OEV organiseert…

Dorpsbarbecue
22 augustus 2015

Voorwoord
Hallo mede Abbenessers,
En dan schrijf ik nu alweer het voorwoord van het tweede aktiviteitenblad van
Oranje Evenementen Vereniging Abbenes en is de zomervakantie alweer
voorbij. Ik hoop dat u allen een goede zomerperiode gehad hebt en hebt
kunnen genieten van de zon, vakantie en dat u alweer reuze veel zin hebt in de
dorpsbbq die de OEV op zaterdag 22 augustus voor u allemaal organiseert. Wij
hebben goed weer gereserveerd voor deze dag, dus dat kan alvast niet meer
stuk. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en u krijgt bij dit
aktiviteitenblad ook de bestellijst die wij op maandag 17 augustus aanstaande
graag ingevuld weer bij u op komen halen. Er zit van allerlei heerlijks te wensen
bij, dus voor u reden genoeg om gezellig te komen barbecueën en onder het
genot van een hapje en drankje iedereen weer te spreken na de heerlijke
zomervakantie.
De werkgroep Halloween is ook al druk in de weer voor het Halloweenfeest op
zaterdag 31 oktober(het is dit jaar echt de datum van Halloween, dus vast nog
spannender dan ooit!!) maar daarover hoort u tegen die tijd nog veel meer van
ons. Heeft u ideeën, wilt u helpen dan kunt u dat ons ten allen tijden laten
weten.
De Kerstfair is nog ver van ons bed, maar die staat gepland op de agenda voor
zaterdag 12 december, dus hou hem vrij want dat wordt ook weer superleuk!
Ik hoop u zaterdag 22 augustus te ontmoeten op het MFT om onder het genot
van een drankje en een hapje (OEV zorgt weer voor de heerlijke salades en
stokbrood en sausjes) weer gezellig met elkaar bij te praten na een heerlijke
zomerperiode! De bar gaat om 17.00 uur open en de BBQ's gaan om 18.00 uur
aan zodat u uw bestelde lekkernijen kunt bereiden op de BBQ.
Dus vergeet niet dat wij maandag 17 augustus bij u langs komen om uw
bestelling voor de jaarlijkse Dorpsbbq op te halen!
Vriendelijke groeten,
Wendy Verboom
Voorzitter Oranje Evenementenvereniging Abbenes
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Oranje Evenementen Vereniging Abbenes op Facebook en Twitter!
De Oranje Evenementen Vereniging Abbenes is ook actief op verschillende Social Media! Via
Facebook en Twitter kunt u altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij de OEV.
Als u op de Facebook‐pagina, http://www.facebook.com/OEVAbbenes, op de Vind ik leuk‐ button
klikt, wordt u ook automatisch op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes. Ook kunt u het
Twitter account: www.twitter.com/OEVAbbenes gaan volgen.
Op de Facebook en Twitter pagina’s vindt u onder andere het laatste nieuws, foto's, filmpjes en
andere updates over de evenementen van de OEV.

ENGEL DIERVOEDERS
* Voor al uw huisdieren
* Ook particuliere verkoop
Bezoek onze website voor
onze scherp geprijsde actuele
aanbiedingen en ons
uitgebreide assortiment

www.engeldiervoeders.nl
Hillegommerdijk 290 – Beinsdorp
Tel: 0252-529 228
Fax: 0252-515 320
Ruime parkeergelegenheid
Geopend:
Ma - Vr: 08:00 – 17:30
Zat:
08:00 – 15:00

Website : www.engeldiervoeders.nl

Op 22 augustus is het tijd voor de traditionele dorpsbarbecue,
georganiseerd door de Oranje Evenementen Vereniging.
De locatie is zoals gebruikelijk op het MFT aan de van Voorstlaan in
Abbenes. De bar gaat open om 17.00 en om 18.00 worden de
barbecues aangezet.
De muzikale omlijsting zal dit jaar verzorgd gaan worden door een
echte Abbenesser en daar zijn we erg trots op dat hij voor de vrolijke
noot wilt zorgen tijdens de dorpsbarbecue.
Abbenesser Henk van Asselt zorgt voor live muziek op dit evenement.
De barbecue pakketten worden op bestelling gekocht, dus geef door
wat je wil eten! De keuze aan BBQ pakketten en de inleverstrook vind
je op de volgende pagina.

