
De beeldbank van onze stichting is in de lucht! 
Na een periode van hard werken door een aantal vrijwilligers, is een deel van onze fotocollectie nu te 
zien via internet. U kunt op dit moment rond de 900 foto’s van Moerkapelle, Oud Verlaat en 
Zevenhuizen bekijken. Zoekt u via een zoekmachine op de trefwoorden “beeldbank” en “Zevenhuizen-
Moerkapelle”, dan vindt u onze beeldbank op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl als één 
van de eerste zoekresultaten. U kunt deze site ook bereiken via onze website en daar kiezen voor 
“collecties”, vervolgens voor de fotocollectie en dan direct naar de beeldbank.  
We zijn trots op het resultaat tot nu toe, maar we zijn er nog lang niet. We hebben rond de 20.000 
foto’s die we willen delen met u en we doen dit in een bepaalde volgorde. Dus staat uw foto er nu niet 
bij of vindt u dat er te weinig foto’s van Oud Verlaat op staan, of te veel foto’s van ons museum? Het 
is wat het is, maar als we klaar zijn staan al onze foto’s erop. Dat kan nog wel een aantal jaren duren, 
maar dit betekent ook dat u regelmatig nieuwe foto’s kunt ontdekken!  
We denken dat het werken met de beeldbank voor zich spreekt. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u een mail sturen. We zijn benieuwd naar uw reacties.  
 
De foto’s zijn beschreven door een ploeg vrijwilligers die veel weten, heel veel, maar natuurlijk niet 
alles. Daarom hopen we dat u met ons meekijkt en ons van informatie voorziet. Heeft u ontbrekende 
namen of weet u een jaartal van een foto of het huisnummer van een huis op de foto of ziet u fouten? 
U heeft per foto een reactiemogelijkheid. Als u een reactie invult, krijgen wij een e-mail met uw 
opmerkingen. Samen kunnen we op deze wijze de historie van onze dorpen voor het nageslacht nog 
beter vastleggen. Een geweldig uitdaging! Doet u mee? 
 
Open Monumentendag 2019: ontdek “dé plek van plezier” uit de 17e eeuw! 
De Open Monumentendag van dit jaar is op zaterdag 14 september 2019 en betreft een rondleiding 
door de Hennipgaarde en het Koornmolengat in Zevenhuizen. 
Het landelijk thema van Open Monumentendag is dit jaar “plekken van plezier”.  
De laatste decennia is dat in Zevenhuizen het Oogstfeest in september. Maar terugkijkend in de tijd 
lezen we in een reisbeschrijving van een Pommerse officier, dat hij in 1667 vanuit Rotterdam met een 
wagen speciaal naar Zevenhuizen reisde. Toen een reis van drie uur hen en weer drie uur terug. En 
niet alleen hij maakte die reis. Er waren in die eeuw meer buitenlanders, die ook schrijven over hun 
tocht naar Zevenhuizen.  
Wat was er zo speciaal in Zevenhuizen?  

 
Hier was het “Sevenhuysense Bosch”! Dit bos 
bestond uit een bosschage met daaromheen 
grachten. In de bomen van dit bos leefden heel 
veel vogels, zoals reigers, lepelaars, 
aalscholvers, kwakken, kraaien, valken, 
spreeuwen, duiven en natuurlijk zwommen er 
ook eenden en zwanen. Om die vele 
vogelsoorten te zien ondernam deze officier 
een reis van zes uur in een hobbelende wagen 
van en naar Rotterdam.  
 
 
 

Het bos was omringd door grachten en een restant daarvan is de Bosgracht, aan de westzijde van de 
Dorpsstraat. Nu, na driehonderd jaar, markeren de woningen van “plan west” en het terrein van de 
Hennipgaarde globaal het bos van toen. Bovendien doet de beschrijving van het “Sevenhuysense 
Bosch” sterk denken aan het kleine natuurreservaat bij de Rotte, het “Koornmolengat”. In diverse VT’s 
is geschreven over het “Sevenhuysense Bosch” (zie onder andere VT105, juni 2011). 



De plek van plezier uit de zestiende en zeventiende eeuw en het aandacht hebben voor de flora en 
fauna van het “Sevenhuysense Bosch”, wordt dit jaar op zaterdag 14 september tijdens Open 
Monumentendag gememoreerd. U kunt die middag onder leiding van twee gidsen een bezoek brengen 
aan beide plekken, de Hennipgaarde en het Koornmolengat.  
 

