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Verrassing vir nuwe lede
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Briefie van Coreen...

Di’s Lente, heerlike lente
Die winter is verby……..
Ho-la-dri-o-ha……………..
Dis 1 September. ‘n Nuwe seisoen het aangebreek.
Lente is een van die 4 seisoene waarin die jaar vir my
opgedeel word. Lente volg na winter en kom voor die
somer. Plante begin groei en diere begin met hul
broeiseisoen en dIé wat ‘geslaap’ het, raak aktief. So
het ek reeds die eerste skilpad terug verwelkom.
‘n Mens kry die gevoel om skoon te maak, huis te skuif,
dekor bietjie te herrangskik en dik truie weg te pak.
Dit beteken snoeityd en skoonmaak in die tuin. Hier
by ons is daar nog weinig bloeisels te sien op lentedag,
maar dit verander niks aan die aanbreek daarvan nie.
Die afgelope week het ek opnuut besef hoe
terapeuties snoeiwerk is. Die skoonmaak, die reuk van
organiese kompos en dan die natmaak daarna. Dit is
wonderlike dinktyd en droomtyd. ‘n Mens ervaar ‘n
kinderlike opgewondenheid oor die vooruitsig van die
somer met sy blommeprag.
Ek dink oor hoe die lewe my ook al gesnoei het en ek
kan ten spite van die seer daarvan tog met
dankbaarheid terugkyk en weet Jesus het ‘n plan met
elkeen van ons se lewens. Op daardie tydstip is ‘n
mens dikwels opstandig, maar later besef jy dat juis
daardie swaarkrytye nodig was om nuwe lewe te
bewerkstellig.
Hier waar ek sit en skryf, wil ek ‘n lentelied sing,
alhoewel ons as familie ook die diepste hartseer en
pyn op die oomblik beleef. Liewe Vriendin, as jy dalk
ook op hierdie lentedag so voel, wil ek jou daaraan
herinner dat jy nie alleen staan nie. Wag op die Here,
hoe moeilik dit ookal mag wees. Ek wéét God is in
beheer en Hy is lief vir ons. Hy sal ons nooit los nie.
Darg Harson het so gepas gesê:
“Lente is wanneer jy voel asof jy wil fluit al is jou skoen
vol modder”

Soms het ‘n organisasie ook snoeiwerk nodig. Dis so
maklik om te verval in ou gewoontes. Dalk is dit tyd vir
nuwe idees, nuwe groei, nuwe lede, nuwe besture. As
vreeslose vroue mag ons nooit stagneer nie, want dit
gaan maak dat ek en jy ons volle potensiaal op aarde
gaan mis.
My hart gaan uit na elkeen wat gebuk gaan onder
hierdie verskriklike droogte wat tans in die land heers.
Mag die nuwe seisoen nuwe hoop bring! My pa het
altyd gesê dat ‘n droogte die natuur se manier is om te
snoei. Alles gaan dood, om net weer na die eerste
reën welige nuwe groei uit te stoot. Ai, die geloof van
‘n boer is darem maar die getuienis van die raaksien
van die onsienlike!!!
Ons bid veral vir die vrou agter elke boer. Sy is die een
wat moet bemoedig, haar huis ‘n tuiste maak om in te
kan rus na liggaam en siel, spanning moet verduur en
dalk alreeds ver van die huis af werk vir ‘n ekstra
inkomste. Dit wat vir ons vanselfsprekend is, is vir haar
lankal ‘n luukse. Moenie moeg raak om te bid vir en uit
te reik na mens en dier in nood nie, veral vir en na ons
boere gemeenskappe nie.
Vier van ons streke het heeeerlik konferensies gehou.
Ek sien uit na dié maand se kuiers. Hierdie maand hou
ons konferensie in Bloemfontein, Dundee en Welkom.
Mag dit baie geseënd wees en sorg dat jy nie uitmis op
jou gebied se konferensie nie!!!
Vroeg in Oktober kom die UB weer bymekaar om o.a.
nuwe planne te maak vir 2020. Takke sal so gou as
moontlik na die vergadering ingelig word oor
nasionale projekte en ons nuwe tema .
Liewe Vriendin, al voel jy dalk vandag hinkepink, mag
jou lente besaai wees met bloeisels!!!
Ho-la-dri-o-ha, ho-la-drio