Pakketten + inleverstrook
 Pakket ‘Aan de spies’ (€8,50) :
o Kipsaté (70 gr.)
o Varkenshaas (70 gr.)
o Ribeye spies (70 gr.)
o Biefstuk spies (70 gr.)
o Lamsbout spies (70 gr.)
 Pakket Standaard (€7,50) :
o Hamburger
o Kipsaté (2 stokjes a 70 gr.)
o Chinese roast steak (110 gr.)
o Varkensfiletlapje (110 gr.)

 Pakket Vegetarisch (€5,50) :
o 3 stuks
 Pakket ‘Voor de lekkere bek’ (€2,50)
:
o Spareribs gegaard (3 ribbetjes
200 gr.)
 Pakket Verse Vis (€2,50) :
o Gamba spiesen in knoflook‐ en
chili saus (3 stuks)

 Pakket Klein (€5,50) :
o Hamburger
o Kipsaté (2 stokjes a 70 gr.)
o Kebab stokje (70 gr.)
o Barbecue worst varken (70 gr.)

Bovengenoemde BBQ‐pakketten zijn inclusief
sauzen, stokbrood en salades.

Inleverstrook
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Telefoonnummer:

Aantal personen:
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x € 2,50 =

….
….
….
….
….
….

Pakket ‘Aan de spies’
Pakket ‘Standaard’
Pakket ‘Klein’
Pakket ‘Vegetarisch’
Pakket ‘Voor de lekkere bek’
Pakket ‘Verse Vis’

€
€
€
€
€
€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Totaal
€

De inleverstrook wordt maandag 17 augustus & dinsdag 18 augustus weer bij u
opgehaald. De buitenwijk (Kaagweg en Huigsloterdijk) zal niet worden
opgehaald. Buitenwijk gelieve een e‐mail sturen of bellen met uw bestelling.
U dient bij het inleveren van deze strook direct te betalen, gelieve met gepast
geld.

St. Anthoniusstraat 17 ‐ 2153 BA Nieuw‐Vennep
Tel : 06‐2060 4616 of 06‐3092 4847
Email : Feest@feestnzo.nl

Venneperstraat 11 - 2151 AP Nieuw-Vennep
Tel : 06-3092 4847 - Email : Feest@feestnzo.nl

Jaarprogramma Oranje Evenementen Vereniging 2015

Zaterdag 22 augustus
Dorpsbarbecue
Abbenesser Henk van Asselt zorgt voor live muziek
op dit evenement.
Zaterdag 31 oktober

Halloween

Zaterdag 12 december

Kerstmarkt

Hoofdsponsor dorpsbbq 2015:
KRAMER KOERIERS
Langerak 65
2157 PE Abbenes
06‐5493 0701

Bezoek ook onze website www.spijkerenvergunst.nl

www.abbenes.net
Bekijk daar alle foto’s dorpsbbq.
De website van en over Abbenes.

PIM’S TEKDIVING PTD is een
organisatie 100% gericht op technisch
duiken. Je kunt er technische
duikopleidingen van Nitrox (SafeAir)
duiker tot en met Tri-Mix Instructeur
Trainer volgen. Zowel op Open Circuit
als Gesloten Circuit (rebreather).
Missie van PTD
PTD stelt zich ten doel het technisch
duiken voor een breder duikpubliek
toegankelijk te maken en zet daarbij de
veiligheid van de duiker voorop. PTD
stelt hiertoe de hoogste eisen aan haar
instructeurs en facilities PTD draagt
actief bij aan de ontwikkeling van
training standaarden en research op
(technisch) duikgebied.

