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Bl. 3 Mignon skryf……..
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Liewe Leser
Hierdie maand voel dit vir my of my pen se ink
opgedroog het. Ek mis die interaksie met
mense om my tenkie te vul. Ek mis ander se
stories en die meelewing met my medemens.
Ek mis ‘n volwaardige erediens. Ag, daar is tans
net so ‘n groot gemis in my lewe!! Die
onverstaanbaarheid van die nuwe normaal
waarvan daar gepraat word, maak my soms
gespanne en onseker, want ek weet nie wat
om te verwag nie. Dit voel kompleet of my
motortjie op ‘n pad vol sinkplate beland het.
Gelukkig tog vir die groot “MAAR” in my
lewe…
Wat ek wéét is dat die slegste paaie en
tweespoorpaadjies my nog altyd na die
allermooiste plekke en die dierbaarste mense
toe gelei het. Ek sal nou my reis met groot
verwagting voortsit en elke opdraand passievol
aanpak om nie uit te mis op die mooi
anderkant die bult nie. Ek gaan ‘n boereraat
volg en my bande ‘n bietjie afblaas sodat ek
sagter oor die sinkplate kan beweeg.
Ek het ook sopas, terwyl ek hier met julle sit en
gesels, besluit dat ek niks het om te vrees vir
die nuwe normaal nie, maar dat ek met
verwagting uitsien na ‘n wêreld wat besig is om
te herprioritiseer. Miskien beteken dit dat ons
weer die eenvoud gaan geniet en meer tyd
gaan maak vir mekaar, en dis mos goed.
Dalk het jy ook, soos ek, nie geweet wat om
met Covid-19 te doen nie. Na 100 dae van
hierdie ongewone omstandigheid, besef ek
hoe belangrik dit is dat lg. nie my uitsig mag
belemmer nie. Uitsigloosheid is baie gevaarlik
en dit kan maak dat ek nie ‘n reisiger na môre
kan wees nie.
Watter tipe reisger wil ek wees? Al hoe meer
besef ek dat ons slegs dissipels van ons
hemelse Vader moet wees. Hy het ons gekies
en daarom moet ons Sy ambassadeurs wees.
Ek wil so naby aan Hom leef en beweeg dat ek
met die stof van sy voete bedek word. ‘n
Dissipel het ook die opdrag om te dien. Die

wêreld wag om te sien hoe die Koninkryk
gedemonstreer word deur gewone mense soos
ek en jy. Ons moet te alle tye die waarheid
leef. Ons is gekies sonder enige titel. Wow,
hoe bevrydend is dit nie!!
Soos ek hier sit en skryf, kan ek voel hoe my
pen se ink al hoe makliker vloei. Mag ons nooit
toelaat dat wêreldse omstandighede ons ink
laat opdroog nie, want daar is net so baie wat
nog vertel moet word. Ek kan nie wag om jou
grendelstorie te hoor nie! Tel die pen op en
begin vandag nog skryf!
Voordat ek afsluit, wil ek ‘n vriendelike versoek
rig dat ons die Voortrekkermonument sal
ondersteun deur “eiendom” te koop. Inligting
hieroor is in hierdie KlitsKlets.
Ek wil ook graag elkeen se aandag vestig op die
skrywe in die Granaat oor Mandeladag:
Isolasie. Mandela se aanhaling: “Dis nou die
tyd vir nuwe hande om die las te verlig.” Is dit
nie so toepaslik vir 2020 nie?
Lees dit en raak geȉnspireerd. Ons het tyd
gehad om nuut te dink. Nou is die tyd om

nuut te doen!!
Liewe Mededissipel, alle sterkte, liefde en
omgee jou toegebid! Dankie dat ek deel kan
wees van jou lewe. Ek is dankbaar dat jy deel
van myne is!

