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Alet skryf……..
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‘n Warm dagsê uit ‘n koue Noordoos -Kaap.
Na ‘n ysige week sit ek nou hier op my stoep in die
winterson en skryf aan jou. Dit is doodstil. Iewers in
die verte is die geklop van ‘n windpomp en voëltjies
wat vrolik tjirp. Op hierdie Pinksteroggend kan ek die
Goddelike heiligheid aanvoel. Hoe wonderlik eintlik is
dit nie dat ons Paasfees en Pinkster so in stilte by
Jesus se voete kon deurbring nie. Ek glo dat dit ons
sal aanspoor om in die toekoms as gelowiges
dankbaar hierdie feeste SAAM en by mekaar te vier.
My hart is ook seer en ek is teleurgesteld oor ons
Beraad wat uitgestel is. Tog voel dit na ‘n jaar van
grasie – amper soos ‘n pasellajaar. Dit is binne dié
virusstorm wat ons tans beleef dat die Heilige Gees
die beste gehoor kan word. Dit gee vir ‘n mens tyd
om te dink oor wat werklik belangrik is en dit laat ‘n
mens besef wat die dinge is wat regtig saak maak wat
geen geld kan koop nie. Ek besoek ook dikwels in dié
tyd my geheue-biblioteek en spoor daar die dinge op
wat ek nou baie mis, dinge soos die ervaring van ‘n
Beraad, my Dk-vriendinne, die doendinge vir my
gemeenskap. Ek mis dit om vir ander sigbaar te kan
glimlag en ‘n ontmaskerde een terug te ontvang.
In my geestesoog sien ek volgende jaar elke lid in PE
opdaag met ‘n brandende fakkel en hoe ons saam
een groot vlam aansteek uit dankbaarheid teenoor
ons Hemelse Vader vir ons saamwees.
Ek gaan kyk weer na Ps 23 as ons rigtingaanwyser.
Hoe het ek geweet om dit te plaas? Beslis nie uit my
eie nie, want ek het nie geweet wat ons reis gaan
inhou nie. Ek staan verwonderd oor die volgende:

verlede jaar deur ‘n onsettende droogte en ons
Hemelse Vader het die natuur kom herstel met

lieflike reëns. Ons sien hoe besoedeling afneem.
God het vir ons kom wys dat Hy in beheer is!
My begeertes en drome vir 2020 was nie die Vader se
planne nie. Tog beleef ek Hom as die Geneser en hoe
Hy inderdaad besig is om te genees gedurende 2020.
Daar is die afgelope naweek geskiedenis gemaak. Ons
UB- vergadering het plaasgevind d.m.v. Zoom. Dit was
‘n nuwe ervaring en uitdaging vir ons almal. Met groot
dankbaarheid het ons die Agenda goed deurgewerk en
ook selfs tyd gemaak vir kuier!
Dankie vir elke tak wat die tegnologie inspan en so
saam kuier en vergadering hou. Doen so voort!!
My hart gaan uit na elke kind in hierdie land. Kom ons
dra ons jeug in ons gebede, asook al die onderwysers.
Hulle beleef groot uitdagings.
Sterkte en wysheid vir dit wat oor jou pad mag kom! ‘n
Gesonde en voorspoedige reis vir die res van 2020 vir
elke lid toegewens!
‘n Glimlag vir jou!

Coreen

Die Here het ons pas kom vasstel.
Hy het ons tot stilstand gebring vir rustiger oomblikke.
Hy is besig om vrede te herstel.
Hy help my om nie paniekerig te raak nie.
Sy ewigheid en almag hou my in balans.
Hy salf my met rustigheid.
Ek bid dat my beker sal volhou om oor te loop van
vreugdevolle energie, en dat doeltreffendheid die vrug
sal wees tydens en na die Covid19-inperking.
Daar is ‘n woord wat nou baie belangrik geword het, nl.
gesondheid. Dit is baie belangrik om in hierdie tyd
gesond te wees na liggaam, siel en gees. Ons word
opnuut daarvan bewus van hoe belangrik dit is om
gebalanseerd te leef, gebalanseerd te eet en jou
finansies te balanseer.
Die wonder van hierdie jaar is dat die natuur ook kans
kry om gesond te word en balans te herstel. Ons is

