
OZM heeft een nieuwe voorzitter! 
Op de donateursavond van 17 mei jongstleden heeft het bestuur Pieter van der Steen voorgedragen 
als nieuwe voorzitter. De aanwezigen lieten met applaus hun instemming blijken. Veel van onze 
donateurs uit zowel Moerkapelle als Zevenhuizen kennen Pieter nog van zijn werk bij de Rabobank. 
In het nieuwe Verleden Tijdschrift zal Pieter zich kort voorstellen.  
 
Ook in 2018 weer zomeropenstellingen 
In de maanden juli en augustus zal het Historisch Centrum “Ons Verleden” iedere week geopend zijn 
op dinsdag van 9.30 -12.00u.  Hiermee geven we een ieder de kans om ons museum ook buiten de 
reguliere openstelling (op de laatste zaterdag van iedere maand) te bezoeken.  De ervaring leert dat 
het nooit erg druk is, maar ook dat sommige mensen het toch fijn vinden om op een tijdstip als deze 
te komen.  
 
21 april 2018: “kleine” excursie naar de NH-kerk van Moerkapelle 

 
 
Deze zaterdag zijn we met 12 personen door Arie en Ineke 
Brugmans door en rond de Moerkapelse dorpskerk geleid. 
We hebben zaken gehoord en gezien die velen van ons 
interessant en leuk vonden. Ik durf te stellen dat iedereen 
dit een top excursie vond. De intimiteit van een kleine groep 
als deze wordt zeer gewaardeerd. We hebben in ieder geval 
besloten om ook in 2019 weer een “kleine” excursie te 
organiseren.  
 

 
2 juni 2018: “grote” excursie naar Marken en Volendam 
In bijna alles is deze excursie anders dan de “kleine” excursie. Met 60 personen (een bus vol ) en nog 
een wachtlijst van 10 personen naar het super toeristische Marken en Volendam.  We begonnen met 
koffie in het historische hotel Spaander. Daar voegden zich twee gidsen in klederdracht bij ons en die 
hebben de groep de gehele dag voorzien van historische informatie over Marken en Volendam. ’s-
ochtends deden we Marken aan en na de lunch was de rondleiding in en door Volendam. In 
Volendam ook naar het Volendam museum.  Iedereen luisterde met veel interesse naar de verhalen 
van de gidsen en we hadden ook nog eens aardig weer.   Al met al een prima dag. 
 
Twee tentoonstellingen in het Historisch Centrum   
In ons Historisch Centrum hebben we deze keer een route gemaakt langs alle schaalmodellen die op 
deze tentoonstelling te vinden zijn.  Het zijn er op dit moment ruim 75 (!). Nieuw is dat deze route 
zich uitstrekt over zowel de boven- als de benedenverdieping van ons Historisch Centrum. Dit komt 
ook omdat er diverse schaalmodellen te vinden zijn die met molens te maken hebben. Bij de ingang 
kunt u een route halen en deze “aflopen”.  
Naast de schaalmodellen is in onze koffiehoek nog de tentoonstellingen met aquarellen van Wim van 
Oostrom te zien. Vooral zijn werk met een regionale component is hier tentoongesteld. 
 
17 juni 2018: Vaderdag  
Voor degene die nog een prachtig Vaderdag geschenk zoekt: het nieuwe boek “Groeiende dorpen” is 
bij ons weer volop te koop. Voor donateurs € 10,- (eerst exemplaar) en meerdere exemplaren of voor 
niet-donateurs € 15,-.Ook diverse andere boeken over lokale historie zijn aanwezig. En wat denkt u 
van een reproductie van een oude landkaart als cadeau? Wilt u het boek nog op tijd in huis hebben: 
stuur mij een mail en ik regel dat. 
 
 



10 juli 2018: lezing van Sander Wassing 
Degene die de eerdere lezing van Sander Wassing 
hebben meegemaakt (over de Bloedraad van Alva) 
weten nog dat Sander een dynamisch figuur is. 
Ongetwijfeld met hetzelfde enthousiasme zal hij deze 
keer vertellen over de wederdopers.  
In 1536 was er in Holland een radicale groep 
wederdopers die met geweld het nieuwe Jeruzalem 
wilde vestigen en een grote bedreiging vormde voor de 
autoriteiten. Deze groep ontwikkelde zich in een paar 
jaar tijd tot stille doopsgezinden.  De verwikkelingen worden in de lezing toegelicht. Maar wat weten 
we van de doopsgezinde gemeenschap die er eeuwen geleden in Zevenhuizen-Moerkapelle was? 
Ook dat komt in deze lezing aan de orde. Voor donateurs is  de lezing gratis. Niet-donateurs betalen € 
5,- entree. Zie de website voor verdere informatie. 

VT133  
In de 2e helft van juni verschijnt weer een nieuw Verleden Tijdschrift. Het nummer bevat zo’n 22  
redactionele pagina’s.  De hoofdmoot van dit nummer bestaat uit een interview met Bert en Sija 
Tuitel (incl. een genealogie van de fam. Tuitel) en het verhaal achter een onlangs door OZM 
verkregen oorkonde uit WOII die we hebben laten restaureren.  
Als u ideeën heeft over het tijdschrift,  tips of kritiek, dan hou ik me altijd aanbevolen. 

 ICT vacature 
Dit jaar zijn we gestart met het invoeren van een nieuw administratiepakket voor foto’s (en later 
voorwerpen). Hiermee kunnen we onze foto- en voorwerpencollectie t.z.t. op internet publiceren en 
zichtbaar maken wat we allemaal in huis hebben en kan iedereen verbeteringen aandragen voor 
bijvoorbeeld naamgeving op foto’s.  We merken dat we hier zelf onvoldoende specifieke ICT kennis 
voor in huis hebben (in kwantitatieve zin) en zijn dus op zoek naar iemand die hier aan mee wil 
helpen. De man of vrouw die wij zoeken moet het nodige verstand van ICT in een Windows omgeving 
hebben en zal voor ons de technisch  systeembeheerder van dit pakket worden. Weet u iemand die 
kennis heeft van ICT en het leuk vindt om een nieuwe omgeving voor de foto’s en voorwerpen van 
OZM mede neer te zetten? Dan doen wij graag een beroep op u. Wij denken dat dit met 1 avond per 
week moet lukken, waarbij alleen in het begin regelmatig naar het museum gegaan zal moeten 
worden. 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief en geen mails meer van ons ontvangen: een reply aan mij 
is voldoende om u van onze e-mail lijst af te halen. 
 


