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Boodskap van die
PRESIDENT
Liewe vriendin,

TEMA VIR 2022 - 2023
Mag jou feestafel met hoop en dankbaarheid
gedek wees. En mag jy die liefde van ons Almagtige Vader intens beleef.
Veerkragtigheid dui op:
•
•
•
•

die
maklike
herstel
ná
problematiese
omstandighede,
die weerstaan van swarighede deur soos ’n veer
terug te spring nadat dit vervorm is - buigsaam,
elasties, skokbestand, soepel,
die vermoë om te groei en te floreer wanneer jy
met uitdagings gekonfronteer word,
om terug te bons wanneer die lewe jou platdruk.

Veerkragtigheid is nie slegs noodsaaklik vir oorlewing in
‘n onsekere en veranderende omgewing nie, maar ook
om “oorwinning” te behaal, om te kan uitstyg bo daardie
moeilike omstandighede.

https://youtu.be/JBT1mhoJOF8

Ek groet jou met Retief Burger se Seënbede.

Elphi Taljaard

Veerkragtigheid lei tot geestelike gehardheid, optimale
prestasie, sterk leierskap en doelwitbereiking.
Waar onsekerheid en verandering vandag die norm is, is
dit nodig om jou eie veerkragtigheid te verstaan en te
ontwikkel ten einde jou potensiaal te kan optimaliseer en
sukses te kan bereik. Veerkragtigheid maak dit moontlik
om verandering effektief te bestuur.
Ligvoets
“Met ligte gang, rats: Ligvoets oor moeilikhede stap”
(HAT)
Prediker 11: 10 leer ons dat ons ligvoets en kommervry
moet leef. Dit is natuurlik net moontlik wanneer ons in
alles saam met God die lewe aandurf.

https://youtu.be/MUS2fQHbHVQ

Vir die volgende twee jaar wil
Die Dameskring
leef en praat!
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Kersboodskappe van die
UITVOERENDE BESTUUR

Jes. 9:5 Vir ons is ‘n Seun
gebore, aan ons is ‘n Seun
gegee; Hy sal heers, en Hy sal
genoem word: Wonderbare
Raadsman, Magtige God, Ewige
Vader, Vrede-vors.
Terwyl die kersliggies ons huis
ophelder, mag Sy lig in ons lewe
sigbaar word. Laat ons dit versprei
na elkeen wat ons pad kruis: Of dit
deur ‘n oproep, ‘n bord kos of ‘n
liefdevolle drukkie is. Mag jy ‘n
vreugdevolle Kersfees beleef!
Tanya Gerber
(Gebied 3: Oos-Kaap)

Die Here sal jou seën
en jou beskerm.
Die Here sal tot jou
redding verskyn,
en jou genadig wees.
Die Here sal jou
GEBED verhoor,
en aan jou vrede gee.
Leef hierdie Kersgety met die
wete dat ons
Vader in die Hemel
in beheer is.
Liefdegroete

1 Johannes 4 vers 19 – “Ons het Hom lief omdat Hy ons eerste lief
gehad het”. Mag elkeen ‘n Christusfees vol vrede, liefde en vreugde
ervaar saam met al julle familie en vriende. Mag Jesus die middelpunt
van die mooi vierings wees en julle met oop harte hierdie feestelike
seisoen sal vier. Wees veilig en mag die nuwe jaar 2022 vir julle groot
Seën en vreugde dra.
Feestelike Groete
Suzette Viljoen
(Gebied 8: Mpumalanga)