God se skilderdoek
“Here maak my oë oop, sodat ek altyd U
kunswerke sal raaksien”
Coreen
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REISIGERS NA MÔRE
Ge-yk, maar waar! Ons gaan ŉ onbekende toekoms tegemoet waar baie dinge, soos ons dit geken het, nie meer dieselfde gaan
wees nie. Ons lewe het in ŉ oogwink drasties verander. Die vraag is egter, wil ons in alle opsigte terugkeer na die “normaal” of
hunker ons maar net na die bekende verlede? Hoe die wêreld post Covid-19 ook al gaan lyk, weet ons nie, maar ons sal ‘n nuwe
manier van lewe in ‘n onbekende toekoms moet bemeester. Om te kan oorleef, is daar egter vereistes wat ons sal moet aanleer
om weer in hierdie ongekarteerde wêreld ons pad te vind. Ek noem slegs drie riglyne wat noodsaaklik gaan wees vir `n beter MÔRE.
1. Aanpassingsvermoë
`n Krisis, soos Covid-19, bewys dat die lewe totaal onvoorspelbaar is - iets waaroor ons geen beheer het nie. Ons moet egter
verantwoordelikheid neem vir ons eie lewe binne hierdie krisis: Beplan, bid en leer uit die situasie, maar moet nooit vergeet nie
dat volkome beheer slegs aan die Here behoort. Ons sal by Jesus moet leer om aan te pas in die praktyk. Praktiese wenke is om ŉ
nuwe lewenshouding aan te neem wat gerat is om hierdie verandering te akkommodeer, bv. deur elke dag iets nuuts te doen of
gereeld iets nuut aan te leer ten einde die verandering met vertroue en met ŉ positiewe houding aan te pak.
2. Tegniese Vaardighede
Ons was so lank so gemaklik met ons omstandighede en skielik is daar werkverliese en ekonomies afgronde wat veral swaar
neerkom op mense wat spesialiste in hulle veld is. Ons is wreed uit ons gemaksone geruk, wat meebring dat ons nou vinnig nuwe
vaardighede en metodieke moet aanleer sodat ons onsself kan navigeer in die onbekende “nuwe” wêreld.
Mense met ŉ hoë emosionele intelligensie se sukses in heraanpassing is ook hoër, a.g.v. die feit dat hulle die vermoë het om die
geheelbeeld te sien, beter te luister en meer empatie te bewys aan diegene wat finale besluite moet neem, bv. die regering. Dit
sluit egter nie uit dat ons soms sterk standpunt mag inneem nie.
Ek dink nie anders oor my eindbestemming nie, maar ek wonder beslis oor die gereedskap wat nodig gaan wees vir my reis in dié
“nuwe” wêreld?
3. Verhoudingsvaardighede
Alles verander teen ‘n angswekkende tempo en die vraag bly: is daar enigiets wat in hierdie omstandighede nog stabiel kan bly?
Ja, verhoudings is konstant - jou verhouding met God en met jou naaste! Familiebande is in hierdie tyd uiters belangrik. Voorts
gaan ‘n bepalende faktor vir die sukses van hierdie reis na môre daarvan afhang of ons God gaan toelaat om van ons beter eerder
as bitter mense te maak. Mense met hoop!
Ons ervaringswêreld loop tans vreemde draaie met ons mense. Ou begrippe met nuwe betekenisse soos, grendeltyd, sosiale
afstand, handreiniger, maskers, oefen-inkorting en aandklokreëling het deel van ons leefwêreld geword. Maar selfs in hierdie
neerdrukkende omstandighede het die Suid-Afrikaner se spontane humorsin my weer hoop gegee. Dit is immers ons manier om
met die werklikheid af te reken!
Nou is die tyd om om te sien na jou eie familie, maar ook na mense in nood. Vra en gee vergifnis, gebruik die tyd om verhoudings
te smee. Jesus se bloed, sy dood en opstanding maak die reis na môre vir ons moontlik.
Mag ons nooit vergeet hoe getrou God sy kinders hier aan die suidpunt van Afrika reeds eeuelank in krisistye van oorloë, peste,
droogtes, depressie en ander aanslae bygestaan het nie.
Mag ons nooit terugverlang na die ou normaal nie, maar laat ons met hernude kreatiwiteit uitsien na die “nuwe normaal”, ‘n nuwe
horison wat God besig is om vir ons voor te berei.
Gister, vandag en môre - ons moet weet waarheen, maar ook hóé ons die pad gaan stap en aan wíé se Hand.