NS. Praktiese padteken wat ‘n roetekaart
is vir die ontdekking van God se wil in
ons lewens:
No1: Spr.16:9: “Die mens beplan sy pad, maar
die Here bepaal hoe hy gaan loop.” Lees die Bybel
en laat die Here deur die Woord met jou praat
Mooi belofte: Ps 119:105
“U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig
op my pad.”
(Ds. Kobus Kloppers)
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REISIGERS NA MôRE
(‘n kykie in ‘n ander reisiger se lewe…)
“Ek sit op ‘n hemel en dink aan die Hemele
Weereens besef ek dat ons nie ‘n clue het nie…
Alles is alles, en niks is niks.
Niks is op soek na alles,
En alles is op reis na niks.”
Hierdie woorde van Refentse se lied “Reisiger” draai in my kop terwyl ek
werk toe ry. En ek wonder - waarom het die mensdom ‘n hunkering na reis?
Bied reis aan ons iets wat ons nie kan kry, hier waar ons ons elke dag bevind
nie?
Hoekom reis ons?
Waarheen reis ons?
Waarom reis ons?
Wanneer reis ons?
Hoe reis ons?
EN nog vele meer vrae, maar met net een antwoord – want ons is Reisigers,
soms Reisigers van ons land, maar altyd Reisigers van die lewe.
As Reisigers na ‘n ander plek (hetsy in ons land, of na ‘n ander land) ontsnap jy jou omstandighede, daardie jy wie jy dink jy is,
wie jy dink jy geword het, of wie jy dink jy moet wees. En jy word die ware JY, gestroop van alles wat jou kan terughou, of wat
jou vreugde kan beperk. Jy kyk met ander oë na selfs die kleinste dorpie, as die ene waarin jy bly. Jy waag baie meer – koop
maklik ‘n koeldrank by die hoekkafee, loop kaalvoet in die reën, gesels met informele handelaars op die straat, sien die fyn
blommetjie tussen die baksteen skeurtjie raak - alles dinge wat jy dalk in jou eie dorp nie doen nie. Nee - daar gaan ons mall
toe vir ‘n koeldrank, sit droog-droog binnenshuis as dit reën, kla oor die onnet stalletjies van die straathandelaars, en brom in
ons binneste oor die onkruid op die sypaadjies …
Maar waarom moet ons reis om die mooi van die lewe te kan ervaar. Waarom moet ons reisigers word om onsself te kan
wees?
Dalai Lama het gesê ons moet eenkeer in ons lewe êrens heen gaan waar ons nog nooit was nie. En ek het besluit om elke dag
êrens heen te gaan waar ek nog nooit was nie, of iets te doen of te ervaar wat ek nog nie gedoen het nie - hetsy daar buite, of
in my binneste - ‘n siele reis, ‘n geestelike reis, ‘n nuwe ander pad.
Dit het gemaak dat my reis nie ‘n reis na more is nie, maar ‘n daaglikse reis. Om elke dag iets nuut te sien, iets nuut te voel,
iets nuut te ervaar, te hoor, te proe, te dink, te probeer, te wees, of dan selfs om nie te wees nie.
In my daaglikse reis leer ek meer as wat ek in boeke kan leer, hoor ek meer tussen die lyne van mense se lewens as wat ‘n
radio kan vertel en so word my daaglikse reis dan ook my reis na my more. En ek is maar net ‘n dankbare, ewige reisiger en my
more is my NOU.
“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes” – Marcel Proust
“Reisiger ek’s lief vir jou
Swerwer ek verlang na jou
Ek wil dans in jou reën en ek wil sing van jou grond”
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Liewe Annette
Vandag wil ons vir jou madeliefies
In die voortuin pluk
En saam met roosmaryn
En pers laventel
In `n boepens-pot druk.
Ons wil vir jou padkos maak
Vir hartseer daeDae wat die lewe van jou vasbyt vra.
Ons wil saam met jou lag vir die snaaks wat om die
dag
Se hoek lê en wag
Ons wil saam met jou tee drink
Op jou nuwe stoepie skink
Ons sal altyd kniel en dankie sê
Dat ons jou as `n vriendin kan hê!
So groet ons saam
Met gebede, liefde nie gespaar
Ons gaan jou mis dis gewis
Maar gun jou geluk
En om aan daardie kant jou rose te gaan pluk
Al jou Eersteling- vriendinne
(Gedig en geverde geskenke deur Hanlie van Rensburg)
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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.

Riana Conradie, UB-lid Wes-Kaap 2 gesels met

Dr. Ilne Portwig, mediese praktisyn en DK-lid in
Wellington. Dr. Ilne en haar gesin moes in afsondering
verkeer nadat hulle een na die ander die virus opgedoen
het. Sy vertel van die simptome wat sy gehad het, hoe sy
haarself behandel het en haar gemoedstoestand. Die
liefde, omgee en gebede van DK-vriendinne en die
gemeenskap het haar deurgedra.