Susan le Roux
(Gebied 9: Limpopo)
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Kersboodskappe van die
UITVOERENDE BESTUUR
Met Kerstyd is daar liefde in die lug. En dié liefde
kom in baie gestaltes: dit kom as welwillendheid en
vriendelikheid, dikwels so afwesig die res van die
jaar. Dit kom as omgee en mededeelsaamheid, offervaardigheid, van bydraes vir Kersfondse tot geskenke aan wie nie het nie. As tyd-maak en
beskikbaar-wees vir gesinslede en familie. As ontspanne saam-wees met vriende. As ‘n soort sentimentele stemming by die aanhoor van vergange
dae se Kersliedere in ons huise en op straat. As ‘n
gevoel wat in ons harte inkruip en ons instem op die
atmosfeer van die Kersseisoen. Dit is goed, wonderbaar en maak die wêreld ‘n beter plek. Kerstyd
bring liefde in die lug. My wens vir jou is dat Kersfees vir jou ‘n tyd van lewe in oorvloed sal wees en
dat jy Sy menswording sal vier omdat Hy ons
aangeneem het sodat ons oorvloedig kan lewe.
Groete,
Heléne Richter
(Gebied 11: Gauteng-Noord)

“Kersfees is nie ‘n tyd of ‘n seisoen nie, maar ‘n ingesteldheid van jou gees. Om vrede en welwillendheid te koester, om vrygewig te wees met jou
genadegawes - dit is die ware gees van Kersfees”.
(Calvin Coolidge)
In hierdie Kersseisoen waar isolasie en ontwrigting
die soveelste keer voor die deur staan, is dit belangrik om die jaar af te sluit met ‘n positiewe gesindheid. Dameskringlede is dames wat met vreugde
kan terugbons na die lewe se terugslae; wat hulle
gees instel op die ware doel en gesindheid van
Kersfees; wat hulle genadegawes gebruik om hemelse geskenke mildelik aan diegene met wie hul
te doen kry, uit te deel.

vreugde van Kersfees beleef - om jou genadegawes te kan gebruik om uit te deel. Deel liefde,
tyd, geselskap, kos, geskenke, bemoediging en
vrede uit aan elkeen wat oor jou pad kom. Deel die
ware gees van Kersfees met die wêreld. Koester
die wese van Kersfees en Christen-wees.
Reis veilig, vergader in vrede en leef in liefde - tot
volgende jaar.
Marinda Schutte
(Gebied 13 – Oos-Kaap)

Ek wens aan elke lid ‘n werklik geseënde feesseisoen toe. Mag julle die geleentheid hê om met
vreugde saam te kan vier. Indien jou geliefdes nie
by jou kan wees nie, mag jy nog steeds die grootste
geskenk van Kersfees - die liefde en offer van
Christus - beleef. Bo alles, mag jy die grootste
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Kersboodskappe van die
UITVOERENDE BESTUUR
Spreuke 1:7 leer ons wysheid begin by die dien van
die Here.
Daardie nag toe die blink ster in die hemelruim
verskyn het, het engele, skaapwagters en wyse
manne hierdie wysheid vertoon en Jesus die kindjie
lof en aanbidding toegebring.
Dié nag teken 'n betekenisvolle samekoms van
skepsele voor ons Here. Uit alle oorde van God se
skepping – die engele van die hemelruim, eenvoudige en veragte skaapwagters en ook die wyses
van hierdie wêreld! Nie een hoef terug te staan vir
die ander nie want almal het die ster gesien en
hierdie Goddelike wysheid bekom: Jesus, ons
Emanuel – Heer met ons – het neergedaal om sy
skepping te kom verlos.
En só, liewe DK-vriendin, kan ons almal saam
hierdie een waarheid bely tydens hierdie Kersseisoen. Nie een meer belangrik as die ander nie. Nie
een meer wys as die ander nie. Maar ons almal, wie
ons ook al is en waar ons ook al vandaan kom, mag
saam met die engele, skaapwagters en wyse
manne sing: “Ere aan God in die hoogste hemele,
vrede op aarde in die mens 'n welbehae!”
Geseënde Christusfees aan julle almal.
Donsie Krüger
(Gebied 12: Gauteng-Suid

Die eerste Adventkers van hoop is al aangesteek.
My wens vir elke lid van DK is dat ons kerse van
Hoop regdeur 2022 sterk brand met Jesusliefde
wat ons ook mildelik sal uitdeel aan mekaar.
Mag ons almal deur hierdie tyd HOOP – Help, Opbou, Omgee en Probeer. Altyd aanhou probeer.
God die Vader, God die Seun en God die Heilige
Gees gee nooit op met ons nie.
Liewe DK-vriendinne ek is dankbaar vir die takke
van ons gebied, die besture wat hierdie takke gelei
het en elke bietjie kontak wat ons met mekaar
gehad het. Mag hierdie volgende termyn wat wag
alle verwagtinge oortref.
Riana Conradie
(Gebied 2: Wes-Kaap)

