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Briefie van Coreen...

Ons beleef ‘n pragtige herfs hierdie jaar. Die bome is
geklee in goudgeel tot rooibruin. Die berge is blou en die
hemel die blouste blou. Op hierdie windstil, sonnige dae
beleef ek God se kunswerk in die Skepping en wil ek elke
dag vashou. In hierdie mooi tyd het ons Paasfees gevier en
weer opnuut bewus geraak van Sy groot liefde vir ons. As
uitvloeisel van Paasfees kan ‘n mens nie anders as om
dankbaar vir elke dag se genade te wees nie.
Ek raak bewus van hoeveel binne Die Dameskring daar is
waarvoor ons dankbaar kan wees. Ons is soms so geneig
om alles as vanselfsprekend te aanvaar.
o Ek is dankbaar om deel te kan wees van
Christenvroue wat dieselfde missie en visie deel.
o Ek is dankbaar om aan ‘n organisasie te behoort
wat staan vir Christelike waardes.
o Ek is dankbaar vir elke vriendin binne Dameskring.
o Ek is dankbaar vir elke projek wat deur lede
geloods word. Julle doen wonderlike werk en leef
DK uit na buite.
o Ek is dankbaar vir elke lid wat ons taal leef en
opstaan vir die behoud van Afrikaans.
o Ek is dankbaar vir UB- lede wat passievol vir DK
werk.
o Ek is dankbaar vir Karien, ons administratiewe
beampte(vriendin) in die kantoor, wat hard werk
om DK op sy spoor te hou.
o My hart is seer oor elke lid wat bedank, maar
dankbaar dat hul paaie met DK gekruis het. Ek glo
ons saad is in hul lewens gesaai.

o

My beker loop oor vir elke nuweling in ons
binnekring.
o Ek is dankbaar vir elke vergadering wat my
vervuld huis toe stuur.
o Ek is ook dankbaar dat DK vir my ‘n grondgebied
skep waar ek ‘n bydrae kan lewer.
o Ek is dankbaar vir kultuurvennote wat so baie
doen vir Afrikaans en help bou aan die toekoms
van ons land.
o Ek is dankbaar dat ek president van so ‘n kosbare
kring vroue kan wees, want in ‘n kring is ons almal
gelyk en vat ons hande en staan ons sy aan sy.
My dankbaarheid strek verder as ek aan ons virtuele lede
dink. Julle is vir ons kosbaar en ons is dankbaar vir julle
lojaliteit teenoor ons kring daar waar julle nie deel kan
wees van ‘n tak nie. Ek hoop dit sal vir julle moontlik wees
om ‘n konferensie in die gebied waar julle woon, by te
woon.
My droom is om ons ledetal uit te brei na oorsee. Kontak
my of die kantoor as julle weet van ‘n vriendin, dogter, ma
of familielid wat oorsee bly. Ons wil graag kontak maak
en hul deel van Die Dameskring maak .
Die 12de Mei is Moedersdag. Ek wens vir elkeen van julle
‘n baie geseënde dag toe. Kom ons wees stil dankbaar
dat ons Vader ons die voorreg gegee het om hierdie
roeping op aarde te kan vervul of net vrou en ‘moeder ’
te kan wees vir wie ons nodig het.
In dankbaarheid gaan ons op die 19de Mei
kniel voor die Vader om dankie te sê vir ons
gesin en te bid vir ander wie se kringetjie
uitmekaar geval het.
Ek groet met ‘n dankbare hart.
Liefde tot volgende maand.
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TAKNUUS...

Dameskring Kuruman Die Oog besluit om Lt. Kol. Sakkie Pretorius, hoof Computer Forensic Investigation Unit van die
SAPD, na ons skole in Kuruman en Kathu te bring. Hy is ‘n kundige op die gevare van sosiale media en dit is vir ons belangrik
dat die ouers, kinders en onderwysers daarvan kennis dra om hulleself, hulle kinders en die leerlinge daarteen te beskerm.
Ek het vir seker agtergekom dat kinders so jonk as 10 jaar baie meer as ek van sosiale media weet! Die aanbieding was uitstekend
en so aangepas om elke groep te akkommodeer. Met elke aanbieding het ek weer iets nuuts gehoor. Hierdie slim en kundige man
met sy rustige manier waarop hy sy kennis oordra, kan ons beslis aanbeveel vir ander takke om ook so ‘n inisiatief by skole in hulle
omgewing aan te bied.

Vlnr: Omogolo Molaolwe, Valerie Musembwa, Lt.Kol. Sakkie Pretorius, Susan Hoon en Marina Landman Susan Hoon is
Dameskring Kuruman Die Oog se voorsitter, die kinders en Marina is van Sediba Academy.
Ander foto's: twee by 'n sessie vir die personeel van Laerskool Kuruman, een vir die kinders by Sediba Academy(kinders het blou
klere aan), sessie vir volwassenes in die kerk.

