
 

                 
  

  

Nieuwsbrief Vrienden nr. 13 Februari 2018 

Bestuurszaken. 
Per 1 januari 2018 hebben voorzitter Cor Vis-
sers en penningmeester Maria Joosen af-
scheid genomen van het bestuur van Stich-
ting Behoud de Antonius Abt.  
Na vier jaar vonden zij het tijd om het stokje 
over te dragen. Beiden blijven wel als vrijwilli-
ger betrokken bij de stichting, en wij hopen 
ze nog vaak te zien bij onze activiteiten. Wij 
zijn hen enorm dankbaar dat zij destijds de 
schouders eronder hebben gezet, en de 
Stichting behoud de Antonius Abt Terheijden 
hebben opgericht. Er is in hun bestuursperi-
ode heel veel gebeurd en daar hebben zij ze-
ker hun steentje aan bijgedragen.  
Cor en Maria: heel hartelijk dank voor jullie 
lef, enthousiasme en inzet!  
We kunnen u gelukkig melden dat we  een 
nieuwe voorzitter en penningmeester heb-
ben, namelijk Petra Kimmel en Hans Brug-
man. Hiermee is het bestuur weer op sterkte. 
We hebben ook de jaarrekening 2017 van 
Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden 
opgemaakt en kunnen meedelen dat we in-
middels € 65.000 hebben ingezameld voor 
het groot onderhoud aan de toren. Dat is 
echt heel veel en we zijn super blij met dit re-
sultaat, maar we realiseren ons ook dat er 
nog veel geld bij moet. 
 

Stand van zaken toren. 
In november 2017 hebben wij u de laatste 
update gegeven over het groot onderhoud 
aan de toren dat we in 2019 willen gaan uit-
voeren. Zoals u weet komen we nogal wat 
geld te kort om de toren echt goed te maken, 
dus hebben we inmiddels zo'n 20 fondsen 
aangeschreven met de vraag of zij ons willen 
helpen. Al deze fondsen vragen wat de inwo-
ners van Terheijden zelf gaan bijdragen. We 
hebben al veel Vrienden en er zijn veel men-
sen die onze activiteiten bezoeken, maar het 
kan altijd beter. 

  

  

 

 

 Stand van zaken afscheidingswand. 
Het is zover! Bisdom, Parochiebestuur en Mo-
numentencommissie zijn allemaal akkoord met 
het ontwerp van de afscheidingswand. Een 
prachtig ontwerp, dat bedacht is door Edwin 
Paymans van Synarchi Architecten uit Roosen-
daal en Susan Nash, beeldend kunstenaar uit 
Breda. We gaan nog niet te veel verklappen 
over hoe de wand eruit komt te zien, maar het 
wordt echt iets bijzonders. Aannemersbedrijf 
Rasenberg gaat de wand zetten en we zijn Igor 
Rasenberg en Ton de Hoon veel dank verschul-
digd voor hun geduld en het meedenken. Daar-
naast heeft Aannemersbedrijf Rasenberg er 
mede voor gezorgd dat het hele project ook fi-
nancieel haalbaar is. Als het goed is, staat de 
wand vóór eind mei 2018 en kunnen we in juni 
een geweldig "openingsfeest" plannen.  

 

Activiteiten. 
We moeten nog even wachten tot de wand 
staat, maar dan gaan we ook weer activiteiten 
organiseren. Zo staat dit jaar in ieder geval Abt 
Happen en Jazzin'Abt op de planning. Een 
nieuwe activiteit, die we gaan opzetten, is 
 Cabar'Abt. Uiteraard zetten we de deuren tij-
dens de Traaierie weer open en organiseren we 
met Kerst een bijzonder concert. We houden u 
op de hoogte. 
 
Wij zoeken nog vrijwilligers en meedenkers dus 
heeft u interesse meldt u dan nu aan!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt 
 
www;behouddeantoniusabt.nl 

Email; stichtingbehoudantoniusabt@hot-
mail.com.  
Facebook: Stichting Behoud de Antonius Abt. 
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