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TERUGVOER .... FTAMINKE 2XSTE VERJAARDAG

ALDAM.... 16/17 MAART 2012

So om en by 10h00 (vrydag die l6delarriveer die Crouse en die van der Merwes {en ook
Loewie Bezuidenhout) te Aldam, waar reeds heelwat woonwaens staan gemaak is.

Dii is heerlik om weer ons Fiamink-vriende te groet. Ons is 'n groot SAWA famiiie
en geniet altyd ons Gebiedskampe saam. Wat is ons verbasing groot toe ons vriende
Dencil en Fransie Strydom ook reeds ge"settle" is.

Wat 'n heerlike verrassing toe Nico Spaumer en Sarie, net agter ons nuut verkose
Nasionale Ondervoorsiiter en sy vrou Alet, stilhou. So stil stil het Nico besluit dat
as hi,' 21jaar gelede b'y' hierdie streek se afstigting teenwooi'dig was h'y, nie hierdie
geleentheid van die mondigwording gaan misloop nie.
Gou-gou staan ons almal se woonwaens toe Johan en Lilla geruisloos langs ons
inval. Nou word daar gesels soos net 'n klomp Sawanante dit kan doen (erger as 'n
swerm vinke langs 'n koringland wat gesny moet word.)

Na boekevat Vrydagaand word daar "moewiese" vetkoeke met maalvleis verkoop deur
die Fiaminke en woi'd daar nog tot baie laat oor en weer geselsiroor ons almal bedwaarts
vertrek vir 'n heerlike nagrus.

Saterdagoggend van vroeg af word woonwa-deure oopgegooi, koffie gemaak en ablusie-
blokke toe gestap om die liggame te gaan vei"fris...eer die groot gesels w'eer begin. By
die Flaminke se woonwaens word daar geswoeg en gesweet om alles reg te kry vir die
aand se verrigtinge.

Nou word daar ook van die eregaste oral gesien. Sommige van hulle het mekaar so tussen
1-0 en 20 jaar laas gesien, die trane loop. En die sinsnede "Hene, maar jy het darem oud
geword" is aan die orde van die dag. Onder andere was daar Tannie Loewie Bezuidenhoiit.,
Dencil en Fransie Strydom en Fransie se dogter, Tannie Hettie van Rooyen, Spider en Mariaan
van Rooyen en Johan Hood.

10h30 vind die Gebiedsvergadering plaas en die Bestuurslede is net betyds om die vlooimark
stalletjie te besoek. Daar is iets van alles te koop: plantjies, handwerk, konfyte,
ki"alewei'k en veie meer en niemand kan by sulke mooi goed hui beursies toehou nie.

So om en by 17h00 gaan was almalgesiggies want die adrenalien pomp nou baie vinnig deur
almai se are. Die Lapa lyk pragtig..... blommerangskikkings, 'n pragtige pink flamink, keui-ige
gedekte tafels en eenkant op 'n spit laat die skapie weet hy is lankal nie meer instaat om te bl6r
nie, maar sy vleisies is sag en sappig en die geure kan van veraf geruik word.

Die boekevat word gelei deur onse Johan Sander, Dolly Wilding is die seremonie-monsteres,
'n taak wat sy uitstekend uitvoer., en nou kry sommige van die eregaste spreekbeurte. Hier en
daai" word 'n ti"aan weggepik as van die ouer lede nostalgies i'aak, maai'soos net Sawanante
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ken, worei eiie oombiikke gered de*r baie piitige segoed.

Almal staan sefis een man op tae die tafeis vir die eteiy oopgegooi .,r;oi',1, ei.i is daar feesgevier
tnt I==t

Die Flaminke het hui uitstekend van hul taak gekwlt en m€t i"Dankie ni',' iiiagie is voi en my
pensie is dik") is airnal al r+iiende wocnwaens ioe crr:i ie gaan slaap.

Sondagoggend kon alrne!'n lrieijle inslaap aangesien die prer:Jikant eers orn 3 lh+O die diens
korr k+m $Jaa!'Reem. Na die diens het ons /n voorsiiterstee gehad en is die pragtlge .yerjaar-
dagkoek Eesny en verorber.

Toe volg die slegste van alles, elke sawanant i"i'!6es maar sy- ou seilijies *plr.-cu e;: ,Jie pale !aat
vai, die wocrrwa hak- en huiswaarts k-eer, na 'n baie genotvciie naweek.

Dit is wonderlik om te sien heed*t elkeen,wai sy wooiiwa staan maak in SAI,.yA geledere,
onwiiiekeurig e:ns erekade nl. "€k sai strewe am die christelikegr+ndslag -uan sAwA te
bewaar en uit ie lei*-e;" !:eelha:.tig en met siel en liggaam gehoorsaam.

Dankie r"jader vir u t-ieide en Gena<ie weeree*s aan ons bewys hierdie naiceek_.

Tot'n volgende keer
Emmalean.