Met nog 'n deurmekaar jaar wat so te sê verby is,
betree ons 2021 se feesgety. Ek wens vir almal 'n
vreugdevolle Kersfees toe. Mag ons almal 'n ware
Chistusfees beleef en die wonder van ons grootste
Kersgeskenk elke dag leef.
Stephani Venter
(Gebied 6: Vrystaat Noord en -Oos)
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Kersboodskappe van die
UITVOERENDE BESTUUR
Kersliedere,
Kersversierings, kuier saam met
geliefdes om ‘n mooi gedekte tafel, opwinding van
geskenke gee en ontvang…dit alles is sinoniem met
Kersfees! Liewe vriendin, ek wens vir jou en jou
geliefdes ‘n vreugdevolle en geseënde Feestyd toe.
Mag die Kind wat vir ons gebore is, julle vul met sy
vrede en liefde, dat ons saam met die engele sal
sing “Ere aan God”!
Vir elkeen wat geliefdes gedurende hierdie jaar verloor het, wie se plekkie leeg sal wees langs hierdie
feestafel, vir elkeen wat hierdie Kersfees geskei is
van geliefdes as gevolg van Covid-19, mag ek en jy
nog steeds deel wees van hierdie vreugde. Mag
Christus jou saggies toevou in sy liefde en
vreugdefees, want ‘n Kind is vir ons gebore, Hy sal
genoem word Emmanuel…God met ons!

Mooiste Kersgroete aan elkeen.
Karn Botha
(Gebied 5: Vrystaat Sentraal en -Suid)

Ons maak beurte om saam met die familie en
skoonfamilie Kersfees te vier. Kersgeskenke
vanjaar werk op die "Secret Santa"-metode. Jy trek
ŉ naam vir wie jy ŉ Kersgeskenk moet koop. Gelukkig het ek ŉ "lekker" naam getrek. Ek het baie idees
wat ek vir die persoon kan koop.
Die skoonfamilie se geskenke werk anders. Jy koop
een geskenk, draai die geskenk toe en plaas die
geskenk onder die boom. Oukersaand trek ons
nommers om die volgorde van geskenke kies, te
bepaal. Jy kan dan enige geskenk kies. Dit veroorsaak baie pret. Veral as een van die ooms ŉ "Barbie"-swemhanddoek kry. Later kan jy geskenke
uitruil. Daar is altyd gewilde geskenke wat aanmekaar uitgeruil word. Ek het gehoor hoe my swaer
een jaar vir sy dogter fluister om die luidsprekers uit
te los. Hy sal vir haar ŉ stelletjie koop. Jy kan ook ŉ
geskenk koop wat jy seker is niemand sal wil hê nie,
wat jy dan op ŉ stadium self kan kies!
Die Grootste Geskenk van alle tye is Jesus
Christus. Johannes 3:16 – "God het die wêreld so
liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat
dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar
die ewige lewe sal hê."
Mag jy en jou familie hierdie Kersgety God se
onbeskryflike liefde, genade en seën ervaar.
Karin Stoffberg
(Gekoöpteerde UB-lid)

Met nadenke aan my geseënde en
bevoorregte Kersfeestye, saam met familie, vriende, vrede en geluk, dink ek
verder. Ek kom tot die besef hoe maklik
ons vergeet van die wat ‘nie-so-lekker’
Kersfeestye beleef nie. Ongetwyfeld is
die laaste paar jaar meer as in die
verlede. My wens is dat elke vrou die jaar
‘n tikkie vrede en vreugde sal ervaar met
Kersfees, indien nie in oorvloed nie. Mag
ons liefde en omgee vir mekaar wyer
kring as ooit vantevore en met dit saam,
koester dit! Dit is ‘n opdrag in ons
erekode.