Alet Vorster

Mei 2020

(Erkenning: Lede van Waterkloof Glen Tak en dr. Rudolph Botha)
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Die Dameskring Uitvoerende Bestuur maak geskiedenis met UB-vergadering Junie 2020 deur
middel van Zoom.
‘n Baie geseënde en sinvolle vergadering was gehou op 5 en 6 Junie 2020. Bestuurslede sal
belangrike inligting spoedig aan takvoorsitters deurgee.
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Erra Cilliers was president van Die Dameskring van 1988-1994. Dit was stormagtige tye in
die geskiedenis van Suid-Afrika. Vroue het toenemend ‘n behoefte gehad aan ‘n “kultuurtuiste” en Die Dameskring het ‘n bloeitydperk beleef.
Dr. Erra Cilliers het ‘n uiters suksesvolle akademiese loopbaan gehad en het ‘n leiersrol
vervul by die Universiteit van Port Elizabeth. Sy het verskeie toekennings ontvang vir haar
betrokkenheid by en leiding op kultuurgebied, waar sy deurgaans ‘n sterk stem vir die vrou
was. Vir baie vroue was sy ‘n rolmodel. Sy het die belang van gesonde gesinne besef, die
boodskap dinamies oorgedra en was die inspirasie agter die publikasie van onder andere
Tiener in die Kol en Gesin in die Kol.
Toe sy weens gesondheidsredes nie meer ‘n aktiewe DK-lid kon wees nie, het sy steeds lojaal,
met opregte belangstelling en meelewing, Dameskring-belange op die hart gedra. In Dameskringgeledere is Erra geken as
iemand met ‘n omgee-hart, iemand wat lief was vir mense! DK-vriendinne was vir haar geesgenote.
In die feesuitgawe van Granaat (November 2017) skryf Erra:
Baie dankie dat ek die voorreg het om saam met baie van julle terug te dink aan die jare van ons geliefde organisasie wat vir ons
in ons lewe so baie beteken het. Ons is elkeen gevorm deur ons lidmaatskap aan DK.
Ons groet ‘n leier, ‘n vriendin en ‘n geesgenoot!
Die Dameskring eer haar nagedagtenis.

(Karen Hauman)

***
NUUSBROKKIE oor CHRISTI HERHOLDT, voormalige President van
Dameskring (Tydeperk: 1998 – 2002)
Dit gaan nie goed met ons geliefde Christi nie. Sy het geval en haar heup gebreek. Sy het baie
verswak en slaap al hoe meer. Sy is by tye ook baie deurmekaar en baie, baie moeg. Haar
man, Albrecht, het intussen ook geval en sy pelvis gekraak. Twee brose mense bymekaar.
Ons dink met liefde en deernis aan haar en Albrecht. Ons doen ‘n beroep op elke vriendin om
vir hulle in te tree by die Vader vir die beste vir haar en haar geliefde eggenoot.
(Marda Oosthuysen)
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‘n HULDEBLYK opgedra aan ARINA LOOTS (1959/10/24 – 2020/6/1), ‘n geliefde vriendin
DK Kuruman Die Oog
En die ‘winterkoue’ van verlies het om elkeen van ons geslaan wat Arina geken het. Ons
onthou word nou ons ‘warm kombersie’ van troos. Arina was ‘n groot seëning vir elkeen
wat met haar te doen gehad het. Haar passie vir die lewe, haar wilskrag en
deursettingsvermoë, haar lewensvreugde, selfs wanneer dit nie goed gegaan het nie, haar
positiwiteit tenspyte van terugslae en donker dae.
Ek, en vele ander vriendinne eer jou nagedagtenis. Ons weet dat jy met vreugde en gejuig
in die Vader se arms ontvang is… dat jy gesond is en sonder pyn.
Ons treur oor jou en gaan jou baie mis maar ons gun jou hierdie baie spesiale plek by ons
Vader. Rus sag liewe vriendin!
Ons opregte meegevoel met haar eggenoot, Jannie, haar kinders, Erik en Corrie, Thomas
en Carlize. Mag julle ook getroos wees in die wete dat sy op ‘n baie beter plek is.
(Marda Oosthuysen)

***
‘n Gedig
Met al die flentertjies van onthou
werk ek met fyn stekies ‘n lappieskombers
vir wintertye wat om my mag vou.
Elke lappie vertel ‘n eie storie
word ingeweef met so baie onthou…
Vriendin, ek las ook ‘n lappieskombers vir jou.
Oorskietlappies, sielslekkertes van lag en pret
van langs my loop en kniel in gebed.
Kan jy onthou
van so baie ryk kleure lappies
wat ek ontvang het van jou?
Ek werk dié flenterlappies
met liefdestekies aanmekaar
sodat warmte en liefde jou kan omvou
wanneer winterkoue mag slaan om jou.
(Marda Oosthuysen)
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‘n Psalm vir ons tyd
Die genade van die Here lei ons,
Ons kom niks kort nie - en ons sal ook nie
Die Here lei ons na plekke van rus en sorg
en laat ons drink by waters van vertroue
Hy gee ons nuwe krag
sodat ons nie van die pad van saamstaan afdwaal nie.
Want dit is juis in ons empatie met ander
waar ons God Drie-enig se naam eer.
Al wandel ons deur moeilike tye,
U sal die uitkoms bring.
Want U teenwoordigheid,handhaaf die fyn balans tussen
verantwoordelikheid, respek en teerheid.
Dit inspireer ons tot vrede en sekerheid en hoop in ons gemoed.
Ons sal saam by die tafel aansit en deel in die feesmaal.
Tot verstomming van die koninkryk van die virusse.
en enige koninkryk wat dood en uitsluiting voorstaan.
Ons sal ons bekers volmaak dat hulle oorloop,
verwonderd wees oor die uitkomste wat U bring.
Sekerlik sal U goedheid en liefde ons volg
elke uur van elke reis
Tot ons weet hoe om U aarde ‘n tuiste te maak
waarin ons almal kan leef:
in ons vol en ryk diversiteit,
met gesondheid, volheid, menswaardigheid,
brood, skuiling, werk en geregtigheid
Vir ewig
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Port Elizabeth Dolfyntak hou ‘n volledige takvergadering
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P.E. SUIKERBEKKIE het Dinsdagaand 12 Mei 2020
geskiedenis gemaak om die eerste DAMESKRING tak te
wees wat ‘n nuwe lid virtueel ingestel het. Ons
verwelkom LEANDRA BONTHUYS in die DK familiekring.
Jy het al klaar gewys dat jou hart klop DK!