Helena Gregory (UB-lid: Noord-Kaap)
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Die Melkbaai tak het op 8 April hul maandelikse vergadering gehou en dit gekombineer met ‘n Paasete. Dit was
‘n spesiale geleentheid waartydens die Paasfees boodskap ook gedeel is.

Alisha de Lange
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Op 15 April het die Klerksdorp
geleentheid bygewoon.

tak ‘n oop vergadering gehou waarna gaste genooi was.

15 gaste het die

Tema: Dinge waaraan ek moet dink voordat ek gaan stem en ons spreker was Willie Lemmer ‘n
parlementslid in die vorige bedeling.

Onder andere bespreek hy:
Waarom is dit belangrik om te gaan stem
Hoe om na politieke partye te kyk
Hoe om te besluit waar om jou kruisie te trek
Natuurlik volg ‘n lewendige bespreking en vrae sessie. Ons voel meer bemagtig om ons kruisie te gaan trek op 8
Mei.

By ons laaste takvergadering van
ingestel en 'n virtuele lid omgeskakel na aktiewe lid.

het ons 2 nuwe lede

Op die foto is vlnr Marlien Botha, Marietjie van der Merwe, Riana Viljoen en Alita Rose (tak voorsitter)
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het die 10 de April tydens hulle takvergadering

noodhulp geleer.

Dit het gehandel oor gemeenskap noodhulp. Ons het geleer hoe om jouself te bemagtig en noodhulp toe te pas tot die
ambulans of ander hulp opdaag. Dit was oopgestel vir persone wat ver uit dorpe en op die platteland woon.

6

Magdie de Kock, DK-lid van Heidelberg
Suikerbosrand-tak, ontvang gelukwense saam met ‘n
ruiker van Die Dameskring. Ons is supertrots op hierdie DKlid wat ook in ons geledere alreeds op baie gebiede haar staal
gewys het.
Magdie het Suid-Afrika se vaandel hoog gedra toe sy vroeg in
April as wêreldpresident van die Wêreldbond van
Plattelandse Vroue aangewys is.
Di’s die eerste keer in die organisasie se 90 jarige bestaan dat
iemand uit Afrika hierdie posisie beklee.
Maroela Media berig: Deur die plaaslike Vrouelandbouunie (VLU) en Die Dameskring se affiliasie met hierdie
wêreldwye vroueorganisasie, kon Magdie die hoogste sport
bereik. Die ACWW waarna in Afrikaans nie-amptelik as die
Wêreldbond van Plattelandse Vroue verwys word, het meer
as 10 miljoen lede oor die wêreld heen en werk in 87 lande vir
die opheffing van vroue en kinders. Dit is ook lid van die
Verenigde Nasies.
Magdie is by die driejaarlikse konferensie, wat vanjaar in
Australië aangebied is, tot wêreldpresident verkies. In die
hoedanigheid gaan sy vir die volgende drie jaar die beelddraer
en segspersoon van die organisasie wees.
“Ek is diep onder die indruk van die groot
verantwoordelikheid, maar ook baie bewus daarvan dat ons Hemelse Vader my sal toerus met Sy wysheid en seën
om hierdie taak te verrig.
Die Wêreldbond van Plattelandse Vroue bemagtig vroue en gemeenskappe wêreldwyd deur verdienstelike
projekte te identifiseer en finansier.
Magdie verduidelik dat vroue se basiese behoeftes wêreldwyd dieselfde is. Hierdie gemeenskaplike behoeftes
behoort ons saam te snoer om ons unieke rol as vrou te omarm en uit te leef.
Sy beplan om die dinamika en waardestelsel wat uniek aan Suid-Afrikaanse vroue is, op die wêrledverhoog ten
toon te stel.
Die omstandighede van Suid-Afrikaanse vroue noop ons om op verskeie terreine te werk en te beweeg, wat ‘n baie
groot verantwoordelikheid op ons plaas. Ons sterk waardestelsel stel ons egter in staat om met waagmoed enige
omstandighede te trotseer.

Ons splinternuwe webwerf is beslis 'n werklikheid binne die volgende maand.
Hou dit dop en raak saam met ons opgewonde!
Stuur asseblief foto's met 'n kort beskrywing aan Hoofkantoor,
vir plasing op ons gesigblad, webwerf en Klits Klets.
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Di’s 13 April 2019……….. Dameskring op Bethlehem is genooi …………
vir JUKSKEI !!!
Net een weet hoe om te speel.
Ons speel by ‘n informele kultuurbyeenkoms teen die Rapportryersen ATKV-spanne. Maar speel het ons…. Met ons uitkenning en al.
Andre Swart, Connie van Niekerk en Sophia Herman speel, met
Helena Kriel as ons Pom-pom-pop! Dawie van Niekerk (oud-lid,
Linda se man) moes help span volmaak. En daar tree ons as
wenners uit die stryd.
DANKIE VRIENDINNE.

