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HALLO! 
Voor u ligt de zesde editie van de 
nieuwsbrief met daarin een update 

over de renovatie, verslagjes van 
activiteiten en een kennismaking met 
KBO-Raamsdonk. 

 

 

 
De gestripte ruimte van de oude bibliotheek 

 

STAND VAN ZAKEN RENOVATIE 
Inmiddels nadert de renovatie van de 
huiskamer (de Ontmoeting) zijn einde. 

Het wordt een prachtige ruimte met 
verwijzingen naar het verleden als 
meisjesschool. De schouwen zijn 

zichtbaar gemaakt en de ruimtes zijn 
geaccentueerd als klaslokalen en 
voorzien van akoestische panelen.  
 

 
Oude schouw in ere hersteld 

 

Medio oktober worden de stalen puien 
en bar met keuken geplaatst. 
Eind oktober wordt de ruimte weer in 
gebruik genomen. In eerste instantie 

nog met bestaande meubels en 
dergelijke. De nieuwe inrichting komt 

net als de raambekleding later. De 
opening van de Ontmoeting staat 
gepland voor voorjaar 2023.  

In de winter worden de entree en hal 
aangepakt samen met de 
bestuurskamer. In 2023 staat het 
muzieklokaal met dakverhoging samen 

met de kozijnrenovatie op de agenda. 
We gaan de goede kant op! 

 

 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR – KBO-
RAAMSDONK STELT ZICH VOOR  
In het Ontmoetingscentrum zijn 
verschillende verenigingen actief. Een 
daarvan is KBO-Raamsdonk. Zij zijn 

onderdeel van KBO-Brabant, de 
overkoepelende organisatie die ook 
landelijk opereert en opkomt voor de 
belangen van alle 50-plussers in 

Nederland. Naast dat ze betrokken zijn 
bij en voor hun leden helpen ze graag 
om mensen uit hun isolement te halen. 

Naarmate je ouder wordt vallen er 
steeds meer mensen weg, je wereld 
wordt kleiner. Door geldgebrek en 
personeelstekort kan de regering in de 

toekomst niet veel extra’s doen voor de 
ouderenzorg en komt deze steeds meer 
onder druk te staan. Het is dus van 
groot belang voor de toekomst je 

sociale netwerk op te bouwen en uit te 
breiden. Daarnaast is het ook leuk om 
weer allemaal nieuwe mensen te leren 

kennen. Hiervoor ben je bij KBO-
Raamsdonk op de juiste plek. 
KBO-Raamsdonk heeft twee vaste 
middagen activiteiten in het 

Ontmoetingscentrum, namelijk op 
dinsdag en donderdag. Er wordt onder 
andere gebiljart, gekoersbald, gedanst 
en natuurlijk gebeurt dit onder het 

genot van betaalbare consumpties. Ook 
organiseert de KBO uitjes en lezingen 

en kun je terecht met allerlei juridische 
en financiële vragen en komen 
veiligheids- en belastingadviseurs op 

verzoek bij je thuis. Als lid van de KBO 
profiteer je tevens van allerlei 
ledenvoordelen en kortingen. 
Het bestuur bestaat uit: Lida 

Verschuren (voorzitter), Cor van Strien 
(penningmeester), Bert Bodelier 
(secretaris), Tonnie van Oorschot-Vetjes 
(bestuurslid), Han Smits (bestuurslid) en 

Rien van den Elshout (bestuurslid). 
Kom gerust eens kijken of neem voor 
verdere informatie contact op met Cor 

van Strien (telefoon 06-14119319 of e-
mail corvanstrien@hotmail.com). 
 

 

 
Xsinchère zingt songfestivalliedjes 

 

NOSTALGISCHE SONGFESTIVAL AVOND 

Op 13 mei 2022 was het zover: de 
‘Songfestival Sing Along’- avond in De 
Zeven Zusters onder de noemer 
“Downstairs”. Dit is de ludieke 

tegenhanger van Upstairs waar tieners 
zich vermaken op de eerste verdieping 
van Het Ontmoetingscentrum. 

