
Tentoonstellingen in ons Historisch Centrum  
Sinds december 2019 is in ons museum in de koffiehoek een serie foto’s te zien van Moerkapelle, Oud 
Verlaat en Zevenhuizen rond het thema vroeger en nu.  
 
In voorbereiding is de tentoonstelling ”75 jaar na WOII”. Deze tentoonstelling zal op 25 april worden 
geopend. Te zijner tijd verschijnt hierover meer informatie. 
 
De beeldbank van OZM  
Op 22 februari zijn ca. 400 nieuwe foto’s op de beeldbank geplaatst. Dat brengt het totaal aantal foto’s, 
dat nu via internet te zien is, op bijna 1800. Van deze nieuw geplaatste foto’s zijn ook een 40-tal 
klassenfoto’s. De klassenfoto’s zijn allemaal van de openbare lagere school uit Zevenhuizen en allemaal 
van voor 1945. Op termijn komen natuurlijk recentere foto’s en de foto’s van de andere scholen uit 
onze dorpen in de beeldbank.  
Ons streven is eind 2020 zo’n 3.000 foto’s via internet benaderbaar te hebben.  
Ik hoop dat u (en anderen) gebruik maakt van de mogelijkheid te reageren om de beschrijving 
completer te maken. Vaak ontbreekt het jaartal van de foto. Ook is vaak niet exact bekend van welke 
plek (de straat en/of het huisnummer) de foto genomen is. We doen ons best, maar alleen met uw 
hulp is de beeldbank te verbeteren en wordt het een bron van informatie voor toekomstige generaties.  
Dus kijkt u gerust op: www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl en reageer! 
 
Tips om te zoeken op de beeldbank 
Bij foto’s waarop personen staan afgebeeld, staan de personen soms door elkaar en is het moeilijk om 
duidelijk te benoemen welke persoon welke naam heeft. Daarom staat onder de foto  een button: 

Als u hierop drukt verschijnen er nummertjes op de personen. Wilt u de 

nummers niet meer zien dan drukt u op de button: . Ook met de muis over 
de afbeelding gaan, levert op dat de nummers getoond worden en na een aantal seconden verdwijnen 
deze nummers dan vanzelf weer.  
Een prachtige mogelijkheid van dit systeem, waar we vooral bij de klassenfoto’s gebruik van maken. 
 
VT140 
Het zal u niet verbazen dat in het komende maartnummer van ons tijdschrift veel artikelen staan over 
de Tweede Wereldoorlog. Ook het juninummer zal nog veel informatie over WOII bevatten en daarna 
lijkt het weer wat minder te worden en gaan we over tot meer ‘normale’ VT’s. Nummer VT140 zal 
omstreeks de laatste week van maart op uw deurmat vallen. 
 
Nieuw boek over WOII 
Op 25 april zal ook het nieuwe OZM-boek over WOII en Moerkapelle verschijnen. Alle donateurs krijgen 
dit boek gratis! Niet alleen vanwege 75-jaar bevrijding, maar ook omdat we afgelopen december ons 
35-jarige jubileum als OZM vierden! Het boek wordt op 25 april gepresenteerd. Gelijktijdig met meer 
informatie over de opening van de nieuwe tentoonstelling “75 jaar na WOII” ontvangt u meer 
informatie over de overhandiging van het 1e exemplaar van deze nieuwe uitgave van OZM. 
 
14 april: Lezing in het Historisch Centrum 
Op 14 april geeft Gerdien Tober een lezing over de inpoldering van de Zuidplas.  
Al in 1697 is de discussie begonnen om de Zuidplas droog te maken. Uiteindelijk is de Zuidplaspolder 
in 1840 drooggevallen. Wie hielden zich bezig met de drooglegging? Welke problemen kwam men 
tegen bij het droogmaken van de polder? Over dit soort vragen zal deze lezing gaan.  
Gerdien Tober was lid van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en daarna 
- tot eind 2004 - Hoogheemraad (dagelijks bestuurder) bij het Hoogheemraadschap. Thans is ze 

http://www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


voorzitter van de Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht. Ze geeft ook rondleidingen 
op het Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht. 
Het belooft een zeer interessante lezing te worden. We zullen geen persberichten versturen omdat we 
weer een ‘uitverkocht’ huis verwachten. Weest u dus op tijd! 
 
Herhaalde oproep: Vacatures voor nieuwe bestuursleden 
Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar diverse bestuursleden. Vooral een secretaris en een 
bestuurslid, die de PR van OZM voor zijn/haar rekening wil nemen, zijn van harte welkom! 
 
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. 


