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UIT DIE PEN VAN DIE President
Liewe Vriendinne,

ompad bring ook ervarings mee wat jy
andersins nooit sou beleef het nie. Partykeer
is dit sleg en soms baie lekker... Ompaaie kan
ook jou spoed breek en veroorsaak dat jy
heelwat later by jou eindbestemming uitkom...

Ek het pragtige kalenders in my tuin op die
plaas, nl. my boomkalenders. Die afgelope
week wys my kalenders dat herfs besig is om te
arriveer.
Die sonnetjie begin op my
vensterbank lê en begin hom stadig tuismaak
in my sonkamer. Hy weet dat hierdie vrou van
sy hitte afhanklik is in die volgende seisoen.

Hierdie Covid- ompad het my baie nuwe dinge
geleer en dwing my voortdurend om uit die
boks te dink. Ek is opgewonde oor al die nuwe
gesigte wat ek d.m.v. zoomvergaderings leer
ken het. Ek kuier hier vanuit my huis met
vriendinne oor die hele land en ook daar ver in
Kanada en Engeland. Saam bereik ons nuwe
suksesse. Ons ervaar nuwe uitdagings, al het
dit soms gepaard gegaan met ‘n bietjie
ongerief en groeipyne. Ons prioriteite het
verander en ons leer dat ons aanpasbaar is. Ek
besef dat ek meer instandhouding aan my
“voertuig” moet doen om die hobbelpad te
trotseer. Mooi stories word op die pad geskryf
en ek het tyd om op te kyk na die berge en
werklik te ervaar waar my hulp vandaan kom.

Februarie was ‘n besige maand in die DK- kring.
Ons UB het weer virtueel vergader. Ons is al
heel gemaklik met die tegnologie, maar ai, ons
mis die saamkuier!!
Ek bedank my UB-span en die besture wat
takopleiding gedoen het. Dankie aan elkeen
wat hierdie jaar weer van DK iets besonders
gaan maak. Dankie dat julle so aanpas by die
nuwe uitdagings.
Covid het ook sy kloue in die UB geslaan. Ons
dink baie aan Suzette Viljoen en Hanlie Visser
wat platgetrek is deur Covid. Helena Gregory
versorg ook albei haar ouers wat Covid
opgedoen het. Ons dink spesiaal aan hierdie 3
lede. Ons beleef voorwaar nie maklike tye nie.
Ek is regtig dankbaar teenoor almal wat binne
hierdie omstandighede alles gee vir die DK.

Ek betaal my R550 lag-lag. Behalwe dit wat DK
my bied, het ek al soveel pragtige vroue op my
reispad leer ken. My ledegeld beskou ek as ‘n
belegging in vriendinne en in my geheue- bank.
Daar is geen handelsbank wat my ‘n
kosbaarder opbrengs kan bied nie. Op my
oudag gaan ek heerlik op hierdie “rente” leef.

Soos julle verneem het, gaan ons virtueel
beraad hou. Ek is opgewonde oor hierdie
nuwe stukkie geskiedenis wat ons in die DKboek gaan skryf. Ons sien uit daarna om by
elkeen aan huis te kom kuier.

Liewe Vriendin, dit maak my reis na môre
onvergeetlik en oor en oor die moeite werd.
Veilig reis tot volgende maand!

Nog ‘n lekkerte is dat ons virtuele lede
maandeliks vergader en voluit vergadering
hou. Ons is opgewonde oor hierdie nuwe
geleentheid en ek nooi enige lid uit om saam te
kom kuier. Kontak vir Karien op kantoor sodat
sy die skakel aan jou kan stuur. Kom ons werf
nuwe lede, wat nie naby ‘n tak is nie, om op die
manier in te skakel by ons organisasie. Selfs
van ons jong, besige vroue kan nou op hierdie
wyse gemakliker betrokke raak.

