Nieuwe tentoonstelling “Het Rode Kruis in vroeger dagen” (vanaf 23 februari)
Op zaterdag 23 februari zal een nieuwe tentoonstelling geopend worden. De Moerkapelse dames
Cobi van der Spek en Anneke de Vrij-van Sprang zullen de opening verrichten. Anneke is jarenlang
bestuurslid geweest van het Rode Kruis afdeling Zevenhuizen-Moerkapelle en Cobi geeft cursussen
voor het Rode Kruis.
Met behulp van deze dames kunnen we veel oude spullen laten zien,
die in vroeger tijden gebruikt zijn door het Rode Kruis. Dit varieert
van verbandgaasjes tot een sterilisatietrommel tot etalagepoppen
met oude uniformen van Het Rode Kruis. Het meeste materiaal is in
“onze dorpen” gebruikt en dit zorgt ook voor grote herkenbaarheid.
De opening van de tentoonstelling is rond 14.00u. U bent van harte
welkom.

Nieuwe Lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen” (9 april)

Op 9 april zal Sander Wassing voor de derde keer bij ons een lezing houden. De volledige
titel van de lezing is: “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen volgens de
‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1797).” Dat is een hele mond
vol, maar staat volgens mij wel garant voor succes! Het is een speciaal voor OZM gemaakte
lezing met als bron de reisbeschrijvingen van de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ van
Lieve van Ollefen (1749-1816). Van 1793 tot 1801 werkte hij aan een reeks van acht boeken met
beschrijvingen van steden en dorpen in Zuid-Holland.
De ligging, bijzondere gebouwen, de bezigheden van
inwoners en de ontstaansgeschiedenis: het komt
allemaal aan de orde. Door deze lezing wordt u
meegenomen in het achttiende-eeuwse Moerkapelle en
Zevenhuizen.
De lezing vindt plaats op dinsdag 9 april 2019 in ons
Historisch Centrum. De toegang is gratis voor donateurs.
Niet donateurs betalen € 5,-. De lezing start om 20.00 uur
en de deur is open vanaf 19.30 uur.
De afbeelding van Moerkapelle in het boek

VT136 (eind maart 2019)
Eind maart valt naar verwachting nummer 136 van het Verleden Tijdschrift bij u op de deurmat. Dit
nummer zal vooral gewijd zijn aan het 50-jarige bestaan van de Zevenhuizense Tennisclub en aan de
geschiedenis van de Moerkapelse “duivenclub” de Kapelle Vliegers. We vinden het belangrijk om de
geschiedenis van verenigingen uit Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen vast te leggen en als we
die kans krijgen doen we dat ook. Hetzelfde geldt voor bedrijven uit onze dorpen. Dus als u hier tips
voor heeft, hou ik me van harte aanbevolen.
Vacature voor nieuwe bestuursleden
We hebben dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Kent u iemand die een deel van zijn vrije
tijd wil werken aan het behoud van het cultureel erfgoed van onze dorpen, of heeft u zelf interesse?
Neem contact op met een bestuurslid. We hebben meerdere vacatures, bijvoorbeeld een
coördinator vrijwilligers, maar in overleg is veel mogelijk over de invulling van het
bestuurslidmaatschap.

Stand van zaken automatisering bij OZM
In deze nieuwsbrief wil ik kort stil staan bij onze automatisering. Ten eerste hebben we in onze
vacature voor webmaster nu kunnen voorzien door Henk Hogebrug als nieuwe vrijwilliger. Daar zijn
we blij mee en dat betekent dat we onze website goed actueel kunnen houden en ook dat de laatste
zaken betreffende OZM daar altijd op te vinden zijn. Ten tweede zijn we een eind op weg met ons
nieuwe programma om foto’s te registreren. We hebben uit het oude systeem zo’n 19.000 (!) foto’s
overgezet naar ons nieuwe systeem. Alle fotobeschrijvingen moeten nu op diverse aspecten
nagelopen worden en dat zal de komende jaren (!) nog veel tijd vergen. Het goede nieuws is dat we
vanaf de komende zomer verwachten kleine delen van onze fotocollectie vrij te geven voor internet
zodat u (en iedereen) deelgenoot kan worden van de foto’s in onze collectie.
De verkoop van historische boeken
Wij vinden het belangrijk om regelmatig te komen met een mooi historisch boek over de
geschiedenis van Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen. Voor donateurs verkopen we deze
boeken met korting, soms zelfs tegen kostprijs. Wij hebben diverse boeken op voorraad, nog los van
bijna alle oude nummers van het Verleden Tijdschrift die we nog te koop hebben. Kijk op de website
voor meer informatie.
Deze nieuwsbrief komt onregelmatig uit, met een maximum van vijf keer per jaar.
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.