Coreen

♥
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Droogtehulp
Daar het ‘n versoek van lede gekom dat Die Dameskring Finansieël
moet bydrae vir drooggeteisterde gebiede.
Ek het persoonlik met Mnr. Christo v/d Rheede gesels en hom ingelig
dat ons lede gaan bydra tot die hulpfonds van Agri SA. Hulle gebruik
fondse waar die nood die grootste is . Hy lig my in dat nood al so
groot is, dat hulle ook boere help met kinders se skoolgeld, asook vir
die werkers. Mnr. Christo was baie dankbaar oor hierdie gebaar van
ons organisasie.
U kan ook op Agri SA se webwerf gaan lees oor Noodfonds.
As dit op jou hart lê, kan inbetalings in Agri SA se droogtehulpfonds gemaak word. Onthou elke
druppeltjie maak dat die gieter oorloop.!!!

Coreen
Bankbesonderhede
Agri SA
Bank: ABSA
Tjek rekening No: 40-6854-0775
Takkode: 632 005
Verwysing: RAMP
Uittreksel: Artikel uit Vrouekeur 24 Augustus 2019 deur Shanda Luyt

Ingestuur deur: Helena Gregory (UB-lid: Noord-Kaap)

Di’s heeeeerrrrlike Lente
Skop jou skoene uit, kry jou towerverestoffer en spring aan die werk!
Die lente is die ideale tyd om jou lewe weer bietjie af te stof en
‘n splinternuwe glans te gee.
Dink nuut!
‘n Bietjie vars lentelug doen wondere om jou brein wakker te skud.
Gaan sit dus in ‘n park of jou gunsteling plekkie en
dink hoe jy jou lewe positief kan verander.
Maak jou lewe ligter
Lente simboliseer lig en vrolikheid,
maak dus jou lewe ligter deur te kyk wat jy regtig nodig het
en die res in ‘n denkbeeldige asblik te gooi.
Nuwe mikpunte
Wie’t gesê Nuwejaarsvoorneme is net vir Januarie?
Die lente bring sy eie energie en
is die ideale tyd om nuwe projekte aan te pak.
Nou is die tyd om jou lewe in oënskou te neem,
jou ou doelwitte te hersien en nuwes by te voeg!
Maak jou lewe mooier
Bring die varsheid en vrolikheid van die lente in jou huis en lewe.
Di’s heeeeerrrrlike Lente
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WES-KAAP HOU KONFERENSIE

Coreen King, DK President Marda Oosthuizen,
ontvang ‘n geskenk van
aanbieder van die
DK Wes-Kaap.
Waardes vir Woelwaters
Werkswinkel.

Alida Kruger en Madine Swart van
Melkbaai-tak kuier saam met
Helpende Hand lede en gaste.

Hanlie Visser (UB W-Kaap 1),
Riana Conradie (UB W-Kaap 2),
en gaste

Wes-Kaap 1 en 2 het ‘n heerlike Konferensie saam met
Helpende Hand Wes-Kaap by Langkloof Roosplaas in Wellington
distrik gehad. Die geleentheid het getuig van goeie samewerking.

Alida Kruger Melkbaaitak is as Wes Kaap 1 se Vrou van Formaat aangewys.

Haar
betrokkenheid in die Gemeenskap strek wyd en diep en veral by kindersake. Sy is 'n DK lid al vir 12
jaar en dien tans vrywillig op FEDSAS se bestuur in die Wes Kaap. Sy is die Eerste vrou om Hoërskool
Strand se Beheerliggaam voorsitter te wees. Sy
is aktief by die Strand Voortrekkerkommando al
vir 3 jaar en sy tree op by funksies met prosa en
poësie. Geluk Alida jy is ‘n aanwins. Sy gee God
ons Vader al die eer.

Die saamgestelde foto is van die
gaskunstenaars Carel Trichardt en
Petro Wessels wat Man en Mannin vir
ons opgevoer het, asook ‘n klompie huidige
UB-lede, asook ou UB-lede .
Skenkings van sanitere ware vir

Help Hetta projek.
Franco Conrad het ons verras met 2 liedere.
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KONFERENSIE DAMESKRING OOS-KAAP
Gebied 3 & Gebied 13 van Die Dameskring het op 24 Augustus 2019 ‘n uiters suksesvolle Dameskring
oggend aangebied. Bonné de Bod, filmmaker van STROOP, het met die dames kom gesels oor die
maak van die film STROOP. Daar was 112 dames teenwoordig by die geleentheid.

