Koninklijke Onderscheiding voor onze vrijwilliger Hans van Lowijde
Met trots kan ik u meedelen dat onze vrijwilliger en oud-bestuurslid Hans van Lowijde afgelopen
vrijdag 26 april een lintje heeft gekregen uit handen van
waarnemend Burgemeester Stoop.
Hans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
vanwege zijn verdiensten enerzijds voor de St. Oud
Zevenhuizen-Moerkapelle en anderzijds voor die van de
R.K. Gemeenschap Moerkapelle-Zevenhuizen. Voor OZM is
Hans al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger en is hij ook
jaren bestuurslid geweest. In die rollen heeft hij zeer veel
voor OZM gedaan en nog steeds. Hij heeft deze
onderscheiding dus ten volle verdiend!
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Terugkijken op de lezing van 9 april
Op deze dag hield Sander Wassing voor de derde keer een lezing in ons Historisch Centrum.
Deze keer was het onderwerp kortgezegd “het leven in
Moerkapelle en Zevenhuizen in de 18e eeuw”. Aan de hand van
de beschrijvingen uit de ‘Nederlandsche Stad- en
dorpbeschrijver’ van Lieve van Ollefen (1797) werd hierop
verder in gegaan. Voor de pauze werd het leven van Lieve van
Ollefen en zijn vriendin en illustrator Anna Brouwer geschetst
in de context van de 18 e eeuw. Na de pauze werd dieper
ingegaan op Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
De lezing was dermate succesvol dat we genoodzaakt waren de
deuren te sluiten! (50 personen, inclusief OZM-begeleiding is
echt het maximum voor onze zaal).
Omdat wij iedereen een kans willen geven om deze lezing te
horen, komt Sander Wassing de lezing nog een keer houden en
wel op: dinsdagavond 8 oktober 2019. Noteert u de datum dus
nu alvast in uw agenda.
Donateursavond 16 mei
Op donderdag 16 mei houden wij onze jaarlijkse vergadering voor donateurs (en dus niet woensdag
16 mei zoals abusievelijk in het VT vermeld staat). Voor de pauze zal onze voorzitter (Pieter v.d. Steen)
kort ingaan op het voorbijgaande jaar 2018 en zal de penningsmeester (Kees de Wilde) de financiële
stukken toelichten. Vanzelfsprekend mag een ieder hier ook vragen over stellen.
Rond 21.00u zullen we twee oudere films (waaronder één van rond 1950) over het boerenleven in en
rond Moerkapelle en Zevenhuizen vertonen. De films (met geluid) zijn gemaakt door de familie Van
der Torren en zijn uit historisch oogpunt zeer bezienswaardig.
Excursie op zaterdag 15 juni
Ook dit jaar is er weer grote belangstelling voor de jaarlijkse excursie. We gaan naar het
Baggermuseum in Sliedrecht en met een rondvaartboot varen over de 2e Maasvlakte. Zie VT 136 voor
de exacte inhoud, tijden en kosten. De excursie is volgeboekt (60 personen) en de wachtlijst bestaat
op dit moment uit 4 personen. U kunt zich toch nog opgeven: de ervaring leert dat er altijd op het
laatste moment de nodige mensen afzeggen.
Nieuwe lezing over boerenerfgoed op 9 juli
De volgende OZM lezing zal gehouden worden op dinsdagavond 9 juli in ons Historisch Centrum.

Het boerenland en de boerenerven vormen een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Dit erfgoed
staat helaas onder druk. Boeren stoppen, agrarisch land wordt natuur, de koeien verdwijnen uit het
landschap, historische gebouwen verliezen hun functie.
Tijdens de lezing vertelt Marina Laméris wat de betekenis
en de waarde is van het boerenerfgoed. Wat is er zo
bijzonder aan de boerenerven? De langhuisboerderij, het
boenhok, het zomerhuis, de knotbomen: allerlei aspecten
van de historie van het erf en het boerenbedrijf komen aan
bod, alsmede de toekomstmogelijkheden van de boerderij
en het belang van het behoud van ‘rommelerven’. Marina
Laméris is architectuurhistorica. Ze doet onderzoek en
geeft advies over het behoud van het culturele erfgoed. Ze
deed boerderijenonderzoek in onder meer Breukelen,
Woerden, Harmelen, Kamerik, Eemnes en Baarn, maar zal
in haar lezing ook en aantal voorbeelden van boerderijen
uit “onze” dorpen gebruiken.
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Website OZM
Onze website wordt op dit ogenblik beheerd door onze webmaster Henk Hogebrug. Zijn inzet heeft
ons meer ruimte gegeven om kleine uitbreidingen op deze site te verrichten. Zo kunt u voortaan deze
nieuwsbrieven op de website terugvinden en ook onze jaarverslagen zijn daar nu te vinden. Met ingang
van 2019 zal het jaarverslag alleen nog maar op de website te vinden zijn en zal dit jaarverslag niet
meer als apart verslag in het VT van maart opgenomen worden.
Beleidsplan op website
De afgelopen maanden heeft het bestuur een nieuw beleidsplan gemaakt. Het is goed om buiten de
hectiek van alle dag apart stil te staan bij een aantal beleidszaken Het resultaat is een nieuw
“beleidsplan 2019-2023”. Dit beleidsplan is natuurlijk ook te vinden op onze website.
Twee tentoonstellingen in ons Historisch Centrum
Op dit moment zijn er twee lopende tentoonstellingen te zien, naast onze vaste collectie.
Allereerst de tentoonstelling “Het Rode Kruis in vroeger dagen”
waarbij veel medische voorwerpen uit het verleden ten toon gesteld
worden. Deze voorwerpen zijn grotendeels in bruikleen gegeven via
vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Moerkapelle.
In de koffiehoek is een aantal grote foto’s te zien, gemaakt door Arie
Dekker. De molens van Zevenhuizen waren voor hem een dankbaar
onderwerp om deze uit liefhebberij te fotograferen en tonen wat een
geweldig mooie molens we in Zevenhuizen hebben.
VT137 (eind juni 2019)
Eind juni valt naar verwachting nummer 137 van het Verleden Tijdschrift bij u op de deurmat. In dit
nummer het tweede deel t.g.v. het 50-jarige bestaan van de Zevenhuizense Tennisclub en een artikel
van Gerda Besselink over het leven van het echtpaar Lies en Janny Zuidema uit Moerkapelle.
Vacatures voor nieuwe bestuursleden
Al vaker hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden (en ook vrijwilligers). Wij zijn op
dit punt erg kwetsbaar. We kunnen natuurlijk minder activiteiten gaan ontplooien, maar dat zien we
als laatste redmiddel en willen we liever niet. Wellicht kent u iemand in uw omgeving! Of wilt u zelf

een deel van uw vrije tijd besteden aan het behoud van het cultureel erfgoed van onze dorpen? Neem
dan contact op met een bestuurslid. We hebben meerdere vacatures, bijvoorbeeld een ‘coördinator
vrijwilligers’ en een ‘secretaris’. Maar in overleg is veel mogelijk over de invulling van het
bestuurslidmaatschap.
Dit is het belangrijkste nieuws dat we op dit moment te melden hebben. 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

