
Uit die Beek 2020 – Barend Vos
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Ons vriende en vennote...
ATKV
Solidariteit – Helpende Hand
CUM BOEKE
VRA
Afrikanerbond
Stafie Pelser
Tiaan van Dyk

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

Mentorvennoot

FAK

Die Voortrekkers

Augustus is Vrouefees by die Kunstekaap …
met die 13de Women’s Humanity-kunstefees
Vanaf 27 Julie tot 16 Augustus 2019 is dit weer tyd vir die Artscape
Women’s Humanity Arts Festival (AWHAF) – nou reeds die 13de jaar dat
hierdie fees gehou word. Soos altyd het Kunstekaap ’n heerlike program
bymekaargesit en kan daar gekies word uit verhoogproduksies,
werkwinkels, films, uitstallings, diskoerse en praatjies wat fokus op
kwessies wat hoofsaaklik, maar nie eksklusief nie, verband hou met
vroue. Die program gee veral erkenning aan 9 Augustus 1956 toe meer
as 20 000 vroue opgeruk het na die Uniegebou in Pretoria om beswaar
aan te teken teen die pasboekwette en onmenslike
Apartheidswetgewing. Daarom dan ook die simboliese Humanity Walk om hierdie historiese gebeurtenis te herdenk. Die
staptog begin om 08:45 by die Kasteel de Goede Hoop.
“Ek kan nie trotser wees op vanjaar se omvattende program nie. Hierdie fees word opgedra aan alle vroue – jonk en oud, gewoon
en buitengewoon – wat ’n rol gespeel het en steeds speel in die strewe na gelykheid en vryheid.” – Marlene le Roux, Hoofuitvoerende beampte, Kunstekaap.
Le Roux sê ook dat jonger vroue en dogters gelei moet word om rolmodelle en ikone op alle gebiede te word. Die fees is nie net
vir vroue nie, maar vir almal. Kunstekaap moedig mans en seuns aan om die verrigtinge by te woon, te luister, te leer en by te
dra, aangesien ware bemagtiging waardigheid en respek behels. “Die fees vier die regte van almal – ook mense met gebreke –
kwessies wat my altyd na aan die hart sal lê.”

***
Vroue vir Afrikaans – ‘n videoreeks

Afrikaans.com

kies jaarliks vier besondere vroue wat uitstaan en ’n verskil maak in en deur Afrikaans. Augustus is
Vrouemaand en daarom is dit gepas dat ons hierdie vroue juis gedurende dié spesiale maand aan julle voorstel. Jy kan elke
Dinsdag na heerlike onderhoude op ons webtuiste uitsien.
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Nuutste syfers – hoeveel van ons praat Afrikaans?
Statistiek SA het so pas die jongste Algemene Huishoudelike Peiling (General
Household Survey – GHS) bekendgestel waarin die gewildste tale in Suid-Afrika
uitgelig word.
Die statistiek word gebaseer op die tale wat die meeste tuis en buite die huis
gepraat word – dit sluit die werksomgewing en skole in.
Die gewildste tale in Suid-Afrika
Die statistiek is soos volg:
•
•
•
•
•
•
•

25,3% mense praat Zulu tuis teenoor 25,1% buite die huishouding.
14, 8% praat Xhosa tuis teenoor 12,8% buite die huishouding.
12,2% praat Afrikaans tuis.
Ongeveer 77,4% bruin mense praat Afrikaans tuis teenoor 20,1% wat Engels praat.
Ongeveer 61,2% wit Suid-Afrikaners praat Afrikaans en slegs 36,3% praat Engels.
8,1% praat Engels tuis, maar dit is ook die taal wat die tweede meeste buite die huishouding (16,6%) gepraat word.
Volgens StatsSA se data is die Indiër-/Asiatiese bevolkingsgroep oorwegend eentalig en 92,1% praat Engels tuis.

