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Uit die pen van die
PRESIDENT
Liewe Dameskringvriendin
Die Koraalboom se takke met botsels bloedrooi
blomme, op die punt van oopbars, is afgeëts teen
die winterblou Gautenglug. Vroegmiddag al begin
die dag soos laatmiddag lyk. Landswyd voel en
weet almal dat dit WINTER is. Net so wéét DKhartsvriendinne dat ons bloed, ondanks die koue,
warm klop – vir DK, vir ons Here, vir Afrikaans, vir
ons land, maar veral ook vir mekaar!
Op 7 Julie was Internasionale Sjokoladedag ’n
wonderlike verskoning om ’n blokkie of twee
soetigheid op jou tong te laat smelt, of ’n lekker
warm sjokoladedrankie as troos teen die winterkoue
te kon geniet. Indien jy die dag misgeloop het is
hierdie herinnering jou toestemming om dit nou nog
te vier.
Wêreldwyd vier mense op 30 Julie Internasionale
Vriendskapsdag.
Hierdie inisiatief was die
breinkind van Dr. Ramon Artemio Bracho tydens ’n
aandete met vriende in Puerto Pinasco, Paraguay.
Hieruit het die World Friendship Crusade tot stand
gekom, met die doel om ’n beter en mensliker
wêreld te skep d.m.v. vriendskap en goeie
betrekkinge tussen alle rasse en geloofsgroepe.
Die Verenigde Nasies het op 3 Mei 2011 besluit om
hierdie inisiatief te ondersteun en het 30 Julie
aangewys as Internasionale Vriendskapsdag.
By Die Dameskring vier ons elke dag
vriendskapsdag. Via ons Erekode sê ons telkens
vir mekaar:

Ek erken jou as geesgenoot
In my omgang met jou is ek bedagsaam, want ek
neem jou gevoelens in ag
Ek is simpatiek, want ek weet nie van al jou swaar
nie
Ek is verdraagsaam as jy dinge anders as ek doen
Want ek waardeer jou
Ek sal waak oor jou belange
Deel jou vreugde en leed met my, ek sal nie oordeel
nie
Ek erken jou vermoëns, wat myne baie keer oortref
Ek vertrou jou, want ek weet:
Ons twee glo in God Drie-Enig
Ons streef na die verheerliking van sy naam
Ons waak en werk – sy aan sy.

Ek lees C.J. Langenhoven se sêgoed oor
Vriendskap raak.
”Ware vriendskap is nie te koop nie, want
vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee.”
’n DK-vriendin géé met oorgawe!
Wat het Winter, Vriendskap en Sjokolade in
gemeen?
Uit al drie ervaar ek koestering, warmte om die hart,
soetigheid, omgee!
En juis dít illustreer vir my die wese van ons
Dameskring-vriendskap.
Warm hartsgroete
Elphi
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Belangrike datums
VIRTUELE BYEENKOMSTE

VIRTUELE TAKVERGADERINGS

Virtuele byeenkomste is kort en kragtige Zoomgeleenthede wat kwartaalliks deur verskeie kundige
sprekers aangebied word. Die onderwerpe word
spesifiek gekies om aan Die Dameskring se
doelstellings te voldoen. Hierdie byeenkomste het
ten doel om DK-lede te bemagtig en te verryk. Nielede kan ook genooi word.

Die vergaderings word maandeliks aangebied
waar lede wat nie by ’n tak kan inskakel nie,
dieselfde koestering kan ervaar as by ’n fisiese
takvergadering. Alle DK-kommunikasie geskied
deur e-posse en/of ’n WhatsApp-groep. Alle DKlede is welkom om die virtuele lede takvergaderings d.m.v. Zoom by te woon.

Kontak gerus die kantoor vir meer inligting.

Datums en temas vir die volgende vergaderings:

17 Augustus om 18:00 – Elize Parker (Joernalis,
Skrywer) praat oor Omgewingsjoernalistiek.

21 Julie 19:00 - Permakultuur: Die antwoord
tot verandering deur Dr. Kara-Lee Prinsloo

September – Ds. Gerrie van Deventer bied ’n reeks
oor die verloop van vier weke aan.

