
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Ontmoetingscentrum. De komende jaren staat er veel te gebeuren 
rondom het OMC. Onze ambitie is om het OMC weer het kloppend hart voor ontmoeten en verbinden in 
Raamsdonk te laten worden. Daartoe wordt het gehele gebouw aan de buiten- en binnenzijde de komende jaren 
flink opgeknapt. Middels een periodieke nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de van het reilen en zeilen 
van het OMC en zullen we verenigingen aan het woord laten. Deze eerste nieuwsbrief verschijnt nog in papieren 
vorm. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u dan aan via info@ontmoetingscentrum.nl.

STAND VAN ZAKEN 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
toekomst van het OMC. De linkervleugel wordt 
inmiddels commercieel verhuurd. De beneden-
verdieping (horeca) aan De Zeven Zusters en de 
ruimten op de bovenverdieping zijn te huur voor
bedrijfshuisvesting of vergaderingen. De 
rechtervleugel blijft voorbestemd voor sociaal, 
culturele en maatschappelijke activiteiten. 

Helaas duurt het 
langer dan 
verwacht voordat 
er zichtbaar dingen 
veranderen. 
Dankzij de steun 
van de gemeente 
Geertruidenberg, 
heeft het OMC een 
subsidie ontvangen 

van de Provincie Noord-Brabant voor de renovatie 
van het hoofddak. Eerder al ontving het OMC een 
BRIMM-subsidie voor de renovatie van de kozijnen. 
De verwachting is dat nog dit jaar met de 
werkzaamheden wordt gestart.  

Het bestuur hoopt in het najaar het meerjaren-
plan inclusief begroting te presenteren aan de 
gemeenteraad. Zonder de financiële steun van de 
gemeente, gaat het namelijk niet lukken om de 
rechtervleugel te verbouwen tot het nieuwe 
kloppend hart voor verenigingen, clubs en 
culturele organisaties. Om die reden zal het 
bestuur het plan voorafgaand ook nog afstemmen 
met de gebruikers van het Ontmoetingscentrum. 

 

NIEUWE WEBSITE 
Sinds begin mei is onze NIEUWE WEBSITE live. Neem 
eens een kijkje op www.ontmoetingscentrum.nl 

 
BESTUUR 
Per 1 maart 2020 heeft 
Peter Berende de 
voorzittersrol van Laura 
Pauwels overgenomen. 
Hij trad begin dit jaar toe tot het bestuur omdat hij 
graag zijn steentje wilde bijdragen. Met het oog op de 
naderende verbouwing, komt zijn expertise en inzet 
zeer van pas. Laura heeft de afgelopen jaren met liefde 
en plezier veel tijd en energie in het OMC gestoken, 
maar vond het nu tijd om de voorzittershamer over te 
dragen. Zij blijft nog wel betrokken bij het bestuur. 

  

AGENDA 
> 26 sept burendag i.s.m. De Zeven Zusters 

 

ZOLDEROPRUIMING 

Het OMC gaat in september de ZOLDER OPRUIMEN. 
Heeft je vereniging hier spullen opgeslagen, neem dan 
contact op met het bestuur van het 
Ontmoetingscentrum via info@ontmoetingscentrum.nl. 
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