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Terugblik opening 9 september 2018
Met de onthulling door Burgemeester
Gert de Kok van de bijzondere
scheidingswand, is de zaal ruimte “De
Abt” officieel geopend. Hiermee is het
kerkgebouw in tweeën verdeeld; een
kleine kerk blijft behouden voor de
parochianen, en de andere ruimte “De
Abt, gaat nu dienstdoen als
multifunctionele ruimte.
De feestelijkheden die dag waren zeer
bijzonder. Ons bestuurslid Leo
Vermeulen werd door Burgemeester de
Kok verrast met een koninklijke
onderscheiding.
Het middagprogramma was geslaagd.
Wij hopen u bij onze volgende
activiteiten/evenementen te mogen
begroeten.

Oktober 2018
Jazzin’Abt 2018 swingt op zondag 4
november in “De Abt”
De zaal opent om 15.00 uur waarna het
matineeprogramma om 15.30 uur van
start zal gaan. De entree is gratis.
Natuurlijk kan er tijdens deze middag
van een drankje genoten worden. Alle
opbrengsten hiervan zijn bestemd voor
de aankomende restauratie van de toren
van de kerk.

Terheijdens Energie Collectief
Op donderdagvond 11 oktober 2018
heeft het T.E.C. in onze zaal “De Abt” de
Meet Up georganiseerd.
De zaal was ingericht op een bijzondere
manier. Veel dorpsgenoten waren
aanwezig en zijn bijgepraat over de
ontwikkelingen rondom het energie
neutraal maken van Terheijden.
Voor meer info kijk op
www.traaisenergiecollectief.nl
.

Matinee
Na een succesvolle start in 2015 is het
alweer tijd voor de derde editie van
Jazzin”Abt”. Centraal staat het lokaal
jazztalent dat onze gemeente te bieden
heeft. Zo zullen twee jonge saxofonisten
uit Terheijden, Susan Steevens en Paul
Taks, begeleid worden door jazzpianist
Rob van Bavel die zijn roots in
Wagenberg heeft liggen. Ook zangeres
Eveline uit Terheijden is weer van de
partij. Kortom, reden genoeg om op 4
november te komen genieten van
Jazzin”Abt!

Zing ’t van de Toren
Zaterdag 8 december 2018.
Anthony Singers en Harmonie
Terheijden verzorgen op zaterdag 8
december a.s. een “Kerstconcert in zaal
“De Abt”. Inloop 20.00 uur. Aanvang
20.30 uur.
Voor de entreekaarten kunt u terecht bij
Cafe de Harmonie en bij Drogistgerij
DIO (Relinde)

Stichting Behoud de Antonius Abt
bestaat vijf jaar en blikt vol
vertrouwen vooruit.
In November 2018 bestaat onze
Stichting Behoud de Antonius Abt
officieel vijf jaar, met als hoogtepunt de
pas geopende multifunctionele ruimte
‘De Abt’. Wat begonnen is als een
broodnodig initiatief om het
monumentaal kerkgebouw in het hart
van Terheijden te behouden is
ondertussen uitgegroeid tot een
gezellige en betrokken club mensen die
het ene na het andere evenement
organiseert.
Ons doel is na vijf jaar niet veranderd:
het gebouw een centrale rol te geven in
Terheijden, nu en in de toekomst.
In 2019 gaat de restauratie van de toren
van de Heilige Antonius Abt van start.

Zitplaats: €10 | Staanplaats €7,50
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 26 okt.
bij Café de Harmonie en DIO
De opbrengsten zullen gebruikt worden
voor de restauratie van de toren.
Abt wijnen
De Abt wijnen rood en wit zijn te koop
bij;
 Slijterij Jeroen van Dongen
 Parochiekantoor tijdens de
openingsuren
Antonius koeken
Bij Bakkerij Jürgen en Carolien van
Dongen kunt u de Antonius koeken met
logo kopen. Van elke verkochte koek
komt 10 eurocent ten goede aan onze
stichting.

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 zien wij uw reacties graag tegemoet.
Ook kunt u ons ondersteunen door mee te
helpen met de organisatie van activiteiten.
U kunt zich aanmelden via ons
e-mailadres.
Wij kunnen natuurlijk nog vrijwilligers
gebruiken. Reageer via;
Stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com
www.behouddeantoniuisabt.nl
FB; Stichting behoud de Antonius Abt