25 Augustus 19:00 – Inklusiwiteit en aanvaarding
deur Milan Murray en Chantel Griesel.
22 September 19:00 – Eet organies
20 Oktober 19:00 – Die ritme van die lewe:
seisoene en generasies

GEBIEDSKONFERENSIES
GEBIEDSKONFERENSIEDATUMS
Ons kan uitsien na die volgende gebiedskonferensies later in die jaar. Indien u in die omgewing is,
gaan kuier gerus saam met DK-vriendinne.
Hou gerus sosiale media dop vir meer inligting of
kontak die kantoor.
13 Augustus - Gebied 5: Vrystaat-Suid en
-Sentraal, asook Noord-Kaap Gebied 4. Die
konferensie vind plaas in Klisserville, Kimberley.
20 Augustus - Gebied 3: Oos-Kaap. Die
konferensie word in Gqeberha gehou.
3 September - Gebied 12: Gauteng-Suid. Die
Gautengers hou hulle konferensie in Alberton.
10 September - Gebied 1: Wes-Kaap. Die
konferensie word in Bettysbaai aangebied.

Klik op die skakel hieronder om meer van Milan
self te hoor.

17 September - Gebied 11: Gauteng-Noord, Brits,
Rustenburg, Swartruggens. Die konferensie vind
plaas in Faerie Glen, Pretoria.
29 Oktober - Gebied 2: Wes-Kaap. Die
Kapenaars hou hulle konferensie in die Paarl.

Milan Murray.mp4
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UB-lede waak en werk
UITVOERENDE BESTUUR
UB-lede het tydens die Junie UB-vergadering in
Pretoria, by Liezel van der Merwe, redakteur van
Intiem tydskrif en GrootFM-omroeper geleer hoe
om ligvoets veerkragtig te wees.
Liezel hanteer die volgende metodes:
1. Ambisie: Waarvan wil ek/DK meer hê? Wat is
my/ons droom?
2. Verwagting: Henry Ford het gesê: ”Of jy dink jy
kan en of jy dink jy kan nie, jy is in elke geval
reg.” (She thought she could and she did). Wat
het ons nodig? Watter gereedskap het ons nodig
om die doel te bereik?
3. Fokus: Breek doelwitte af in kleiner, makliker
doelwitte wat daagliks, weekliks, maandeliks en
jaarliks geëvalueer kan word.
4. Aksie: Mense dink hulle moet gemotiveerd wees
om oor te gaan tot aksie. Die teendeel is waar om te begin en aksie te neem bring motivering.
Kies vandag drie dinge wat jou nader gaan bring
aan jou droom.
5. Houding (Attitude): Begin hierdie dag in God se
naam. Sê vir jouself: ”Ek is opgewonde oor hierdie dag.” Sit die suurstofmasker eers op jouself
en dan op jou man en kinders, deur die volgende:
- Groei in jou geloof in God.
- Eet gesond.
- Liefdevolle verhoudings.
- Oefen gereeld.
- Slaap genoeg.
6. Omgewing: Maak my omgewing my gelukkig?
Wat het ek nodig vir ’n verandering in my
omgewing? Met wie moet ek myself omring?
Onthou jy word soos die vyf mense met wie jy
die meeste tyd spandeer.
Liezel sluit af met Fillipense 4:13 – ”Ek is tot alles in
staat deur Hom wat my krag gee.” Deur hierdie
veranderinge aan te bring, kan ek en jy ’n verskil in
baie vrouens se lewe maak. Soos Esther is jy gemaak vir ’n tyd soos nou.

Op die foto agter staan v.l.n.r.: Susan le Roux
(Limpopo), Stephani Venter (Vrystaat Gebied 6),
Donsie Kruger (Gauteng-Suid), Tanya Gerber
(Oos-Kaap Gebied 3), Karn Botha (Vrystaat Gebied
5), Karien Snyman (Administratiewe beampte),
Heléne Richter (Gauteng-Noord), Suzette Viljoen
(Mpumalanga), Karin Stoffberg (Gekoöpteerde lid).
Voor sit v.l.n.r.: Ilze Lammers (Wes-Kaap Gebied
1), Elphi Taljaard (DK-president), Liezel van der
Merwe (Intiem tydskrif), Marinda Schutte (OosKaap Gebied 13), Riana Conradie (Wes-Kaap Gebied 2).