Vir ons Mei vergadering het ons 'n voëlkenner gekry wat
sy praatjie op skrif gestuur het.
Sodoende kon almal dit lees. Elkeen het 2 weke tyd om
'n tuinvoël af te neem, dit te identifiseer en op ons
groepie te plaas. Elkeen moet ook 'n "selfie" neem
waarmee sy haar besig hou tydens grendeltyd. Ons
"spoke" lewer ook geheime pakkies af en op die manier
behou ons goeie kontak met mekaar.

Sesmylspruit kon steeds voortgaan met die opberging van die plastiekproppies / -doppies wat ons al oor 'n tydperk van
jare doen. Betsie Smith het bevestig dat sy die doppies wat ons tydens elke takvergadering aan haar oorhandig, aan die
Sweetheart Foundation gee.
Die Sweetheart Foundation is 'n 100% nie-winsgedrewe organisasie wat die bottelproppies en brood "tags"
bymekaar maak, dit hersirkuleer, en dan rystoele aankoop vir minder bevoorregte lede van die samelewing. Om genoeg
fondse bymekaar te maak om een standaard rystoel aan te koop, is 450kg proppies, of 50kg broodsakkiebinders nodig.
Die gemiddelde koste van so 'n rystoel is R2 500.00. Die organisasie was alreeds in staat om 220 rolstoele te oorhandig
met behulp van Sweetheart vrywilligers en die steun van verskeie besighede.
Betsie en Frans, haar eggenoot, is by 'n kosprojek van die NG Kerk Villieria betrokke. Skenkings word by 'n depot
ontvang en die kospakkies word met behulp van die Villieria SAPS by die huise waar nood is, afgelewer. Die mense in
nood word geïdentifiseer deur whatsapp-groepe in die gemeenskap.
Ten spyte van die grendeltyd is ons steeds individueel besig om mekaar te ondersteun. Petro du Plessis het 'n tweede
skoueroperasie gehad en mag nie bestuur om na die fisioterapeut toe te gaan nie. Van ons lede neem haar daarheen op
'n weeklikse basis. Telefoonoproepe en whatsapp boodskappe word gereeld aan mekaar gestuur om kontak te behou.
Sesmylspruit wil graag aan al die ander takke sê: Moed hou, die grendeltyd sal ook verbygaan. Mag almal versterk

word deur die Heilige Gees om steeds lig en sout te wees in hul hantering van enige uitdagings ná die
grendeltydperk.
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VisiePlus van Pretoria het hulle eerste virtuele vergadering gehou.
Na die nege weke grendeltyd en die teleurstelling omdat ons grootste
fondsinsamelingsgeleentheid gekanselleer is, was dit heerlik om mekaar weer
fisies te kon sien via die Internet.
`n Datum en tyd is afgespreek en ons het die vergadering/kuier virtueel gehou.
Ons is trots op ons lede, waarvan meer as die helfte uit die BC-tydperk kom
(Before Computers!)
Alles het klopdisselboom gegaan en ons sien uit na ons volgende
virtuele vergadering wat reeds vasgestel is.
Ons is almal diep onder die indruk van die erns van grendeltyd en die
uitdagings wat dit bied. Ons wil aan al die Dameskringlede sê, Vasbyt!
Kom ons bid vir mekaar, en veral vir al die mense wat in die mediese bedryf,
die voedselketting en beskermingsdienste is, asook vir ons regering.
Psalm 37:3
Elna Pieterse (Voorsitter VisiePlus, Pretoria)

Lidnr
7519
7520

Naam en Van

Gebied

Tak

Elmarie Venter
Leandra Bonthuys

10 Noord-Wes
3 Oos-Kaap

238 Swartruggens Marlotti
363 Port Elizabeth Suikerbekkie

WhatsApp Audio
2020-05-28 at 12.07.56.mpeg
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COVID-19 PANDEMIE:
Hoe gaan ons hierdie
geskiedkundige
gebeurtenis vir ons
kinders, kleinkinders
en agterkleinkinders
bewaar?
Skryf jou verhaal neer en stuur dit aan
Karien by Die Dameskring se hoofkantoor:

Jou ervaring van die pandemie, jou ervaring
toe jy positief getoets het, jou ervaring om
‘n geliefde alleen in die hospitaal te laat, jou
ervaring toe jy by die graf van ‘n geliefde
moes staan of jou magteloosheid omrede jy
nie afskeid kon neem soos in die verlede
nie. Stuur staaltjies van aanpassing van oud
na nuut, asook verhale van die
wonderwerke wat jy beleef. Vertel van die
nuwe manier van gradeplegtigheid,
verjaardag, kombuistee, bruilof en
ooievaarstee hou. Stuur verhale van
kreatiwiteit om te kan oorleef en te laat
leef. Stuur gebede, gedigte en foto’s.

