
 

  Georganiseerd door Oranje Evenementen Vereniging Abbenes 



 

D.R. Staal 
Voor al uw ijzer en metalen. 

   
 
 
 
 
 
 
 

Tel : 06-1322 7882 
              Email : dannyhartevelt@hotmail.com 

 

 

 



Voorwoord  

Lieve Abbenessers,  

 

Voor u ligt het boekje met als onderwerp het volgende evenement wat 

er op de OEV-planning staat: de dorpsbarbecue! 

 

Daarnaast leest u verderop in dit boekje nog welke andere 

evenementen dit najaar door de OEV georganiseerd gaan worden. 

 

We starten natuurlijk eerst op zaterdag 1 september met de 

dorpsbarbecue. Op zaterdag 27 oktober wordt Abbenes voor een 

avond weer ‘Griezelnes’ omdat we Halloween vieren. Inmiddels is de 

werkgroep Halloween al druk bezig met voorbereiding om het dorp 

weer in griezelige sferen te krijgen. Op zaterdag 17 november staat de 

OEV Disco Night gepland, die avond is het weer ouderwets voetjes van 

de vloer in het dorpshuis net als vroegâh! En last but not least: op 

zaterdag 8 december hebben wij weer de traditionele en gezellige 

kerstmarkt gepland staan. 

 

Over al deze evenementen leest u verderop in dit feest magazine meer, 

maar zet deze data ook gelijk in uw agenda zodat u deze leuke en 

gezellige feesten niet mist! Want een feestje maken dat lukt ons in 

Abbenes wel, dus dit missen zou zonde zijn! 

  

Maar eerst: zaterdag 1 september, dan hebben wij weer onze jaarlijkse 

dorpsbarbecue. Dit leuke en smakelijke evenement aan het eind van de 

zomervakantie is echt een traditie geworden. Dit jaar wordt het alweer 

voor het dertiende jaar georganiseerd! Hopelijk heeft iedereen een 

heerlijke zomerperiode vol plezier, vakantie, zon en ontspanning achter 

de rug. Hier kunnen we heerlijk over bijpraten op het MFT terrein onder 

het genot van een BBQ hapje en een drankje. 

 



 
 

 



Het weekend voor de barbecue zal dit boekje én de bestellijst bij u op 

de mat gevallen zijn, en wij komen maandag 27 augustus alweer bij u 

langs om de ingevulde briefjes op te halen. We willen u ook gelijk 

vragen zoveel als mogelijk gepast te betalen. 

 

Via deze weg wil ik ook nog alle vrijwilligers in het zonnetje zetten die 

ons elke keer weer bijstaan. Zonder al deze helpende handen is het 

onmogelijk om deze evenementen tot een succes te maken. Daar ben ik 

echt beretrots op... Elk evenement zie ik lachende, dansende en 

genietende volwassenen en kinderen plezier hebben samen, en dat 

krijgen we alleen mét elkaar vóór elkaar!  

Gezamenlijk genieten en een ander helpen, dat verbindt ons en zorgt 

voor leefbaarheid en harmonie in dit mooie dorp. 

 

Ik hoop dat u deze zomerperiode ook genoten heeft van het prachtige 

weer en dat we elkaar gezellig treffen op de dorpsbarbecue op 

zaterdag 1 september.  U komt toch ook!? Want.. zonder u is er niks 

aan! 

 

Tot zaterdag 1 september! 

 

Vriendelijke feestgroeten van uw voorzitster, 

Wendy Verboom  
 

 

 

Hoofdsponsor Dorpsbarbecue 2018: 

KRAMER KOERIERS 

Langerak 65 

2157 PE Abbenes  

06-5493 0701 



 

 

 

Hypotheek advies 

 

Praten over een eigen huis is praten over een hypotheek en over het toewerken naar bezit. Een complexe 

materie. Want het gaat er niet alleen om hoe u in de komende jaren woont, maar ook hoe u er over 30, 40 

jaar financieel voor wilt staan, is van belang. Uw wensen en verwachtingen nu en op termijn bepalen onze 

adviezen. 

Het afsluiten van een hypotheek is een ingrijpende zaak waarbij tal van vragen onder ogen gezien moeten 

worden. 

