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Wat kunt u de komende maanden van 

ons verwachten? 

 

 Activiteiten 2017 

April t/m September 

Realisering kleinere kerk 

Mei 2017     Flyer actie 

14-05-2017 Feest 275 jaar 

Molen Terheijden  

10-09-2017 Traaierie  

13-10-2017 Ondernemersgala 

14 of 15-10-2017 

Oogstoberfeest  

De jaarrekening 2016 kunt u inzien 

op onze website 

www.behouddeantoniusabt.nl 

 

 Rabobank Amerstreek Clubkas 

Campagne. 

 

Als lid van de Rabobank 

Amerstreek kunt u in april 

stemmen op uw Stichting Behoud 

Antonius Abt. Hoe meer stemmen, 

hoe hoger de bijdrage van de 

Rabobank aan de Stichting! 

 

 

 

 
 

Spek de kas van onze “Stichting 

Antonius Abt”  bij Jumbo Terheijden 

 

Zoals jullie vast weten, organiseert 

Jumbo Terheijden een actie waarmee 

een financiële bijdrage voor onze 

Stichting bij elkaar kan worden 

gespaard. De actie heet ‘Spek de kas 

van je club’ Tijdens deze ‘Spek de kas 

van je Club’ actie ontvangen klanten 

voor elke € 10,- aan boodschappen een 

waardepunt. Deze waardepunt kan in 

de winkel of via de Facebook pagina: 

www.facebook.com/jumboterheijden 

onder tabblad sponsoractie, doneren 

aan de vereniging/stichting  van hun 

keuze. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan het onderhoud van de 

Toren van onze Antonius Abt. 

 

Kunnen wij op uw stem rekenen?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.behouddeantoniusabt.nl/
http://www.facebook.com/jumboterheijden


 

 

 

 Toren van de Abt 

 

Onze doelstelling voor 2016 is gehaald 

dankzij uw giften en donaties en de 

inzet van vele vrijwilligers.  

Leo Vermeulen en de W.O.K. groep zijn  

druk doende met het plan om groot 

onderhoud te kunnen verrichten aan 

de toren en dakkappellen .  Hier is ook 

veel geld voor nodig met name het 

plaatsen van een steiger kost erg veel 

geld. 

 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers 

om een van onze werkgroepen te 

komen versterken.  

Meedenken over activiteiten, 

evenementen, inrichting nieuwe 

ruimte. U kunt contact opnemen met 

een van onze bestuursleden zie 

hiervoor onze 

website.www.behouddeantoniusabt.nl 

 

 Abt wijn 

 

U kunt voor de wijnen terecht bij 

Slijterij Jeroen van Dongen, het 

Parochiekantoor tijdens de 

openingsuren,  en bij Kinderboerderij 

Johan en Caroline te Wagenberg. 
 

 

 

 
 
 

 

 

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  
 

 

 Antonius koeken 

 

Bij Bakkerij Jürgen en Carolien van 

Dongen kunt u de Antonius koeken met 

logo kopen . Van elke verkochte koek 

komt  10  eurocent ten goede aan onze 

stichting. 

 

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 

 

 

 

 

http://www.behouddeantoniusabt.nl/