Op die foto bo is Liezel van der Merwe van Intiem
tydskrif.
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UB-lede waak en werk
SOS-KONGRES
Vanaf 21 tot 23 Junie het Riana Conradie (UB-lid
van
Wes-Kaap
2)
en
Karien
Snyman
(Administratiewe Beampte) ’n stalletjie by die SOSKongres in Midrand beman. Hierdie was ’n gulde
geleentheid om DK en ook ons waardeprojek te
bemark. Ons eie Afrikaanse DK-plakkate vir die
klaskamermuur en Afrikaanse plakkers het groot
belangstelling gelok. Die Waardes vir Woelwatersen Morals for Minors-handleidings het ook groot
aftrek gekry.
Saam met ons DK-pamflette het ons ook DKlekkers, wat spesiaal verpak is vir die geleentheid,
uitgedeel. Karien het reeds belangstellendes in
kontak gebring met hul naaste DK-takke en ons
vertrou dat DK binnekort ’n paar ekstra vriendinne
ryker gaan word.

WêRELD LUISTERDAG
Wêreldwye Luisterdag is 18 Julie. Om goed te
luister is ’n kuns. Ons lewe bestaan daagliks uit
gesprekke. ŉ Gesprek is interaktiewe kommunikasie tussen twee of meer mense. ŉ Gesprek
vind in twee rigtings plaas. Die belangrikste van ŉ
gesprek is dat dit nie oor jou gaan nie, maar ook nie
oor die ander persoon nie. ŉ Monoloog in beide
rigtings is nie ŉ gesprek nie. Vind ŉ balans tussen
praat en luister in enige gesprek. Wees ’n goeie
luisteraar. Luister aandagtig na ’n persoon. Stel
opreg in ander belang. Deur te luister, leer jy iemand se hart en gedagtes ken. Die filosoof Zeno
van Citium (334-262 v.C.) het gesê ŉ mens het nie
verniet twee ore en een mond nie. Ons moet dus
meer luister as praat.
Wat kan jy doen om Luisterdag te vier? Luister na
ander, na mooi musiek, na die voëls in die natuur,
maar meer nog, luister na die Woord van die Here.
In Jeremia 9:20 staan: ”Vrouens, luister na die
Woord van die Here, neem alles in wat Hy sê.”
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Ontmoet ons DK-vriendinne van
NOORDWES
BRITS DAGBREEK

KLERKSDORP

Die gesamentlike bemarkingsgeleentheid vir Die
Dameskring en Brits Rusoord se nuwe hoësorgeenheid het op 16 Maart plaasgevind.
Daartydens het die UB-lid, Heléne Richter, en Bestuurder van die Rusoord, Truidie van Schalkwyk,
onderskeidelik opgetree.

Klerksdorptak is ’n entoesiastiese groep dames wat
elkeen op haar eie manier betrokke is by verskillende aspekte van die gemeenskap.
Ons bemark DK deur verskillende geleenthede te
skep - ons het ons voorgangers vereer tydens ’n
glansgeleentheid.
Die Waardeprojek was tydens verskillende
geleenthede aan die gemeenskap bekend gestel.
Onlangs het ons persone wat tydens die COVIDpandemie die gemeenskap gedien het, vereer.

’n Uitstalling is gemaak van Die Dameskring se
Granate, Klits Kletse en Waardeboeke. Dit is deur
Hanlie Schoeman bekendgestel. Dameskringlede
van die Glenstantiatak in Pretoria was ook gaste by
die gesellige oggendtee. Samesang met klavierbegeleiding deur Gerda Barnard het vir ’n vrolike
atmosfeer gesorg. Amy Pienaar het luister verleen
met haar voordragte.
Die Dameskring het al die inwoners van Rusoord
trakteer op eetgoed saam met hul tee.
Na die verrigtinge het belangstellendes ’n interessante, insiggewende toer deur die tehuis
meegemaak en sommige van die inwoners in hul
wooneenhede ontmoet.
Sedertdien is die sorgeenheid geopen en pasiënte
word reeds daar versorg.

Ons maandelikse byeenkomste is hoogtepunte en
ons gelukkige samesyn verryk ons almal.

