
Nieuw boek over Moerkapelle, Rens Luijtjes en zijn schilderijen! 
Ik ben zeer verheugd om hier te kunnen aankondigen dat we als Stichting Oud Zevenhuizen-
Moerkapelle een nieuw boek lanceren! Het boekwerkje is geschreven en samengesteld door ons 
bestuurslid Cobi van Weringh-Schotte en alleen bij OZM te koop.  
Het boekje bevat een overzicht van de schilderijen van Rens Luijtjes, waarvan een groot deel in 2017 
te zien was in de koffiehoek van het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’. De tentoonstelling begon 
toen met veertig kunstwerken, maar gedurende het jaar groeide dit aantal tot zestig. Van alle bij ons 
bekende schilderijen is een foto opgenomen in deze catalogus. 
Naast het fotograferen van de schilderijen, is onderzoek gedaan naar de achtergrond van Rens 
Luijtjes. Wie was deze persoon? Waar is hij opgegroeid? Wie waren zijn familieleden? Daarvoor zijn 
diverse archieven geraadpleegd en heel wat oude kranten doorgebladerd. De gegevens uit die 
archieven zijn vervolgens ook verwerkt en zijn samen met een genealogie van de familie Luijtjes 
opgenomen in dit boek. 
Het boek belicht een interessant aspect van de Moerkapelse geschiedenis en bevat 40 evenwichtig 
gevormde, kleurrijke pagina’s op A4 formaat. Kortom, een exclusief cadeau dat u voor de feestdagen 
in huis kunt hebben. Hieronder vindt u een 4-tal pagina’s uit dit nieuwe boek. 
 
Het boek kost € 9,- voor donateurs; niet-donateurs betalen € 12,50. 
De lancering van het boek vindt plaats op vrijdag 16 november a.s. om 14.00 uur in café ’Het Wapen 
van Moerkapelle’. Het eerste exemplaar zal aan Trudy Wiggers overhandigd worden. U kunt die dag 
hier het boek  kopen tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna is het boek te koop in ons Historisch 
Centrum en ook bij de personen hieronder af te halen (graag contant betalen).  
 
In Moerkapelle: Ria Lindhout-de Leeuw (079-5932207), Hollevoeterlaan 43. 
In Zevenhuizen: Cobi van Weringh-Schotte (0180-632575), Perkstraat 83. 
   Pim van der Zalm (0180-633077), Rozenstraat 21. 
 

  
 
Zaterdag 24 november EN zaterdag 15 december: laatste openstellingen museum in 2018 
De voorbereidingen voor twee nieuwe tentoonstellingen is in volle gang. De planning is dat deze 
begin 2019 gestart zullen worden. Tot die tijd houden we de twee huidige tentoonstellingen. De 
eerste tentoonstelling betreft “Het verleden in het klein!”. Door het hele pand van Historisch 
Centrum ‘Ons Verleden’ en ‘Ons Molenverleden’ is een route uitgezet die voert langs alle 
schaalmodellen / miniaturen. Het verleden herleeft in het klein. Zo zie je bijvoorbeeld een heistelling 
met stoomaandrijving, ouderwetse winkeltjes en diverse boerenkarren. Maar er zijn veel meer van 
deze (schaal)modellen. 
Daarnaast is in de koffiehoek de tweede tentoonstelling te zien. Hier hangen aquarellen van diverse 
historische locaties gemaakt door Wim van Oostrom.  
Op de bovenverdieping is veel informatie over de droogmakerijen en de molens langs De Rotte en in 
de filmzaal draait op verzoek een lokale historische film. 



Boekje over de Zevenster nu bij ons te koop 
Afgelopen zomer kregen we van het bestuur van De Zevenster een aantal overgebleven exemplaren 
van het boekje over het gelijknamige verzorgingscentrum aangeboden. Deze boekjes bleken al meer 
dan 10 jaar oud te zijn! 

Het is een bijzonder leuk boekje dat wij nog niet in onze bibliotheek 
hadden. Het boekje is in 2006 verschenen ter gelegenheid van het 40-jarige 
jubileum van de Stichting Bejaardenhuisvesting Zevenhuizen-Moerkapelle. 
Het schetst de geschiedenis vanaf de oprichting tot aan het jubileumjaar. 
Duidelijk is dat de wereld van de gezondheidszorg in die jaren enorm 
veranderd is en dat dit, nu we omkijken naar 2006, alleen nog maar sneller 
is gegaan. Het boekje is 50 pagina’s dik, bevat veel foto’s, is informatief en 
zeer leesbaar.  
Bij de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is dit boekje nu te koop. Het 
kost € 2,50 en is af te halen in het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’  
(graag contant betalen). 
 

 
Vacature voor een bestuurslid 
In 2019 jaar zal Tineke Boevé afscheid nemen als bestuurslid van OZM.  Om die reden zijn we op zoek 
naar een nieuw bestuurslid die tevens haar rol als “vrijwilligerscoördinator” over wil nemen.  In die 
rol worden o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd : 
- Het inroosteren van vrijwilligers voor de diverse ‘diensten’ 
- Het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersavond 
- Het informeren van de diverse vrijwilligers over bestuurszaken of ontwikkelingen aangaande de 
stichting 
- Het onderhouden van het contact met vrijwilligers bijvoorbeeld in geval van ziekte, maar ook 
regelmatig in het museum contacten onderhouden met de diverse vrijwilligers 
- Het dienen als aanspreekpunt voor het bestuur richting de vrijwilligers en vice versa 
- De gastheer/vrouw voor bezoekers die een groepsbezoek willen afleggen in het museum en dit 
bezoek ook regelen 
- Verantwoordelijk voor de bevoorrading van de koffiehoek 
Heeft u interesse in deze functie?, meldt u zich dan bij onze voorzitter Pieter v.d. Steen (0180- 
632119). 

VT135 
Begin december 2018 valt naar verwachting het decembernummer van het Verleden Tijdschrift  bij u 
door de bus. Het is weer vier pagina’s dikker dan “normaal” en gaat deze keer vooral over het 
Zevenhuizense familiebedrijf Voorbrood, dat honderd jaar geleden is opgericht, en de familie 
Voorbrood zelf.  

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. We hopen u volgend jaar weer over onze activiteiten te 
mogen informeren. 
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. 
 