Programleier: Elize Muller
(UB-lid Oos-Kaap 3

Gasspreker: Bonné de Bod

Gaste om hooftafel

Ligte middagete

Koffie en verversings

Presidentsrede

Kernwoorde uit erekode as tafelname

Bemarkingstafel

Marinda Schutte (UB Oos-Kaap 13,
Coreen King (DK President),
Elize Muller (UB Oos-Kaap 3)
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Protea Benoni
Die tema: Burgerskap.
Goeie burgerskap het te doen met die pligte, regte, gedrag en verantwoordelikhede van elke
landsburger. Jaap Calitz Bekker, Tarina van der Merwe, Kotie Haasbroek en Mariè Kruger het ons
geheue weer verfris met ‘n puik aanbieding tydens ons maandelikse vergadering. Ons nasionale simbole, die
volkslied,(wat in vier tale gesing word) die landswapen en vlag asook elke provinsie se wapen was visueel aan
ons voorgehou. Daar was samesang met begeleiding deur Tarina en liedjies soos Kinders van die Wind en ons
volkslied is gesing. Ons sluit ‘n baie interessante en leersame aand af met die sing van Koos du Plessis se Gebed.

Van links na regs: Jaap Calitz Bekker, Kotie Haasbroek, Mariè Kruger en
Tarina van der Merwe.
Elke dame ontvang ‘n uitdeelstuk met die nege provinsies se wapens op en
ons moes bepaal by watter provinsie elkeen pas.

Protea-tak reik uit na Hospice

Foto 1 Bekers gevul met 'n paar bederfies vir al die personeel en werkers by Hospice.
Foto 2 Baie dankbare ontvangers.
Foto 3 Drie DK lede saam met Gloria (in rooi), die hoof van Hospice Benoni.

Olienhout Port Elizabeth het uitgereik na Arora skool vir gestremdes.
Lynette Jacobs en Marlene Liebenberg het Arora gaan besoek om namens Olienhout-tak
lekkernye vir die koshuis inwoners te neem. In die koshuis word daar 40 voltydse leerders gehuisves,
waarvan 15 volwassenes is. Baie van die inwoners kan nie bekostig om hul fooie te betaal nie en is
Arora ook afhanklik van fondsinsamelings.
Vir ons was dit ‘n baie insiggewende oggend, maar terselfdertyd hartverskeurend. Ons het weer
opnuut besef watter geweldige verskil die personeel van Arora daagliks in hierdie kinders se lewens
maak. Ons is daar weg met seer in ons harte en opreg dankbaar vir so baie in ons lewens, wat mens
so maklik net sommer in die lewe aanvaar.
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Die Helderbergtak is ‘n lekker besige en
ywerige groep dames wat lekker saamwerk aan projekte.
Hier sit van hul lede en die takvoorsitter, Sandra Cadle, en
beplan hul projekte. Hanlie Visser (UB-Wes Kaap 1) kuier
saam.
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DAMESKRING (DUNDEE)

JUNIE – JEUGDAG

Gedurende Junie 2019 het die Dameskring (Dundee) Ichtus Christelike Skool se Graad 6 en 7 – leerders
uitgedaag om opstelle te skryf ten einde Jeugdag te vier saam met die res van Suid-Afrika. Elke leerder het ‘n
inskrywingsfooi betaal.
Die DK –Voorsitter het die voltooide opstelle op 22 Julie 2019 by die skool ontvang en aan Mej de Lange, ‘n
buitestaander (nie-DK lid) oorhandig om na te sien en die beste opstelle te identifiseer.
Op 12 Augustus 2019 is met mev. Helena Viljoen (skoolhoof) gereël om die kontantpryse aan die volgende leerders
by die skool te oorhandig.
AFRIKAANS HUISTAAL- GRAAD 7
Melize Visagie
Alexa Wilken
AFRIKAANS ADDISSIONELE TAAL – GRAAD 7
Sandisiwe Ncube
Khezi Molefe
AFRIKAANS ADDISSIONELE TAAL – GRAAD 6
Faith Mazibuko
Lwandile Gwala

Agter v.l.n.r. Melize Visagie (Gr 7 1ste prys), Sandisiwe Ncube
(Gr 7 1ste prys),Mev Dorea Coetzee (Voorsitter), Mev Jossie
Pelser (Sekretaresse), Khwezi Molefe (Gr 7 2de prys), Mev
Helena Viljoen (Skoolhoof), Alexa Wilken (Gr 7 2de prys).
Voor v.l.n.r. Faith Mazibuko (Gr 6 1ste prys), Lwandile