Merk jou bydrae as GRENDELSTORIES.
Stuur dit in ‘n “Word” dokument,
maksimum 600 woorde, getik in ‘n maklike
leesbare “font” soos Arial. Lettergrootte van
12. Gee erkenning aan die skrywer indien jy
dit nie self geskryf het nie.
'n

Maksimum van 3 x hoë resolusie foto’s
(300dpi)JPEGS kan jou storie vergesel. Die
foto’s moet ten minste 2MB groot wees en
wanneer dit per e-pos gestuur word, moet
doodseker gemaak word dat jou program
dit nie outomaties verklein nie. Kies die
“original size” foto. Kry toestemming by die
fotograaf indien jy nie die foto’s self
geneem het nie en gee aan hom/haar
erkenning. Hierdie riglyne sal die
verwerkingsproses aansienlik vergemaklik
en die eindproduk vinniger in ons hande
plaas.
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BEURSFONDS

… aan al die takke wat alreeds in hierdie moeilike tyd bydraes tot die Beursfonds gemaak het!
Hou asseblief ons studente in julle gebede om daagliks hierdie uitdaging van aanlynstudies en –
‘’studentelewe’’ in geloof aan te pak en ’n sukses, fisies, psigies en emosioneel, daarvan te maak.

BEURSFONDS 2021
Dames ons bydraes tot die Beursfonds gaan
in 2021 een van die grootste geskenke aan
van ons lede wees vir hulleself, of om aan
hulle kinders of kleinkinders te gee.
Kom ons maak ‘n verskil!

‘n Briefie van
dankbaarheid
Graag wil ek nou van dié
geleentheid gebruik maak om al
die lede van Dameskring asook die
bestuur
gemoeid
met
die
beursfonds, hartlik te bedank vir
die beurse wat my twee
kleindogters, die afgelope twee
jaar ontvang het.
Dit het hul so gehelp dat hul, hul
studies kon voortsit.

Open 1 Julie tot 30 September 2020.
Aansoekvorms en kriteria sal vanaf 1 Julie
op die webblad beskikbaar wees en ook by
die kantoor.

Tharien wat in 2019 ook die beurs
gekry het, het ook geslaag en is
vanjaar 2de jaar aan die
Universiteit van Stellenbosch. Sy is
besig met B.Com Bemarking.
Namens ons Kruger-familie wil ek
weereens dankie-sê vir
Dameskring Beursfonds. Jul hulp
was absoluut 'n uitkoms en word
só waardeer.
Seënwense vir die toekoms van
Dameskring.

Jeani, die oudste het in 2018 die

Ek dank u.

beurs ontvang. Sy was in haar
finale jaar van B.Com LLB. Sy het dit
ook baie goed geslaag en is tans
besig met haar internskap by 'n
firma in Bellville.

Rina Kruger (C.A.KRUGER)
Lidnommer 6559
Seemeeu-tak. Jeffreysbaai.
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Waardes vir Woelwaters
beskikbaar by Die Dameskring Kantoor, admin@dameskring.co.za
vir slegs R70.00

Indien jy dalk kans sien om een of
twee of meer boeke te borg kan ons
net ‘n groter verskil in ons
gemeenskappe maak. Deponeer jou
bydrae in DK se rekening met
verwysing: Lidnr. / Borg WW boek

KEN JY DIE OORSPRONG VAN DIÉ
AFRIKAANSE WOORD?
Beskuit:
Dié gebak wat in die oond
uitgedroog word, kom al van
Romeinse tye aan, maar hulle
het dit as ’n soort brood beskou.
Die Engelse het die Franse
woord daarvoor, biscuit,
oorgeneem. Hierdie woord
bestaan uit bis wat “twee”
beteken en cuit wat deur die
Franse werkwoord cuire “kook” of “bak” beteken.
Beskuit word tot vandag toe twee keer gebak.