Coreen

Covid het Die Dameskring regtig op ‘n ompad
gegooi. Enige ompad is iets wat jy graag eerder
sal wil vermy, maar baie keer het jy nie ‘n keuse
as om daarop te gaan nie. ‘n Reis met ‘n
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Reisigers na môre
Met Hom as ons leier
is ons nooit op ons eie vermoëns gerig.
Al reis ons die nuwe dag in na ’n nuwe avontuur,
weet ons God is in beheer en aan die stuur

Reisigers na môre
Die nuwe jaar het aangebreek
met ‘n gebed in my hart.
Nou is al die gisters verby,
ons verberg die pyn en smart.
Ons is reisigers na môre, oppad na die nuwe dag.
Met vreugde en vrede bid ons tot God
om ons hande te vat

Lise le Grand
Volschenk

Reisigers na môre
met hoop wat net God vir ons gee,
reis ons saam met Hom, tree vir tree.
Ons is steeds in hunkertyd elke dag.
Met masker dra lyk dit of niemand lag.
Ons is soms bang en bevrees.
Die Here verseker ons Hy sal ons vashou
en daar vir ons wees.
Hy lei ons wanneer die reis kronkelpaaie maak,
ook as ons miskien verlore raak.

Gebed van ’n Reisiger
(Coenie de Villiers)
Sny vir my, o Heer, 'n wandelstok of twee
uit die woud by Tsitsikamma,
en loop dan met my mee
oor die vlaktes van die Groot Karoo,
oor die berge van Natal,
langs die kus af tot by Vleesbaai
tot by die groen van Riversdal.

Hy wil saam met ons reis en dans in die reën.
Hy wil saam met ons wees oor die wêreld heen.
Niks is vir ons Hemelse Reisiger te ver of te hoog.
Hy is die Skepper van die hemelboog.

Brand die hemel van die Vrystaat
in my hart se dagboek in,
laat my nooit die lug vergeet nie
wat aan die horison begin.

Sy hoop gee dankbaarheid en vreugde,
sodat ons elke dag voluit kan lewe.
Met ons kruik vol olie,
wat God met genade elke dag vul
is ons nie allleenreisigers na more.
maar in ‘n engeleskaar gehul.

En Heer is dit dieselfde son
wat by my reis se einde skyn?
Behou mens steeds die reuk van reën
as jou geheue dalk sou kwyn?

In God se hand
is ons name elkeen uniek gegraveer.
Hy dra ons deur vreugde en smarte keer op keer.
Reisigers van môre
maak dat ons saam hande vat,
mekaar saam in dankbaarheid lei op hierdie pad.
Ons weet nie waarheen of wat die toekoms inhou.
Terwyl ons reis na die pad van môre,
weet ons wel dat God ons lei en vashou.

Want ek vrees mos nie die vreemde nie
selfs die afstand laat my koud
by U is daar geen leemte nie
U bly steeds my behoud.
Al reis ek oor die sewe seë
skuif kontinente stil verby,
sal ek my voetval op U rig
my in die reis verbly.

Op ons pad as reisigers van môre,
sal ons nuwe vriendinne ontmoet,
met wie ons dankbaarheid kan deel
en die lewe aanpak met nuwe moed.
Tye is soms sleg, maar God bly altyd goed.
Hy spaar ons nie altyd pyn een leed
maar ons weet dat Hy ons nimmer vergeet.

Maar ek vrees tog wel die eensaamheid,
ek skrik die groot alleen …
dis dan wanneer U my moet dra
want U weet ek gaan daarheen.
Laat die sterre dus my kompas wees
en U steeds my Ware Noord
lei elke voetstap van my reis, o Heer,
want dit is soos dit hoort.

Ons is almal reisigers na more.
Kom ons neem hande
en bid saam vir mekaar se sorge.
Ons waak en werk en vertrou mekaar.
God is ons Reisgids en ons glo in Hom Drie-Enig
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Beraadnuus
In die volgende Klits Klets sal ons meer
inligting hê oor die Beraad.
Hou die datum oop: 1 en 2 Oktober
2021 in Port Elizabeth of Virtueel – in
die gerief van u eie huis of saam met ‘n
groepie hartsvriendinne.
Ilze Lammers van Durbanville
Bergsigtak het hierdie video saamgestel
vir haar taklede. Ons deel dit graag om
almal so opgewonde te maak as wat ons
reeds is!
Regsklik hier om die video te kyk:
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Taknuus
Riebeeckstadtak in die Volksblad.