Graad 6 het geen Afrikaans Huistaal leerders gehad wat ingeskryf het nie.
DAMESKRING (DUNDEE) MANDELADAG - JULIE 2019
Hierdie jaar het Dameskring (Dundee) dit goedgedink om ook leerders by hierdie projek te betrek en om deel te
neem aan die projek vir Mandeladag.
‘n Hekelgroepie is by H/S Sarel Cilliers begin. Die leerders het begin om “granny squares” te hekel. Wanneer dit
voltooi was, is dit aan die DK dames deurgegee om aanmekaar te hekel.
‘n Pragtige kussing is oorgetrek met die voltooide blokke en aan ‘n tuinwerker, Simpiwe, wat al jare werk en baie
siek is, oorhandig.
Die ander blokke is gebruik om twee kombersies te maak en dit is aan die hoofseun, Phila Zulu en hoofdogter,
Lucinda de Waal, van Sarel Cilliers H/S oorhandig as aandenking van hulle Alma mater.
Die hekelgroepie het hulle baie goed van hulle taak gekwyt en ‘n groot bydrae gelewer om hierdie projek ‘n groot
sukses te maak.
FOTO 1.Die tuinwerker, Simpiwe, glimlag breed vir sy kussing.
FOTO 2.Vanlinks na regs: Phila Zulu (Hoofseun), Lucinda de Waal (Hoofdogter) en Mev Margaret Pretorius(ATKV
lid wat die projek geloods het)
FOTO 3. Die hekelgroepie wat die blokke gehekel het en baie hard gewerk het.
Regs: Christine, Tayaba, Miriam Links: Pamela, Cathrine
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7480

Gianna du Plessis

Vrystaat N & O

Welkom Welkom

7481

Juanita Probart

Noordwes

Rustenburg Adelpha

7482

Marietjie Richter

Noordwes

Rustenburg Adelpha

7483

Betsie Coetzee

Gauteng-Suid

Benoni Protea

7484

Mattie Joubert

Gauteng-Suid

Benoni Protea

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.

Baie baie dankie aan NB-uitgewers
wat vir ons ‘n paar ekstra boeke geskenk het
spesiaal net vir vrouemaand.
Elkeen van die dames hierbo genoem
wat gedurende
Augustus-maand geregistreer is as DK-lid,
sal een van die boeke hieronder 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
Twee kinders later – Charmé Kriel
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op die

Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting.
Tak Voorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes.
Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.

Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.
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 Augustus 2019 = R55,992.96

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, Kuruman

Vrystaat Sentraal/Suid
Ladybrand Lelie, Senekal

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

Noord-Wes
Stella, Brits Dagbreek, Rustenburg Adelpha, Swartruggens Marlotti, Klerksdorp
Gauteng-Noord
Pretoria Grietjie, Pretoria Waterkloof Aandblom, Pretoria Glenstantia, Pretoria Faerie Glen, Pretoria Waterkloof Glen
Gauteng-Suid
Crescita, Benoni Protea, Johannesburg Aasvoëlkop, Heidelberg Suikerbosrand

Limpopo
Pietersburg Eerstegoud
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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 by Hoofkantoor.

Dameskring Liniaal Boekmerk vir matrieks, asook as ‘n 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 by Hoofkantoor.

16

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

Want so lief
het God die wêreld gehad …….
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...

BOEKWENNERS VAN
Wenner van die Cum Uitgewer boek: Om lief te hê ten spyte van seerkry deur Jentezen Franklin

Erica Thesner-Kotzé van die Strand
Wenner van die NB Uitgewers (Lux Verbi ) boek: Die dekonstruksie van Retta Blom deur Zelda Bezuidenhout