Winie le Roux DK-lid van

het namens Die Dameskring die DAK
Netwerk Konferensie gaan bywoon. Sy doen soos volg verslag: Dit was 'n voorreg om bg. Konferensie
'Waarheid en Versoening oor Afrikaans' in Pinelands,Kaapstad namens Dameskring te kon bywoon.
Op Dinsdag 16 April tydens ons DK Kleinmond takvergadering het ek kortliks daaroor terugvoer gegee. Op
hierdie konferensie wat deur ongeveer 65 persone bygewoon is, is sommige van my insigte bevestig, terwyl nuwes
bygevoeg is.
Hanlie Visser, UB lid Weskaap 1, het daardie oggend by ons tak gekuier. Lees meer oor die DAK Netwerk se
doel en missie, asook ‘n koerantberig oor die Kongres in Die Burger by www.daknetwerk.com
Mag daar toenemend op raakpunte t.o.v. Afrikaans gefokus word sodat verskeie bestaande, maar ook nuwe
netwerke, toenemend kan skakel en groei !
8

Elize Muller, UB-lid van Oos-Kaap 1 vertel van haar heerlike verrassing toe sy by hul takvergadering in

Port Elizabeth, Saffier opdaag. Die tafels was pragtig versier met ‘n Paas-tema en heerlike eetgoed.
saamgekuier rondom die Paasboodskap en weer op nuut bewus geword van God se grootheid.

Vriendinne het
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7451

Mariette Wille

Gauteng-Suid

Johannesburg Aasvoëlkop

7452

Liezel Loock

Gauteng-Noord

Pretoria Faerie Glen

7453

Marietjie van der Merwe Limpopo

Nylstroom Olienhout

7454

Kerrie-Anne Swanepoel

Oos-Kaap 2

Burgersdorp

7455

Marlien Botha

Limpopo

Nylstroom Olienhout

7456

Johanna Taute

Gauteng-Suid

Crescita

7457

Marietta van Wyk

Gauteng-Suid

Crescita

7458

Catherine Jansen van
Rensburg

Wes-Kaap 1

Mosselbaai Seemeeukring

7459

Sandra Nortje

Limpopo

Vaalwater

7460

Bianca Vogt

Limpopo

Vaalwater

7461

Hanlie Visagie

Vrystaat

Senekal

7462

Louise Currie

Natal

Dundee

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar
met elke DK aktiwiteit.
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Ons wil in hierdie uitgawe beklemtoon hoe belangrik ons virtuele lede vir Die Dameskring is. Al is dit nie vir
u huidiglik moontlik om takvergaderings en -aktiwiteite by te woon nie, wil ons steeds met u kontak hou.
Daarom wil ons u graag nooi om spesiale geleenthede en veral Gebiedskonferensies by te woon, soos dit
vir u moontlik is. Indien u iets spesiaal het om met ons te deel of ‘n getuienis, wat ons in die nuusbrief
kan plaas, is u baie welkom om dit na die kantoor te e-pos voor die laaste dag van die maand.
Dit is altyd vir ons verblydend om virtuele lede weer by ‘n tak te verwelkom, en daarom plaas ons graag
die name van die volgende lede wat die afgelope paar maande weer ‘n vaste DK tuiste gevind het. Ons
gebed is dat u elke takvergadering vervullend sal ervaar en weer saam met nuwe DK vriendinne ‘n verskil
maak in u gemeenskap.

Riana Viljoen, voorheen virtuele lid het weer ‘n tuiste gevind by Nylstroom Olienhout-tak.
Thea van Rooyen het ook weer haar voete gevind by Pretoria Faerie Glen-tak, na haar verhuising.
Lana van Niekerk skakel by Stand Helderberg in.
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Die Dameskring van Suid-Afrika het ‘n behoefte om ‘n

aan te
kondig. Dit sal plaasvind op
. Ons is van mening dat dit wonderlik sal wees
as almal in Suid-Afrika saam met ons kan hande vat op hierdie dag. Gemeentes kan eie inisiatief
gebruik hoe hulle dit wil doen. Die Dameskring glo dat as families weer saam begin bid, daar heling
sal kom.
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BEEïNDIG GESINSGEWELD
“Elke man se grootste vrees is om in die tronk te beland en verkrag te word, vroue en kinders leef elke dag met die vrees.”
Liewe Vriendin,
Vandag het ek die onbenydenswaardige voorreg om ‘n baie aktuele saak onder ons elkeen se aandag te bring.
DK Hoofbestuur 2019 wil die Geweld teen Vroue en Kinders beveg saam met elke vrou en kind oor die hele wêreld. Die saak lê
dalk vir party nie net na aan ons hart nie maar ook na aan ons lyf. Ek gaan ‘n paar statistieke noem maar die groot kwessie vir
my is:
1. Hoe kan ek as DK lid en Burger van my dorp en land ‘n verskil maak?
2. Wat is die regte ding om te doen?
Die feite op die tafel is soos volg:
Ons het een van die hoogste voorkomste van gesinsgeweld ter wêreld. Statistiek SA se Demographic and Health Survey vir
2016 dui aan dat een uit elke vyf Suid-Afrikaanse vroue van tussen 18 en 24 jaar al fisiese mishandeling deur ʼn lewensmaat
ondervind het. In minstens 46% van die gevalle mishandel die betrokke mans ook die kinders wat by die vrou bly. Die
oorsig toon dat 17% van jonger vroue tussen die ouderdomme van 18 en 24 jaar al deur ʼn lewensmaat mishandel is.

