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HALLO! 
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van 
het Ontmoetingscentrum. Hierin leest 
u een update over de renovatie, een 
kennismaking met de nieuwe huurder 
Praktijk voor PMKT, verslagen van de 
verschillende activiteiten en de 
agenda voor de komende tijd.  
 

 

 
De kapel - 1965 

 
STAND VAN ZAKEN VAN DE 
RENOVATIE 
De afgelopen maanden is hard 
gewerkt aan de ruimtes op de eerste 
verdieping aan de linkerkant: de 
kapel, de voormalige balletzaal en de 
voormalige vergaderruimte. De 
ruimtes zijn begin september 
gebruiksklaar opgeleverd en in 
gebruik genomen door Praktijk voor 
PMKT. Je herkent de ruimtes niet 
meer terug! Vooral de kapel met o.a. 
een gewelfd plafond is een pareltje. 
Elders in deze nieuwsbrief stellen we 
de Praktijk voor PMKT aan u voor.  
Op de zolder is ook veel gedaan. De 
zolder is opgeruimd en geïsoleerd. De 
rechterkant is netjes afgewerkt tot 
een mooie ruime zolder. Dit wordt nu 

het nieuwe onderkomen van Stichting 
Raamsdonks Historie. 
Alle installaties zijn vernieuwd en er 
wordt een nieuwe lift geïnstalleerd. 
Aan de buitenkant van het 
Ontmoetingscentrum is de renovatie 
begonnen van het linker pannendak 
en de platte daken. Het glas-in-lood 
van de kapel wordt gerestaureerd en 
aan de achterzijde zijn de kozijnen 
gerestaureerd en de ramen 
vervangen door dubbelglas. 
De komende tijd worden de ruimtes 
op de eerste verdieping aan de 
rechterkant aangepakt.  
 

 
De kapel – 2021 

 

 
DE ZEVEN ZUSTERS HEROPEND 
1 september was het eindelijk zover: 
de heropening van de Zeven Zusters. 
Na een maandenlange renovatie ziet 
het er prachtig uit vanbinnen, met 
mooie details die verwijzen naar het 
voormalige klooster. Op 17 
september was de officiële opening in 
aanwezigheid van de burgemeester 
met daarna een gezellige feestavond. 
De Zeven Zusters is op woensdag t/m 
vrijdag open voor lunch en borrel, in 
het weekend is ook een diner 
mogelijk. Voor meer informatie 
bezoekt u de website: 
www.dezevenzustersraamsdonk.nl 

 
 

 
KENNISMAKING MET  
PRAKTIJK VOOR PMKT 
 
Sinds 1 september 
wordt een deel van het 
Ontmoetingscentrum op 
de 1e etage verhuurd aan Praktijk 
voor PMKT.  
 
Nick Vissers, praktijkhouder van 
Praktijk voor PMKT, vertelt kort:  
Praktijk voor PMKT biedt 
systeemgerichte vaktherapie aan 
kinderen, jongeren en gezinnen. 
 
Onze praktijk biedt behandeling aan 
kinderen, jongeren en gezinnen die 
vastlopen binnen hun eigen 
individuele ontwikkeling en/of de 
ontwikkeling van het gezin.  
 
Wist u dat onze vorm van 
behandeling volledig vergoed wordt 
wanneer er een beschikking van de 
gemeente is of een verwijzing van 
bijvoorbeeld de huisarts waarin 
verwezen wordt voor vaktherapie? 
 
Bent u benieuwd of wij iets voor u 
kunnen betekenen?   
www.praktijkvoorpmkt.nl  

 

 

http://www.dezevenzustersraamsdonk.nl/
http://www.praktijkvoorpmkt.nl/
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OPEN HUIS 
Op 4 september was er ’s morgens 
Open Huis in het OMC. De bezoekers 
kregen een rondleiding met uitleg 
door de voorzitter van de Stichting 
Beheer Ontmoetingscentrum 
Raamsdonk Peter Berende. Hoe leuk 
was het om nog eens de ruimte te 
zien waar velen als kind bij de 
scouting waren geweest of het zaaltje 
waar balletlessen gegeven werden. 
Ook konden de bezoekers zien welke 
werkzaamheden er allemaal al 
verricht zijn tijdens de renovatie. Veel 
mensen waren nog nooit boven 
geweest en verbaasden zich over de 
grootte van het pand.  
Er staat weer een Open Huis gepland 
voor 18 december 2021. U bent allen 
van harte welkom! 
 

  
Muurschildering voormalige scoutingruimte 

 

 
BURENDAG 

Op 25 september vond de burendag 
weer plaats in het OMC. Met het 
thema Bourgondische Burendag werd 
in de Zeven Zusters het Raamsdonks 
kloosterleven gevierd onder het 
genot van bourgondisch eten en 
drinken. Tussen de gangen door 
werden de gasten vermaakt met een 
leuke quiz over Raamsdonk. We 
kijken wederom terug op een 
geslaagde burendag.  

 

 
 

 
GEBRUIKERSAVOND 
Op 17 november organiseren we 
weer een informatieavond voor alle 
gebruikers van het 
Ontmoetingscentrum. Tijdens deze 
avond wordt een update gegeven 
over de renovatie en de plannen voor 
de komende tijd en kunnen de 
aanwezigen vragen stellen. Alle 
gebruikers ontvangen een 
uitnodiging. De avond vindt plaats in 
De Zeven Zusters, aanvang 20 uur. 
 

 
LEUK BOEKJE TE KOOP 

In het OMC is een boekje over de 
geschiedenis van het 
Adrianusgebouw (het huidige OMC) 
te koop. Een must voor elke 
Raamsdonker! U steunt hiermee het 
behoud van het OMC. Het kost €5. 
Het is te koop bij De Zeven Zusters en 
via het bestuur van het OMC.  

 

 

 

 
CONTACT 
Het bestuur van de Stichting Beheer 
Ontmoetingscentrum Raamsdonk is 
te bereiken via. 
info@ontmoetingscentrum.nl 
U kunt ons ook volgen op facebook of 
op de website van het OMC kijken:  
www.ontmoetingscentrum.nl   
 

 
NIEUWSBRIEF DIGITAAL 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal 

ontvangen? Stuur dan een mail naar 

info@ontmoetingscentrum.nl 

 

 
AGENDA 
17 november 2021 20-22 uur 
Gebruikersavond 
18 december 2021 10-12 uur  
Open Huis 
Maart 2022 - Kook je mee?  
13 mei 2022 - Downstairs  
29 mei 2022 - Bikken & Biken  
22 juli 2022 - Zomerfeest  
24 september 2022 - Burendag  
November 2022 - Lezing Theek5  
23 december 2022 - Herdertjestocht 
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