Susan Hoon van Kuruman
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 | NB Uitgewers (Lux Verbi)
TOT IN DIE DERDE GESLAG
RESENSIE: SONDES VAN DIE VADERS deur LERINA ERASMUS
Lerina Erasmus is op 20 Augustus 2018 op die ouderdom van 72 jaar oorlede. Sy was bekend as aktrise en skryfster van veral
radiodramas, soos die bekende Mannheimsage, wat sy ook as TV-draaiboek verwerk het. Hierdie boek is die opvolg van haar
vorige moorddrama, Die Leliemoordenaar. Die manuskrip was al by die uitgewers ingehandig, maar sy het nooit die kans gehad
om dit finaal te verwerk en voorgestelde veranderinge aan te bring nie. Die verhaal is afgerond deur bekende
spanningsverhaalskrywer, Francois Bloemhof. In ‘n onderhoud het hy erken dat hy wel heelwat veranderinge aan die wending en
intrige van die verhaal aangebring het, maar dat hy so getrou moontlik aan Lerina se stem en verhaal probeer bly het.
Die verhaal bestaan uit twee dele. Deel een is die afloop en oplossing vir die hangende intriges vanuit die vorige boek en deel
twee handel oor ‘n nuwe reeksmoordenaar wat dieselfde span moet vastrek. Vir diegene wat nie Die leliemoordenaar gelees het
nie (soos ek), is die eerste deel eintlik sinneloos en oorbodig, behalwe om ‘n mens moontlik aan die karakters bekend te stel. Die
ontsnapping en skielike dood van die vorige moordenaar is irrelevant en gee maar eintlik net ‘n bietjie insig in die motivering van
een van die hoofkarakters, Danny Hector. Die agtergrond en terugflitse na die verlede bied aan die leser die opbou van die nuwe
reeksmoordenaar se dade.
Die boek is ‘n heerlike spanningsverhaal met baie intriges en genoeg persoonlike dramas om die leser betrokke te hou by die
karakters na alle kante toe. Die persoonlike en professionele intriges vleg soos ‘n web inmekaar wat geleidelik van verskillende
kante af ontknoop word. Die leser het die insig in die moordenaar(s) se verlede, motivering en handelinge, sowel as die in die
ondersoekspan se persoonlike omstandighede en die wyse waarop hulle die raaisel ontknoop. Dat die moordenaars aan die lesers
bekend is, maak nie die verhaal minder spannend nie en die aandag word gehou tot aan die einde. Die manier waarop die verhaal
geskryf is, is soos ‘n TV-drama (tipies soos die FBI-reekse wat so gewild is). Dit is dus duidelik dat radio- en televisiedramas die
skrywer se gemaksone is. Die ontknoping is nie ‘n verrassing nie, maar die intriges rondom die karakters hou die leser se aandag.
Die tema van die boek, naamlik ‘n versteurde man wat hom soos die engel Gabriël wreek op die sondes van die vaders uit die
apartheidstyd, toe teregstellings nog aan die orde van die dag was, deur die kleinkinders te “straf”, is aktueel en die verhaal is so
vervleg dat enige Suid-Afrikaner hulle daarmee kan vereenselwig. Die motivering vir sy dade mag amper geregverdig lyk, maar
die kerngedagte is steeds dat die doel (of motivering in hierdie geval) nie die middele of die dade heilig nie. Hierdie gedagte kan
ook wyer (na die omstandighede van byvoorbeeld Danny Hector en Billy Venter) uitkring - een onreg kan nie deur ‘n ander
uitgewis word nie, dit stapel net op.
Die karakters is realisties en geloofwaardig, maar die leser vereenselwig hom- of haarself nie noodwendig met een van die
hoofkarakters nie. Danny Hector is veronderstel om die hoofkarakter te wees en daar gebeur ook dan baie dinge wat die leser
insig in haar persoonlike lewe gee. Haar denkprosesse, motivering en besluitneming bly egter op die oppervlak en die leser kan
nooit regtig by haar betrokke raak nie. Die taalgebruik van die karakters is ook nie altyd geloofwaardig of konsekwent nie. Die
onvoorspelbare en warmbloedige Billy, wat ‘n wag voor sy f-woord-mond moet sit, gebruik bv. die woord “lyfprentjies” vir
tattoeërmerke - ‘n woord waaraan ek maar moeilik sluk. Wat ‘n mens egter kan sê oor die taal in hierdie boek, is dat die hele
verhaal in mooi, suiwer Afrikaans geskryf is, veral in ‘n omgewing waar suiwer taalgebruik dalk moeliker uitdrukking aan situasies
kan gee.
Sondes van die vaders is ‘n lekkerlees-spanningsverhaal, maar dit is, soos die TV-dramas wat dit verteenwoordig, vervlietend en