Koronaverwante woorde
voetgroet – wees tog net versigtig om nie jou balans te
verloor met die een nie!
afstandskepping (sosiale distansiëring) – jy kuier saam,
maar apart. Hou ’n straatbraai – elkeen op sy eie sypaadjie
of piekniek saam op Skype.
elmbooggroet – hopelik het jy lang arms – anders gaan die
een nie so goed werk met die 1,5 m-afstandskepping nie.
stormkopies – nog nooit sedert voor 1994, het ons mense
so gekoop nie. Wanneer jy in 2055 die laaste rol
toiletpapier gebruik wat jou ma in 2020 gekoop het, dink
dan maar terug aan die tyd en sommer jou ma ook.
kiemkoeser – elke hoes laat jou koes – voorsorg is immers
beter as nasorg.
hoesskaamte – net ingeval iemand dink jy is positief, hou
jy maar liewer daai hoes binne en maak jou uit die voete –
dit verduidelik natuurlik ook hoekom jou gesig so rooipers
is.
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry op 'n deurlopende

Die Junieuitgawe sal elektronies aan u versprei word per e-pos.
basis geleentheid om 'n bladsy van die Granaat te borg.

Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee het. Dit help om
hierdie projek te kan loods.
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.
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 /Taknaam/Nr.

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul takvergaderings.
Kliek op die skakel hieronder om die tydskrif oop te maak:
http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/06/Granaat-Junie-2020.pdf

Junie is Onderwysmaand
Die wêreld het op 5 Oktober Internasionale Onderwysersdag gevier.
Helpende Hand, wat primer op opheffing deur opleiding fokus, het besluit
om die hele maand aan onderwysers te wy ter ere van die mense wat ons
kinders help vorm.
https://tydskrif.solidariteit.co.za/helpende-hand-vier-onderwysmaand/
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Baie dankie aan elkeen wat ten spyte van moeilike ekonomiese toestande nog steeds hul

ledegeld getrou betaal het. Ons is bewus daarvan dat daar wel lede is wat op die oomblik onder
geweldige finansiële druk verkeer. Indien dit nie vir u moontlik is om nou u ledegeld te betaal nie, is u
baie welkom om die kantoor te kontak vir ‘n reëling.

Takheffing
1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2021
Die Uitvoerende Bestuur
het dit goedgekeur dat takheffings onveranderd bly.

BO 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie2021 70 jaar en ouer is = R250.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R250.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R190.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R125.00
ONDER 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie 2021 onder 70 jaar oud is = R500.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R500.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R375.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R250.0

Indien lede individueel ledegeld betaal,
moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui word met die depositodatum.
Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.

Virtuele lede betaal direk in die bankrekening en stuur asb. bewys van betaling met
duidelike verwysing: Naam en van, Lidnommer
BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square, Takkode: 632 005
Rekeningnaam: Die Dameskring
Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/Taknaam/Taknommer
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op die

Alle nuwe goedgekeurde vorms het ‘n watermerk op.
Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting.
Takvoorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes.

Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.

RIGLYNE VIR PLASINGS OP SOSIALE MEDIA
1. Die Uitvoerende Bestuur, takke en kernvennote stuur inligting na die Hoofkantoor vir plasing.
2. Alle plasings op sosiale media is die verantwoordelikheid van die Administratiewe Beampte.
3. Die Administratiewe Beampte evalueer die plasings volgens eie diskresie en in oorleg met die President.
4. Die Administratiewe Beampte erken ontvangs van alle foto’s, videos, skrywes, aanhalings ensovoorts vir plasing op
sosiale media.
5. Die Uitvoerende Bestuur en takke moet die nodige toestemming by die betrokke persoon of instansie kry voordat hulle
hulle foto’s, videos en skrywes mag deurgee vir plasing.
6. Gee erkenning aan die bogenoemde persoon of instansie met die plasing van sy/haar foto’s, videos en skrywes op
sosiale media.
7. Plasings vir sosiale media moet kort en kragtig wees: maksimum 250 woorde en 10 foto’s. Plasings wat NIE hieraan
voldoen nie, sal NIE gebruik word nie.
8. Alle foto’s vir plasing op sosiale media moet ten minste 2MB groot wees.
9. Maak seker wanneer jy die foto’s per e-pos stuur dat jou program dit nie outomaties verklein nie. Kies die “original size”
foto en e-pos dit.
10. Plasings op sosiale media moet 2 tot 3 maal per week geskied om ‘n doeltreffende bemarkingsinstrument te kan wees.
11. Facebook: Plasings deur slegs die Administratiewe Beampte en aangewysde administrateurs. 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.
HERSIEN EN GOEDGEKEUR JUNIE 2019

16

BOEKE, BOEKE, BOEKE........
Riebeeckstad het vir hulle April takvergadering 'n dame gekry wat ‘n boekbespreking sou kom hou. Sy het dit vir ons op
skrif gesit en so kon ons haar praatjie vir al ons lede stuur. Dit het lekker gesprekke en foto’s en videos uitgelok. Al ons
lede het deelgeneem en vertel waar hulle liefde vir boeke vandaan gekom het. Elkeen het ook hul gunsteling boeke en
skrywers meegedeel. Was 'n reuse sukses.
Per whatsupp deel die lede van Riebeeckstadtak hul liefde vir lees met

