
 

 Nelspruit Vleisfees  
& Gawe Mark 

  

  Vrydag 30 Aug. 
              13:00 tot laat 

 

Nelspruit Vleisfees Nuus 

it is weer byna tyd vir ons jaarlikse 

Vleisfees, en daar heers groot 

opgewondenheid!! Die span is hard 

aan die werk met al die voorbereidings en 

beplanning.  

Hierdie is ONS fees...dis JOU fees...dis 

ALMAL se fees!! Dis Nelspruit-Suid se 

Vleisfees!! Jou hulp en ondersteuning gaan 

weereens ‘n groot rol speel in die sukses van 

hierdie dag.  

Gaan vertel wyd-en-“Suid” van die Vleisfees. 

Daar gaan baie te koop wees. Vir die 

jongspan word daar hierdie jaar baie moeite 

gedoen. Draai oop jou entoesiasme 

kraantjie, nooi almal wat jy ken en maak op 

die wyse reeds ‘n verskil! 

Ons kuier vanaf 13:00 saam by die kerk. 

Stalletjies sal dan reeds oop wees vir 

verkope. Die groot trekpleister is natuurlik 

die Vleistafel. Ons sal vanaf 13:00 begin met 

ons eerste rondte vleis verkope. Daar sal 

deurlopend vleis wees, maar moenie te laat 

slaap nie!  Wat gemaak as jy tot laat werk? 

Ons sal weer 17:00 ‘n groot aantal vleis 

uitpak, sodat die gene wat laat werk ook kan 

kom vleis koop. Daar sal soos in die verlede 

weer kaart fasiliteite beskikbaar vir wees, vir 

al jou aankope. 

Daar gaan ‘n verskeidenheid kos- en ander 

stalletjies wees om te besoek. Wat kan jy 

verwag van hierdie jaar se Vleisfees? 

Of jy nou honger is of sommer net lekker 

gesellig wil verkeer, die Vleisfees is jou plek! 

Daar is kosstalletjies soos: 

 

 # Pulled Pork Buns            # Pannekoek 

 # Vetkoek en Maalvleis      # Koeldrank 

 #  Worsbroodjies/Braaivleis    # Slap Chips 

 # Heerlike poedings # Pap en Kaiings 

 # Koffie-en- koek @ Suid     # Jantjies 

 

Dalk wil jy iets huis toe neem vir later: 

  # Vleis teen baie goeie pryse    

  # Tafel van oorvloed (Snuffelmark) 

  # Verskeidenheid Groente en Vrugte  

  # Gebak: Koek /Tert / Brood / Beskuit 

Vir al die boekwurms is daar ons 

tweedehandse boeke stalletjie....boeke en 

nogmaals boeke. Boeke te kies en te keur. 

Natuurlik teen spotgoedkoop pryse. 

D 



Ons het weer hierdie jaar ons Tafel van 

oorvloed. Wat is dit? Voor die Vleisfees 

bring jy al jou goed wat jy nie meer nodig het 

by die huis nie. Daar is dalk iemand wat dit 

kan gebruik, van kombuisware, meubels tot 

speelgoed. Jy bring dit en ons plaas dit op 

die tafel van oorvloed. Almal is welkom om 

dan te kom snuffel by die tafel van oorvloed 

en te neem wat hulle wil. Gratis! Daar sal wel 

‘n houer wees waarin jy ‘n donasie kan plaas 

vir dit wat jy neem indien jy so voel. Seën 

iemand anders met jou oorvloed! 

Natuurlik het ons nie van die kinders 

vergeet nie. Ma en pa kom kuier gesellig 

saam met jou vriende / familie en laat die 

“kids” speel. Baie pret vir die jongspan en 

tieners 

  # Lekkergoed  

 # Tombola tafel met “amazing” goeters 

 # Kids arena: “Sand art” / gesigverf,                                   

# Pettingzoo / Speletjies / “softplay” 

 # Baie “sweets” en goed spesiaal vir julle 

 # Spookasem /  Roomys / Koeldrank 

 # Kussinggeveg   # Baie ander “games”                   

 # Springkasteel  

Hierdie is ONS (Nelspruit Suid) se fees...dis 

JOU fees...dis ONS ALMAL se fees!! Nooi 

wyd-en-“Suid” en kom kuier saam vanaf 

13:00 op Vrydag 30 Augustus. Daar is 

genoeg sitplek en ‘n baie pryse wat deur die 

loop van die middag en aand gewen kan 

word. Kom kuier saam. Kom luister musiek 

en vul die leë kol op jou magie met die  

heerlike kosse wat jy kan koop...natuurlik 

met ‘n koppie koffie of koeldrank daarby. 

Kom loer ook hoe word die terrein later die 

aand opgetower...’n Ware sprokiesparadys 

met gesellige kampvure vir oud en jonk. 