Nuwe lede
❖
❖
❖

7531, Monique vd Merwe, Riebeeckstadtak
7532, Hessie Moldenhauer, Pretoria Grietjietak
7534, Louise Steyn, Bethlehemtak

Pretoria Grietjietak is opgewonde oor ons jongste nuwe lid,
Hessie Moldenhauer. Hessie was verlede jaar een van DK se
beursstudente en haar ouma, Hester Pienaar is alreeds 34 jaar
‘n DK-lid. Ons vertrou dat Hessie net soveel vreugde by DK sal
vind en dat sy ook ‘n groot inspirasie vir baie ander jong meisies
gaan wees.

Baie welkom terug aan:
•
•

Nelia de Jager, PE Olienhout
Nancia Kruger, Pretoria Waterkloof Aandblomtak

Ons het julle gemis.
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Takaktiwiteite
Bergsigtak in Durbanville se kreatiwiteit word deur
niks gestuit. Hulle hou vergadering dat die biesies bewe.
Ons kan ‘n ding of twee by hulle leer.
Kyk hier na hulle volledige vergadering op youtube:

Dameskring Faerie Glen
Die maand van liefde:

Februarie.

Retha de Villiers van Revive Our Hearts Suid-Afrika het as
gasspreker opgetree by Faerie Glen se takvergadering.
Revive Our Heart se leuse is "calling women to freedom,
fullness and fruitfulness ".
Wat 'n besondere vrou. Haar passie vir vrouens en die pad
wat sy saam met God stap...dit laat jou hoendervleis kry.
Retha het ons opnuut bewus gemaak van wat die waardes
en normes is van 'n kind (vrou) van GOD. Die aflosstokkie
van herlewing MOET oorgegee word. Sy vertel van ‘n
waardevolle Bybelstudieboek vir vroue: "Vreugdevolle
vrou". Hierin sal jy leer dat GOD se plan vir jou is om waarlik
vreugdevol te wees.
Besoek gerus Revive Our Hearts SA se webblad:
www.reviveourhearts.co.za
Liezel Loock
Voorsitter - Faerie Glen
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Waterkloof Aandblom
het die ou Stadsaal in Lyttelton
besoek. Die ou stadsaal
huisves 71 huislose mans.
Waterkloof Aandblom het ook
pakkies uitgedeel aan die
gesondheidswerkers by

Centurion Hospice.
Die personeel het ons deur die
geboue geneem en meer vertel
van hulle werksaamhede. Wat
‘n belewenis!

Ellanor Maritz, Aandblom
takvoorsitter

Aan die linkerkant van die ingang van Nazareth house is ŉ
banier met die woorde "Heroes work here". Dit is die rede vir
Dameskring Waterkloof se besoek aan Nazareth house op 12-022021. Ons kom dankie sê vir ons helde. Mense wat elke dag
bejaardes met liefde versorg. Dankie vir versorgers,
kombuispersoneel en soveel ander personeel wat deel is van die
wenspan by Nazareth house. Ons gee ŉ klein geskenkie vir elk van die
92 personeel, maar ons gee dit met groot dankbaarheid. En natuurlik
baie dankie vir die borge wat dit vir ons moontlik gemaak het om die
geskenkpakkies te maak.

Karin Stoffberg

Oos-Kaap 3 hou takopleiding.
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PE Suikerbekkietak het by hul byeenkoms klippe geverf met ‘n boodskap op.

Die klippe word dan
op ‘n staproete geplaas waar ander dit weer optel en lees en dan weer wegsteek. Dit is ‘n nuwe gier wat in
PE kop uitgesteek het tydens Grendeltyd. Agterop het ons die DK bemark. Die taklede het die aktiwiteit
baie geniet.

Wes-Kaap 2 hou takopleiding d.m.v. zoom.
Sommige lede het by my huis kom leer om Zoom vergaderings by te
woon. So sê Riana Conradie, UB-lid van Wes-Kaap 2. Met tablette
en selfone - dit was groot pret - twee twee het in verskillende
vertrekke gesit en ek in my studeerkamer.
Tussen die mense wat regtig gezoom het, my "Power Point"
aanbieding wat ek op die skerm moes deel, en my "leerlinge" wat ek
moes hanteer en die HITTE hier, het die opleiding baie goed
gegaan!!!!
Ek het net nie EEN foto geneem nie en stuur maar nou vir julle die
"AFTER" foto
Ek wil net sê HOU WES-Kaap 2 dop hierdie jaar !
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Kom ons bid saam met Melkbaaitak vir die
wêreld: https://youtu.be/BT3vL1dAtWk
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Aktuele sake
OEFEN JOU BREIN

Dissipline:
Buig of breek ons die boompies?