Door Cor van de Lustgraaf, gids van “Natuur- en 
vogelwacht Rotta”, wordt u rondgeleid door het 
Koornmolengat, en na een uur gaat u met Liesbeth de 
Frel, gids van Stichting Natuurpolders, mee naar het 
gebied rondom de Hennipgaarde (of andersom). De 
rondleiding start om 13.00 uur en om 14.00 uur wordt 
gewisseld, zodat u twee uur lang heel veel ziet van en 
te horen krijgt over deze twee mooie stukjes natuur. 
 
 
 

 
Het verzamelpunt voor de rondleiding is bij het oorlogsmonument bij de kruising van de fietspaden 
Tweemanspolder en Korenmolengat. Totaal kunnen 40 personen gebruik maken van deze rondleiding 
(twee gidsen = twee groepen van twintig personen). Dus vooraf aanmelden is gewenst, want vol=vol. 
Aanmelden kan bij Ria Lindhout-de Leeuw, tel. 079-5932207 of Cobi van Weringh-Schotte, tel. 0180-
632575.  
 

Opnieuw lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen” (8 oktober) 
Wegens een volle zaal bij de lezing op 9 april jl., hebben we Sander Wassing nog een keer gevraagd om 
deze lezing te houden. Deze keer hebben we voor het dorpshuis “Op Moer” als locatie gekozen! 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 dus 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. Sander neemt u met deze lezing mee naar het 
achttiende-eeuwse Moerkapelle en Zevenhuizen. 
 
De lezing vindt dus plaats op dinsdag 8 oktober 2019 in het 
dorpshuis te Moerkapelle! 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. Noteer deze 
datum in uw agenda! 
 
 
 

Twee tentoonstellingen in ons Historisch Centrum  
Op dit moment zijn er twee lopende tentoonstellingen te zien, naast onze vaste collectie. Deze 
tentoonstellingen zijn nog te zien tot einde dit jaar/begin volgend jaar. 
De ene tentoonstelling is “Het Rode Kruis in vroeger dagen”. Te zien zijn veel medische voorwerpen 
uit het verleden, voorwerpen die grotendeels in bruikleen zijn gegeven via vrijwilligers van het Rode 
Kruis, afdeling Moerkapelle.  

De afbeelding van Moerkapelle in het boek 



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 te fotograferen en tonen wat een geweldig 
mooie molens Zevenhuizen rijk is. 
 
VT138 (eind september) 
Eind september valt naar verwachting nummer 138 van het Verleden Tijdschrift bij u op de deurmat. 
In dit nummer zijn twee grotere artikelen te vinden. Het eerste artikel bevat de recente historie van 
de deze zomer gesloten wereldwinkel te Zevenhuizen. Willy Oenema, die zelf vrijwilliger was bij deze 
wereldwinkel, heeft een deel van het archief van deze stichting bij OZM in bewaring gegeven en was 
teven bereid om de geschiedenis van de wereldwinkel voor het nageslacht vast te leggen. Het tweede 
artikel van Pim van der Zalm is in feite een vervolg op het artikel over de pokkenepidemie in 
Moerkapelle in 1871 van Johan Bakker (VT134). Aan de hand van de sterftecijfers en bevolkingscijfers 
wordt gekeken in hoeverre bepaalde epidemieën plaatselijk dan wel Zuidplas-breed optraden. 
 
Vacatures voor nieuwe bestuursleden 
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor nieuwe bestuursleden zijn jammer genoeg geen reacties 
gekomen. Wij zijn hier als bestuur erg verdrietig over te meer daar er nog zoveel werk voor ons ligt. 
Denkt u alleen maar aan de beeldbank. 

 Gelukkig beschikken we wel over een behoorlijk aantal 
vrijwilligers, dus veel zaken kunnen we als bestuur 
daarmee uitvoeren. Maar als bestuurders hebben we 
ook de nodige zaken te doen, denk aan financiën, 
secretariaat, publiciteit, inroosteren van vrijwilligers e.d. 
We kunnen dit niet allemaal doen zonder extra 
bestuursleden. Denkt u erover na en neem a.u.b. contact 
met ons op.  

 
Wie heeft belangstelling voor een overheadprojector? 
Wij hebben als OZM nog een oude overheadprojector staan. Deze mag gratis afgehaald worden.  
 
 
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 