Gunstelingboeke
kinderdae.
mekaar.

word gedeel en ook

herinneringe uit

• Ons moes weer as kinders die nr 73 bus neem om na die groot
stadsbiblioteek in Johannesburg te gaan. Ons het mooi aangetrek en daarna
‘n pie by die OK in die stad gaan eet. Sulke lekker herinneringe. Ek is mal
oor Irma Joubert se boeke.
• Dis Baie interessant. Persomi van Irma Joubert, Koors van Deon Meyer
(wat nou vir my voel of hy heldersiende was) en natuurlik Hans steek die
Rubicon oor en Medusa van Rudi van Rensburg (lg. eerste boek wat my
nagmerries laat kry het) is almal gunstelinge.
•

Ek is nie regtig ‘n boekwurm,🐛 of ‘n boekklub lid nie, maar lees vir ontspanning⛱️, waneer die leesgier my wel beet kry.
Ek geniet skrywers soos Francine Rivers, ‘n Amerikaanse skrywer wat fiksie met Christelike tema's skryf. So ook Beverley
Lewis dieselfde tipe skrywer maar meer gemik op die "Amish" gemeenskap. Nog ‘n gunsteling is die Afrikaanse skrywer,
en motiveringspreker Susan Coetzer met gunstelinge soos Oros vir die siel & Custard vir die siel onder andere.
‘n Boek wat ek wel nie kon neersit nie was Yolande Korkie se 558 Dae. ‘n verhaal van haar en haar man Pierre Korkie wat
deur die Al Qaeda groep ontvoer was. Sy vertel van die ontvoering, vrylating en uiteindelik die mislukte reddingspoging
om haar man Pierre te bevry.
Fluit-fluit my storie is uit.🕯️

•

Ek het Chrystelle se praatjie so geniet. Baie van die boeke wat sy noem het ek
ook al gelees en baie geniet. Maryke, ek het ook Yolandi Korkie se boek gelees.
Wat vir my so wonderlik was, is dat hulle Bybeltekste op klein stukkies papier
geskryf het......alles wat hulle kon memoriseer. Ek het onlangs Kammaland van
Annelie Botes gelees en vreeslik geniet. Hans steek die Rubicon oor...ook ‘n
gunsteling. Lugkastele van Annelie Botes lê en wag. Sal oor die naweek begin.
Lekker lees almal!!!

•

Ek stel al so lank uit om by te dra, want ek voel skaam. As kind was ek mal oor
lees. Die biblioteek was naby ons huis, en dan het ek gelees terwyl ek huis toe
geloop het van die biblioteek af. My ma het hierdie liefde by ons gekweek, en
daar was reëls; ten minste 3 boeke in 2 weke, een moet Engels wees en een
moet Afrikaans wees, die ander een is jou eie keuse. Nadat ek begin werk het,
het ek al minder gelees, en ook al minder geskryf. En dit is waaroor ek skaam
voel. Deesdae lees ek net op vakansies, maar wanneer die gier my beet het, dan
sit ek nie daardie boek neer nie.
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• Toorbos van Daleen Matthee was een van my gunstelinge. Sabbatsreis van
Annelie Botes was ook ‘n lekker lees, veral omdat gedeeltes van Sabbatsreis waar
is, maar gedeeltes ook maar aangedik is. Die uurwerk kantel, en FA Venter se "Die
Koning se Wingerd" was ook werklik boeke wat ek nooit sal vergeet nie. PG du
Plessis se "Fees van die Ongenooides" het ek al seker 5 keer gelees. Mal daaroor!
• Deon Meyer se boeke gryp my almal aan. 13 Uur het ek opgetel en nie neergesit
voor hy klaar was nie. Ek het nie geëet of geslaap voor ek nie geweet het dat Bennie
Griessel die skurk gevang het nie. (Dis dalk hoekom ek met ‘n Griesel getrou het).
• My tuisdorp se gemeenskapsbiblioteek is nou net hartseer. Al die boeke is oud en
verniel, daar word harde musiek gespeel en die boeke is nie meer in volgorde nie.
Ek dink baie biblioteke is heeltemal toe. Om ‘n liefde vir lees nou by kinders te skep
sal mens aanlyn boeke moet gebruik. Mens kan natuurlik ook dat die kinders onder
mekaar boeke leen, dalk selfs met ‘n oulike sisteem soos in die biblioteek om te
help dat boeke nie wegraak nie en om kinders te leer om ander mense se eiendom
op te pas. Gelukkig, mense wat lees het baie idees. Ons sal maniere uitdink om ons
kinders lief te maak daarvoor.
• Weet julle, my kinders neem nog hulle kinders gereeld bib toe, Lulu, in Linden,
het ‘n lieflike bib en dan Simon in NZ...daar is biblioteke groot...sommer ‘n paar
verdiepings. Baie elektronies, kinders scan hulle eie boeke in en uit, dit is vir hulle
lekker. Daar is selfs ‘n hele afdeling met Afrikaanse boeke - 🇿🇦.
•