StatsSA sê dit val op dat die gebruik van die meeste tale buite die huisomgewing afgeneem het, met die uitsondering van Zulu
en Setswana. As ’n mens egter die getalle vergelyk, blyk dit dat swart Afrikane ’n groter verskeidenheid tale praat. Behalwe
Zulu (31,1%) en Xhosa (18,2%), is Pedi (12,4%), Setswana (11,1%) en Sesotho (9,7%) die tale wat die meeste gepraat word.
Bron: Business Tech
***
MENTORVENNOOT NUUS
ONS DOEL EN VISIE IS OM DIE JONGMENSE VAN S.A BEWUS TE MAAK VAN ENTREPRENEURSKAP EN HULLE TE HELP OM
FINANSIEëL SELFSTANDIG EN ONAFHANKLIK TE WEES
➢ Snapspel
Die volgende drie skole is tans die voorlopers in 2019 se Snapspelkompetisie:
• Hoërskool Paulus Joubert (Paarl) met die Restaurant simulasie
• Hoërskool Oudsthoorn met die Lugdiens simulasie
• Hoërskool Outeniqua met die meeste entrepreneurinskrywings
Vyftien ander skole moet landwyd nog (tot 23 Augustus) die Snapspel doen waarna ons sal weet wie die drie top skole is wat
dit in die finaal op 12 Oktober gaan uitspook. Die meerderheid skole wat onder die top drie lê sal bepaal of die finaal in
Kaapstad of Pretoria gehou word. As die situasie soos dit tans is, nie teen 23 Augustus gaan verander nie is die finaal in die
Kaap. Ons wag dus in spanning!
Die vyftien Hoërskole is: Oos- Moot, Namakwaland, Hugenote Springs, Ermelo, HTS Ligbron, Lutzville, Kuswag, Jeugland,
Melkbosstrand, Fochville, Potchefstroom Gimnasium , Vryburg & Stella, Paarl Hoër Seunskool, Van Rhynsdorp, Menlopark
➢ Entrepreneurinskrywings
Die inskywings vir vanjaar se kompetisie sluit op 15 September.
Die skool met die meeste inskrywings dring ook deur na die finaal sowel as die top 7 Entrepreneurs met hulle suksesstories
waarna die wenners van 2019 aangewys sal word.
Dit is hier waar jy dan moet wees. Vra maar vir Nathan Jansen van Outeniqua wat verlede jaar tydens die finaal raak gesien
is en binne 1 jaar in New York by biljoeners soos Bill Gates hulle beland het om sy sukses storie vir die Amerikaners te kon
vertel. Nathan het sopas van sy besoek aan New York terug gekeer.
JY STAAN NIE ALLEEN NIE
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’n Nuwe rolprent deur die skeppers van War Room word in Augustus 2019 in SuidAfrikaanse 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 WrightThompson.
OVERCOMER open 30 Augustus 2019 in uitgesoekte Ster Kinekor-teaters in SuidAfrika.
“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 Kendrickbroers 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
https://www.facebook.com/ChristianArtMedia/

Facebook:

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
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August 2019

◄ July

Sun

Mon

Tue

Wed

September ►

Thu

1

Fri

2

Sat

3

Durbanville Fynbos
Takvergadering

4

5

6

7

8

9

Nasionale Vrouedag

10

Durbanville Fynbos Projek:
Uitreik na Kinderhuis
10h00
Die
Dameskring
Swartruggens
Marlotti tak
vier
Vrouedag
saam met
Rinel Day

11

12

13

Pretoria
Grietjietak
vergader

18

25

14
TAALDAG

15

16

17

23

24

Rustenburg Adelpha
Takvergadering

Paarl Wynland
Taaldagvieringe

19
Elphi
Taljaard
verjaar

20

26

27

21

22

Wes-Kaap
Gebiedskonferensie
en Waardeprojek
Werkswinkel

Oos-Kaap
Gebiedskonferensie

28

29

30

Inligting vir September KlitsKlets
Durbanville Fynbos
Beplanningsvergadering

31

27

September 2019

◄ August

Sun

1

Mon

2

Tue

3

Wed

4

October ►

Thu

5

Fri

Sat

6

7
Noord-Kaap en
Vrystaat
Gebiedskonferensie

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

8

9

10

11

12

13

14
Natal Gebiedskonferensie

15

16

17

18

19

Wêreld Ozoon dag

22

23

29

30

24

Erfenisdag

25

20

Skole sluit

21

Rustenburg
Adelpha
Takvergadering

26

27

28

Wêreld Toerisme dag

Karien Snyman verjaar

Sluiting van Beursfonds
aansoeke
Inligting vir Oktober
KlitsKlets
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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:
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