Geweld kom in verskeie vorms voor maar die vraag aan elkeen van ons moet wees: ” Wat kan ek doen om te help?”
•
•
•

Moenie kritiseer nie – al is dit haar geliefde, dit kan lei tot erger geweld.
Stel ‘n werkbare plan op om weg te kom.
Kry die gereg aan die slagoffer se kant
Wat laasgenoemde betref is die doel van my skrywe om elke DK-lid toe te rus met inligting oor stelsels wat ons regering
reeds in plek het soos uiteengesit in die inligtingstuk wat deur die SAP versprei word. Gaan kyk gerus by
www.justice.gov.za
Ons polisiestasies het hulp van vrywilligers nodig in hul hantering van die dames en kinders. Kom ons raak betrokke en wees
daar vir ons medelandburgers.
Baie belangrik:

Mans kan ook slagoffers van geweld wees.
Hanteer enige inligting rakende so ‘n sensitiewe saak BAIE vertroulik.

Vriendelike DK groete
Hanlie Visser (Wes-Kaap 1)
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Gauteng-Suid
Aasvoëlkop-tak
bied die volgende
fondsinsamelingsgeleentheid aan.
Kontakbesonderhede:
Elphi Taljaard – 11i@tortilis.co.za,
083-677-1118
Martinette Kritzinger –
mjkritz@gmail.com,
082-789-1232

25 – 26 September 2020
In Port Elizabeth
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PROJEKTE
:

BEURSFONDS

Dankie vir elke tak en elke lid se getroue bydrae.
Maak erns met julle Beursfondsbydraes in 2019!
Dit verlig nood, bied
kinders.

geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring

In 2020 wil Dameskring ook graag ‘n gestremde persoon help om sy/haar drome te
verwesenlik.

die gansveers

2019/2020 BEURSFONDS DOELWIT = 7 studente @ R10 000.00 elk
Beursfonds aansoeke vir 2020 open op 1

Julie 2019 en die sluitingsdatum is 30 September 2019.

Aansoekvorms sal by Hoofkantoor beskikbaar wees.

aan die volgende takke wat reeds bydraes tot die Beursfonds gegee het. Julle gaan gewis ‘n
groot verskil maak in ‘n paar studente se lewens.
Wes-Kaap 1
Oos-Kaap 1

Noord-Kaap
Vrystaat N/O
Vrystaat Sentr/S

-

-

Kannaland
Louisa Meyburgh
Baakensvallei
Laventel
Kimberley
Riebeeckstad
Leliehoek
Adelpha

Noord-Wes

-

Stella
Swartruggens

Gauteng-Noord -

Grietjie
Faerie Glen

Gauteng-Suid

Protea
Aasvoëlkop

-
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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 tweede uitgawe vir 2019 is in voorbereiding. Baie
dankie aan die takke wat verlede jaar reeds hulle borgskappe
gefinaliseer het.
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.
Bydraes vir die laaste uitgawe vir 2019 moet ons teen 3 September 2019 bereik.
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 Aucklandpark
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy

IETS OM NA UIT TE SIEN
Die volgende Granaat gaan die volgende temas bevat:
1.
2.
3.
4.

Het die kerk nog bestaansreg?
Grootouers as hoofversorgers.
Natuurregte
Die estetiese in SA - is dit ‘n luuksheid of ‘n noodsaaklikheid?
Jeugdag, Vrouedag, Erfenisdag, Taaldag

Dameskring staan vir bemagtiging:
Gebruik asb. die Granaat Tema’s in jul Takvergaderings om dames te bemagtig met
inligting en kennis.