kan ‘n mens dit vergeet so vinnig soos die volgende episode of verhaal verskyn. ‘n Mens moet dit egter sien vir wat dit is: ‘n
tipiese, vinnig-lees, ontspanningslektuur spanningsverhaal - en dit is tog ook lekker om te lees.
Wedstrydvraag om die LUX VERBI boek TE WEN: SONDES VAN DIE VADERS deur LERINA ERASMUS
Verduidelik uit watter twee dele die boek bestaan?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za
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ONDERHOUD MET SUSETTE BRYNARD, MA VAN DOWNSINDROOM-AMBASSADEUR SHERI BRYNARD
deur MARINDA SCHUTTE
In die volgende GRANAAT kan julle meer lees oor die merkwaardige vrou en internasionale ambassadeur en segspersoons vir
mense met Downsindroom, Sheri Brynard. Sheri het soveel van haar geleenthede, selfvertroue en positiewe ingesteldheid te
danke aan haar ma, Susette, wat haar só grootgemaak het en haar nog steeds ondersteun, rondry en haar talente ten volle probeer
ontwikkel. Ek het tydens my onderhoud met Sheri ook aan haar ma ‘n paar vrae gevra. Dit was egter te lank om alles in die
GRANAAT te publiseer en daarom deel ek graag hierdie kort onderhoud met Susette Brynard hier met elkeen - as voorsmakie
van ons lekker GRANAAT-artikel wat julle in Oktober sal ontvang.
As ma van ‘n dogter met Downsindroom het jy seker al al die vrae en opmerkings moontlik aangehoor. Waarmee moet mense
liewer ‘n wag voor hul mond hê as hul met enige persoon met gestremdhede en hul gesinne te doen het?
Jy weet dinge was baie anders 37 jaar gelede. In daardie jare het ŉ destydse skoolhoof in ŉ hoofstroom skool gesê dat Sheri sy
skool ŉ slegte naam gaan gee en ŉ destydse ouerige pediater het gesê hy gaan my nie help met stimulering nie, want sy gaan net
te veel eet, vet word en gou doodgaan. Hy gaan nie sy tyd mors nie.
Ek dink ons almal moet mekaar behandel, soos wat ons behandel wil word, ten spyte van ons almal se andersheid. Praat oor en
van die kindjie nes jy sou as die kind nie ŉ bepaalde andersheid gehad het nie.
Ek weet dat Sheri se prestasies nie vanself kom nie en dat dit baie van jou insette en energie verg. Wat motiveer jou om vol te
hou hiermee (behalwe nou natuurlik jou begaafde kind)?
Ek behandel Sheri nes ek sou, indien sy soos haar sussies was. Nie beter of slegter nie. Die tipe aandag verskil, maar die hoeveelheid
aandag, ondersteuning en liefde is presies dieselfde. Sheri lewer ŉ getuienis van die Here se seën in haar lewe, ek kan nie anders
as om saam met haar hierdie pad van dankbaarheid te loop nie.
Watter aspekte (fisies, emosioneel en verstandelik) was vir jou as ma van ‘n persoon met Downsindroom die grootste
aanpassing en hoekom? Hoe hanteer jy dit?
Sheri was my eerste kind, so haar blote teenwoordigheid was ŉ aanpassing in my lewe. Ek was maar 25 jaar oud toe ek swanger
geword het. Sheri is net stadiger in baie opsigte en loop, is een van hulle. So ek lyk altyd of ek vir haar wegloop.
Elke kind is uniek en ek moes by elkeen van my kinders se uniekheid aanpas. Ek was baie streng met hulle. Ek is ontsettend lief vir
hulle, maar stel altyd grense in dit wat ek toelaat en wat nie. Sheri moes, nes haar sussies, by die grense van sosiaal aanvaarbare
gedrag aanpas.
Sedert die sussies uit die huis is, doen ek en Sheri veel meer dinge saam en ek weet dat my voorbeeld haar beste leermeester is.
Dis ŉ uitdaging om te alle tye die regte voorbeeld vir haar te wees. Gelukkig het sy ŉ fantastiese sin vir humor en ons het baie
grappies wanneer ons saam reis en kuier.
Wat is die grootste lewensles wat jy by Sheri geleer het?
Sy oordeel nooit ander mense nie, praat nooit lelik van iemand nie en dink nooit ooit sy is beter as ander nie. Sy behandel almal
dieselfde, die parkeeraanwysers en biljoenêrs wat sy al ontmoet het, is almal vir haar net mense.
Inligting en opvoeding is uiters belangrik om verkeerde persepsies teen te werk. Jy is ongelooflik ingelig en is voorbereid op
baie van die struikelblokke wat Sheri teëgekom het of wat nog vir haar voorlê.
Hoeveel help dit jou om Sheri en jul gesin se lewe so vervuld as moontlik te maak?
Dis baie waar. Na Sheri se geboorte het ek begin lees en leer oor die sindroom en wat ek te wagte kan wees. Ek lees steeds en leer