Ook heel persoonlijke vragen. Mede daarom is het van het grootste belang dat u kiest voor een adviseur die 

u volledig kunt vertrouwen. 

Dat geldt op het moment dat u uw eerste eigen huis wilt kopen, maar ook als u een hypotheek wilt 

oversluiten, als u geld wilt hebben om uw koophuis te verbouwen, uw huurhuis te kopen of als u toe bent 

aan een vervolghypotheek. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u al een huurwoning hebt die u kunt kopen, 

of uw huidige koopwoning wilt gaan verbouwen. Mocht uw huidige bank u een voorstel sturen dan is het 

verstandig dit te laten checken. 

Wij kunnen u als erkend hypotheekadviseur bijstaan en in het hele proces begeleiden. In onze keuze en 

aanbevelingen zijn we geheel onafhankelijk. 

 

 

 

     Frank Ruis Financiële Rust BV                                

     Hoofdweg 1334 B                           

     2153 LT Nieuw Vennep 

     0252-629099 

     info@frankruis.nl 

      www.frankruis.nl 

 

 

mailto:info@frankruis.nl
http://www.frankruis.nl/


BBQ-Pakketten 

U kunt dit jaar kiezen uit de volgende BBQ pakketten van de slager: 

 

Pakket ‘basis’      € 6,50 in de voorverkoop 

o Hamburger 

o Kipsaté   (2 x 70 gram) 

o Kebab stokje (75 gram) 

o Toscaanse worst met ontbijtspek (75 gram ) 

                                                             

Pakket ‘populair’      € 8,50 in de voorverkoop 

o Hamburger 

o Kip saté (2 x 70 gram) 

o Chinese roast steak   (110 gram) 

o Varkenshaasfiletlapje (110 gram) 

 

Pakket ‘aan de spies’     € 9,50 in de voorverkoop 

o Kipsaté (70 gram) 

o Varkenshaas (70 gram) 

o Ribeye spies (70 gram) 

o Biefstuk spies  (70 gram) 

o Lamsbout spies (70 gram) 

 

Pakket ‘vegetarisch’     € 7,50 in de voorverkoop                                                                

o Champignon burger 

o Spinazie pakketje 

o Kaasfakkel 

                                                                                                                             

Pakket  ‘verse vis’     € 8,- in de voorverkoop 

o Zalmmoot 

o 1 Gamba spies in knoflook en chilisaus 

 

Pakket ‘voor de lekkere bek’    € 4,- in de voorverkoop 

o Gegaarde spareribs (200 gram)  



 

 

 

 
 

 

 



Pakketten bestellen 

Via onderstaande invulstrook kunt u een BBQ- pakket bestellen. De 

inleverstroken worden maandag 27 augustus  weer bij u opgehaald. U 

dient bij het inleveren van deze strook direct te betalen, gelieve met 

gepast geld. 

Als u die dagen niet aanwezig bent of ons heeft gemist, kunt u altijd 

telefonisch of per mail (OEV@abbenes.net) contact opnemen met het 

bestuur om uw bestelling door te geven. 

LET OP!  De afgelopen jaren merken we dat steeds meer mensen op 

de BBQ zelf nog een pakket willen bestellen. Dit zorgt voor veel 

onduidelijkheid, drukte en tekorten bij het afgiftepunt.  Om deze reden 

is besloten om alle pakketten die ná woensdag 29 augustus nog besteld 

worden €2,50 duurder te maken. Vanaf nu loont het dus nóg meer om 

uw bestelling tijdig door te geven! 

 

Voorverkoop inleverstrook 

Naam:                                                            Straat: 

Telefoonnummer:     Aantal personen: 

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Basis’      x € 6,50 = € 

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Populair’    x € 8,50 = € 

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Aan de spies’     x € 9,50 = €  

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Vegetarisch’  x € 7,50 = € 

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Verse Vis’     x € 8,-   = € 

Ik bestel:  ….     Pakket ‘Voor de lekkere bek’ x € 4,-   = € 

                                                         -------------------------------- 

                                                                         Totaal   €   



 

 

 
St. Anthoniusstraat 17 - 2153 BA Nieuw-Vennep 

Tel : 06-2060 4616 of 06-3092 4847 
Email : Feest@feestnzo.nl 

                

      

 



Agenda 

Na de dorpsbarbecue, heeft de Oranje Evenementen Vereniging nog 

drie evenementen op het programma staan. Namelijk Halloween op 

zaterdag 27 oktober,  DISCO-avond op zaterdag 17 november en 

daarna de Kerstmarkt op zaterdag 8 december. 