16

Waardes vir Woelwaters is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.
Bestel gerus jul kopie(ë) by admin@dameskring.co.za
@ R180.00 per eksemplaar
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Werkswinkel aangebied deur:
Marda Oosthuysen
as ‘n PROJEK van Die Dameskring.
U gaan leer, en toegerus word hoe om
etiese WAARDES soos:
geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid,
burgerskap, fluksheid en dankbaarheid
by die voorskoolse kind vas te lê.
INHOUD van die Werkwinkel
•
•
•
•
•

Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling
Dissipline;
Verhoudings;
Moraliteit;
Geestelike erflating

Stuur asb. julle foto’s, video’s en voortdurende nuusbrokkies van gebeurtenisse in jou tak en jou omgewing
Ons kort dringend goeie gehalte foto’s om ons Webblad ‘Dameskring’ te laat lyk.
Voorstel: Stel persone in jou tak aan vir Sosiale Media, wat hou van foto’s neem en kreatief is met die pen.
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2019/20 Takheffing
(vanaf 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020)

Die Uitvoerende Bestuur
het die verhoging van Takheffings soos volg goedgekeur:
Dames bo 70 jaar (of wat sewentig word voor 2020/02/28) =

R250.00 per jaar
***
Dames onder 70 jaar
=

R500.00 per jaar
Die sperdatum vir die oorbetaling van takheffings was 30 April 2019.

Maak asseblief erns daarmee!

Takbesture moet asseblief verseker dat alle takheffings
teen 30 April 2019 aan Hoofkantoor oorbetaal is.

Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te
stuur na admin@dameskring.co.za
Verwysing:Taknommer/Taknaam/Lidnommer
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...
BOEKRESENSIE – BOEKE-UITDAGING
In die eerste Klitsklets-resensie van die jaar het ek gesê dat ek so ‘n klein bietjie gaan afwyk van die gewone resensie en
die jaar begin met ‘n interessante uitdaging. Ons is bevoorreg om geskenkboeke van NB-uitgewers te kan ontvang (wat
CUM-boeke insluit) en is dankbaar om lees en boeke so te kan bevorder. Die boeke wat geresenseer gaan word, is dus
nuwe boeke wat deur hulle deur die jaar uitgegee word. Ek gaan my resensies egter ‘n bietjie van ‘n kinkel in die kabel gee
met ‘n uitdaging aan elke leser.
DIE UITDAGING
Die resensies gaan volgens ‘n bepaalde “tema” gedoen word, wat ek hierna gaan uiteensit. Julle uitdaging is om by hierdie
tien temas te hou en moontlik ekstra of ander boeke volgens hierdie temas te lees. Die doel hiervan is om ons te dwing om
bietjie wyer te lees en ‘n verskeidenheid genres te lees. Dit verryk jou leeservaring om ‘n bietjie uit jou gemaksone te
beweeg.
TEMAS
1. ‘n Boek geskryf deur ‘n vroulike skrywer
2. ‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel
3. ‘n Nie-fiksie boek
4. ‘n Boek gebaseer op ‘n ware verhaal
5. ‘n Boek wat ‘n vriend/in aanbeveel het
6. ‘n Bekende skrywer se eerste boek
7. ‘n Boek met net een woord as titel
8. ‘n Boek geskryf deur ‘n skrywer jonger as 30 jaar
9. ‘n Boek met ‘n skrywer wie se voorletters (enige voorletters) dieselfde as jou naam se eerste letter is
10. ‘n Boek gekies net vir die treffende voorblad
Hierdie temas gaan nie noodwendig in hierdie volgorde gedoen word nie, maar al tien gaan in die volgende tien Klitskletse
geresenseer word. Ek hoop al die lesers aanvaar die uitdaging - en lekker lees vir die volgende jaar!
Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2)