Ek is baie lief vir lees alhoewel my tyd nou beperk is en kry maar min tyd. My gunsteling
boeke was Merk van die Silwersambel van Toek Blignaut, Versperde Grense deur Nan
Henning, Marieta van der Vyfer - Dis koue kos skat, Dalene Matthee - Brug van die Esels.
Toe ek jonger was het ek graag sulke stories gelees. Vandag is my gunsteling skrywers
Milanie Vosloo en ek is besig met 'n Omnibus van Nina Smit. Ek is nie kieskeurig nie - ek
lees enige boeke.

•

Ek het geleer lees uit “Sus en Daan”. My ma het ons gereeld Reitz se bib toe geneem. Daar
waar dit doodstil moes wees! Ek het die Saartjiereeks baie geniet. Toe my kinders klein
was het ek vir hulle die Daan Retief boekies gekoop. Ek het hulle ook gereeld geneem na
die “busbib” hier in Riebeeckstad- voor die regte bib gebou is.
• Ek self is mal oor die boekvoorlesings op RSG. Ek
het na my aftrede die boeke gekoop wat hulle
voorlees soos bv. “ Ver wink die Suiderkruis” van Irma Joubert en “Fyn Porselein” van
Helena Hugo. Ek hou baie van die twee skrywers en Annelie Botes.
• Ek moet erken ek hou ook daarvan om die gewone “liefdesverhaalboeke” te lees!
🙊 Die mooiste stories vir my is “Jy is spesiaal”, Jy is myne” en “Die heel beste” van
Max Lucado. Ek was so gelukkig om dit ook in een boek saam te kry by ‘n
tweedehandse winkel.
• En natuurlik gedigte. Breyten Breytenbach, Ingrid Jonker, Antjie Krog, selfs Koos
Kombuis. Ag dis net mooi. Soos salf vir die siel.
•

Lees, lees en lees is baie belangrik veral vir kinders, want “dit maak jou slim!”

•

En nou is ek sommer lus vir lees. Dankie almal. Ek gaan ‘n boek soek.
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As gevolg van die inperking kan die uitgewers huidiglik geen boeke aanstuur nie. Ons sal dus nie hierdie
maand ‘n boekkompetisie aanbied nie.
Gaan kyk gerus op CUM Boeke en NB Uitgewers se webblaaie vir e-boeke of kliek op die skakels hieronder.
https://www.cumbooks.co.za/contentpage/ebooks
https://www.nb.co.za/
‘n Hele nuwe era in die Afrikaanse boekebedryf het aangebreek. Lesers kan hul leeslus nou behoorlik versadig
met honderde e-boeke wêreldwyd beskikbaar in Afrikaans. Nooit weer is ’n boek nié beskikbaar nie,” sê
Nèlleke de Jager, NB-Uitgewers se digitale uitgewer.
Die e-boeke is beskikbaar by Leserskring, Kobo, Kalahari én Amazon se Kindle Store en kan op enige eboekleser, tablet, rekenaar of slimfoon gelees word. NB-Uitgewers se volle katalogus van e-boeke word nou
deur Amazon versprei en is dus wêreldwyd op alle platforms beskikbaar. Die verwagting is dat e-boekverkope
sterk sal toeneem.
https://www.litnet.co.za/uitgewery-se-afrikaanse-e-boeke-nou-wereldwyd-beskikbaar/

‘n Geskenk vir Vadersdag (Lux Verbi)
Vir mans deur Johan Ferreira
Mans word deesdae gekonfronteer met ’n ál vinniger veranderende wêreld wat
bestaande sekerhede ondermyn. Hiermee help Johan Ferreira, ’n bekende
Johannesburgse voorligtingsielkundige, in dié boek. Sy deurleefde raad vol
gesonde verstand en praktiese voorbeelde bied nuwe perspektiewe op
uitdagings soos: verhoudings, gemoedsprobleme, traumatiese ervarings,
lewensfase-uitdagings en allerlei soorte verslawing. Vir mans is vir elke man wat
daarna streef om ’n vervulde lewe te lei.

VRIENDE EN VENNOTE
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Junie 2020

◄ May 2020

Ma

1 Begin van Winter
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3

Jul 2020 ►
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Sjokoladedag

Wêreld
Riebeeckstad
Jeugvaardigheidsdag Takvergadering

Durbanville Fynbos
Beplanningsverg

Taalmaand

Internasionale
dag van
vriendskap.
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Die Dameskring
(HOOFKANTOOR):
Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA
Posbus 2655, Brooklyn Square, Pretoria, 0075
Tel: 012 301 1761/079 515 0873

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 nie,
e-pos asseblief ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za
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