
 

   

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Vrienden nr. 22 Juni 2020 

 

Beste Vrienden, 

 

De afgelopen weken hebben er vanwege de 

coronamaatregelen helaas geen 

evenementen plaats kunnen vinden in onze 

zaal ‘De Abt’. Maar we hebben zeker niet stil 

gezeten! Nu dat er versoepelingen worden 

doorgevoerd, zijn als we stichting (op 

anderhalve meter) bij elkaar gekomen om te 

kijken wat er wél kan. Hierover leest u meer 

in deze nieuwsbrief onder ‘openstelling 

Antonius Abt in de zomermaanden’.  

 

Uiteindelijk zijn we ook verdergegaan met 

onze plannen voor het behoud van het 

gebouw. Samen met het TEC (Traaise 

Energie Collectief) bekijken we momenteel 

hoe we het beste het gebouw kunnen 

aansluiten op het warmtenetwerk. Het gaat 

hierbij om zowel de kleine kerk als het 

zaalgedeelte. Belangrijk om hierbij te 

melden is dat we voor deze klus een 

specifieke donatie van een stichting hebben 

gekregen waar we ontzettend blij mee zijn! 

Bij dit project trekken we samen op met de 

Vijf Heilige Parochie om te zorgen voor een 

duurzame en toekomstbestendige toekomst 

voor heel het gebouw! 

Speciale videorondleiding Antonius Abt 

Gezien de coronamaatregelen zijn er 
voorlopig geen (groeps)rondleidingen 
mogelijk in de Antonius Abt. Om bezoekers 
tóch door het gebouw te leiden en ze zo 
kennis te laten maken met het gebouw, is er 
een speciale videorondleiding opgenomen. 
Normaal is deze film alleen te bekijken voor 
bezoekers van de Antonius Abt. Maar 
speciaal voor de Vrienden van de Antonius 
Abt is de film op Youtube te bekijken! Klik 
hiervoor op deze link:  

https://youtu.be/uEEkXsz8dUg 

 
Openstelling Antonius Abt in de 

zomermaanden 
 
 
In de maanden juni tot en met september 
stellen wij iedere zaterdagmiddag van 13:00-
16:30 de Antonius Abt open voor bezoekers! 
De entree is gratis.  
 
We hopen dat veel inwoners van de 
gemeente én dagjesmensen het gebouw 
een bezoekje komen brengen. Zo kan 
iedereen kennis maken met de historie en 
architectuur van het gebouw, de bijzondere 
voorwerpen bekijken en natuurlijk de unieke 
afscheidingswand bezichtigen.  
 
 

Coronamaatregelen 
 
Uiteraard houden we rekening met de 
coronamaatregelen. Zo zijn er maximaal 30 
bezoekers tegelijkertijd welkom. Ook hebben 
we een looprichting aangebracht in het 
gebouw zodat anderhalve meter makkelijk te 
bewaren is. Daarnaast zijn er helaas 
voorlopig geen (groeps)leidingen mogelijk. 
In plaats hiervan hebben we een 
videorondleiding opgenomen die bezoekers 
kunnen zien voordat ze zelf het gebouw 
verder ontdekken.  
 

Genoeg te ontdekken 
 
Behalve de videorondleiding zal er tijdens de 
openstelling ook een film over het ontstaan 
van de afscheidingswand te zien zijn. 
Daarnaast laten we ook een presentatie zien 
over de restauratie van de kerktoren in 
2019. Iedere twee weken exposeert er ook 
een nieuwe lokale kunstenaar in het 
zaalgedeelte. De werken zullen tijdens de 
opstelling te bezichtigen zijn. 
 
Kortom, ook voor echte Vrienden van de Abt 
is er nog genoeg te ontdekken tijdens de 
openstelling van de Antonius Abt deze 
zomer! 

 

 

https://youtu.be/uEEkXsz8dUg


 

Doorsparen voor het behoud van het 
gebouw 

Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij een 
donatie van een stichting ontvangen voor 
het verduurzamen van het totale gebouw. 
De stichting heeft aangegeven verder 
anoniem te willen blijven. Er is afgesproken 
de donatie in te zetten voor het 
verduurzamen van het totale gebouw. We 
zijn uiteraard ontzettend blij met deze 
donatie! Maar we kijken nog verder naar de 
toekomst.  

De restauratie van de toren is nog niet 
volledig afgerond. Tijdens de 
werkzaamheden aan de toren bleek de 
oorlogsschade groter te zijn dan aan de 
buitenkant te zien was. In 2025 kunnen we 
opnieuw een aanvraag doen bij het Rijk. 
Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van 
het totaalbedrag. Dus we gaan nu al sparen 
om de overige 50% bij elkaar te krijgen! 

Daarnaast moeten ook alle buitenmuren 
opnieuw gevoeg worden. Ook hiervoor zijn 
we een spaarpotje aan het aanleggen. 

We hopen dan ook dat jullie als trouwe 
Vrienden van de Antonius Abt ons blijven 
steunen. Zo kunnen we het gebouw in de 
toekomst voor Terheijden blijven behouden! 

 

De toren na de restauratie van 2019 die we 
dankzij de Vrienden van de Antonius Abt 

konden uitvoeren 

 

 

Agenda SBAAT 

We zouden graag de agenda voor de 

komende maanden met jullie delen. Helaas 

is er nu nog te veel onzekerheid omtrent de 

coronamaatregelen. Hierdoor is het lastig 

om uitspraken te doen of de activiteiten in 

het najaar door kunnen gaan. Zodra we 

meer weten, laten we dit natuurlijk weten.  

 

Vooralsnog staat de openstelling van het 

gebouw definitief gepland voor de 

zomermaanden juni t/m september 2020.  

 

De Anthony Singers hebben laten weten in 

2021 een nieuwe datum te plannen voor hun 

jubileumconcert. Zodra deze datum bekend 

is, zullen wij deze uiteraard delen.   

 

Over Stichting Behoud de Antonius 

Abt 

 
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 
Facebookpagina 
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