
 

   

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Vrienden nr. 19 September, 2019 

Als een kers op de taart  

  

De toren van de H. Antonius Abtkerk staat al 
maanden in de steigers, maar het einde is in 
zicht. Als laatste zal de bekroning weer op 
de spits  teruggeplaatst worden. Op vrijdag 4 
oktober vangen deze werkzaamheden aan. 
In de loop van de ochtend gaat de zware 
bekroning en de bol via lift en steiger naar 
boven en zal worden bevestigd.  
’s middags om 13.30 uur wordt met een 
speciale kraan het haantje naar boven 
gebracht.   
Dit alles gebeurt onder ‘deskundig’ toezicht 
van de Stichting Behoud Antonius Abt en 
parochiebestuur. Maar natuurlijk ook alle 
vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming  en uitvoering van dit mooie 
project zullen rondom de kerk verzameld zijn 
om alles te volgen.   
Houd rond 13.30 uur de toren van 
Terheijden in de gaten of kom richting de 
Markstraat. Na 4 oktober zal de steiger 
worden afgebroken en komt de nieuwe toren 
in alle glorie tevoorschijn.  
 Dank aan allen die zich zo hebben ingezet 

om dit mogelijk te maken.  

  

Parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie  
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden  

  

Leien met tekst; 
De Leien van de kerk  omgetoverd tot een 
prachtig naambordje 
Tijdens de Traaierie was er heel wat 
belangstelling voor onze 
gepersonaliseerde bordjes! Deze bordjes 
worden met de hand gemaakt van leitjes 
die op de kerktoren hebben gelegen. De 
volgende lading is intussen alweer 

gemaakt 👀🤩 

Ook zo'n bijzonder bordje in huis halen? 
Voor €25,00 kun je een bordje bij ons 
bestellen én steun je de restauratie van de 

toren. ⛪️❤️ 
 
 

 

 

Stuur hiervoor een mail met jouw bestelling 
naar 
Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com 
 

 
 

Kunstweekend in “Zaal de Abt 

 

 In het weekend van 5 en 6 oktober is het 
weer Kunstweekend in de gemeente 

Drimmelen! 🎨👩🎨 
In Terheijden doen er wederom veel 
kunstenaars mee. En waar kunnen ze hun 
werk nou beter laten zien dan in zaal De 
Abt, waar de afscheidingswand als 

levensgroot kunstwerk staat? 😇⛪️ 
Op beide dagen is De Abt gratis toegankelijk 
van 12:00-17:00. Zien we jullie dan? 
 
 
Wat is er te doen in “Zaal De Abt 

Tijdelijke ingang Zaal de Abt ; 

Ingang via de Kleine Kerk aan het 

kerkplein (dus aan de kant van de 

notaris). 
Kunstweekend Drimmelen –zaterdag 

5 en zondag 6 oktober van 12.00 uur tot 

17.00 uur. Toegang gratis 

Traais Energie Collectief – donderdag 

24 oktober 2019, aanvang 20.00 uur 

Jazzin’Abt – zondagmiddag matinee 3 

november 2019. Zaal open 14.00 uur 

Kerstmarkt - vrijdag 13 december 2019 

 

 

 

 

 



 

 

Warme editie Jazzin'Abt op zondag 

3 november 

 

 

Op zondag 3 november vindt alweer de 
4e editie plaats van Jazzin’Abt.  
Tijdens Jazzin’Abt spelen 
doorgewinterde jazzmuzikanten en jong 
talent uit de eigen regio met elkaar in 
zaal ‘De Abt’.  
Zo zullen onder andere Edison-winnaars 
Rob van Bavel en Mark van Rooy 
optreden. De zaal is open vanaf 14:00 
en het jazz matinee begint om 14:30 en 
zal eindigen om 17:30. De opbrengst 
van de consumpties gaat naar de 
restauratie van de kerktoren. De 
toegang zelf is gratis. Kom dus vooral 
op 3 november genieten van een 
bijzondere muzikale middag in de Abt!  
Warmte én een warm geluid 

gegarandeerd bij deze editie 

 
Speciaal voor aankomende editie is er een 
jazzcombo samengesteld van beroemde 
jazzartiesten, aangevuld met lokaal talent. 
Zo spelen in het combo Rob van Bavel 
(piano), Mark van Rooy (contrabas), Joost 
Steevens (drums), Paul Taks (tenorsax), 
Tim Antens (alt sax) en Wouter Poncin 
(trompet) samen en zal Eveline de zang 
verzorgen. 

 
Daarnaast zal ook The Small Town Big 
Band uit Breda optreden met als ‘special 
guest’ Victor Boden, die tijdens de 72e 
aflevering van Spraakvermaak de hele zaal 
stil kreeg met zijn stem.  
En bij een jazzoptreden weet je het met de 
programmering natuurlijk nooit, dus er is een 
grote kans dat het jazzcombo en The Small 
Town Big Band ook door elkaar en met 
elkaar jazz zullen spelen. 

 

 

 

Dit zijn de tot nu toe de  bekende en geplande 

activiteiten. Zaal ‘De Abt’ zal de komende tijd 

steeds meer worden gebruikt, ook door andere 

organisaties.  

Mogelijkheden hiervoor zijn altijd bespreekbaar. 

U kunt hiervoor contact opnemen met een van 

onze bestuursleden of een e-mail sturen. 

 

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. 

 

 

 

 
Eenmalige donaties zijn ook meer dan welkom! 
Ons bankrekeningnummer is NL03 RABO0 
142830658. De gift kunt u overmaken aan 
Stichting Behoud de Antonius Abt. 

 
Wilt u reageren, heeft u tips en/of 
ideeën, dan horen wij 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 

 

 

 

mailto:Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com
mailto:Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com
http://www.behouddeantoniuisabt.nl/
http://www.behouddeantoniuisabt.nl/
https://www.facebook.com/behouddeabtterheijden/

