
 

 

Skimkamp en 45 ste Verjaardag Uitnodiging 
 

                            .................Ons tweede laaste brief....... 

 

Hallo aan almal wat kom saam kamp en ook aan die wat nie kan nie. Die van julle wat 

nog nie julle plekkie geboek het nie moet gou maak, ons tyd word min om alles vas te 

maak. Bring 'n vriend saam daar is nog baie plek. Nog een huisie is beskikbaar vir 

R1200 vir die naweek.  

 

Ek hoop julle onthou nog al die opdragte wat alreeds gegee was want hier is nog 'n 

paar en die vorige klompie: 

  

1) Jou eie kruiptrekker wat jy self gemaak het. (mans) 

2) Iets van die 60's, jou man of vrou gaan nie werk nie hoor. ( ons gaan dit uitstal, jy 

kry dit weer terug) 

3) 'n Semi-Formele Uitrusting van die 60's wat jy gaan aantrek iewers oor die naweek 

as ons so sê. 

4) Jou en die kinders se bergfietse vir 'n pretrit en stapskoene vir die wat dit wil stap. 

5) Vonkelwyn glase 

6) Gazebo's - die wat het - om onder te kuier vir Saterdag. 

7) Onthou….. jou swemklere en 'n flits. 

Nuut: 

8) Die wat gaan bergfiets ry onthou julle val helmets. ( Ons gaan nie tussen voertuie 

ry nie )  

9) Stapskoene 

10) Saterdagaand kan jy jou eie tafel saam bring en dit dek en mooi maak om by ons 

tema te pas. 60's 

11) 'n bordjie eetgoed vir Sondag se voorsitterstee. (soet of sout)  

12) Die item wat jy saam bring, wat uit die 60's kom, gaan ons uitstal. Jy kan dit merk 

en in 'n sakkie plaas as jy jammer is vir dit.  

 

Ons volgende brief sal die laaste een wees wat die vertrek punt sal aandui. Kom kyk 

wat vir julle wag by die hek...............ons is so "opgecharge"  en hoop julle is ook al! 

 

By voorbaat baie dankie vir elkeen wat gehelp het met die beplanning, geskenke, 

speletjies, en al die ander goed wat ek nie mag sê nie.  
 
Julle kan met ons gesels by theron.pj@mweb.co.za of ons kontak                     
Petrus Theron    083 625 5418 
Paul Steyn         074 484 2111 
 



 