BOEKWENNERS VAN
Wenner van die boek: DIE TROEBEL TYD deur Ingrid Winterbach Wenner van die CUM Uitgewer-boek: Bevryding van angs en bekommernis deur topverkoper-outeur Bruce
Wilkinson -
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RESENSIE: DIE VEREVROU deur JAN VAN TONDER
OOR WOESTYNE EN KONTINENTE HEEN
Hierdie roman vorm deel van ons leesuitdaging. Die vorige maande het ons nou gekyk na ‘n skrywer se eerste boek
(Breytenbach se gedigte) en daarna ‘n boek deur ‘n vroulike skrywer (Ingrid Winterbach se Die Troebel Tyd). Hierdie
maand kyk ons na die tema: ‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel. Hierdie roman speel nie net in ‘n ander land af
nie, maar ook in Suid-Afrika, maar dele daarvan speel af in Algerië en Frankryk.
Hierdie roman is geïnspireer deur ‘n karakter waarmee die skrywer, Jan van Tonder, werklik te doen gehad het. In
1997 het hy in Oudtshoorn by die meesterpluimbereider, die eksentrieke mademoiselle Luisa Pappalardo gaan
aanklop. Die buurvrou het hom ingelig dat sy klaar is met vere, ‘n feit wat hy gelate aanvaar. Twee dae later het sy
haarself voor die stukkie gras by die polisiekantoor doodgeskiet. Van toe af spook die karakter by die skrywer, maar
die roman wat uiteindelik gestalte gekry het, is nie ‘n biografiese vertellling van die vrou se verhaal nie, maar wel die
uitvloeisel van die idee wat daardie dag in sy kop posgevat het. Hy het na ‘n lang worsteling met die storie besluit
om nie ‘n biografiese roman te skryf nie, maar wel ‘n storie.
Die roman handel oor die lewe van die hoofkarakter, Liora Papalato, wat in Algerië op ‘n volstruisplaas grootgeword
het. Die pluimery, waar die pragtigste modeprodukte van die mooiste vere gemaak word, is die belangrikste deel
van hierdie plaas. Later, met die gruwelike Algerynse burgeroorlog vlug hulle na Frankryk, maar later keer sy terug
na die kern van die verebedryf in Afrika, na Oudtshoorn. Hierdie verhaal neem die leser op ‘n reis deur lande en
kontinente, maar die element wat alles saambind, is die wonder van die perfekte volstruisveer. Liora keer na byna
dertig jaar in Frankryk terug na Afrika, maar nie na Algerië waar sy grootgeword het nie, maar na Oudtshoorn, die
geliefde tuisdorp van haar oom Moshe - wat na haar verwys as sy engeltjie en wat die leser vermoed moontlik haar
biologiese pa kan wees. Met haar terugkeer maak sy op ‘n besondere manier kennis met Candice, wat haar bestaan
maak uit die verkoop van vereprodukte in Oudtshoorn, waar sy op stelte rondbeweeg. Hulle oomblik van
kennismaking, agter ‘n verewaaier, skep ‘n besondere oomblik van kontak in die roman. Die twee vroue se stories
loop parallel, maar die een oomblik waar hulle paaie kruis, gee aan die leser die insig in albei se lewens. Hulle
lewens is duisende kilometers van mekaar verwyder, maar die simboliek bind hulle aan mekaar.
Soos Liora se skoppelmaai vir haar ‘n instrument van vryheid was, ‘n ontvlugting van haar pa en die onrus in Algerië,
so is Candice se stelte die simbool van haar behoefte om bo die dorp uit te styg en te ontvlug, maar wat haar ook
geanker hou in die dorp, sy mense en die aktiwiteite. Vere is vir elkeen hul bron van inkomste, maar ook die
simbool van hul onafhanklikheid en afhanklikheid - terselfdertyd. Die ander karakters in die roman verskyn en
verdwyn soos ‘n rolprent met ‘n verskeidenheid karakters wat verbyglip, maar nie een karakter los ‘n blywende
indruk nie en die leser besef goed dat hierdie twee hoofkarakters die enige sentrale karakters in hierdie roman is.
Die storielyn vorm dan ook hierdie selfde patroon. Die leser se aandag word afgetrek deur ‘n verskeidenheid
tonele: sommige beeldskone beskrywings, ander gewelddadige tonele of eksplisiete beskrywings van seks en veral
die vroulike anatomie. Al hierdie elemente lyk op die oog af of dit belangrik sou kon wees, maar op die ou end
besef die leser dat slegs die twee vroue se stories werklik van belang is. Jan van Tonder is ‘n meesterlike beskrywer
van die omgewing en die leser kan die atmosfeer as’t ware deur hierdie beskrywings aanvoel. Dit is nie ‘n maklike
boek om te lees nie, maar die verskuiwing van omgewings maak dit interessant genoeg om die leser se aandag te
behou.
Die sentrale tema van hierdie roman is die kontras tussen skoonheid en geweld en die manier waarop die karakters,
asook die lesers, in hulle lewe daarmee gekonfronteer word. Die volstruisvere is die simbool van skoonheid en die
soeke na die perfekte veer om ‘n pragtige artikel te skep, terwyl die wêreld om hulle in anargie verval. Dit laat ‘n
mens onwillekeurig wonder of ons nie ook soos volstruise ons koppe in die sand steek en nie die geweld waarmee
ons daagliks gekonfronteer word, wil aanskou nie. Hierdie boek gaan definitief ‘n bietjie meer werk van die leser
vat, maar die storie is interessant, die karakters is uniek en dis die moeite werd om ‘n bietjie uit jou gemaksone te
beweeg.
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Breek vry van jou verlede deur H. Norman Wright (CUM Boeke)
Dit gebeur so dikwels dat mense teruggehou word deur iets wat in hulle
verlede gebeur het; deur ’n traumatiese ervaring of seerkry wat hulle net nie
kan vergeet nie. Dit verhoed dat hulle waarlik vry en oorwonne kan leef.
Bekende en gerespekteerde berader H. Norman Wright help lesers met
Breek vry van jou verlede om werklik eens en vir altyd hulle verlede oor
te gee aan God. Hy help lesers om hulle toekoms terug te neem deur

