Nieuwsbrief Vrienden nr. 17
Restauratie Toren de Abt gaat van
start
Met gepaste trots kunnen we
mededelen, dat in April 2019 gestart
gaat worden met de restauratie van de
toren van de Antonius Abt. Nadat de
binnenkant grondig is aangepakt met
het plaatsen van de afscheidingswand,
wordt er nu werk gemaakt van de
buitenkant. Tijdens de restauratie
kunnen er gewoon activiteiten blijven
plaatsvinden in “Zaal de Abt”. Ook de
diensten van de kleine kerk blijven
doorgang vinden.
De voorbereiding van de restauratie start op
1 april met het plaatsen van de steigers door
Bouwbedrijf Oome Raamsdonk. Drie
werkweken hierna gaat de daadwerkelijke
restauratie van start. De verwachting is dat
de restauratie enkele maanden in beslag
gaat nemen.
Voordat het benodigde geld bij elkaar
gebracht was, is er veel inzet getoond en
werk verricht door het Bestuur Stichting
Behoud Antonius Abt en de vele vrijwilligers.
Zo zijn er ‘Vrienden van de Antonius Abt’
geworven, fondsen aangeschreven en zijn
er evenementen in multifunctionele “Zaal De
Abt” gehouden om het geld bij elkaar te
krijgen.
Ook de steun en inzet van inwoners,
bedrijven, verenigingen en de gemeente
zonder hen was het nooit gelukt!
Een groot aandeel van het ingezamelde geld
is bijeengebracht door fondsen. Zo hebben
Stichting Bouwcultuurfonds ZuidNederland, het Prins Bernard
Cultuurfonds, de Meindersma-Sybenga
Stichting, het TBI Fonds, Stichting
Dinamo Fonds, De Gravin van Bylandt
Stichting, de Congregatie Broeders van
Huijbergen en het Hendrik Mullerfonds
geld bijgedragen. Daarnaast heeft de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed een subsidie
verleend.

Maart/April 2019
Maar …. we zijn er nog niet helemaal. Om
de laatste duiten bij elkaar te krijgen
organiseren wij een

Veiling op vrijdag 12 april 2019
Kerkvoorwerpen, werken van lokale
kunstenaars en ludieke prijzen onder de
hamer tijdens avondvullend programma

Op vrijdagavond 12 april vindt er in zaal
‘De Abt’ een bijzondere veiling plaats.
Op die avond zamelen we namelijk geld
in voor de restauratie van de kerktoren
van de Antonius Abt.
Zaal ‘De Abt’ gaat om 19:30 open
waarna het programma om 20:00 start.
Tijdens de avond worden er veel
verschillende items aangeboden.
Zo gaan kerkvoorwerpen, werken van
lokale kunstenaars en ludieke prijzen
onder de hamer. Ook is er een ‘Rad van
Fortuin’ waarmee prijzen te winnen zijn,
welke gedoneerd zijn door lokale
ondernemers.
Ad Snoeren en Frank Hoogers zijn de
deskundige veilingmeesters.
De entree is gratis!!
Wij nodigen iedereen uit om van deze
avond een daverend succes te maken.
Verkoop banken;
Op 12 januari 2019 hebben wij een verkoop
gehouden van de banken uit de Antonius
Abt. We kunnen u melden dat alle banken
verkocht zijn. Dit heeft een geweldig bedrag
van € 4.500,00 opgeleverd. Het gehele
bedrag komt ten goede aan de restauratie
van de toren.

Kijkavond
Woensdag 10 april, twee dagen voor
de veiling, is er een kijkavond in Zaal De
Abt. Belangstellenden kunnen tussen
17:00-19:30 komen kijken naar de
items, kunstwerken en acties die tijdens
de veiling onder de hamer gaan.
Pronkstukken tussen de veilingitems zijn
vier glas-in-lood panelen en een
karakteristieke kerkkast, beiden nog uit
de oude pastorie van Terheijden. Alle
opbrengsten van de veiling, het rad van
fortuin en de consumpties komen ten
goede aan de restauratie van de toren
van kerkgebouw de Antonius Abt
Traais Energie Collectief
Op 28 februari 2019 heeft het T.E.C. de zaal
omgetoverd in een heus TECafé.
Een grote opkomst en de energietransitie
van Terheijden kan beginnen.
Geweldig om te zien wat er allemaal
mogelijk is in “Zaal de Abt”

Plannen SBAAT 2019
➢ Start April 2019 restauratie toren
➢ Kick off; Veiling vrijdag 12 april
2019
➢ Abt Happen ;zaterdag 25 mei
2019(o.v.b.)
➢ Traaierie zondag 15 september
2019
Dit zijn de tot nu toe bekende
activiteiten. Zaal De Abt” zal meer en
meer worden gebruikt, ook door andere
organisaties. Mogelijkheden zijn
bespreekbaar. U kunt altijd contact
opnemen met een van onze
bestuursleden.
Jaarverslag 2019
Op onze website staat het jaarverslag
van 2019
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
Wilt u reageren, heeft u tips en of
ideeën, dan horen wij dat graag van u.
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
www.behouddeantoniuisabt.nl

Op vrijdag 29 maart 2019 heeft T.E.C.
wederom gebruik gemaakt van Zaal “de
Abt” en wel voor de Kick of ; Jaar van de
bouw. Kijk voor meer info op;
traaisenergiecollectief.nl

Stichting behoud de Antonius Abt