Onthou jou pakkie marshmallows vir die 

braai....

 

Meld aan en maak ‘n verskil!! 

Hier is die name van die stalletjies se sameroepers. Kom help hulle asseblief? Hulle kort jou 

hulp. Kontak hulle sommer vandag nog, en kom maak ook so ‘n verskil! 

Stalletjies: 

1. Teetuin – Christine Joubert (082 789 6361) 

2. Pannekoek – Hein en Peggy le Roux 

(082 457 2301 / 079 597 2145) 

3. Pulled Pork Bunns– Weila-Marie Strydom 

(071 853 1239) 

4. Worsbroodjies / Braaivleis – Jurie van 

Rensburg (084 557 1472) 

5. Vetkoek en Maalvleis - Marietjie Craig 

(082 801 1744) 

6. Poeding – Hannie Roos (072 277 4530) 

7. Koeke – Gerda Weich (072 799 3128) 

8. Handwerk – Op soek na sameroeper 

9. Plaas Deli – Op soek na sameroeper 

10. Tafel van oorvloed – Henriette Sieckers 

(082 572 9499) 

11. Boeke – Aneke Engelbrecht (084 513 

6091) 

12. Groente en Vrugte – Johan Kok (084 657 

4851) 

13. Kindertafel  – Yvette Malan (082 783 0078) 

14. Speletjies  – Gerrit Vosloo (071 859 5175) 

15. Vleis  – Jean Strydom (083 572 4886) 

16. Koeldrank – Fanie/Martie Scholtz (082 828 

4499 / 081 457 5860) 

17. Terreinspan – Hugo Ferreira (083 468 

2051) 

18. Garage en Klereverkoping - Susan van 

Huyssteen (084 964 2847) 

 



Maak / Bak / Skenk / Bied jou hulp aan: 

 

Teetuin 

 Ek sal help as Kelner 

 Ek sal ‘n koek / tert bak  

Pannekoek 

 Ek sal help bak 

 Koekmeel skenk 2.5 kg  

 Suiker skenk 2.5 kg 

 Kookolie skenk 2L 

Pulled Pork bunns 

 Ek sal ‘n “pork shoulder skenk” 

 Ek sal Mayonaisse skenk – 1 bottel 

 Ek sal kondensmelk skenk – 1 blikkie 

 Ek sal bunns skenk / borg 

 Ek sal help by die stalletjie 

Worsbroodjies / Braaivleis 

 Ek sal help braai 

 Ek sal help opskep / verkoop 

 Ek skenk wors vd braai 

 Ek sal charcoal skenk 

Vetkoek en Maalvleis 

 Kontant Donasie maak 

 Ek sal chutney skenk – 1 Bottel 

Poeding 

 Ek sal jellie / vla / roomys skenk 

 Ek sal ‘n poeding maak 

Plaas Deli 

 Ek sal help by die stalletjie 

 Ek sal pesto’s / konfyt maak 

 Ek sal brood bak 

 Ek sal ingelegde vrugte maak 

 Ek sal bevrore disse maak soos 

hoenderpasty 

Koek tafel 

 Ek sal help met die verkope 

 Ek sal ‘n koek / tert bak 

 Ek sal bestandele skenk – Koekmeel 2.5 

kg / dosyn eiers / tertappels / “stork / 

rama bake” 

Handwerk 

 Ek sal help met die verkope 

 Ek sal iets maak en skenk 

Tafel van Oorvloed 

 Ek het iets om te bring vd tafel 

 Ek sal help met die vooraf uitpak en 

verkope 

Boeke 

 Ek sal help met die verkope 

 Ek sal boeke skenk 

Groente en Vrugte 

 Ek sal help met verkope en vooraf 

verpakking 

 Ek sal groente / vrugte skenk 

Kindertafel en Speletjies 

 Ek sal help met die verkope 

 Ek sal iets te ete maak vd kindertafel 

 Ek sal iets bring vd tombola tafel 

 Ek sal help met die speletjies 

Vleisverkope 

 Ek sal ‘n Kontant Donasie maak 

 Ek sal help met die verkope 

 Ek sal ‘n agterkwart skenk 

 Ek sal ‘n vark  /bees skenk 

 Ek sal hoenders / skaap skenk 

 Ek sal wildsvleis /biltong/droë wors 

skenk 

Koeldrank 

 Ek sal help met die verkope 

 



Garage en Klere verkoping 

 Ek sal help met die verkoping 

 Ek het goed wat ek kan skenk 

Terreinspan 

 Ek sal help met die terrein 

 Ek sal my werker stuur 

 

 

 

 

Baie dankie vir jou ondersteuning! 

Navrae: Kontak Dr. Jean 083 572 4886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankie vir jou  

Donasie & 

Hulp 