nog elke dag. Kennis maak mens vry van onnodige seerkry en verwagtings, alhoewel dit my nooit beperk het in my poging om die
grense te toets nie. Ek wil nie ŉ punt maak nie, haar nie druk om te presteer nie, haar ook nooit ooit ongelukkig maak nie. Dit is
vir haar belangrik om die beste sy te wees, wat sy kan wees. Ek wou haar net sedert haar geboorte die geleenthede gee wat sy
sou gehad het, indien sy nie ŉ ekstra chromosoom in elke sel in haar liggaam gehad het nie.
Ek weet die LongDownS-projek in Londen lê jou na aan die hart. Vertel ons meer daarvan: waaroor gaan dit en wat hoop hulle
om te bereik? Is daar enige belangrike deurbrake gemaak?
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Die navorsers wat deel van die projek is, glo dat daar ŉ verband tussen Downsindroom se ekstra chromosoom en Alzheimer’s se
siekte is. Sy was meer as 5 jaar deel van hulle eerste projek wat ten einde geloop het, met die resultate dat persone met
Downsindroom wat ouer as 60 is, ŉ groot waarskynlikheid het om Alzheimer’s te ontwikkel en dat dit hulle mortaliteit duidelik
beïnvloed.
Hulle het haar nou gebruik om die volgende fase in die nuwe projek in Londen te begin. Hulle het bloed monsters by haar geneem
sowel as monsters van haar serebrospinale vloeistof, met ŉ lumbaal punksie. (lumbar punch). Daar is sekere merkers in mens se
gene wat ŉ indikasie van Alzheimer’s kan wees en hulle vergelyk nou die vloeistof om jou brein se selle se merkers met die in
bloedselle.
Hulle wil kyk of hulle nie vinniger Alzheimer’s kan optel nie. Indien dit gedoen kan word deur na jou bloedselle te kyk, sal die
volgende fase wees om kliniese toetse te doen om te kyk of Alzheimer’s voorkom of die effek daarvan versag kan word. Hulle gaan
volgende jaar begin met MRI’s om te kyk of die proteïen wat Alzheimer’s veroorsaak reeds op haar brein begin vorm en dit word
dan met haar bloed en breinvloeistof se selle vergelyk...mondvol.
3 Desember is die VN se Internasionale dag vir Mense met Gestremdhede. Ek wat vir Sheri ken, kan amper nie met hierdie term
vrede maak nie, want as ‘n mens met haar te doen het, sien ek nie gestremdhede nie, maar ‘n begaafde jong dame wat al haar
talente gebruik en haarself volkome uitleef.
Sheri is verseker verstandelik gestremd en agter. Ons probeer egter fokus op dit wat sy kan doen en nie op wat sy nie kan doen
nie. Vir ons is die dag belangrik, want Sheri is deel van ŉ groep wat so bietjie (of baie) meer sukkel as die gemiddelde mens.
Dink jy Suid-Afrikaners is ingelig genoeg oor die behoeftes en vermoëns van mense wat met een of ander “hindernis” moet
saamleef?
ŉ Mens is net so ingelig soos wat jy wil wees. Indien iets jou nie direk raak nie, weet jy gewoonlik nie so veel daarvan af nie. Ek
verstaan dit, maar moet asb. nie op die parkeerplekke van fisies gestremde mense stop nie. Ons klompie vorm nogal ŉ band en
ek gee regtig om vir ander wat dit moeiliker het as ekself.
Wat sou jy wou hê ons as vroue moet weet en doen om erkenning en ondersteuning te bied aan enige persoon of gesin wat
met een of ander gestremdheid saamleef?
Sjoe, mense was vir ons so goed. So baie het omgegee, dit was vir my genoeg.
Gestremdheid is maar ŉ vorm van andersheid. Ons kan miskien soms sagter wees met mense wat met ŉ andersheid moet saamleef
en hulle net soos enige ander mens behandel. Wie pas nou eintlik in die perfekte boksie. Doen wat jy sou doen indien die kind nie
ŉ gestremdheid of andersheid het nie.
Watter eienskap van jou dogter laat jou as ma se hart die warmste klop?
Sheri gee nooit moed op nie. Sy laat haar deur niks onder kry nie. Sy het meer ‘guts’ as enige persoon wat ek ken en sy is
onvoorwaardelik lief vir my.
Die Verenigde Nasies se spesiale bewusmakingsdae dien ‘n spesifieke doel. Dit dwing ons almal om weer ‘n slag om ons te kyk
en bewus te word van sekere sake en mense en geleenthede waaraan ons gerus meer aandag kan gee en dit dwing ons om
meer ingelig te wees oor verskeie aktuele sake en gestremdhede en siektes. Moenie dat dit by jou verbygaan sonder dat jy om
jou rondkyk en jouself dwing om meer ingelig te wees daaroor nie. Dit sal ons wêreld soveel beter maak as meer mense ingelig
is en daardeur meer empatie met ander en die wêreld om ons het.