Liesel

Barbara

Jossie

Tilla

Mientjie

Anna

Annamarie

Carle

Mariana

Edwa

Renate

Marleese

Marianne

Op die groepfoto sit v.l.n.r.: Antoinette Scholtz,
Petro Pretorius en Alma Jonker.
Agter staan v.l.n.r.:
Ella de Klerk, Hanlie
Schoeman, Marie de Ridder, Willie Scheepers,
Andri Fourie, Elize Jacobs.
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Ontmoet ons DK-vriendinne van
NOORDWES
STELLA
Op 28 Maart 1981 is Stellatak in Noordwes gestig.
Twee van die stigterslede maak vandag steeds deel
uit van die tak - tannie Annatjie Lamont en tannie
Rina Jacobs.
Na die verhuising van drie jarelange vriendinne
staan ons ledetal tans op sewe. Drie van ons lede
is ouer as 80 jaar en so was ons bevoorreg om tannie Norma Bester se 90ste verjaardag saam met
haar te vier. Die ouer lede se wysheid en positiewe
gesindheid is ’n groot pluspunt vir ons tak.
Binne die geborge ruimte van Die Dameskring en in
gehoorsaamheid aan ons Christelike roeping help
ons mekaar om ligvoets veerkragtig te leef.
* Omdat ons besef hoe geseënd ons is, leef ons
positief en dankbaar.
* Om na ’n terugslag terug te bons, is ’n bewys van
hoe nodig ons mekaar het. Daarom is ons bereid
om hulp te aanvaar of selfs daarvoor te vra.
* Ons leef voluit en geniet alles wat vandag ons
bied.

Tannie Norma vier haar 90ste verjaardag.

Carpe Diem!

Op die foto agter staan v.l.n.r. Tina le Roux, Ansa
van Rensburg, Jeanne Vermaak, Annatjie Retief
(Besoeker), Linda de Klerk.
Voor sit v.l.n.r. Norma Bester, Annatjie Lamont,
Rina Jacobs.

Tannie Rina bederf ons met ’n Joodse ete tydens
ons Paastyd-vergadering.
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Takaktiwiteite
DK-TAKKE
PRETORIA WATERKLOOF AANDBLOM

CRESCITA

Waterkloof Aandblomtak het ŉ baie besondere
takbyeenkoms in Junie gehad. Brenda van Tree
Tags het met ons oor bome gesels. Sy het ons
bekendgestel aan ŉ paar bome: die Pronkverfbos,
Laventelboom, Bruidjie van die Bosveld, Kanabas
en Bloukappie.
Van die bome het pragtige
helderkleurige blomme en groei nie noodwendig
baie hoog nie. Brenda het baie moeite gedoen. Sy
het vir ons elkeen ŉ pakkie saamgestel met
aantekeninge, foto’s en pragtige kaartjies van
bome. Ons kon ook elkeen ons eie hangmandjie
met vetplantjies maak. Daar was die mooiste
plantjies om van te kies. Ons het gesellig verkeer
met heerlike eet- en drinkgoed. Wat ŉ voorreg om
ŉ DK-lid te wees!

Die Crescita Dameskringtak het op 23 Junie 2022
afskeid geneem van Freda de Coning. Sy en haar
eggenoot betree nou ’n nuwe fase in hul lewe en
ons vertrou dat hulle nog baie gelukkige jare in
Southbroom sal geniet. Freda is reeds meer as 20
jaar betrokke by Die Dameskring en het 12 jaar
gelede vanaf Brits by ons tak ingeskakel.
Sy het bewus geraak daarvan dat die Klipkerk in
Vereeniging, wat ’n kultuurhistoriese erfenisgebou
is, ’n groot behoefte het aan fondse om broodnodige herstelwerk te kan doen. Freda, in samewerking met Die Dameskringlede, het fondsinsamelings geïnisieer en deur middel van kore en
musiek sedert 2015 (met uitsluiting van 2020 en
2021) die mooi bedrag van R215 000 ingesamel.
In haar eie woorde: ”Wat my na die Klipkerk toe
getrek het, was die pragtige gebou met sy
loodglasvensters en sy besonderse orrel. Ek wou
graag my liefde vir orrel- en koormusiek met die
mense van die Vaaldriehoek deel. Wat ek wel by
die kerk aangetref het, is ’n groep pragtige mense
wat nie bakhand staan en wag dat dinge vir hulle
gedoen moet word nie. Hulle het net so hard
saamgewerk om van die musiekkonserte ’n sukses
te maak.”
Mag goedheid en guns jul vergesel op die
toekomspad, Freda. Ons gaan jou baie mis.