•
•
•
•
•

hulle herinneringe te sorteer
seerkry uit die verlede te identifiseer
vorige trauma te verwerk
oor verliese uit hulle verlede te treur
die ewige vryheid in Christus vir hulleself op te eis
Breek vry van jou verlede bied leiding om genesing te ervaar van
trauma, verlies en teleurstellings, en voluit te leef in hoop en vreugde.
H. Norman Wright help mense om hulle verhoudings te verbeter,
hartseer te verwerk en tragedie te hanteer deur middel van berading,
boeke, seminare en ’n traumaspan in die VSA. Hy het al meer as 90
boeke geskryf. Norman en sy vrou, Tess, geniet hulle kinders,
kleinkinders, verskeie troeteldiere en visvang. www.hnormanwright.com

Wedstrydvraag om die CUM Uitgewer boek TE WEN: Breek vry van jou verlede deur H. Norman Wright
(CUM Boeke)
* Hoe help die skrywer lesers om hulle toekoms terug te neem?

Wedstrydvraag om die boek: DIE VEREVROU deur JAN VAN TONDER te wen:
* Wat is die sentrale tema van hierdie roman?

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za
BAIE DANKIE AAN CUM UITGEWERS VIR DIE PRAGTIGE BOEK WAT HIERDIE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD

Sommer net ‘n ekstra boek om te lees –
gepas vir ons Nasionale gebedsdag vir gesinne.
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is huidiglik by die
kantoor beskikbaar, totdat ons
weer in werking tree. Om take te vergemaklik
in die kantoor en belangrike en korrekte inligting by al die betrokke partye uit te kry, wil ons graag die
volgende prosedure bevestig:
Alle
moet eers deur die takvoorsitter geteken word, waarna sy seker maak al die inligting is korrek,
voordat sy dit aan die UB-lid stuur vir haar verslag. Die UB-lid kontroleer die vorm en stuur dit dan na die
kantoor.
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Ons vriende en vennote...
MentorVennoot
Mentorvennoot se visie en doelstelling is om vir die leerders in SA skole blootstelling help gee aan die beginsels van
ENTREPRENEURSKAP, sodat dit as `n realistiese moontlikheid vir`n loopbaan oorweeg en gekies kan word
Lees meer oor Mentorvennoot se programme op www.mentorvennoot.com
1 Snapspel(Simulasie spel oor Entrepreneurskap)
2 Mentorvennoot Verenigings(MVV)
3 Entrepreneurklubs
4 Entrepreneurkompetisie
5 Onderwysersforum
6 Leierskapontwikkeling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kennisgewing:
Maandag 13 Mei om 18:30 tree Marnus Broodryk baie bekende Entrepreneur by ons wenskool, Hoërskool Oos Moot van
2018 op. Kontak Mentorvennoot by onderstaande epos vir inligting of Marius Joubert oor die geleentheid van 13 Mei by :
marius@schoolsolutions.co.za
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakbesonderhede: Kobus van den Bergh info@mentorvennoot.co.za