Ons het vir September maand ongelukkig net een boek om te wen, maar sal vir Oktober dan meer boeke
beskikbaar stel om te wen.
BAIE DANKIE AAN
CUM- BOEKE EN NB- UITGEWERS (Lux Verbi)
VIR DIE PRAGTIGE BOEKE WAT ELKE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD
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Ons vriende en vennote...
ATKV
Solidariteit – Helpende Hand
VRA
ACWW
Tiaan van Dyk
Erfenisstigting
Maroela Media

Rapportryersbeweging
CUM BOEKE
Afrikaanse Taalraad
Stafie Pelser
Marekyn Kruger-Evert
FAK
LIG

Die Voortrekkers
NB UITGEWERS
Afrikanerbond
Johan van Zyl
Mentorvennoot
Afrikaans.com
Voortrekker Monument

Tuin van digters 2019: ’n Fees van Breyten
Die agtste jaarlikse Tuin van Digters, die tuiste van die Afrikaanse digkuns, vind vanjaar op 13 en
14 September plaas. Nie net sal Breyten Breytenbach en Ampie Coetzee, wat in 2019 hulle
80ste verjaarsdae vier, op gepaste wyse gehuldig word nie, maar die Ingrid Jonker-prys vir ’n
Afrikaanse debuutdigbundel sal ook weer aan die wenner oorhandig word.
“Wees nie skuldig om uitdagend en skeppend te wees nie. Wees aandadig daaraan – en uiteindelik
dadig. In Afrikaans, en saam met ander tale en taalsprekers in Afrikaans.”
Die tema van 2019 se Tuin van Digters is (aan)dadig – ’n skerpskepping van Breyten Breytenbach, wat vanjaar die digter is wat by
die Tuin van Digters gehuldig word. Breyten, een van Suid-Afrika se mees gevierde en befaamde digters en oud-Wellingtonner, word
op 16 September 2019 tagtig.
MENTORVENNOOT NUUS September 2019
Snapspel 2019
•
Die Snapspelprogram vir 2019 is voltooi. (Vir meer inligting sien asb. Mentorvennoot se webblad)
•
40 Hoërskole in al 9 provinsies het daaraan deelgeneem
•
960 Senior leerders het deur twee verskillende simulasies blootstelling aan entrepreneuriese- en besigheidbeginsels
gekry.
Baie dankie aan al die skoolhoofde en onderwysers wat hieraan mee gedoen het.
•
Baie dankie ook vir Marius Joubert en Rona van Hoepen vir die wyse waarop julle dit aanbied
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September 2019

◄ August

Sun

1

Mon

2

Tue

3

Nasionale Boeke
week

8

9

Wed

4

October ►

Thu

5

Fri

7
Noord-Kaap en
Vrystaat
Gebiedskonferensie

13

14

Sekreterasse dag Durbanville
Fynbos
Takvergadering

10

11

12

Sat

6

Natal
Gebiedskonferensie

Pretoria Grietjie
Takvergadering

PE Olienhout Pretstap

15

16

17

18

Wêreld Ozoon dag

22

23

24

Erfenisdag

25

19
20
Rustenburg
Skole
Adelpha
Takvergadering

26

21

sluit

27
28
Wêreld Toerisme Karien Snyman
dag
verjaar
Vrystaat 6
Gebiedskonferensie
Welkom

29

30
Sluiting van
Beursfonds aansoeke

Inligting vir Oktober
KlitsKlets
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Oktober 2019

◄ September

Sun

Mon

Tue

1

Skole heropen

Wed

2

November ►

Thu

3

Fri

Sat

Durbanville Fynbos
Takvergadering

4
UBvergadering

5
UB-vergadering

Durbanville Fynbos
Beplanningsvergadering

6

7

Wêreld habitat dag

8

9

10

11

12
Gauteng-Suid
Gebiedskonferensie

7-13
Nasionale
Marine week

13

14

15

16

17

18

19
Gauteng-Noord
Gebiedskonferensie

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Durbanville Fynbos
Beplanningsvergadering
Inligting vir November
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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