Pim’s Tekdiving PTD
Hoofdweg 1641
2157 PB Abbenes
Tel: +31(0)647940668
e-mail: info@tekdiving.nl

Volgende evenementen
Halloween
Abbenes verandert weer in ‘Griezelnes’ op zaterdag 31 oktober. Het
thema voor dit jaar is ‘De rattenvanger van Hamelen’ of beter
gezegd : “De ratten slachter vanger van Habbenes!”
Denk hierbij aan enge situaties in de tijd van armoede, vodden,
zwarte tanden en het schavot. Uiteraard volgt er in het najaar meer
informatie over dit evenement. Hou dus goed abbenes.net en de OEV
facebook‐pagina in de gaten, want de 31e wil je niet onvoorbereid
door het dorp lopen…
De laatste jaren is er zo verschrikkelijk veel animo voor het
Halloweenfeest in Abbenes, dat het de afgelopen jaren ook is
voorgekomen dat er mensen moesten worden teleurgesteld omdat
men zich niet had opgegeven en het deelnemersveld compleet vol
was. Dus hou de inschrijvingsdata in de gaten en schrijf op tijd in.
Niet opgeven kan dus voor teleurstelling zorgen !!

Maar eerst.. zien we je graag zaterdag
22 augustus op de dorpsbarbecue!

Volgende evenementen
Kerstmarkt
De kerstmarkt wordt dit jaar NIET gehouden op het kerkplein zoals
normaal, maar op het MFT. Hoewel de locatie aan de Hoofdweg bij
de kerk erg sfeervol is, willen we graag een nieuwe opzet voor de
kerstmarkt uitproberen. Daarnaast is het voor de vrijwilligers erg veel
werk om alle spullen naar en van het kerkplein te vervoeren. Meer
informatie over de nieuwe opzet volgt… in de winter!
De kerstmarkt is dit jaar op zaterdag 12 december 2015.
Tijdens deze december maand met de vele feestdagen wilt u
misschien wel een heerlijke taart bestellen. Dat kan in Abbenes bij :

Natuurlijk kunt u ook tijdens andere feestelijkheden een heerlijke
taart bestellen bij VerseTaarten.nl

Maar eerst.. zien we je graag zaterdag
22 augustus op de dorpsbarbecue!

* Nieuwbouw
* Verbouw
* Renovatie
Maria Margaretalaan 42
2157NP Abbenes

* Timmerwerken
* Onderhoud
* Aanbouw
Tel: 06‐50243954
Email: OosterhofTotaalbouw@ziggo.nl

* Binnen en buiten schilderwerk
* Plafond en wandafwerking
* Glasreparatie, glaszetting en glaslevering
* Onderhoudswerk
* Kleur adviezen
* Vraag vrijblijvend advies of een offerte !!

Greveling 20
GSM
Telefoon
Fax
E-mail

2157 PS Abbenes

06 - 5326 5239
0252 - 545 908
0252 - 545 035
ja.schild@quicknet.nl

Euro Cargo Aviation B.V. • Aalsmeerderdijk 155 • 1438 AX Oude Meer • The Netherlands
Telephone: +31 (20) 4460982 • Telefax: +31 (20) 4460984 - Website : www.eurocargoaviation.nl