ATKV
Solidariteit – Helpende Hand

Rapportryersbeweging
Afrikaanse Taalraad

CUM Boeke

NB Uitgewers

VRA
Afrikanerbond
Stafie Pelser
Tiaan van Dyk
DIE VOORTREKKERMONUMENT

Afrikaanse Taalraad

ACWW
Johan van Zyl
Marekyn Kruger-Evert
Afrikaans.com

Vriende van Afrikaans
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FAK VEREER STEVE HOFMEYR
Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) gaan Steve Hofmeyr vir sy reusebydrae tot Afrikaanse musiek oor ’n
tydperk van dertig jaar vereer.
Hofmeyr gaan in September tydens ’n konsert in Pretoria met die FAK Prestige-toekenning vir besondere kultuurprestasie
vereer word, waar hy en verskeie ander kunstenaars van sy liedjies ook sal sing.
Dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, sê Hofmeyr het sedert die laat tagtigjare ’n huishoudelike naam in SuidAfrika geword met sy rol in die televisiereeks, en latere rolprent Agter elke man.
“Die FAK is van mening dat ’n kunstenaar se persoonlike standpunte wat deur sommige as omstrede ervaar mag word, geen
rede is om nie erkenning te gee en dankie te sê waar dit hom toekom nie. Dit is vanjaar presies dertig jaar sedert Steve in
1989 sy eerste musiekalbum bekendgestel het. Sedertdien het Steve oor drie dekades diep spore in die musiekbedryf getrap
met meer as 15 Afrikaanse albums, waarvan vele platinum-status bereik het.”
Langner sê die FAK het veral groot waardering vir die erkenning wat Steve met sy Toeka-CD’s ook aan ander kunstenaars
gegee het, ongeag of hy met hulle persoonlike oortuigings saamgestem het of nie.
“Dit sal jammer wees as individue en organisasies se voorskriftelike politieke agendas die rede is waarom die FAK nie vir Steve
erkenning mag gee vir sy werk ten bate van Afrikaanse musiek oor dekades nie. Steve is ’n reus in die Afrikaanse musiekbedryf
en met goeie rede een van die gewildste Afrikaanse sangers tot op hede.”
In die 2012 FAK-Sangbundel, wat in 2016 herdruk is, is van Hofmeyr se gewildste liedjies soos “Pampoen”, “Agter elke man”,
“Ek ken jou soms”, “Kaapse draai”, “Kyk hoe lyk ons nou” en “Trein na Margate” opgeneem. Steve het ook in sewe Afrikaanse
rolprente en verskeie verhoogproduksies opgetree.
Die FAK gee sedert 1937 erkenning aan Afrikaanse kunstenaars toe die eerste FAK-Sangbundel bekendgestel is. Die afgelope
paar jaar het die FAK erkenning aan verskeie Afrikaanse kunstenaars gegee wat sedert die tagtigerjare ’n reuse bydrae
gelewer het in die ontwikkeling van Afrikaanse musiek.
Hofmeyr is sedert 1986 in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, waar hy 30 CD’s in Afrikaans en Engels sedert 1989 uitgereik en
in 10 rolprente gespeel het. Hy het al meer as 200 Afrikaanse liedjies, waaronder vir homself en verskeie ander kunstenaars,
geskryf en opgeneem, 10 boeke gepubliseer, in verskeie dramaproduksies en sepies soos Agter elke man, Egoli en 7de Laan
opgetree.
Hy sê oor die FAK-toekenning: “Die FAK is vir my die gom wat ’n dinamiese volkie aanmekaar hou. Sy speel haar rol as
gemeenskaplike faktor al vir 90 jaar. Ons het haar nou nodig, meer as ooit.”
Die datum, plek van die konsert en lys van ander deelnemende kunstenaars sal nader aan die tyd bekendgemaak word.

Erfenisstigting
Eerste EBB-voorsittersforum reuse-sukses
Die eerste Voorsittersforum is op 15 Maart in Pretoria gehou, en ons was verras dat 13 verteenwoordigers
van EBB-komitees van oor die hele land dit bygewoon het. Daar was selfs twee lede van die EBB-komitee
van Alexandria in die Oos-Kaap! Tydens die werkswinkel het die besoekers meer geleer oor die
werksaamhede van die Erfenisstigting, erfeniswetgewing, navorsing en die argief. Lede het ook terugvoer
gegee oor die komitees se projekte, en almal het dit vreeslik geniet om mekaar te ontmoet en idees uit te
ruil.
Die volgende werkswinkel by Drakensville in die Drakensberg word beplan vir 7 Junie 2019.
Belangstellendes kan navraag doen by Riana Mulder: museum@es.org.za.
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Mei 2019

◄ April

Sondag

5

Maandag

6

Sinodale Bid- en
Dankdag (Kaap)

Dinsdag

June ►

Woensdag

Donderdag

1

2

WERKERSDAG

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

Vrydag

Saterdag

3

4

9

10

11

15

16

17

18

INTERNASIONALE

Rustenburg
Adelpha
Takvergadering

24

25

7

8
Coenie de Villiers STEMDAG
Konsert,
Aasvoëlkop-tak

Arbeid Sondag

12

13

MOEDERSDAG

Mentorvennoot
Pretoria, GrietjieEntrepeneursaand
takvergadering
Oos-Moot Hoërskool

14

GESINSDAG

Internasionale
Museumweek

19

20

21

22

Rustenburg
Adelpha
Uitstappie

BIDDAG VIR
GESINNE
Klipkerk
Musiekkonsert
Aasvoëlkop-tak
26
27
Elize Muller
verjaar

23

28

29

30

31

HEMELVAART

REPUBLIEKWORDING

Inligting vir Junie
Durbanville
KlitsKlets na
Fynbos
kantoor
Beplanningsverg
adering
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Junie 2019

◄ May

Sondag

Maandag

Dinsdag

July ►

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

4

5
Wêreld
omgewingsdag

9

10

11

12

Jeugdag
Vadersdag

17
Publieke
vakansiedag

18

24

25

19

Biddag vir
alkoholiste en
verslaafdes

8

Durbanville
Fynbos
Uitstappie

Dagbestuurs
vergadering

Wêreld Oseane dag

13

20

UB-vergadering

26

27

UB-vergadering
Heidelberg
Waardeprojek
werkswinkel

14
Skole sluit

15

21

22

Rustenburg
Adelpha
Takvergadering

Nasionale dag
vir Blindes
23

7

Huiskonsert met
Wessel van Wyk by
FAK liedjietuin

Pinkster
Sondag

16

6

Karn Botha
verjaar

28

29

Inligting vir Julie
KlitsKlets

30
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Die Dameskring

(HOOFKANTOOR):

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg,
PRETORIA
Tel: 012 301 1761

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

SPESIALE DANK AAN ONS GETROUE BORGE VAN ELKE MAAND SE KLITS KLETS:
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