Maar naast de evenementen van de OEV wordt er natuurlijk nog veel 

meer georganiseerd in het dorp. Leuk om te benoemen is dat vooral 

veel wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk Abbenes. Omdat 

de kerk in 2019 namelijk 150 jaar bestaat, is dit kerkelijk jaar 2018-2019 

uitgeroepen tot feestjaar. 

Zie hieronder de agenda zoals gepubliceerd op www.abbenes.net: 

25-08-2018  Bingo avond in 150-jarige kerk 

01-09-2018 OEV Abbenes organiseert: dorpsbarbecue 

08-09-2018 Kerk open+ kinderspelen t.b.v. Open Monumentendag  

19-09-2018 Schilderavond in de kerk &  Passage 

25-09-2018 Creatieve workshop in de kerk 

12-10-2018 Muziekavond in de kerk 

17-10-2018 Schilderavond in de kerk &  Passage 

23-10-2018 Creatieve workshop in de kerk 

27-10-2018 OEV Abbenes organiseert HALLOWEEN 

10-11-2018 Churchquiz (let op: gewijzigde datum) 

14-11-2018 Passage 

17-11-2018 OEV Abbenes organiseert : DISCO in het dorpshuis 

21-11-2018 Schilderavond in de kerk 

27-11-2018 Creatieve workshop in de kerk 

08-12-2018 OEV Abbenes organiseert : KERSTMARKT 

14-12-2018 Lezing schrijfster Joke Verweerd in de kerk 

19-12-2018 Passage 

24-12-2018 Lichtshow op de 150-jarige kerk tijdens kerstavond 



 

 

 

 

 

  Kerkstraat 11-13 

2153 BD  Nieuw-Vennep 

tel.: (0252) 620 190 

fax: (0252) 673 307 
  

 
  

info@ vakgaragespijkerenvergunst.nl 

  
www.vakgaragespijkerenvergunst.nl 

  

  Altijd vertrouwd dichtbij!         
 

 

 
www.sscconsolidation.com 

Rotterdam 

 

 

 

 

 
 

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 

 



Handige mensen gezocht! 

Opknappen OEV opslag 17 – 18 – 19 september 

 

In september zijn wij voornemens om onze opslag, ook wel bekend als 

‘het drooghok’ en het terrein er omheen op te knappen. Deze container 

doet al jaren trouw dienst als opslag voor spullen die –de naam zegt het 

al- droog moeten blijven. 

Na een eerste inventarisatie en uitruimactie door Erica en Annelies een 

paar weken geleden willen we het graag wat grondiger aanpakken. Zo 

moet er oud sanitair uit de container verwijderd worden om zo 

kastruimte te creëren. Hier hebben we dan meer plek om versiering en 

attributen op te slaan.  

Daarnaast is het hoog tijd voor vervanging van de wandbekleding aan 

de buitenkant. Het is nog waterdicht, maar we weten niet hoe lang dit 

nog houdt. En daarbij ziet het er niet heel uitnodigend uit. Dus ook 

hiervoor vragen wij hulp!  

Tot slot, begint ons opslagterrein overwoekerd te raken door de 

coniferen die rondom staan. Ook deze willen we graag snoeien.  

Maar! Ondanks de uitbreiding van ons bestuur naar 7 personen ☺ 

kunnen we dit niet allemaal zelf. Daarom willen wij graag weer een 

beroep op jullie vrijwilligers doen! 

De klus/opknapavonden zullen plaatsvinden op 17, 18 en 19 september 

en materialen verzorgen we uiteraard zelf.  En dan rest ons nog de 

vraag… Wie wil ons helpen??         

Graag aanmelden via OEV@abbenes.net of één van de 

bestuursleden. Alvast heel veel dank! 