Kliek op die skakel hieronder om die video te kyk.
http://dameskring.co.za/2020/07/08/grendelstories/
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As oud-Aardrykskunde onderwyseres kan ek ongelukkig nie
my belewenis van Covid-19 meedeel, sonder om die
agtergrond van die ligging van Brooks in die yslike Kanada,
wat oor 6 tydzones strek, te beskryf nie. Alberta is die
provinsie in die binneland, langs die verste Westelike
provinsie, British Columbia. Ons twee grootste stede in
Alberta is die hoofstad Edmonton en dan verder suid Calgary,
wat nader aan die Amerikaanse grens is.
Brooks, die stad waarin ek woon, is Suid-Oos geleë van
Calgary op die prairies (grasvelde) en ons het ‘n
bevolkingsgetal van omtrent 16 000 mense. Brooks is
bekend vir die JBS vleisverwerkingsfabriek, wat 70% van die
hele Kanada se beesvleis produkte voorsien. Dit is
hoofsaaklik mense wat van arm lande kom, wat by die
vleisverwerkingsfabriek werk.
Met die uitbreek van die pandemie het ons land se hoof
mediese beampte en ons eerste minister, Justin Trudeau,
gelukkig in die middel van Maart vir elke provinsie en sy
leiers die opdrag gegee om te begin self-isoleer. Daarna het
die meeste provinsies elkeen n noodstaat afgekondig en
skole, universiteite, besighede en grense is onmiddellik
toegemaak. Elke dag het elke provinsie, oor die nuus, die
nuutste syfers en statistieke van hul eie hoof mediese
beamptes ontvang. Ons is gemaan om te self-isoleer en die
bevolking was gehoorsaam. Slegs kruideniersware winkels,
drankwinkels, apteke en poskantore was oop.
Op die 9de April het Covid-19 egter Brooks getref. Op die
18de April het dit begin met 33 gevalle. Die getalle het vining
opgeskiet na 102 – 157 – 257 en gou was dit oor ‘n duisend
gevalle in Mei.
Vandag was die laaste syfers dat ons stad 1,117 gevalle
gehad het, met net nog een geval aktief en 9 persone
oorlede. Die meeste gevalle het voorgekom onder die JBS
werkers waarvan veral van die Filipynse mense wat by n
kerkbyeenkoms was en van die Suid-Amerikaners wat baie
sosiaal was. Baie van die werkers se vrouens het verskillende
skofte by die ouetehuise gewerk en so het dit versprei by die
ouetehuise waar die meeste sterftes plaasgevind het.
Die Kanadese nuus het na Brooks verwys as ‘n “hotspot” en
in hierdie tyd het ons almal redelike spanning ervaar as ons
moes kruideniersware winkels of apteke besoek. Personeel
by hierdie plekke wat moes bly werk agter perspeks skerms,
het ook redelik begin kortaf en onvriendelik raak.

Calgary en Brooks kon 2 weke na die res van Alberta op 25
Mei, begin met Fase 1 nl. die oopmaak van haarkappers en
restaurante. Op die 12de Junie kon kinderspeelparke,
biblioteke en salonne vir persoonlike dienste ook oopmaak
asook baie ander besighede.
My persoonlike belewenis as ‘n weduwee ver van my
geboorteland was die eerste negatiewe reaksie:
eensaamheid. ‘n Mens kan net soveel boeke lees,
huiswerkies doen, beskuit bak en boodskappe stuur en
ontvang, maar na 60 dae vir ‘n ekstrovert wat afhanklik is van
sosiale kontak met familie en vriende, is jou hond se
geselskap net nie meer goed genoeg nie.
Ek soek nie simpatie nie, ek wil getuig van hoe my vriende
begin uitreik het. Vriendinne wat my en Jamie (my hond) by
die naaste meer ontmoet het en dan het ons 2 meter
uitmekaar begin saamstap. Dan het hulle nog lekker
tuisgebak saamgebring ook. Vriende wat wortelkoek gebak
het en gou buite my voordeur kom los het. ‘n Bybelstudie
vriendin op die plaas wat my soontoe genooi het om in die
veilige groot oop vlaktes langs die landerye te gaan stap. Die
wonderlike eerste samekoms op ‘n 80-jarige Bybelstudie
vriendin se parkeerterrein voor haar woonstel met ons eie
kampeer stoele, koffie en gekoopte kolwyntjies.
Van al die “gee” wat ons almal in hierdie land ontvang het,
het ‘n stelsel van ” Pay it Forward” ontstaan. So het ons almal
begin om vir ander bejaardes en eensames te gee in hierdie
ongewone omstandighede.
Wat vir my opvallend was, was hoe die mense van die begin
van die pandemie in Vancouver se middestad begin het om
7 uur saans by hul balkonne en vensters uit te kom en met
potte en panne geraas te maak om dankbaarheid te betuig
aan al die mense in die gemeenskap wat hul eie gesondheid
en veiligheid in gevaar gestel het tydens die pandemie.
Ander stede in Kanada het gou begin om dieselfde te doen.
Alhoewel hierdie pandemie heeltemal onverwags was en
ons almal moeilike tye ervaar het is ek ongelooflik dankbaar
dat ek in hierdie wonderlike land kan woon. Ek is besonders
dankbaar vir my familie, vriende en kerkfamilie wat my
ondersteun het. Ek is dankbaar vir oor die 6 miljoen mense
wêreldwyd wat kon herstel van Covid-19 en ek is dankbaar
vir oor die 150 verskillende entstowwe wat in ontwikkeling
is.
Ek glo en vertrou dat alles in die volgende paar maande kan
herstel na ‘n goeie nuwe normaal.
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Gespreksdokument van
Kleinmondtak

