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Beste Vrienden,
Hiermee willen wij onze vrienden op de
hoogte brengen van de stand van zaken
rondom de Abt. Zoals u weet wordt er
momenteel door de Vijf Heiligen Parochie in
Terheijden een kleinere kerk gerealiseerd.
Dit betekent een nieuwe ingang op de plek
van de huidige Mariakapel.
Ook zijn er dames- heren en een invalide
toilet gerealiseerd in de Abt. Deze bevinden
zich achter in het gebouw. Voor ons als
Stichting houdt dit in dat wij in het
afgelopen jaar weinig activiteiten in de Abt
hebben kunnen realiseren.
De zaal, die door de afscheiding ontstaat
geeft voor ons nieuwe mogelijkheden. Er
zijn afgelopen jaar enkele bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij o.a. de lokale
ondernemers, stichtingen, verenigingen, is
gevraagd naar “wat is er mogelijk” in de
nieuw ontstane ruimte.
De planning van de Vijf Heiligen Parochie is
dat de kleine kerk in april/ mei 2018 geheel
klaar zal zijn. Hierna hopen wij meer
activiteiten te kunnen organiseren.
Uiteraard kunnen wij hierbij vrijwilligers
gebruiken in onze werkgroepen. Heeft u
interesse ? Neem dan contact op.

De toren van Antonius Abt

De RCE geeft altijd een subsidie voor 50%
van de kosten. De andere 50% moet door
anderen betaald worden.
Daarom is Stichting Behoud Antonius Abt
Terheijden (SBAAT) opgericht met het doel
de resterende 50% in te zamelen. En ...
dankzij u en de opbrengst van activiteiten in
De Abt, lukt het ieder jaar om deze 50% in
te zamelen. Ook in 2017!
De subsidie van de RCE bedraagt € 87.500
en SBAAT heeft op dit moment ongeveer €
58.000 ingezameld. Tel daar twee jaar extra
bij op en we gaan het bedrag van € 87.500
halen.
Daar zijn wij heel trots op! Samen met u en
alle andere mensen, die De Abt een warm
hart toe dragen, zamelen we in vijf jaar een
bedrag van € 87.500 in! Super!
Toch is er nog één probleem …………
We hebben, samen met een restauratieaannemer, een bouwteam samengesteld en
wat blijkt? Als we de toren niet willen
'oplappen', maar echt goed willen
restaureren, gaat dat veel meer kosten dan
€ 175.000 (€ 87.500 van de RCE en € 87.500
van SBAAT). Het bedrag om onze toren in
topvorm te laten zijn voor langere tijd,
bedraagt minimaal € 300.000!
We komen dus, ondanks de subsidie en alle
inspanningen, ongeveer € 125.000 tekort
om de toren écht op te knappen. U begrijpt
dat dat een enorme tegenvaller was.
Maar.... SBAAT gaat natuurlijk niet bij de
pakken neerzitten!

Zoals u als Vriend van Antonius Abt al lang
weet, heeft de Vijf Heiligen Parochie (VHP)
in 2013 een subsidie gekregen van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) voor
onderhoud aan de Antonius Abt.
Voorwaarde: het onderhoud moet vóór 31
december 2019 afgerond zijn.
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•
Wij kunnen u nu, op voorhand, al melden
dat we een geweldige sponsor hebben
gevonden die € 45.000 aan ons tekort wil
bijdragen.
Rest ons om een bedrag van € 80.000 in te
zamelen en daar gaan we alle fondsen in
Nederland, Europa en als het moet de hele
wereld voor aanschrijven.
Wij gaan ervoor om de toren van onze Abt
volledig te restaureren en daarna, samen
met u, geld te blijven inzamelen voor het
onderhoud van dit prachtige gebouw, in het
centrum van ons Terheijden.

2e Drimmelens Ondernemersgala 2017
Op 13 oktober hebben wij samen met BND
(Bedrijven Netwerk Drimmelen ) en de
Gemeente het Ondernemersgala weer
mogen organiseren. Tijdens deze gala

Op zondag 26 november hebben wij de
vrijwilligers, die ons het hele jaar hebben
bijgestaan, getrakteerd op een hapje en een
drankje. Zonder hen zou er veel niet door
kunnen gaan. Hierbij nogmaals dank aan
Allen.

•
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Oproep

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers om
een van onze werkgroepen te komen
versterken.
Meedenken over activiteiten,
evenementen, inrichting nieuwe ruimte,
etc., etc. U kunt contact opnemen met een
van onze bestuursleden zie hiervoor onze
website.www.behouddeantoniusabt.nl

•

avond werd de winnaar bekend
gemaakt van de MVO prijs 2017.
Het gala is een groot succes gebleken.
De kerk zag er prachtig uit en de gasten
waren zeer verrast en tevreden over het
eten, de entourage en de organisatie.
Het was een hele klus maar dankzij veel
medewerking van allerlei partijen is het
ons gelukt. De winnaar van de MVO prijs
2017 is; “Restaurant Onze Kerk”. Zij zijn
de komende twee jaar lang de beste
ondernemer van de Gemeente
Drimmelen.
Veel dank aan allen!!

Vrijwilligers bedankmiddag

Abt wijn

U kunt voor de Abt wijnen terecht bij
➢ Slijterij Jeroen van Dongen,
➢ het Parochiekantoor tijdens de
openingsuren,
➢ Johan en Caroline te Wagenberg

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt
Terheijden.
www.behouddeantoniusabt.nl
facebook: Stichting Behoud de Antonius

