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 Aan de Vrienden van het Theo Driessen Instituut 
 
  Helmond, 19 november 2019 

Geachte Vrienden van het Theo Driessen Instituut, 
 
Allereerst onze hartelijk dank voor wederom uw bijdrage aan ons Instituut in het afgelopen jaar. 
Mede daardoor konden de buitenlamellen van de concertzaal geheel vernieuwd worden. 
 
Ook heeft een groot aantal Vrienden via de Clubsupport Actie van de Rabobank een stem 
uitgebracht op het Theo Driessen Instituut. Daardoor mochten we van de Rabobank een bedrag  
van € 335,36 ontvangen. Ook hiervoor onze welgemeende dank. 
 
Deze bijdrage zal worden besteed aan de vernieuwing van de inbraak-alarminstallatie.  
Dit is noodzakelijk omdat de vaste analoge telefoonlijn vervangen moet worden door een  
digitale lijn en omdat voor het huidige systeem geen vervangende onderdelen meer te verkrijgen 
zijn. De inbraak-alarminstallatie is een vereiste voor de verzekering van het gebouw en heeft een 
rechtstreekse alarmlijn naar het beveiligingsbedrijf. Daarnaast moet er een aantal zinken dakgoten 
gerepareerd worden, maar zal het vernieuwen van de dansvloer nog even op zich moeten laten 
wachten. 
Zonder de bijdragen van de Vrienden van het Theo Driessen Instituut en extra incidentele giften en 
donaties van andere begunstigers is het niet mogelijk om de noodzakelijke investeringen te doen  
en het gebouw van ons instituut goed te onderhouden en representatief voor de dag te laten komen. 
Wij hopen dat u ook voor het komende jaar genegen bent ons een bijdrage te schenken. U kunt 
deze overmaken op bankrekeningnummer NL27 RABO 0123 995 639 ten name van  
Vrienden van de Stichting Theo Driessen Instituut.  
 
De feestelijke Vriendenavond zal deze keer niet op een avond gehouden worden maar u 
bent als Vriend en onze gast, van harte welkom en uitgenodigd voor een lezing in onze 
concertzaal over de in Helmond geboren landschapsschilder Lucas Gassel. Deze lezing, 
omlijst met muziek uit die tijd, zal worden verzorgd door de heren Ger Jacobs en  
Hans van de Laarschot de auteurs van het onlangs verschenen boek onder de titel ‘Lucas 
Gassel, meester-schilder uit Helmond’. 
 
De lezing zal worden gehouden zondag 16 februari a.s. om 15.30 uur in het Theo 
Driessen Instituut. In maart zal, als hoogtepunt van het Lucas Gasseljaar een 
tentoonstelling van het werk Van Gassel worden geopend in museum Helmond. Hiervoor is 
van over de hele wereld werk van deze schilder verzameld. 
 
Het definitieve programma wordt u tijdig toegezonden waarna u zich zo snel mogelijk kan 
aanmelden bij de secretaris.  

  
 Met veel dank en vriendelijke groeten, 
 namens het bestuur Stichting Theo Driessen Instituut 
 
 
 
 
 
  S. Ferwerda,     mw. A. van de Mortel-Boogaarts, 
  voorzitter      secretaris 