Op die foto bo is Marthie Herbst (links) wat namens
die taklede ’n afskeidsgeskenk aan
Freda de Coning oorhandig.
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Takaktiwiteite
DK-TAKKE
KIMBERLEY
”WORRY
WORMS”

WORMS”

WORD

”WARRIOR

In 2020 het Nerina van Zyl by ’n familielid van
Pretoria van die Worry Worm-projek gehoor. ’n
VLV-tak het vir haar graad R-klas elk ’n wurm gehekel. Nerina het die patroon in die hande gekry en
so het die worry worm sy koppie in die Noord-Kaap
uitgesteek. Duif Brand, ’n vriendin en voorsitter van
Die Dameskring Kimberleytak, het dadelik die wens
uitgespreek dat sy vir elke Gr. R-leerder by Laerskool Staats ’n wurmpie wou gee. Nerina het begin
hekel en sommer kort daarna het Elizabeth Conradieskool, ’n skool vir gestremde leerders, vir elke
leerder van gr. 1 tot 3 ’n wurmpie ontvang.
By Laerskool Staats se beginners redenaarskompetisie het elke sprekertjie ook ’n wurmpie ontvang
om hul bang hartjies te kalmeer. Die boodskap wat
daarmee saamgaan is dat jy net soos die wurmpie,
veilig is in God se hand en dat jy vir niks hoef bang
te wees nie. ”Moenie worry nie - God hou jou
veilig.” Este van der Merwe van die Caritas-projek
het van die ouetehuise in die Noord-Kaap betrokke
gekry en so het ons wurmpies van Hopetown en
Stella ontvang.

albei oorsee is, gee haar wurmpies name,
Janneman en Edrich, en so bid sy daagliks vir haar
seuns met die wurmpies in die hand. ’n Aspirantonderwyseres vra of sy die wurmpie kan
saamneem as sy vir ’n onderhoud moet gaan. ’n
Dogtertjie slaap saam met haar wurmpie en daar is
’n geween as hy tussen die komberse verdwyn!
Verspreiding vind tans in Kimberley en omgewing
plaas. Onlangs is Worry Worms in Douglas uitgedeel. ’n Dame uit Australië wat Douglas besoek
het, neem ’n paar wurmpies saam na Australië om
in hul organisasie Protective Behaviours, ’n NPO,
te gebruik. Volgende kwartaal kom Orania en
Hopetown onder andere aan die beurt. Kinders wat
vir terapiesessies by die Caritas-projek aanklop kry
ook Worry Worms.
Op hierdie stadium is 1265 wurmpies reeds versprei en die projek gaan met groot seën voort!

Die dames van Kimberleytak, veral Minette
Schneider en Antoinette Roos, help om wurmpies
te hekel, ander skenk wol of voorsien ogies. Sommer gou het ons uitgevind hoe terapeuties dit vir
onsself is!
Vandag word die Worry Worms by die Caritas-projekte by skole regoor die Noord-Kaap gebruik. Volgens haar is kinders baie getraumatiseer deur
probleme soos boeliegedrag. Caritas het ’n klein
kaartjie ontwerp waarin verduidelik word dat jou
krag in Jesus Christus lê en Hy altyd by jou is, maak
nie saak hoe groot ’n probleem is nie. In die proses
het die Worry Worms verander in Warrior Worms!

Nerina van Zyl, moeder van die wurmprojek.

Wonderlike stories word vertel! ’n Klein seuntjie in
Duif se klas gryp onmiddellik ’n bruinerige Wurmpie
en roep ”Pedro”! Dit is die naam van sy hondjie
wat gesterf het. Redenaartjies kry selfvertroue as
hulle met die wurmpie by die toespraakkaartjies in
hul hande kan praat. ’n Mamma wie se twee seuns
Die swart wurm met die spikkels is ”Pedro”.
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Takaktiwiteite
DK-TAKKE
DESPATCH MOSAïEK
Despatch Mosaïektak wou toesien dat die bejaardes in hul gemeenskap elkeen ’n snoesige
kombers teen die winterkoue het. Aneen de Jongh
en Lizaan Willemse het hierdie kombersies aan die
CMR oorhandig. Om dankie te sê vir die werk wat
die CMR-personeel doen, het hulle ook elkeen ’n
kniekombersie ontvang.

NUWE LEDE
BAIE WELKOM aan elke nuwe DK-vriendin. Ons
vertrou dat jy vele verrykende ervarings saam met
DK-vriendinne in jou tak sal geniet.
7576 Hanlie Scheepers
Noord-Kaap: Kuruman Die Oogtak
7577 Francette Gouws
Virtuele lid
7578 Amanda van Dyk
Wes-Kaap 1: Durbanville Bergsigtak
7579 Chantal Oelofse
Wes-Kaap 1: Durbanville Bergsigtak
7580 Lida Avenant
Wes-Kaap 1: Durbanville Bergsigtak
7581 Rina Grove
Wes-Kaap 1: Brackenfell Simfonietak

Op die foto bo is: Samantha Jacobs, Aneen de
Jongh en Nadine Schady (CMR kantoorhoof).