AFRIKAANS: REISIGERS NA MôRE /
OP REIS MET AFRIKAANS
As reisigers na môre moet ons dink aan die taal wat ons
praat en waarin ons kommunikeer.
Paul Kruger het gesê:”wat goed en edel uit die verlede is,
moet as inspirasie vir die toekoms dien.”
Dr. Danie Langner, van die FAK, het in ‘n artikel geskryf dat
Afrikaans in 50 jaar van ‘n huis-, tuin- en kombuistaal tot ‘n
kansel-, universiteits-en ekonomiese taal ontwikkel het wat
met enige ander wêreldtaal kan meeding. Dis ‘n baie jong
taal: is in 1925 eers as amptelike taal erken! (Is dus nog nie
100 jaar oud nie.)
Volgens die jongste sensus beklee Afrikaans die “derde plek”
naas Zoeloe en Xhosa.
Die stryd oor Afrikaans as tersiêre onderrigtaal woed
nietemin voort. Die meeste universiteite het volledig
verengels. Net twee Afrikaanse universiteite het oorgebly nl.
Die Potchefstroomkampus van Noordwes Universiteit en die
Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein.
Dr. Mulder meen dat daar talle leuens oor ons taal as feite
aanvaar word. Op die webtuiste van Netwerk24 lys hy, in ‘n
artikel op 7 April 2016, die volgende 12 leuens oor ons taal:

4. Afrikaans hoort nie in Afrika nie, want dit is nie ‘n
inheemse taal nie.
VERKEERD: Afrikaans se wortels is Westers, maar met sterk
invloede van Asië (Maleisië) en Afrika. Dit word nêrens
anders in die wêreld gepraat nie. Hoe kan dit dan nie ‘n
inheemse taal wees nie?
5. Vir die oorlewing van oorwegend Afrikaanse
universiteite is dit beter dat alle uiniversiteite Engels word,
want Afrikaans het ‘n kwynende mark.
VERKEERD: Volgens die SAOU het 54,000 wit, bruin en swart
Afrikaanssprekendes in 2011 matriek geskryf en 36,000 het
universiteitstoelating gekry waarvan 29,000 by ‘n
universiteit ingeskryf het.
6. Afrikaans is nie tegnies genoeg as ‘n akademiese taal
ontwikkel nie.
VERKEERD: Net 5 tale het in die 20ste eeu tot op die hoogste
vlak ontwikkel, nl., Hebreeus, Katalaans, Indonesies, Hindi
en Afrikaans. Daar is 450 vakwoordeboeke en
terminologielyste in Afrikaans ontwikkel bv. die mediese-,
rekenaars-, ruimte- en ander velde. Afrikaans word ook
buitelands by 5 universiteite aangebied nl. Nederland, Pole,
Rusland, Amerika en België.
Lees meer.......
http://dameskring.co.za/2020/07/08/gespreksartikels/

