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Restauratie Toren de Abt

Rondleidingen

Vanuit vele hoeken in onze regio is te
zien dat onze prachtige ABT in de
steigers staat. Door bouwbedrijf Oome
wordt er hard aan gewerkt en velen van
u zullen het getik van de timmerlieden
op de leitjes al wel hebben gehoord.

Het is mogelijk om rondleidingen te
krijgen in ons oudste monument van de
Gemeente Drimmelen. We hebben een
aantal enthousiaste vrijwilligers die
worden opgeleid om deze rondleidingen
te verzorgen.

Ook zal u niet zijn ontgaan dat het
haantje al even ontbreekt. Het haantje
wordt gerestaureerd in Gouda. Tevens
worden de klok en wijzerplaten/wijzers,
inclusief ophangconstructie, onder
handen genomen.

Dit jaar kunnen deze rondleidingen al
besproken worden op aanvraag!
Volgend jaar zullen wij dit in gaan
plannen gedurende de zomermaanden
op vaste dagen/tijden.

Zoals meestal bij grote verbouwingen,
ontkomen ook wij niet aan
meerwerkkosten. De Vijf Heiligen
Parochie betaalt mee zodat de toren
over een tijdje (datum van oplevering is
nog niet exact bekend) weer prachtig zal
zijn gerestaureerd.

Meer informatie kan gevonden worden
op www.behouddeabt.nl/rondleidingen
Het Abt Nestkastje
Ook zo'n last gehad van de
eikenprocessierups de afgelopen
weken? Wist je dat koolmezen deze
rupsen als smakelijke maaltijd opeten?
Voor €10,00 kan je een speciaal
'Behoud de Antonius Abt'-vogelhuisje
aanschaffen waarmee je deze
koolmezen een prachtig verblijf
aanbiedt!
Hiermee sla je dus twee r̶up
̶ s̶ ̶en
̶ ̶ vliegen
in één klap: minder processierupsen én
een bijdrage voor de restauratie van de
toren van de Antonius Abt.
Interesse? Stuur een berichtje naar
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com

Let wel: op=op.
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In de Markstraat treft u een bord aan
met meer informatie over de
restauratiewerkzaamheden.

Planning SBAAT 2019

Vrijwilligers gezocht!
Zoals u hier aan de rechterkant kunt
lezen, staan er ook voor na de zomer
weer veel activiteiten op de planning
voor SBAAT!
Deze activiteiten verzorgen wij met een
groep enthousiaste vrijwilligers die zich
inzetten voor het behoud van de
Antonius Abt. Deze vrijwilligers helpen
waar ze kunnen. Dit verschilt van een
keer een bardienst draaien bij een
evenement, tot meedenken over nieuwe
activiteiten en van het bijhouden van de
Facebookpagina tot financiële
werkzaamheden. Met andere woorden:
alle kleine beetjes helpen!
Heeft u interesse om een keer kennis
met ons te komen maken en meer te
horen over ons werk? Dat kan! Neem
contact op met een van onze
bestuursleden via
www.behouddeantoniusabt.nl/bestuur of
stuur een mailtje naar
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.

Ook is het mogelijk een keer een
vergadering bij te wonen. Wij
vergaderen 10x per jaar op maandag of
woensdagavond. Stuur ons gerust een
berichtje als u een keer aan wil sluiten!
Samen behouden we de Antonius Abt!

Planning SBAAT
Traaierie - zondag 15 september 2019
Jazzin’Abt - zondag 3 november 2019
Kerstmarkt - vrijdag 13 december 2019
Dit zijn de tot nu toe de al 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

Stichting behoud de Antonius Abt