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 



- DORPSBARBECUE 1 SEPTEMBER 2018 -  

 

Zaterdag 1 september organiseert Oranje Evenementen Vereniging Abbenes weer de 

jaarlijkse dorpsbarbecue. Een evenement wat eigenlijk niet meer weg te denken is uit 

Abbenes.  

 

Na de schoolvakantie nog even bij elkaar komen om de vakantie ervaringen uit te wisselen 

en dan gaan we allemaal weer ons dagelijkse leventje in, maar voordat we dat gaan doen 

eerst nog een avondje gezelligheid op het MFT. 

 

Om 17.00 uur gaat de bar open en kunt u alvast een lekker drankje komen drinken. Rond 

18.00 uur zullen de bestelde bbq-pakketten worden uitgedeeld en kunt u zelf gaan 

barbecueën op de gereed staande barbecues. Gezellig met elkaar het eten gereedmaken 

en ook aan de barbecues gezellig met elkaar kletsen. 

 

Ondertussen kunnen we genieten van de live muziek van Abbenesser Henk van Asselt. 

Henk heeft al een aantal keren eerder opgetreden tijdens de barbecue, dit tot ieders 

tevredenheid dus zijn we heel erg blij dat hij ook dit jaar weer wilt optreden. 

 

Tijdens dit evenement zal er ook een verloting zijn met mooie prijzen. 

Tot ziens op zaterdag 1 september vanaf 17.00 uur. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

John van Wieringen           E    info@johnvanwieringen.nl 

Hoofdweg 1585                   M   06 2204 3182 

2157 PB Abbenes               F    0252 545 137 

 
                                                                    

www.johnvanwieringen.nl 



Kerstmarkt 2018 

We moeten er nu nog even niet aan denken, maar de winterse 

kerstmarkt zal dit jaar wederom op het MFT aan de van Voorstlaan 

georganiseerd worden. De datum die hiervoor geprikt is, is 8 december, 

de zaterdag nadat Sinterklaas ons land weer heeft verlaten. 

Heeft u interesse in het bemannen van een kraam tijdens de kerstmarkt? 

Dan kunt u contact opnemen met onze voorzitster Wendy Verboom via 

wendyverboom@hotmail.com of oev@abbenes.net. 

 

 

 

 

 

  



                  

 

 



 

Zaterdag 27 oktober 
Wil je zeker niet overnachten in Abbenes! 

 

Meer waarschuwingen volgen snel… 



 

    

       
 

                        Verwer Techniek  

                         Sophialaan 9 

                         2157 NE Abbenes 

                         Tel. 0252 - 545172 

                         Fax 0252 - 544532 

 

 

 

 

                 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 

 
 



- ZONNIG THEMAFEEST -  

 

Zonnig ‘Bruiloftsfeest’ in Abbenes met uitreiking Gemeentelijke Erespeld! 

Zoals ieder jaar wordt in Abbenes voor de zomervakantie een themafeest georganiseerd 

door de OEV. Dit jaar was op zaterdag 30 juni het thema ‘bruiloft’ en het verzoek was dan 

ook om in bruiloftskleding  te komen. Velen gaven daaraan gehoor en menigeen had haar 

trouwjurk weer uit de mottenballen gehaald. Ondanks het warme weer waren de heren 

ook dapper in kostuum. 

 

De locatie was romantisch versierd. Bij de ingang van het terrein kon je al in de stemming 

komen: er stond een enorme ballonnenboog  met wit/roze ballonnen. Om de tafels zaten 

strikken, er stond een echte Cadillac als trouwauto  en er was ook nog een romantisch 

fotohoekje gecreëerd. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt:  bruidsparen, gezinnen, 

iedereen die zich wilde laten vereeuwigen nam plaats op het bankje. Net als op een echte 

bruiloft werden er heel veel mooie plaatjes geschoten! 

 

De binnenkomst van de diverse bruidsparen was echt uniek. 

Je zag  van verre het paar al aankomen en onder 

bewonderende blikken werd het zo een mooie modeshow . 

DJ Marco verzorgde de muziek en om 19.00 uur was het tijd 

voor de muziekbingo, waarbij mooie prijzen waren te 

winnen, zoals een dag een springkussen, een bon van 

VerseTaarten.nl of een diner bij Brasserie Puck. De liedjes van 

de muziekbingo waren uiteraard aangepast aan het thema,  

in vele werd de liefde bezongen en de gouwe ouwe  

´morgen ben ik de bruid´ mocht absoluut niet ontbreken. 