Jesus is vir jou gebore! Vier dit op enige
manier moontlik! Hy het jou kom verlos! Prys die Heer!
Geniet jul Kerstyd saam met geliefdes. Vir die wat wel bevoorreg is om te
reis, binne SA, wees veilig en geniet elke
stukkie landskap wat God ons geskenk
het.
Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige
2022 vir elke DK-vrou!
Liefdegroete Ilze Lammers
(Gebied 1: Wes-Kaap)
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Takaktiwiteite
DK TAKKE
Suikerbekkie omgee-afsluiting.
Hierdie jaar het elke lid van Suikerbekkietak geskenkpakkies saamgebring na ons afsluiting. Hierdie pakkies is afgelewer by MTRkinderhuis. Dit is kinders wat a.g.v. baie slegte huislike omstandighede (verwaarlosing, armoede, drank, dwelms en seksuele misbruik)
nie in hul ouerhuis kan bly nie.
Onsself het ‘n lawwe (en luide) samekoms geniet en die hoogtepunt
was Vader Kersfees wat onverwags opgedaag het. Van die "geskenke" wat ontvang is, was ‘n "see-vakansie" (bietjie sand en klein
skulpie met ‘n "cocktail"-drank sambreeltjie in ‘n plastiese sakkie). Dit
het die reeds uitspattige gelag net nog meer aangevuur.
Die heerlike aand het tot ‘n einde gekom met beurtkrag wat 22h00 begin
het....anders het ons dalk nogsteeds saamgekuier.
Ons het weereens besef hoe belangrik ons vir mekaar is, dat ons lief
en leed kan deel en vreugde vind in saamkuier.
Geniet die foto’s van ons aand.
Aletheia Botha
SUIKERBEKKIE-groete

Alberton Olienhout Afsluitingsfunksie 2021
Ons tak se dames het die oggend van 16 November Kersfeeskoekies
vir ongeveer 100 mense by die Albertonse Polisiestasie gaan aflewer
met 'n Kersboodskap daarby. Ons tak se dames het dit 2 weke gelede
by die voorsitter, Brenda van Zyl, se huis gebak. Die Albertonse Polisie
was ons omgee-projek vir 2021. Daarna vertrek ons na Olives and
Plates by Wits vir 'n feestelike saamkuier en ons jaar se afsluiting.
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Takaktiwiteite
DK TAKKE
Nelspruit Eerstelingtak breek uit
Eerstelingtak het uitgebreek na die natuur en die vars buitelug ervaar
op die gasvrye, groen Paradors Lodge.
Ons manne het saam met ons die einde van die jaar geseëvier. Hulle
ondersteuning is kosbaar vir ons.
Dankie aan Hetta Nel en haar bestuurspan wat ons gelei het deur die
ongewone 2021 jaar.
Groete uit die groen Laeveld.

Protea Benoni neem afskeid van 2021
Hierdie jaar is een wat die dames van ons tak liewer wil vergeet. Ons
het drie lede aan die dood afgestaan. Trudie Brand het die 20 ste November haar stryd teen kanker verloor. Sy is sedert 28 Februarie 1984
‘n lid van Die Dameskring en het vir 37 jaar diep spore in ons organisasie getrap. Sy was ‘n raakvatvrou wat met finesse en statigheid
haar plek volgestaan en verskeie kere op die bestuur gedien het ook
as voorsitter. Sy was tot verlede jaar ‘n aktiewe, meelewende lid wat
met entoesiasme aan elke projek deelgeneem het. Ons gaan jou
ondervinding en positiewe insette mis.
RIV liewe Trudie.

Op ‘n vroliker noot deel ons foto’s van ons jaareindfunksie wat vanjaar
by ‘n baie interessante venue plaasgevind het. The Shed and Silo is ‘n
paar kilometer buite Benoni geleë. Die glasvertrek is omring deur die
pragtigste tuine. Perde wat rustig staan en vreet, het die volmaakte
prentjie afgerond. Ons 14 dames het ‘n heerlike ontbyt geniet en ook
ons nuwe voorsitter bekendgestel.
Baie geluk Betsie Coetzee, ons weet sommer jy gaan met jou fyn sin
vir humor en vars idees, ‘n aanwins vir ons tak en Die Dameskring
wees. Ons sien uit daarna om in 2022 die pad saam met jou te stap.

