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Beste Vrienden,
Na een druk jaar wat betreft de
torenrenovatie gaan we verder op de
ingeslagen weg. Met als uiteindelijk doel:
een gebouw dat nog vele jaren mee kan!
Natuurlijk hebben wij nog veel wensen. De
allergrootste wens voor onze zaal ‘de Abt’ is
duurzame verwarming. Wij hopen dit jaar
nog de verwarming voor het hele gebouw
(zaal en kleine kerk) te kunnen realiseren.
Dit kan dankzij een mooie donatie die
speciaal geoormerkt is voor verwarming van
het hele gebouw. Een projectgroep is in
gesprek met het Traais Energie Collectief en
de Vijf Heiligen Parochie. Er wordt
onderzoek verricht om te komen tot een
duurzame en toekomstbestendige oplossing.
Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Verder zijn wij voornemens om
voorzetramen te plaatsen. Ook dit zal een
verwarmde Abt ten goede komen.
En natuurlijk gaan we verder met sparen
voor onderhoud en renovatie van het
gebouw.
Er is geen ontkomen aan. Het coronavirus
houdt iedereen in zijn greep. Helaas hebben
wij samen met de Anthony Singers moeten
besluiten hun jubileumconcert te verzetten.

De nieuwe datum is zaterdag 19
september 2020. Noteert u deze datum
alvast in uw agenda.

Maart 2020
Op 5 mei vieren we samen met elkaar
vrijheid!
Op 5 mei wordt er in ieder dorp van de
gemeente Drimmelen een speciale
bevrijdingssbrunch georganiseerd rondom
het thema ‘75 jaar bevrijding’.
Bij de brunch zal muziek zijn én er zal een
film worden getoond. Ook wordt er gekeken
naar het houden van een expositie van
spullen uit die tijd.
Iedereen is bij de activiteiten op 5 mei van
harte welkom.
In Terheijden zal de bevrijdingsbrunch plaats
vinden in zaal ‘de Abt’.
Samen met de Vereniging van Senioren,
organiseren wij de bevrijdingsbrunch. Deze
vindt plaats van 11.30 tot 13.00 uur.
Entree/deelname aan de dorpsbrunch
bedraagt € 3,00 per persoon. U dient
hiervoor vooraf een ‘bordje’ aan te
schaffen bij een verkooppunt;
•
•

Da Relinde Fijnaut
De Cour

Dit kan vanaf zaterdag 4 april 2020 bij
bovenstaande verkooppunten.

Abt Happen (en Stappen!) dit jaar op
zaterdag 9 mei
Dit jaar zal Abt Happen plaatsvinden op
zaterdag 9 mei. Het belooft een bijzondere
derde editie te worden. Zo is er de
mogelijkheid tot het lopen van een Traaise
historische kilometer, voorafgaand aan het
eten, aan het programma toegevoegd. De
editie van 2020 wordt zo een heus ‘Abt
Happen én Stappen’!
Deelnemers die zich aanmelden voor Abt
Happen mogen automatisch meelopen met
de historische kilometer. Deze wandeling,
aangeboden door Stichting Behoud de
Antonius Abt, zal begeleid worden door
Pierre Gruca. Hij zal de wandelaars alles
vertellen over de historie van Terheijden.
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen bij
het ‘culinaire’ gedeelte aan te schuiven.

Wat is er zoal te doen in Zaal De Abt?
04-05-2020
05-05-2020
08-05-2020
09-05-2020
14 -05-2020
30-08-2020;
13-09-2020
19-09-2020
11-12-2020

Dodenherdenking
75 jaar Bevrijdingsbrunch
Meet Up T.E.C.
Abt Happen (en Stappen)
Traaise Kuierdagen;
Lunch Gildes Brabant
Traaierie
Anthony Singers 50 jaar
Kerstmarkt

Dit zijn de tot nu toe bekende- en geplande
activiteiten.
Mogelijkheden hiervoor zijn altijd bespreekbaar.
U kunt hiervoor contact opnemen met een van
onze bestuursleden of een e-mail sturen

Uiteraard zijn de activiteiten even onder
voorbehoud vanwege het Coronavirus
wat ons allemaal in zijn greep houdt.

Volgens beproefd recept zal het diner
verzorgd worden in zaal De Abt door Café
Ons Thuis onder leiding van kok Pol van der
Zwalm. Hij zal de gerechten bereiden met
producten uit eigen streek. Na het succes
van vorig jaar, zal de muziek weer verzorgd
worden door onze eigen Traaise Feest DJ
Max.

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.

De inschrijving opent binnenkort. Houdt
hiervoor onze Facebookpagina en onze
website in de gaten.

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

De datum van 9 mei kan alvast genoteerd
worden!

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

