Historisch Centrum open op 4 januari 2020
Op zaterdagmiddag 4 januari zal het Historisch Centrum open zijn van 13.30u -16.00u. Dit is een
openstelling omdat de IJsclub Zevenhuizen die dag een Snertwandeltocht organiseert die speciaal in
het teken staat van 75 jaar bevrijding. Wij zullen open zijn voor iedereen (dus niet alleen voor
deelnemers aan de Snertwandeltocht) en zowel bij de Snertwandeltocht als bij ons in het museum, zal
een voorproefje liggen van het boekwerkje dat in 2020 zal verschijnen over Moerkapelle in de Tweede
Wereldoorlog. Kijk voor het exacte programma van die dag op de website van de ijsclub:
www.ijsclubzevenhuizen.nl .
Tentoonstellingen in ons Historisch Centrum
Sinds december is in ons museum een tentoonstelling te zien met foto’s van Moerkapelle, Oud Verlaat
en Zevenhuizen van vroeger en nu. Dit is een “overgangstentoonstelling” in afwachting van de
tentoonstelling over WOII die in het voorjaar zal openen. Dat neemt niet weg dat het altijd leuk is om
naar veranderende plekken in “onze” dorpen te kijken.
De beeldbank van OZM
Er zijn in november ca. 400 nieuwe foto’s op de beeldbank geplaatst. Dat brengt het totaal aantal foto’s
dat nu via internet te zien is op ca. 1350.
Wij denken dat we in 2020 zeker nog 1500 foto’s zullen plaatsen (in kleine delen). Houdt u dus deze
website in de gaten als u oude foto’s van onze dorpen leerzaam en leuk vindt.
Wij zijn vooral nieuwsgierig naar op- en aanmerkingen op foto’s. Daarmee kunnen we de kwaliteit van
onze beeldbank verbeteren. Vaak weten we de datum van een foto niet zo goed, of het huisnummer
van een pand. Elke foto heeft een reactiemogelijkheid. We zijn blij als u daar gebruik van maakt!
Dus kijkt u gerust op: www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl
Tips om te zoeken op de beeldbank
Wat veel mensen nog niet weten is dat u de beeldbank ook kunt doorzoeken op fotonummers; dus los
van onderwerp, straatnaam, periode of zoekwoord. Gewoon beginnen bij de 1e foto en dan ergens
stoppen en later weer verder gaan waar u gebleven was is ook mogelijk.
Als u bijvoorbeeld fotonummer 12345 zoekt, toets dan #12345 in. Wilt u de reeks met 100
fotonummers na nummer 12345 toets dan in #12345-12445.
Op die manier kunt u eenvoudig door de beeldbank heen bladeren en doorgaan waar u gebleven was.
Voor dat laatste moet u het fotonummer wel onthouden natuurlijk.
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Het decembernummer van ons tijdschrift is al weer verschenen. Ik hoor graag feedback van u op ons
tijdschrift. Wat vindt U er van en wat kan er beter?
Volgend jaar zullen we ook weer vier keer een tijdschrift uitbrengen. Natuurlijk proberen we zeker in
de 1e helft van het jaar aandacht te schenken aan de bevrijding, maar beloven kunnen we u op dit
moment nog niets over de inhoud.
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 rekening wil nemen, zijn van harte welkom!
Kerstkado?
Zoekt u nog een cadeau voor onder de kerstboom? Kijk dan op onze website:
http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/winkel/ en stuur meteen nog deze week een email met
vermelding van het gewenste boek en uw contactgegevens.

Namens het gehele bestuur wensen we U fijne feestdagen.
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.