Klits Klets: Desember 2021 - Elektroniese Nuusbrief aan al die lede van Die Dameskring PBO (NGO) 930025127
8

Takaktiwiteite
DK TAKKE
Johannesburg Aasvoëlkop
Dameskring se Aasvoëlkoptak is 'n dinamiese groep vroue met 'n hart
vir die welsyn van kinders.
Ons tak is al ongeveer 8 jaar betrokke by die voorskoolse skooltjie in
Krugersdorp-Wes met die naam Tjokkers vir Jesus. Tjokkers vir Jesus
is een van die projekte van Cradle of Hope.
Tjokkers vir Jesus het ontstaan nadat die behoefte raakgesien is aan 'n
pre-primêre skool wat die jong kinders in hul skoolgereedheid
ondersteun, wat ten spyte van hul agtergrond, die kinders 'n kans gee
om 'n sukses van hul skoolloopbaan te maak.
Die nood is raakgesien op drie vlakke, naamlik emosioneel, finansieël
en opvoedkundig. Die emosionele nood spruit uit emosionele seer en
trauma byvoorbeeld as gevolg van mishandeling. Die kinders kom uit
die onmiddelike omgewing van Krugersdorp-Wes en die omliggende
plakkerskampe. Die oorgrote meerderheid van die ouers van die
kinders kan glad nie 'n bydrae lewer in terme van skoolfonds nie.
Die personeel is ma's van die omgewing wat 'n besondere liefde het vir
kinders en wie se potensiaal raakgesien is ter opleiding as onderwysers. Oor die jare het ons Dameskringtak ywerig fondse ingesamel
vir die skool.
'n Skoolgebou is geïdentifiseer wat geskik sou wees vir Tjokkers. Die
skoolgebou het ongeveer 15 jaar lank leeggestaan en is geplunder van
bakstene en vensterrame nadat die vorige Afrikaanse laerskool gesluit
is. Klaskamers is geverf en die perseel is beveilig sodat die
Departement van Gesondheid dit sou goedkeur.
Oor die jare het ons tak 'n bydrae gelewer in vele opsigte byvoorbeeld
vir die huur van die skoolgebou van die Onderwysdepartement, hul
water- en ligte rekening, 'n bydrae tot die salaris van een van die
onderwyseresse en ook die dienste van 'n lewensafrigter wat die
onderwysers en kinders emosioneel ondersteun en bemoedig.
Ons nuutste projek is ons aanstelling van 'n mondhigiënis, Marguerite
van der Lingen, wat die skool besoek met haar mobiele
tandheelkundige eenheid. Een-en-vyftig kinders se ouers het ons
toestemming gegee dat Marguerite die kinders se tande sal skoonmaak
en seël.
Marguerite is ook opgelei om tande te stop en daar word ywerig die
vele gaatjies gestop. 'n Tandeborseltjie word uitgedeel met tandepasta
en 'n lessie gegee oor hoe om jou tande te versorg. Ons staan
dankbaar teenoor Unika Pre-Primêr wat goedgunstiglik fondse
ingesamel en geskenk het vir die versorging van die kinders se tande.
Ons is ook dankbaar vir al ons Dameskring Aasvoëlkop vroue wat
gewoeker het met hul talente en verseker het dat die nodige fondse
ingesamel word vir al die verskillende behoeftes.
Ons beskou dit as 'n groot voorreg en vreugde om 'n klein verskil te kan
maak in die see van behoeftes van die Krugersdorp-Wes kinders.
Verslag saamgestel deur Mariette Wille en Lynette de Jongh
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Takaktiwiteite
DK TAKKE

Kimberleytak
Aan die einde van 'n onseker jaar is daar een ding vas en seker:
DK-vroue kan onthaal en ontspan!
Dit het die Kimberleytak met oorgawe gedoen op 16 November
tydens ons afsluiting. Dit was die bestuur se beurt om te onthaal
en die res se beurt om te ontspan. Wat 'n pragtige aand in blou
en silwer getooi. Met heerlike kos en lekker bederfgeskenkies is
daar gekuier tot die biesies begin bewe het.
Ons sal die aand lank koester en onthou.