Op die foto bo is: Joslynn Hendriks en Samantha
Jacobs met die kombersies vir die kantoorpersoneel.

Op 23 Junie, tydens ’n virtuele takvergadering, het
Yolande van Tonder van Faerie Glentak in Pretoria
die voorreg gehad om haar dogter, Francette
Gouws van Umhlanga as DK-lid in te stel.
Francette se kleindogtertjie drome, om soos haar
ma ’n Dameskringlid te word, is bewaarheid.
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Nasionale projek
BEURSFONDS

DIE DAMESKRING BEURSFONDS
Tydens die Beraad van 2010 is besluit dat Die
Dameskring nie meer sal deelneem aan die
Rapport Onderwysfonds nie.
Die prosedure van die toekenning van die Rapport
Onderwysfonds het verander en Die Dameskring
sou voortaan nie meer deel van die komitee kon
uitmaak nie. Die jaarlikse DK-bydrae wat tot die
fonds gemaak is, was aansienlik. Die laaste bydrae
tot die ROF is tydens die 2010 Beraad gemaak en
Die Dameskring Beursfonds is tydens dieselfde
Beraad begin.
Daar word bepaal dat alle fondse wat gedurende
die spesifieke jaar ingevorder word, toegeken word
aan studente wat voldoen aan die Beursfonds se
kriteria. Dit beteken dat daar elke jaar van voor af
begin word om geld in die fonds te stort.
Die Uitvoerende Bestuur vra van elke lid om jaarliks
’n bedrag van R50.00 by te dra tot die Beursfonds.
HIERDIE BYDRAE TOT DIE BEURSFONDS IS
VRYWILLIG. Takke word ook aangemoedig om
fondsinsamelingsgeleenthede vir die Beursfonds te
reël.

BEURSFONDSAANSOEKVORMS VIR 2023 IS
NOU BESKIKBAAR BY DIE KANTOOR EN OOK
OP DIE SKAKELS HIERONDER.

BOEKGESPREKKE
Dit is vir ons aangenaam om die eerste twee, van
’n reeks, boekgesprekke met u te deel. Marinda
Schutte (UB-lid van Oos-Kaap13 en voorsitter van
die Granaatkomitee) gesels met Elias P. Nel en
Alwyn Uys. Ons bedank Lux Verbi wat die
opnames gedoen het. Hieronder is die skakels om
na die boekgesprekke te luister.
Die Jirre is my wagter deur Elias P. Nel.
Ongeskonde deur Alwyn Uys.

Bydraes moet hoofkantoor jaarliks voor die einde
van Augustus bereik om die Uitvoerende Bestuur in
staat te stel om die toekennings, asook die
beskikbare bedrag vir elke kandidaat, teen Oktober
af te handel.
Kriteria vir aansoeke om die Beursfonds word
jaarliks hersien en is vir insae aan elke DK-lid
beskikbaar. Slegs DK-lede, hul kinders of kleinkinders kan aansoek doen vir finansiële hulp deur die
Beursfonds. DK-verwantskap is egter nie van toepassing op gestremde studente wat wil aansoek
doen nie.
Aansoekvorms is by Die Dameskring se hoofkantoor beskikbaar en die sluitingsdatum is 30 September van elke jaar. Tydens die Uitvoerende Bestuursvergadering wat jaarliks in Oktober
plaasvind, doen die Bemarkings- en Projektekomitee die toekennings, waarna dit aan die
Uitvoerende Bestuur vir finale goedkeuring voorgelê word.
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DIE DAMESKRING

Kantoorure:

Erfenissentrum, Kantoor nr. 10,
Voortrekkermonumentterrein, Eeufeesweg,
Groenkloof,
PRETORIA

Maandae tot Donderdae 7:30 tot 16:00

Posbus 2655,
Brooklyn Square,
Pretoria,
0075
Tel: 012 301 1761
079 515 0873
E-pos:
admin@dameskring.co.za
Webtuiste:
www.dameskring.co.za

Vrydae 7:30 tot 14:00
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

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Die Dameskring
ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005
Lopende Rekeningnommer 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/Taknaam/Taknommer
Internasionale Takkode: ABSAZAJJ
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