1. Baie min mense in Suid Afrika praat Afrikaans, daarom is
dit beter om na Engels oor te skakel.
VERKEERD: Afrikaans het 6,8 miljoen sprekers en Engels 4,8
miljoen!
2. Afrikaans het nie ‘n plek in Suid Afrika nie omdat dit ‘n
“witmenstaal”is. (Die taal van die onderdrukker.)
VERKEERD: Die meerderheid Afrikaanssprekendes is nie wit
nie. Van die 6,8 miljoen is net 2,7 miljoen wit en bruin is 3,4
miljioen. (Dus: swart is 9%, wit 40% en bruin 50% van die
Afrikaanssprekendes.)
3. Omdat Afrikaans, sg. die taal van die onderdrukker was,
is dit beter om Afrikaans af te skaf en na Engels oor te skakel.
VERKEERD: Engels is die taal waarin die wreedste
slawehandel en koloniale uitbuiting in Suid Afrika
plaasgevind het. Nazi-geskiedenis is in Duitsland gepleeg, tog
word Engels en Duits nie vir hul verlede gestraf nie.
8

MANDELADAG:
Isolasie

kwesbaarstes in ons samelewing. Ook in isolasie is daar
altyd iets goeds wat ons vir ons medemens kan doen - ‘n
feit waaraan Nelson Mandela se gesindheid ons herinner.
Lees meer deur op die skakel hieronder te kliek.

Bydrae: Marinda Schutte

“Dis nou tyd vir nuwe hande om die las te verlig.
Dit is nou in julle hande.”

http://dameskring.co.za/wpcontent/uploads/2020/06/Granaat-Junie-2020.pdf

Dis die woorde van Nelson Mandela tydens sy negentigste
verjaardagin 2008. ‘n Jaar later het die Verenigde Nasies
18 Julie as Internasionale Mandeladag verklaar. Elke jaar
tydens Mandeladag word daar aan hierdie oproep van oudpresident Mandela gehoor gegee - die 67 jaar van sy lewe
wat hy gewy het in diens van die mense en sosiale
geregtigheid, word gedenk deurdat elke persoon 67 minute
van vrywillige naastediens doen.
Dit is letterlik in ons hande om die las van die mense om jou
te verlig.
Hierdie jaar gaan ons heel moontlik Mandeladag in een of
ander fase van grendeltyd vier, met die wolk van die
COVID-19-pandemie wat oor die wêreld hang. Dit is dan
nodig dat ons hierdie jaar met Mandeladag besin oor ‘n paar
belangrike dinge.
Mense word in hierdie tyd aangemoedig om ‘n sekere
sosiale afstand te handhaaf, maskers te dra, aanraking en
direkte kontak te vermy en sover as dit moontlik is,
selfisolasie toe te pas. Dit is beginsels wat eintlik lynreg met
die bedoeling van Mandeladag bots.
Hierdie dag, wat mense aanmoedig om hande uit te reik
oor alle grense heen, moet nou gevier word in isolasie en
“opsluiting”. Tog, is dit op ‘n manier gepas as ‘n mens dink
aan Nelson Mandela se eie lewensreis.
Nelson Mandela het meer as 27 jaar in gevangenskap
deurgebring, verwyder van geliefdes en vriende, geïsoleer
van sy gemeenskap en sy lewe. Tog het hy met sy vrylating
die wêreld se verbeelding aangegryp met sy
vergewensgesindheid en gebrek aan verbittering en wraak.
Terwyl ons hierdie grendeltyd in isolasie deurbring, sal dit
ons ook baat om te besin oor ons gesindheid teenoor die
mense om ons en ons houding en optrede teenoor die
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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!

Sluitingsdatum: 30 September 2020.
Aansoekvorms en kriteria is nou op die webblad beskikbaar en ook by die kantoor,
of u kan op die skakels hieronder kliek om dit oop te maak.
Kriteria: http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/KRITERIA-VIR-AANSOEKE-VIR-DIE-DAMESKRINGBEURSFONDS-HERSIEN-EN-GOEDGEKEUR-JUNIE-2020.pdf

Aansoekvorm vir 2021: http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Beursfondsaansoekvorm-hersienen-goedgekeur-Junie-2020.pdf

