HALLO!
De tweede editie van de nieuwsbrief! De
afgelopen maand zijn er weer flinke stappen
gemaakt omtrent de renovatie van het
hoofddak maar ook met de hierop volgende
interne verbouwing van de rechtervleugel.
Tevens hebben we een mooi evenement, in
een bijzondere tijd, achter de rug. Tijd voor
een kleine update.

RENOVATIE LEIEN DAK
Het hoofddak van het ontmoetingscentrum
is het dak van het middengebouw. Het dak
is in een matige staat en de leien die er bijna
120 jaar op liggen zijn hoog nodig toe aan
vervanging.
In samenwerking met BBM architecten te
Raamsdonksveer kunnen we vanuit
beschikbaar gestelde subsidies het dak
opnieuw voorzien van nieuwe leien. De
goten en het lood worden hierbij ook
vervangen. Aan de binnenzijde wordt de
constructie nagezien en wordt het dak van
binnenuit geisoleerd.

Met de betrokken verenigingen zijn
gesprekken gevoerd om hun wensen en hun
ambities om deze te vertalen in een
algeheel plan waar alle verenigingen en
huurders zich in thuis voelen. De
gesprekken zijn positief verlopen en de
bereidwilligheid is groot.
Samen kunnen we er echt iets moois van
maken; een echte huiskamer van
Raamsdonk te maken waar alle inwoners
van Raamsdonk en directe omgeving zich
thuis voelen.

HULP GEZOCHT!
Regelmatig wordt op zaterdagmorgen door
de bestuursleden en een aantal vrijwilligers
sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Veel
oude betimmeringen zijn er reeds
uitgesloopt en de ruimtes worden goed kaal
gemaakt zodat we een goed zicht hebben
op de constructie en de installaties.

De werkzaamheden staan gepland voor
aanvang vanaf maart 2021.
Aansluitend willen we in diverse fasen de
kozijnen gaan restaureren en schilderen.
Veel kozijnen en ramen zijn eveneens hoog
nodig toe aan een grote opknapbeurt.

Het plan voor de rechtervleugel van het
OMC is om de diverse verenigingen en
huurders een mooie huisvesting te geven.
De linkervleugel wordt gebruikt door de
zeven zusters als horecabestemming en dat
blijft zo.
De huidige huisvesting aan de rechterzijde is
veelal versnipperd en het interieur is
gedateerd. Dat is jammer want er is echt
iets moois van te maken. Nu is het te weinig
aantrekkelijk.

Editie 2 – oktober 2020

De start vanuit het OMC richting de
Kersenhof aan de Zijlweg waar de eerste
versnapering klaar stond. Vervolgens
richting de Theetuin de Lage Brug aan het
kronkelpad te Waspik voor de volgende
versnapering om daarna richting Landgoed
het Broeck weer bij het OMC af te sluiten.
Zeer geslaagd, veel enthousiaste reacties en
dus voor herhaling vatbaar.

BESTUUR
Laura Pauwels heeft na een periode van 12
jaar ons bestuur verlaten. Laura nogmaals
erg bedankt voor je inzet en betrokkenheid.

Een flinke maar mooie klus. Als de
werkzaamheden gereed zijn zal het klooster
weer een heel stuk van zijn oude glans terug
krijgen!

INTERNE RENOVATIE

deelnemers mee gedaan aan de bikken en
biken tocht langs de randen van Raamsdonk

Zo krijgen we overzicht en beter inzicht in
de huidige staat. Mooie authentieke glas in
lood ramen zijn al weer tevoorschijn
gekomen. We zoeken altijd nog vrijwilligers
dus mocht je het leuk vinden om een handje
te helpen op zaterdag 31 oktober om 8 uur
zijn we weer paraat.

BURENDAG; BIKKEN EN BIKEN
Geholpen door een schraal zonnetje hebben
zaterdag 26 september jl zo’n 140

Het bestuur van het OMC is op zoek naar
(liefst vrouwelijke) uitbreiding Mannen
hebben we al genoeg
! Heb je interesse
stuur dan een mail;
info@ontmoetingscentrum.nl

AGENDA
Wegens de huidige corona-maatregelen is
het helaas niet mogelijk om evenementen
te agenderen. Indien mogelijk willen we
rond de kerstdagen nog iets leuks
organiseren. We houden jullie op de
hoogte.
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