Downstairs staat voor een gezellige 
avond voor volwassenen. En een 
gezellige avond was het! De avond 
stond geheel in het teken van het 

Songfestival. De zaal was in stijl 
aangekleed. DJ Slinger creëerde samen 
met vrouw en buurvrouw een 
huiskamersfeer om de aanwezigen 

terug te brengen naar hun jeugd waarin 
het Eurovisiesongfestival vaak met de 
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hele familie vanaf de bank bekeken 
werd. Er vonden optredens plaats van 
popkoor Xsinchère, dat enkele bekende 

songfestivalliedjes zong, Eva en Floris 
Hovers, die De Troubadour van Lennie 
Kuhr  ten gehore brachten en 
gelegenheidsduo Jarno en Jasmijn, die 

verscheidene liedjes van het 
songfestival zongen waaronder het lied 
van S10. Er was ook een quiz met 30 
vragen over het songfestival waarbij 

veel bekende meezingers voorbij 
kwamen. Alle prijzen werden 
gewonnen door Xsinchère. Al met al 

een gezellige avond waar menigeen 
met een schorre stem van het 
meezingen rond middernacht het pand 
verliet.  

 

 
Floris en Eva Hovers 

 

 

SMAKELIJK BIKKEN & BIKEN  
Op 29 mei 2022 vond de derde editie 
van het inmiddels befaamde Bikken & 
Biken plaats. Hoewel de 

weersvoorspelling niet geweldig was 
lieten de meeste deelnemers zich niet 
afschrikken en vertrokken met goede 
zin op de fiets vanaf Het 

Ontmoetingscentrum. De eerste stop 
was bij het Theehuisje in 
Geertruidenberg.  

Daar werd heerlijke zelfgebakken taart 
geserveerd met een kopje koffie of thee 
erbij. Door een paar helpende handen 

waren er snel wat tenten opgezet zodat 
de fietsers droog konden zitten.  
 

 
Theehuisje Geertruidenberg 

 

Daarna ging de tocht naar Made waar 
bij de aspergeboerderij van de familie 
Brenders heerlijke aspergesoep werd 

geserveerd, bereid door Ronald 
Broeders met verse asperges van de 
boerderij. De fietsers konden met boer 

Brenders het land op om te kijken hoe 
het aspergesteken in zijn werk gaat. Na 
een mooie fietstocht over paadjes die 
voor velen onbekend waren was de 

volgende stop bij Recreatieboerderij 
Johan en Caroline in Wagenberg. Hier 
werd een heerlijke hamburger 
geserveerd met friet en salade. Daarna 

ging de tocht verder via Den Hout en 
Oosterhout naar Natuurtuin 
Oranjepolder. Dit is een voor velen 

onbekende maar prachtige natuurtuin 
waar de fietsers even rond mochten 
kijken en vervolgens een heerlijk toetje 
voorgeschoteld kregen. Vanaf hier ging 

de tocht terug naar Het 
Ontmoetingscentrum. Het was weer 
een heerlijke en geslaagde editie van 
Bikken & Biken, mede dankzij de 

gastvrijheid van de stopplaatsen.  
 

 
‘MEXICAN STYLE’ BURENDAG 

24 september jl. werd voor de vijfde 
keer Burendag gevierd in De Zeven 
Zusters. Het eerste lustrum! Het thema 
dit jaar was Mexico. De gasten werden 

ontvangen in de gezellig aangeklede 
zaal en werden verrast met heerlijk 
‘Mexican style’ eten. Eerst werd er 

geborreld met nacho’s en een 
hamburrito. Daarna stond een 
uitgebreid buffet klaar met salades en 
warme Mexicaanse gerechten. Tijdens 

het diner zorgde het Mexicaanse Sabor 
Latino Duo met zang, gitaar en slagwerk  
voor een echte Mexicaanse sfeer. Het 
diner werd afgesloten met een heerlijk 

toetjesbuffet en daarna togen de 
gasten met hernieuwde contacten en 
een tevreden gevoel huiswaarts. Het 

was weer een geslaagde avond!  
 

 
Het Sabor Latino Duo tijdens de burendag 

 

 
AGENDA  
Eerstvolgende klusochtenden met 

vrijwilligers, zaterdag 8-13 uur: 

8 oktober 2022  

22 oktober 2022  

Vrijdag 23 december 2022 

Kerst bij het OMC 

Vrijdag 24 maart 2023 

Kook je mee? 

 

 
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   
 


