HALLO!
Voor u ligt de derde editie van de
nieuwsbrief van het OMC. Hierin
vindt u groot nieuws van de
gemeente en een update over de
vorderingen van de renovatie en
andere activiteiten in het OMC.

GEMEENTE ZEGT ‘JA!’ TEGEN DE
PLANNEN VOOR HET OMC!
De afgelopen maanden is het plan
voor de renovatie en de toekomst van
het OMC (de businesscase) in
samenwerking met wethouder Mike
Hofkens voorgelegd aan de
gemeenteraad van de Gemeente
Geertruidenberg. In de businesscase
wordt garantstelling door de
gemeente voor een lening voor de
renovatie en een jaarlijkse financiële
bijdrage van de gemeente
voorgesteld. Recent zijn
afgevaardigden van verscheidene
politieke partijen in het OMC komen
kijken om zich te laten informeren
over de activiteiten en plannen voor
het OMC. Lokaal+, Morgen, CDA, VVD
en Mirjam de Groot mochten we
verwelkomen voor een rondleiding.
Na jarenlange gesprekken en
voorbereidingen heeft de
gemeenteraad op 1 juli unaniem
ingestemd met het plan!
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worden. De oude “balletzaal” is aan
de binnenkant al helemaal voorzien
van nieuwe wanden en ook in de
“vergaderkamer” is begonnen met
het afbouwen. In de kapel is het
mooie gewelfde plafond tevoorschijn
gekomen en dit wordt opnieuw
gestukt.

RENOVATIE LEIEN DAK
Zoals u wellicht gezien heeft is er de
afgelopen maanden hard gewerkt aan
het dak van het hoofdgebouw van het
OMC. Wekenlang heeft er een steiger
gestaan. Het dak is voorzien van
nieuwe leien en de goten en het lood
zijn ook vervangen. Het dak is aan de
binnenzijde geïsoleerd. De
dakkapelletjes en het Adrianusbeeld
aan de voorkant zijn opgeknapt en
geverfd.
Op 10 juni is het dak opgeleverd en
we zijn trots op het resultaat!

DE ZEVEN ZUSTERS
Ronald Broeders, zijn zoon Toby en
dochter Sanne en aanhang hebben de
corona-lockdown aangegrepen om
hun restaurant De Zeven Zusters een
make-over te geven. Wie af en toe
door de ramen gluurt ziet een
sfeervolle ruimte ontstaan met o.a.
elementen die verwijzen naar het
kloosterverleden, zoals deze mooie
kloosterdeuren en vloer.
1 september zal het restaurant haar
deuren weer openen. Informatie over
de feestelijke opening volgt later.

INTERNE RENOVATIE
Op de eerste verdieping van het OMC
zijn, met behulp van vrijwilligers,
enkele ruimtes “gestript”
(systeemplafonds verwijderd, behang
afgestoomd, vloerbedekking
verwijderd, kapot stucwerk
verwijderd etc). De ruimtes zijn nu
klaar om weer netjes gemaakt te
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KOMENDE WERKZAAMHEDEN
De komende tijd wordt gewerkt aan
het renoveren van de kozijnen van
het hoofdgebouw en het gereed
maken van enkele ruimtes op de
eerste verdieping zodat deze vanaf 1
september verhuurd kunnen worden.

BIKK(el)EN EN BIKEN
Tweede Pinksterdag heeft de tweede
editie van Bikken en Biken
plaatsgevonden. Hoewel de
weersvoorspelling niet geweldig was,
(de dag begon met regen en een
stevige wind) fietsten ongeveer 100
deelnemers de route die startte bij
het OMC en via Oosteind, Dongen en
’s Gravenmoer eindigde bij VV
Raamsdonk. De route voerde de
fietser langs De Pluktuin, het museum
van Frans van den Mosselaar en
Natuurlijk Tomaat. Bij elke locatie
werd een heerlijke gang geserveerd,
verzorgd door De Zeven Zusters en
Natuurlijk Tomaat. De verrassende
locaties en het heerlijke eten
maakten er weer een geslaagde
Bikken en Biken editie van!

WIST U DAT….
…er bij het opruimen in de kasten in
de “balletzaal” nog “pikante” boekjes
gevonden werden?
…er in de munttelefoon achter de
trap nog guldens, kwartjes en
dubbeltjes zaten?
…er van achter het systeemplafond in
de kapel oude plafondschilderingen
tevoorschijn kwamen?

…er een bouwvakker die meewerkte
aan de bouw van het klooster in 1906
een tekst achtergelaten had op een
muur?

“Adr. Weisscher geboren te Naaldwijk ZH
heeft hier het gesticht toen gebouwd”
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HULP GEZOCHT!
Regelmatig worden op
zaterdagmorgen door de
bestuursleden en een aantal
vrijwilligers sloopwerkzaamheden
uitgevoerd. Mocht je het leuk vinden
om een handje te helpen neem dan
contact op met het bestuur.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Beheer
Ontmoetingscentrum Raamsdonk
bestaat nu uit:
Peter Berende – voorzitter
Ralph Kievits – penningmeester
Teake Bruinsma – secretaris
Jan Meijs – lid
Ans van Boxel – lid
Floor de Bont - lid
Contact:
info@ontmoetingscentrum.nl
U kunt ons ook volgen op facebook.
AGENDA
4 september 2021 10-12 uur
OPEN HUIS
Wilt u eens zien hoe het OMC er
momenteel van binnen uit ziet? Dat
kan! Op 4 september bent u tussen 10
en 12 uur van harte welkom om een
kijkje te nemen in dit monumentale
pand. Kom gezellig binnen voor een
rondleiding en een bakske.
25 September 2021 16-21 uur
BOURGONDISCHE BURENDAG
Het belooft weer een heerlijke en
gezellige middag/avond te worden.
Dus: nodig de buren uit en houd deze
datum al vast vrij! Nadere informatie
volgt.
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