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Terugblik
Het idee was er, toen de naam en de
fantasie sloeg op hol, uiteindelijke
werd het “Abt Happen”. Dat de eerste
editie, op 18 juni jl. zo goed zou
worden ontvangen, daar hadden wij op
gehoopt. De inschrijvingen verliepen
vlotjes en de voorbereidingen wierpen
zijn vruchten af. De avond zelf was
grandioos. Wij bedanken nogmaals alle
sponsoren en vrijwilligers. Door jullie
allen is “Abt Happen” al een begrip
geworden, gezien de vele reacties van
de deelnemers en op de social media.
Dit geeft ons als bestuur de energie
om zeker ook volgend jaar een avond
als deze te organiseren.
Website
Wij hebben Lieke Flipsen mogen
verwelkomen als nieuw lid van onze
groep vrijwilligers.
Lieke gaat zich bezighouden met de
website. Deze is geheel vernieuwd. Als
u nog suggesties heeft zijn die
natuurlijk altijd welkom. U kunt de
nieuwe website al bezoeken;
www.behouddeantoniusabt.nl

Juli 2016
Boeken, lp’s en cd’s markt 9 juli
2016
Wij hadden echt niet verwacht dat er
zoveel boeken, cd’s, lp’s, video’s en
dvd’s zouden worden gedoneerd. Het
was overweldigend. Veel vrijwilligers
hebben ons geholpen om de artikelen
uit te zoeken en te verdelen in genres.
Zaterdag 9 juli was het dan ook een
drukte van jewelste in onze kerk om
een prachtig boek of een mooie cd, lp
te bemachtigen voor een klein prijsje.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Wij gaan nu eerst genieten van een
welverdiende vakantie!
Onze eerstvolgende activiteit zal
plaatsvinden tijdens de Traaierie op
11 september 2016. Wij zijn hier
aanwezig en u krijgt de mogelijkheid
om de toren tot hoogte uurwerk, op
een bijzondere wijze te bezichtigen.
Voor vrienden gratis. Voor anderen
tegen een kleine vergoeding.
Indien u hierin geïnteresseerd bent
kunt u zich opgeven via ons emailadres
(zie hieronder)
Wij gaan ook gsm telefoons inzamelen.
Deze kunt u nu al afgeven bij het
Parochiekantoor.

Clubkasactie/Jumboactie

De Abt wijn geïntroduceerd tijdens he
Abt Happen smaakt overheerlijk. Er
is een rode Zuid-Afrikaanse wijn van
verschillende druivensoorten ;
Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit
Verdot .
De witte wijn is van de ZuidAfrikaanse Chardonnay druif.
De prijs per fles € 6,00 . Een doos van
6 flessen € 35,00.
De wijn is te bestellen via ons
emailadres:
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com

De wijn is ook te koop bij het
Parochiekantoor tijdens de
openingstijden; dinsdagochtend en
vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00
uur.

De Rabo clubkasactie is weer voorbij.
Er is door velen op onze Stichting
Behoud Antonius Abt gestemd.
Het mooie bedrag van € 425,10
hebben wij hierdoor mogen ontvangen.
Wij danken u en de Rabobank hartelijk
voor deze mooie donatie.
Het bedrag zal in de toekomst worden
gebruikt bij de renovatie van de
toren.
De Jumbo actie “Spek de Kas”
heeft € 245,97 opgeleverd. Bedankt
voor uw steun. En de Jumbo bedanken
we voor deze leuke actie. De
bedragen worden gebruikt bij de
renovatie van de toren.
o-o-o-o-o-o-o-o-o

Onze Stichting is een ANBI Stichting
Dit houdt in dat u een periodieke gift
kunt doen, die aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting. Er moet dan wel
een schriftelijke overeenkomst
opgemaakt worden. Het formulier kunt
u via onze site downloaden. Ons
bankrekeningnummer is
NL03RABO0142830658
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Wilt u reageren, heeft u tips en of ideeën
dan zien wij uw reacties graag tegemoet.
Ook kunt u ons ondersteunen door mee te
helpen met de organisatie van activiteiten.
U kunt zich aanmelden via ons
e-mailadres.
Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt
Terheijden.
www.behouddeantoniusabt.nl

facebook: Stichting Behoud de Antonius Abt