Steun aan OEV Abbenes
OEV Abbenes krijgt heel veel steun uit Abbenes en de regio.
Vrijwilligers, sponsors, leden en gemeente steunen de vereniging en
daar zijn we als vereniging erg blij mee.
Vrijwilligers.
Voor de vrijwilligers is er een speciale vrijwilligerslijst gemaakt en
daar staan inmiddels al meer dan 30 vrijwilligers. Zij ontvangen een e‐
mail‐, sms‐ of WhatsApp bericht op het moment dat OEV Abbenes
hulp kan gebruiken bij een evenement. Deze methode werkt
uitstekend en zo staan de bestuursleden er niet alleen voor. Wilt u af
en toe ook wel iets doen voor OEV Abbenes? Zorg dan dat u ook op
de vrijwilligerslijst komt. Stuur een e‐mail naar oev@abbenes.net
Leden.
Heel veel Abbenessers zijn lid van OEV Abbenes. Zijn we erg blij mee
want door lid te worden geeft u aan dat u de vereniging een warm
hart toedracht. Helaas hebben we in maart niet iedereen thuis
aangetroffen. Hebben we u niet thuis aangetroffen maar u wilt toch
ook dit jaar weer lid zijn ? Laat dit weten tijdens de dorpsbbq en u
kunt dan ter plaatse lid worden voor het jaar 2015.
Sponsors.
OEV Abbenes kent gelukkig vele sponsors. Deze sponsors zorgen er
voor dat we de evenementen kunnen blijven organiseren in Abbenes
want financiële steun is gewoon nodig. Elk evenement kost gewoon
geld, dus mogen we onze sponsors zeer dankbaar zijn.
De afgelopen jaren is het sponsor aantal, mede door de recessie,
teruggelopen en zijn we dus naarstig op zoek naar nieuwe sponsors.
Heeft u een bedrijf in of in de regio van Abbenes dan hebben wij
misschien wel een leuk pakket voor u. We hebben al
sponsorpakketten vanaf euro 75,00. Reclame in onze gidsen, op de
website of bij onze evenementen ? Vraag gerust eens naar de
mogelijkheden en misschien staat uw advertentie dan wel in onze
volgende feestgids. Voor meer informatie stuur een e‐mail naar
oev@abbenes.net

John van Wieringen
Hoofdweg 1585
2157 PB Abbenes

E info@johnvanwieringen.nl
M 06 2204 3182
F 0252 545 147

www.johnvanwieringen.nl

Ron’s Bloemenhoek - De Symfonie 59 - 2151 ME Nieuw Vennep

Met speciale dank aan…
Ko Schildersbedrijf
Kramer Koeriersbedrijf
Rijschool Gerco
Ron’s Bloemenhoek
Oosterhof Totaalbouw
Pim’s Tekdiving PTD
Autobedrijf De Wildt
Engel Diervoerders
Van der Vliet Recreatie
Rové Onderhoudsbedrijf
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten
EMS Riooltechniek – Rijsenhout
Elektrotechnisch installatiebedrijf HBtec De Kelder van de Koster ‐ Partyzaal
Bloembinderij Het vergeet mij Nietje
Feestnzo – Alles voor een feestje
C.A. Gijzenberg
H. van Gerven Mechanisatie
Fa. H. de Ruiter
Familie C. Baars
Transportbedrijf Mank B.V.
Cash Converters
Tuincentrum Suidgeest
Verwer Techniek (R. Verwer)
StallingA44
Spring in de Lucht
L. van den Heuvel ‐ tankstation
D.J. Middelkoop & ZN BV
Autobedrijf Langenkamp & Van Steen
The Grinding Company B.V.
PWA Dienstverlening
Garagebedrijf Spijker & Vergunst B.V.
Autobedrijf Van der Laan Brouwer BV
L.B.I. Electrotechniek
Euro Cargo Aviation ‐ Schiphol
RDS Intertrans
VerseTaarten.nl
Jeugdraad Abbenes
Boekhoud‐ en belastingadvieskantoor J.F. Bootsman
Aannemersbedrijf John van Wieringen
Raadschelders & Zn Verzekeringen en Bankzaken
Real American Hotdog BV ‐ Abcoude
Website www.abbenes.net

Oranje Evenementen Vereniging Abbenes dankt al haar sponsoren.
Zonder deze sponsoren was de dorpsbarbecue in Abbenes beslist niet
mogelijk geweest…
Maak gebruik van onze sponsoren !

