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SKIMKAMP 

19-21 Februarie 2016 

2016 lê om die draai en ja, dit is amper Skimkamp-tyd.  Glo julle is net so opgewonde oor hierdie 
kamp soos ons.  Teken asseblief in julle dagboeke aan. 

Die kampkoste sal SLEGS R85 per persoon per nag beloop.  
Hou asseblief in gedagte dat ons teen einde Januarie 2016 
die getalle moet vasmaak en dat kampfooie dan ook 
betaal moet wees. 

Dink so 'n bietjie - Vrydag - "Arrive with a Hat".  
Saterdagaand se tema is "Western & Country" - kry 
solank jul "guns" en "boots" gereed. 

 

Leidrade om julle tot by die kamp te vergesel, sal beskikbaar wees vanaf 09:30 op die Vrydag.  
Presies waar, sal volg. 

Ek vertrou dat, met ons voogdegroepe se hulp, hierdie ‘n heerlike kamp gaan wees. Hoop om almal 

daar te sien.  Onthou die ekstra tenk petrol, indien nodig ...   

Groete. 

André en Louie-Cecile 

nms SAWA Suidwes-Kaap 

Hier volg ‘n paar leidrade, wat reeds per e-pos aan die SWK-lede gestuur is. 

Leidraad 1 

Afhangend van waar jy gaan ry, mag jy DALK 1872km, 685km, 328km, 223km of 3.7km ry.  Of dalk 

nie, want hoe weet ek van waar gaan jy ry. 

 

Leidraad 2 

Dêm, maar dis hoog waaroor ek ry. 

 

 



 

Leidraad 3 

Sjoe, maar ek sien nogal baie water. 

 

Leidraad 4 

Foto-leidrade sal óf aktiwiteite by Skimkamp uitbeeld, óf as jy slim is, sal jy die Skimkamp kan sien. 

 

 

Leidraad 5 

Ek hoop julle het reeds die Skimkamp 2016 gedagboek.  Onthou ASSEBLIEF dat ons die getalle en 

kampgeld teen einde Januarie 2016 moet hê.  Kry solank julle hoed, “gun” en “boots” reg vir die 

kamp. 

Die inskrywingsvorm met die bankbesonderhede volg binnekort. 

 

 

  



 

Leidraad 6 

 

Hallo Almal 

2015 is amper iets van die verlede. 

Ons gaan eerskomende Donderdag met verlof en is weer in Januarie terug op die lug.  Soos reeds 

gesê, benodig ons die getalle en die kampfooie teen einde Januarie.  Dui asseblief ook aan hoeveel 

kinders saam kamp – ons werk aan iets spesiaal vir hulle.  Hier is die inskrywingsvorm.   

PLEK Skimkamp 
Tarief 

R85pppn 
DATUM 19-21 Februarie 2016 

KAMPLEIERS:  Koos & Hendriena Oosthuizen 

NAAM 

TOTALE AANTAL 
PERSONE VIR: 

Uit die totale 
aantal persone, 

hoeveel 
kinders? 

Totaal 
verskuldig 

Vr, 19/02 Sa, 20/02 

     

Die kampfooi moet asseblief in die volgende SAWA-rekening betaal word:  SAWA, Absa, 

rekeningnommer 713 586 196 

Stuur die voltooide vorm met bewys van betaling aan sawa.swk@gmail.com of faks na 021 947 9650. 

Ek bevestig dat ons Saterdag weer die kamp besoek het.  Alles is gefinaliseer.  Ons is BAIE 

opgewonde oor ons kampkeuse en ek seker dit gaan vir almal lekker wees.  Onthou egter, ‘n mens se 

“attitude” maak eintlik die kamp.  So kom ons pak ons “guns, boots en regte attitude” in – is mos ‘n 

“Western en Country” tema.  Daar sal verseker ‘n prys wees vir die paartjie wat Saterdagaand die 

beste aangetrek is.  Onthou ook om met ‘n hoed te arriveer, want wie weet ……….. 

O ja, hier is ook die laaste fotoleidraad vir die jaar. Onthou ons het gesê – as jy slim is, sal jy òf die 

kamp òf aktiwiteite op die foto’s kan sien. 

 

mailto:sawa.swk@gmail.com


 
Groete aan almal en ‘n baie Geseënde Kersfees en ‘n lekker feesgety.  Ry veilig. 

 

Leidraad 7 

 

Hallo Julle mense. 

Hier is nog ‘n leidraad vir ons Skimkamp 2016. Kan sê dat ek al 2 mense het wat reg geraai het. 

Asseblief - ons benodig name en getalle. 

Groete.  

André en LC 

 