Inleiding
Jou brein, net soos jou lyf, raak lui as dit nie
gereeld gebruik word nie. Die goeie nuus is
egter dat dit eenvoudiger is as wat jy dink om
elke dag aan te pak met ŉ brein wat wakker en
skerp is.

Soms begin ek met iets net om halfpad te besef ek het
dalk bietjie meer afgebyt as wat ek kan kou. Dissipline
en strafstelsels in die huis en skole was so iets. Al my
vrae rondom hierdie onderwerpe het begin oorborrel
toe ek na hoërskole se gedragskodes en reëlboekies
begin kyk. Lyste en lyste van oortredings waarvoor
kinders debiete kan versamel. Lengte van naels en
toelaatbare haarstyle wat tot in die fynste
besonderhede bespreek word, maar geen wenke van
wat nou eintlik van jou ‘n goeie kind maak nie. Wel,
daar word verwys na dinge soos respek en integriteit,
maar nie wat dit nou eintlik in die klas of op die
sportveld beteken nie. Ons weet presies waarvoor ons
ons kinders gaan straf, maar ons is nie so seker wat
presies jy moet doen om krediete te verdien nie.
Prestasie-beloning is maklik. Kry net bo 80% of haal die
eerste span, dan beloon ons jou met ‘n balkie of ‘n
sertifikaat. Maar as jy ‘n lojale ondersteuner is of elke
Saterdag in die snoepie help, tel dit nie regtig punte nie.
En dan die straf-emmertjie wat die hele tyd aangestuur
word. Ek hoor ouers sê: “Dit is omdat skole nie meer
ordentlike dissipline toepas dat klasse so buite beheer
is.” Daarteenoor mor onderwysers: “Dit is omdat ouers
nie meer hulle kinders by die huis dissiplineer nie, dat
ons met belhamels in ons klasse sit.” En dan die
gunsteling, wat my hare bietjie laat rys… ”dit is omdat
kinders nie meer pakslae kry nie, dat ons samelewing
lyk soos dit lyk.” Of: “Die Bybel gee duidelik ‘n opdrag
dat ons ons kinders moet slaan tot hulle huil.” Finish en
klaar. Oor en uit. Nou is lyfstraf nie meer toelaatbaar
in skole nie (en eintlik ook nie by die huis nie). Wat nou?
Dalk moet ons ‘n tree terugstaan en weer kyk wat is ons
oogmerke met dissipline en straf?

Jou brein is buigbaar
• Vroeër het wetenskaplikes gedink die brein
is ŉ statiese orgaan, maar intussen het
breinkenners besef dat die brein gedurig
besig is om te verander. (Neuroplastisiteit
is die term wat na hierdie verandering
verwys. Dit is wanneer wetenskaplikes kyk
hoe die brein verander, op watter maniere
en wat die verandering veroorsaak.)
• Neuroplastisiteit kan positief of negatief
wees. Breinskade of beroerte kan
negatiewe gevolge in die brein veroorsaak.
Breinselle sterf ook natuurlik af met
ouderdom. Die goeie nuus is egter dat
plastisiteit ook aangewend kan word om
breinbesering, beroerte of veroudering
teen te werk.
• Neuroplastisiteit het geboorte gegee aan ŉ
multimiljoen rand breinoefeningbedryf.
Maatskappye soos Lumosity, Jungle
Memory, Nintendo en Cognifit ontwikkel
neurowetenskaplike raaisels en speletjies
wat belowe om jou slimmer en skerper te
maak.

Lees hier verder:

Maar, werk dit regtig?