Dit is met groot jammerte dat ons geen nuwe lede hierdie maand byvoeg nie.
Verlede maand het die Oos-Kaap vir die eerste keer ‘n lid virtueel ingestel.
Wie gaan hul voorbeeld volg?
Kom ons kyk hoeveel lede ons volgende maand kan byvoeg.,
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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
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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 volgende

uitgawe sal Oktober beskikbaar wees.
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-Junie2020.pdf

sepie (s.nw.) – drama, meestal met ’n (lang) reeks episodes, onder meer met sentimentele
(gesins)probleme as tema; formeel: strooisage (definisie aangehaal uit HAT6).
Dit is ŉ vertaling van die Engelse/Amerikaanse term soapie, wat ŉ verkorting is van soap opera, so genoem
omdat dit meestal geborg is deur seepmaatskappye. (Want die kykers van sepies is kwansuis dieselfde
persone wat die huishouding se wasgoed was.)
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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
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BOEKRESENSIE
NUUT van LUX VERBI
Vreugde vir Larissa geskryf deur Elsa
Winckler
Larissa Schoeman gaan Nederland toe om verder te
studeer. Dan hoor sy die jong Chandré, wie se
aanrandingsaak sy vantevore behartig het, is vermoor.
Larissa weet wie die skuldige is, en sal nie rus voor hy
aan die pen ry nie. Noodgedwonge keer sy na Suid-Afrika
terug.
By haar geliefde vriendin Reina en dié se man Derek,
word sy met Gideon, Derek se broer, gekonfronteer.
Gideon wat deur geheimsinnige nagmerries geteister
word. Sal geregtigheid geskied en sal Larissa en Gideon
saam vreugde kan vind?
Nog ’n lekkerleesroman uit die pen van ATKV
Woordveertjiewenner, Elsa Winckler, en die laaste in die
gewilde McGregorreeks, ná 'n Brief vir Reina en ’n Belofte
vir Bippie.
Oor die skrywer:
Elsa Winckler is ’n gewilde skrywer van liefdesverhale. Sy
het al die gesogte ATKV Woordveertjie vir romanses
gewen vir Tussen jazz en rock (LAPA) in 2010, Te
eenders, te anders (Satyn) in 2014, en Liefde in laslap
(Satyn) in 2016. Sy woon op Bettysbaai.

Medianavrae
Kontak: Arleen Stone
Tel: 021 406 3033/2070
Email: arleen.stone@nb.co.za
Lux Verbi is 'n druknaam van NBUitgewers
Tel: +27 (0) 21 406 3033
Webwerf: www.nb.co.za

Wedstrydvraag om die LUX VERBI boek TE WEN:
Watter ander twee boeke van die skrywer is deel van die McGregorreeks?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za
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Beste Dameskringlede,
Die Voortrekkermonument en Erfenisstigting loods op Woensdag, 24 Junie ‘n projek waarvolgens hulle die Monument
gaan ‘herbou’. Deur dit te doen, gaan hulle die hele Monument ‘verkoop’. Deur ‘n stukkie van die Monument te ‘koop’
kry die ‘koper’ dan ‘n sertifikaat wat aandui wat hy ‘gekoop’ het en sy naam word vir die nageslag aangeteken in die
VTM argief as een van dié wat tydens hierdie ernstige krisis gehelp het om die Monument se kop bo water te hou. Hy
word ook ‘n ere ‘eienaar’ van die Monument.
Vind asb aangeheg die verskillende items wat te koop aangebied word.
Vir verdere navrae kontak gerus:
Thea Furstenburg
Bemarkingsbeampte/ Marketing Official
Voortrekkermonument en Natuurreservaat / Voortrekker Monument and Nature Reserve
Tel: 012 326 6770 x 2140
Sel / Cell: 072 879 9035
Faks / Fax: 012 326 8374
E-Pos / E-Mail: thea@vtm.org.za
www.vtm.org.za

VRIENDE EN VENNOTE
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Julie 2020

◄ Jun 2020

Ma

6

Di

7

Wo

Aug 2020 ►

Do

Vr

Sa

So

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

25

26

Internasionale
Sjokoladedag

13

14

Mandeladag

Wêreld
Riebeeckstad
Jeugvaardigheidsdag Takvergadering

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Durbanville Fynbos
Beplanningsverg

Taalmaand

Internasionale
dag van
vriendskap.

August 2020

◄ Jul 2020

Mon

3

Tue

4

Wed

5

Thu

6

Sep 2020 ►

Fri

7

Sat

2

8

9 NASIONALE

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

10

11

12

Durbanville
Bergsigtak
Takvergadering

13

Sun

1

VROUEDAG
Durbanville
Fynbos
Projek

14

15

16

Riebeeckstad
Takvergadering

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Durbanville
Fynbos
Beplanningsverg.

31
Vrouemaand
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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

18

