HALLO!
Voor u ligt de vijfde editie van de
nieuwsbrief met daarin een update
over de renovatie, de aanstaande
verhuizing van Raamsdonks Historie en
andere nieuwtjes.

GOED NIEUWS!
Nadat de gemeenteraad in juli
ingestemd had met het plan voor de
renovatie en de toekomst van het OMC
en toegezegd had garant te staan voor
een lening, is de lening nu rond. Dat is
heel goed nieuws, want dat betekent
dat de verdere renovatie van het OMC
doorgang kan vinden.

karakteristieke kloostergang is ontstaan
en het glas in lood veel meer spreekt.
Na 1 april wordt deze zijde in gebruik
genomen door PMKT kindertherapie.
Dat betekent dat we boven helemaal
klaar zijn op de rechtervleugel na!
De oude bibliotheek waar nu de
Ontmoeting is gevestigd wordt de
komende tijd getransformeerd tot de
huiskamer van Raamsdonk. In oktober
staat de opening hiervan gepland.

inrichten geweest, en in november
2005 werd “De Zolder” feestelijk
geopend.

Oude zolder

Kloostergang boven

Wethouder Mike Hofkens en voorzitter Peter
Berende

VOORTGANG RENOVATIE
Aan de buitenzijde van het OMC
gebeurt deze winter even weinig maar
aan de binnenzijde wordt flink
doorgebouwd.
De lift is geplaatst en de schitterende
mooie open zolder voor Stichting
Raamsdonks Historie is op een haar na
gereed. Ook het trappenportaal heeft
een flinke opknapbeurt gehad, het is nu
nog even wachten op de nieuwe
stoffering van de trap.
De rechterzijde van de verdieping is nu
ook zover gereed, de tussenpui is er
tussenuit zodat er een mooie
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STICHTING RAAMSDONKS HISTORIE
GAAT VERKASSEN
In maart 2005 was er een eerste
vergadering met mensen die
geïnteresseerd waren in het
verzamelen en vastleggen van al wat
met Raamsdonk-dorp te maken had. Er
werd afgesproken om een stichting op
te richten die moest voorkomen dat
Raamsdonk-dorp in de nevelen van de
geschiedenis zou verdwijnen. En zo
geschiede, Stichting Raamsdonks
Historie werd opgericht. Met het
bestuur van het Ontmoetingscentrum
werd afgesproken dat we de oude
scoutingzolder konden huren en gaan
gebruiken, mits we deze zelf op zouden
knappen. Met veel enthousiasme is een
tiental vrijwilligers ruim zeven maanden
aan het ruimen, verbouwen en

Nu 17 jaar later gaan we onze
vertrouwde, maar voor mensen die
minder goed ter been zijn slecht
bereikbare ruimte verlaten.
We gaan naar een ‘nieuwe’ zolder op
de 2 e verdieping van het
Ontmoetingscentrum. Deze zolder is
door het OMC geheel gestript en als
nieuw gemaakt, inclusief een lift. Op dit
moment is de aannemer bezig om alles
af te werken en dan kunnen wij met
onze spullen de komende weken
verhuizen. Dit zal nog een hele klus
worden, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat dit lukt.

De nieuwe zolder
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Mocht je geïnteresseerd zijn in wat
Raamsdonks Historie doet, kijk dan op
onze website
https://raamsdonkshistorie.nl .
Wij zoeken nog steeds enthousiaste
mensen die de Raamsdonkse
geschiedenis levend willen houden.
Lijkt je dit iets, meld je dan aan via
info@raamsdonkshistorie.nl en wij
nemen contact met je op.

KOOK JE MEE?
“Kook je mee?” werd voor de 3e keer
georganiseerd door het OMC op 25
maart 2022. ‘De Zeven Zusters’ werd
door 21 kinderen omgetoverd tot
familierestaurant. De kinderen hielpen
met de voorbereidingen in de keuken
en zorgden ervoor dat de tafels
feestelijk gedekt waren. Ze
verwelkomden hun ouders, broertjes,
zusjes en grootouders met een
zelfgemaakte menukaart en zorgden de
hele avond voor het uitserveren van
een viergangen verrassingsmenu en de
drankjes. En ook het afruimen
behoorde tot de taak van de jeugdige
koks. Het werd een gezellige en bovenal
heerlijke avond, met trotse ouders en
trotse kinderkoks, waarbij dank
verschuldigd is voor de begeleiding van
Ronald Broeders en zijn team!

De jeugdige koks
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NL DOET!
Op 12 maart werd de landelijke
vrijwilligersactie NLdoet weer
gehouden. Dit keer konden vrijwilligers
zich aanmelden om in het OMC de
handen uit de mouwen te steken. Er
werd hard gewerkt. De ruimte van de
oude bibliotheek, die de laatste jaren
bekend stond als De Ontmoeting, werd
aan de binnenkant gestript: de
systeemplafonds eruit, behang van de
muren en tapijt van de vloer. De
vrijwilligers werden getrakteerd op
koffie met heerlijk appelgebak bij de
Zeven Zusters. Het was een gezellige en
geslaagde ochtend. Alle vrijwilligers
bedankt!

8 maart vond het Politiek Café plaats bij
de Zeven Zusters in het OMC. Tijdens
deze avond kwamen lijsttrekkers van de
politieke partijen binnen onze
gemeente samen voor een
verkiezingsdebat. De lijsttrekkers
gingen met elkaar in debat over
verschillende thema’s die spelen in de
gemeente. Het hele gebeuren werd
vastgelegd en uitgezonden door de
SLOG.

Verkiezingsdebat

AGENDA

Vrijwilligers tijdens NLdoet

POLITIEK IN HET OMC
De afgelopen maanden was de politiek
veelvuldig betrokken bij het OMC.
Op 6 november 2021 kwamen vier
leden van politieke partij Lokaal+ de
armen uit de mouwen steken tijdens de
driewekelijkse klusochtend in het OMC.
Hiermee onderstreepten zij het belang
dat zij hechten aan het OMC voor
Raamsdonk. Ook verscheidene leden
van politieke partij Keerpunt kwamen
tijdens een klusochtend naar het OMC.
Zij lieten zich rondleiden en voorlichten
over de renovatie van en plannen voor
het OMC.

Vrijdag 13 mei 2022
Downstairs Songfestivalavond
met Xinchère en DJ Slinger
Zondag 29 mei 2022
Bikken & Biken - culinaire fietstocht
Vrijdag 22 juli 2022
Zomerfeest
Zaterdag 24 september 2022
Burendag
Vrijdag 23 december 2022
Herdertjestocht

CONTACT
Het bestuur van het OMC 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

www.ontmoetingscentrum.nl -- info@ontmoetingscentrum.nl