Anna-Mari Kruger, Mosselbaai
083 655 1171
(Elize Barnardt van Mosselbaai se vriendin)

Om meer hieroor te lees, kliek hier::

Artikel saamgestel deur Lina van den Berg
(Virtuele lid aan die Kaap)
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Nasionale Projekte

______________________________________________________

❖Granaat

❖Waardeprojek

❖ Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en
lede kry op 'n deurlopende basis geleentheid
om 'n bladsy van die Granaat te borg. Die
Maartmaand uitgawe is by u takvoorsitter
beskikbaar.
❖ 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.

❖ Waardes vir Woelwaters
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za
@ slegs R70.00 per boek

❖ Dameskring staan vir bemagtiging:
❖ Maak asb. gebruik van die Granaattemas in
jul takvergaderings.

❖Beursfonds
❖ Is jou kinders of kleinkinders of dalk jyself besig
om te studeer?
Dan weet jy dat die
registrasiegelde, die aankoop van ‘n rekenaar/
skootrekenaar/ tablet asook die aankoop van
boeke en studiemateriaal derduisende rande
beloop!
❖ R10 000 per Beursfondskandidaat is ‘n
noodsaaklike druppel in die emmer, maar
R20 000 registrasiefooi of ‘n rekenaar/
skootrekenaar/ tablet om te gee waar ons
kandidate dit benodig, is ‘n noodkreet wat
aangespreek moet word.
❖ Luister mooi, dalk hoor jy van iemand wat wil
of kan help.
❖ Vra mooi, dalk kry ons meer as waarvan ons
kan droom.
❖ Dankie vir elke tak en elke lid se bydrae tot ons
kinders se toekoms.

11

❖DK Geskenke

Geldsake
Takheffing
1 Maart 2021 tot 28 Februarie 2022
Die Uitvoerende Bestuur
het dit goedgekeur dat takheffings soos
volg verhoog:

70jr en ouer:
•
•
•

Aansluiting Maart 2021 - Mei 2021 = R300.00
Aansluiting van Junie 2021 - Augustus 2021
= R225.00
Aansluiting van September 2021 - November 2021
= R150.00

Jonger as 70 jr:
•
•
•

Aansluiting Maart 2021 - Mei 2021 = R550.00
Aansluiting van Junie 2021 - Augustus 2021
= R415.00
Aansluiting van September 2021 - November 2021
= R275.00

Kantoorsake
BETALINGS
Alle betalings word in die DK rekening
inbetaal, deur die taktesourier. Die nodige Tvorm word saam met die betalingsbewys na
die kantoor gestuur.
Indien lede individuele betalings doen is die
verwysing uiters belangrik om fondse korrek
te allokeer.
Verwysing:
Naam en van, lidnommer,
waarvoor
die
deposito
is,
bv.
Ledegeld/Waardeboek/ Beursfonds/Borg ‘n
bladsy
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BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Rekeningnaam: Die Dameskring
Bank: ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005
Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/
Taknaam/Taknommer

Boekkompetisie
Boekwenner van Die Avonture van Slaap
Vakie deur Dr. Quarta du Toit is:

Ilze Lammers van Durbanville Bergsigtak
Die boek kan by Ria Breed van Belville
Welgemoed Rooipypietak bestel word.
Sel. 089949700
ria.breed@vodamail.co.za
Net ‘n regstelling: Die kinders wat in die vorige
Klits Klets saam met Quarta verskyn is nie
haar kleinkinders nie, maar wel kennisse.
https://youtu.be/OW9Y_Zhy4QI?list=PL5yhQ0BX_SeaDFCbpm9AT3
S7GpCXEcr0j

‘n Boek vir elke ouderdom
deur Anna-Mari Kruger, Mosselbaai
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Die Dameskring

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Rekeningnaam: Die Dameskring

(HOOFKANTOOR)

Bank: ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005

Gerard Moerdijk-huis,
Voortrekkermonumentterrei
n,Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA

Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/
Taknaam/Taknommer

Posbus 2655, Brooklyn
Square, Pretoria, 0075

Besoek asseblief ons
Webblad en Sosiale Media
bladsye.

Tel: 012 301 1761 / 079 515 0873
Faks: 086 416 4782
E-pos: admin@dameskring.co.za

Hou van ons,
deel ons met jou vriendinne

Webtuiste:

en hou die spasies dop.

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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