SUKSESVOLLE BEURSSTUDENTE VIR 2022

Dit is vir my aangenaam om ten spyte van ‘n baie uitdagende
ekonomiese klimaat en jaar, wel vir 3 uit 5 aansoeke elk R10 000
beursgeld te kan gee.
DIE STUDENTE SAL IN DIE FEBRUARIE UITGAWE VAN DIE KLITS KLETS MEER OOR HULLESELF
VERTEL MAAR INTUSSEN KAN ONS HULLE SOLANK VOORSTEL:
Megan Young :

Tans 1ste jaar BA Verpleegkunde Universiteit van die Vrystaat. Die algemene indrukke van Megan se aansoek behalwe haar uiterse goeie punte toon ‘n student
met hardwerkende onselfsugtige eienskappe met ‘n droom om Suid-Afrika ‘n beter
woonplek vir alle mense te maak.

Naudine Booyens : Naudine kry vir die 3de jaar by Die Dameskring ‘n beurs. Sy het uitdagende omstandighede maar ons is trots om te kan sê dat sy baie goed doen. 2022 sal sy
besig wees met haar 3de jaar in BCom studies.
Marike Kritzinger :

Marike het haar voorgraadse studies met lof geslaag. 2022 sal sy BSc Menslike
Fisiologie, Genetika en Sielkunde Honneursgraad doen.

Baie geluk aan hierdie studente en baie dankie vir elke lid in ons organisasie wat bygedra het om hierdie
studente te help om hulle lewensdrome te vervul.
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Nasionale Projekte
GRANAAT

❖ Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry op 'n
deurlopende basis geleentheid
om 'n bladsy van die Granaat te
borg.
❖ Die Granaat van November is
reeds by takvoorsitters beskikbaar, saam met elke gebied se
BERAADSTORIES.
❖ Baie dankie aan elke tak wat
borgskappe gegee het. Dit help
om hierdie projek te laat
voortgaan.
❖ 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 lyn-inskrywing 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.
❖ 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 met ‘n donasie.
❖ Dankie vir elke tak en
elke lid se bydrae tot ons
kinders se toekoms.
❖ Ons is dankbaar vir takke
wat fondsinsamelingprojekte hiervoor loods,
maar is net so dankbaar
vir ons lede se R50 bydraes!
❖ Moet asseblief nie julle
fondsinsamelingsprojekte vir die Beursfonds agterweë laat nie, ons het
die fondse broodnodig!

WAARDEPROJEK
WAARDES VIR
WOELWATERS
is beskikbaar by
Die Dameskringkantoor
admin@dameskring.co.za

DK se Waardeprojekkomitee
beplan ‘n video-kompetisie
wat einde Januarie 2022
geloods gaan word. Ja, jy
het reg gelees.
VIDEO-KOMPETISIE
Inligting vir inskrywings volg
later.
Die vakansie is voor die
deur. Julle kan groot pret hê
en solank oefen.
Maak video’s – sommer op
jou selfoon, waar jy vir jou
kinders of kleinkinders stories uit die Waardes vir
Woelwaters / Morals for Minors lees. Maak video’s
waar jy saam met jou
kinders of kleinkinders aktiwiteite uit die handleidings
doen.
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Die Dameskring
HOOFKANTOOR
Erfenissentrum, Kantoor nr. 10,
Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA
Posbus 2655, Brooklyn Square,
Pretoria, 0075
Tel: 012 301 1761
079 515 0873
Faks: 086 416 4782
E-pos:
admin@dameskring.co.za

BANKREKENING
BESONDERHEDE:
Rekeningnaam:
Die Dameskring
Bank:
ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005
Internasionale Takkode:
ABSAZAJJ
Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062

Webtuiste:
www.dameskring.co.za

Verwysing:
Naam en van/ Taknaam/Taknommer

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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