 

Op dit feest verscheen rond 18.00 uur loco-burgemeester Tom Horn met de ambtsketen 

van gemeente Haarlemmermeer om. Niet om een nog niet gehuwd stel in de echt te 

verbinden, maar om een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Het ging in dit 

geval om Erica van den Berg, secretaris van de OEV. Zij zit al 15 jaar in het OEV bestuur. 

Behalve haar bestuurlijk functie regelt ze voor een groot deel de organisatie van de OEV-

evenementen, doet de inkoop hiervoor en helpt op de feesten actief mee. Zo moest ze, 

uiteraard gekleed volgens het thema, achter de frituur vandaan worden gehaald voor de 

toespraak van de loco-burgemeester. Dat vond ze maar niets, want ze had nog een paar 

bestellingen lopen. Maar ze kwam er mooi niet onderuit, ze moest naar voren en daar 

werd ze in het zonnetje gezet. 

 

Daarna was het tijd om los te gaan op de dansvloer en dat gebeurde dan ook volop. 

Iedereen ging lekker los op de muziek van DJ Marco.   
 



            

       * Nieuwbouw   * Timmerwerken 
        * Verbouw    * Onderhoud 
        * Renovatie               * Aanbouw   

    
               Maria Margaretalaan 42  Tel: 06-50243954 
               2157NP Abbenes   Email: OosterhofTotaalbouw@ziggo.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 



 
Bestuur OEV Abbenes 
 
 
Voorzitster  Wendy Verboom 
Telefoon   0252-689905 
E-mail   wendyverboom@hotmail.com  
 
Penningmeester John van den Berg 
Telefoon  0252-545909 
E-mail   oev@abbenes.net 
 
Secretariaat & PR Erica van den Berg 
Telefoon  0252-545909 
E-mail   erica@abbenes.net 
 
Algemeen lid Marjolein Baars  
Algemeen lid Jimmy van den Berg 
Algemeen lid Annelies Teunissen 
Algemeen lid Maus van Tol 
 
Facebook  www.facebook.com/OEVabbenes/ 
E-mail       oev@abbenes.net 
Website   www.abbenes.eu/oev/ 
 
 
 
 

 
 

www.abbenes.net 
 

Bekijk daar alle foto’s van de 
dorpsbarbecue. 

De website van en over Abbenes. 

 

 
 



Met grote dank aan… 

Kramer Koeriersbedrijf Brasserie Puck 

Rijschool Gerco By Spek 

Oosterhof  Totaalbouw Pim’s Tekdiving PTD 

Autobedrijf De Wildt Engel Diervoerders 

Van der Vliet Recreatie Rové Onderhoudsbedrijf 

Jaap Rensen Springkussenverhuur Bollenstreek 

SSC Consolidation – Rotterdam EMS Riooltechniek 

Bloembinderij Het vergeet mij Nietje Versspecialist Van der Poel 

C.A. Gijzenberg Ko Schildersbedrijf 

Fa. H. de Ruiter Familie C. Baars 

D.R. Staal Cash Converters 

Tuincentrum Suidgeest Verwer Techniek (R. Verwer) 

StallingA44 Spring in de Lucht – Van Dorsten 

L. van den Heuvel - tankstation Frank Ruis Financiële Rust BV 

De Kelder van de Koster - Partyzaal The Grinding Company B.V. 

PWA Dienstverlening Vakgarage Spijker & Vergunst B.V. 

Website www.Abbenes.net L.B.I. Electrotechniek 

Euro Cargo Aviation - Schiphol RDS Intertrans  

VerseTaarten.nl Jeugdraad Abbenes 

Weveko Brandbeveiliging - Hillegom 

Jan Bootsman Boekhoud- en belastingadvieskantoor 

Aannemersbedrijf John van Wieringen 

Raadschelders & Zn Verzekeringen en Bankzaken 

Autobedrijf Langenkamp & Van Steen 

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten 

Pentagon International BV 

Stichting Dorpsraad Abbenes 
 

 

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 ! 
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