
 

 

Skimkamp en 45 ste Verjaardag Uitnodiging 
 

Vanjaar is dit SAWA Suidwes-Kaap se 45ste verjaardag en dit val saam met ons 

Skimkamp. Kom deel saam met ons daarin en ry die roete na daar waar dit lekker is. 

Ons sal julle daar ontvang en die naweek vir julle bietjie inkleur.  

 

Datum: 20-22 Februarie 2015 

Plek:                                         

Tema: Sixties 

Program: Wat is dit?  Kom kyk maar self. 

Afstand: Nie verder as 150km van af begin punt.  

Beginpunt: Sal bekend gemaak word. Briewe sal vanaf 10h00 Vrydag beskikbaar 

wees. 

 

Kamp tariewe is soos volg: 

 2 Persone = R300.00 

 3 Persone = R440.00 

 4 Persone = R580.00 

 5 Persone = R700.00  

 

Kinders tot op 3j is gratis daarna tel dit as 'n persoon. 

Ons het uit ons pad uit gegaan om die tariewe so laag as moontlik te hou. 

 

Opdragte: Bring die volgende saam: 
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. 

 

Pieter Henning beplan vir ons 'n bergfiets pret trap, bring jou fiets saam ( oud en 

jonk) en kom ry die roete. Onthou dis nie 'n resies nie maar pret trap, die wat die roete 

meer kere wil ry is welkom om dit te doen.  

Dis mos nou 'n verjaardag, so ons wil julle vra om 'n geskenk saam te bring. 'n Bottel 

wyn of druiwesap, maak dit op in 'n pakkie of sit dit in een van daardie mooi sakkies, 

maar maak hom mooi en bring dit saam na Vrydagaand se boekevat toe.  

 

Ons wil graag al die getalle en gelde inkry teen  Vrydag die 13de Februarie 2015.  

 



 

 

Bring vir jou vriende saam wat ook hou van kamp sodat hulle ook kan sien wat ons 

doen en so geniet. Ons wil 50 woonwaens wees die naweek. Ons is al baie 

opgewonde en kan nie meer wag om julle daar te sien nie. Die Skim se gesin se 

woonwa is al gepak, sy/hy is reg vir julle. 

 

 Vul vir ons die strokie in en stuur dit saam met die bewys van betaling  vir  Janine 

Theron by theron.pj@mweb.co.za   of faks na 0865635075     Maak asb. seker dat 

jou naam duidelik op die betaling bewys aan geteken is sodat ons nie later met dit 

sukkel nie. 

 

 

Vir die eerste 10 se betaling bewys en inskrywing vorm wat ek ontvang is daar 'n prys         

- dit sluit die bestuur uit. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                   Kruiptrekkertjie, tolletjie trekker, trapsuutjie  maak een en bring dit saam. 

 

 

 

 ABSA  Suidwes-Kaap  713586196   
Waar gaan ons 
kamp?         

 Naam     Van      Lid no     

 Epos   
Sel 
nr.   Aantal kinders   

 Persone per plot Bedrag Bedrag betaal 
onder 

6j onder 12j 
onder 

18j 

 2 R 300,00         

 3 R 440,00         

 4 R 580,00         

 5 R 700,00         

 Extra huisie koste Bedrag Bedrag betaal       

 2 R 60,00         

 4 R 100,00         

 Onthou van 4 jaar oud tel as 'n persoon       


