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Koninklijke onderscheiding voor Ria Lindhout  
Het doet me genoegen om te melden dat onze vrijwilligster en oud bestuurslid Ria Lindhout-de Leeuw 
een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Zij heeft deze gekregen voor haar activiteiten (nu en 
in het verleden) bij OZM, maar ook voor haar vrijwilligerswerk bij gymnastiekvereniging Tarzan en die 
bij stichting Moerkapels Oranje. Een ieder die Ria een beetje kent weet dat deze onderscheiding 100% 
terecht is. 
 

Op de foto ziet u hier dat Ria van het bestuur van OZM 
een grote bos bloemen en een doos met taart gekregen 
heeft. Dit was 5 minuten nadat ze door de burgemeester 
van Zuidplas opgebeld is, dus Ria was nog steeds een 
beetje beduusd. 
Omdat het lintje (nog) niet fysiek uitgereikt kan worden 
heeft ons bestuurslid Cobi van Weringh ook een 
afbeelding van het lintje op een stok in de tuin geplaatst. 
 
 
 
 

Nieuw bestuurslid 
Nog meer goed nieuws. Sinds kort hebben we een nieuw bestuurslid: Daniël de Witte.  
Omdat onze donateursavond dit jaar niet door ging konden we ons nieuwe bestuurslid niet aan u 
voorstellen. Daarom stelt hij zich in deze nieuwsbrief even schriftelijk aan u voor.  
 
Ik ben Daniël de Witte, 41 jaar en woon met mijn vrouw en twee zoons in het monumentale jachthuis 
The Jolly Duck in Zevenhuizen. In het dagelijks leven ben ik architect en directeur van iLINQ, een bedrijf 
gespecialiseerd in duurzaamheid en architectuur. Daarnaast doceer ik aan de Hogeschool Rotterdam 
Duurzaamheid & Innovatie bij de afdeling Bouwkunde.  
In het verleden ben ik vooral betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties op het sociale vlak 
o.a. als bestuurslid SAMEN010, kerkenraadslid Rotterdam en adviescommissies voor o.a. Woord & 
Daad. In mijn professie ben ik ook veel bezig met cultureel erfgoed in binnen en buitenland. Via mijn rol 
als bestuurslid bij OZM wil ik mij lokaal inzetten voor het behoud van materieel en immaterieel erfgoed. 
Zeker gezien de rijke historie van deze omgeving en het huis waar ik in mag wonen. 
 
Overlijden oud bestuurslid 
Oud bestuurslid Ko Everaart is op 2 april jongstleden overleden. 
Hans van Lowijde, die hem goed kende, heeft het volgende In Memoriam geschreven. 
 
In april bereikte ons het droeve bericht dat Ko Everaart was overleden. ‘Het koppie’ werkte nog goed, 
maar zijn lichaam liet hem in de steek. Zo’n bericht is altijd weer schrikken, soms voel je het een beetje 
aankomen, maar dan toch! 
Ko was in de periode 1995-2002 bestuurslid van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle.  
Een periode met grote veranderingen. Zo kregen OZM onder andere de beschikking over een 
museumruimte. Samen met anderen zette Ko zich actief in om het museum vorm te geven.  

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


Ko was in die periode eerste aanspreekpunt voor: educatie, archeologie, beeldverandering, en 
interviews. Ko zette zijn schouders eronder, hij ging ervoor. 
Twee zaken die hem typeerden blijven me bij: hij wist wat hij wilde, en hij had een positieve instelling 
van het kaliber ‘niet stuk te krijgen’. Twee eigenschappen die in het bestuur van toen, goed van pas 
kwamen. Hij was een stabiele factor in het bestuur. 
 
Samen met zijn vrouw Gerda Everaart-Verduyn den Boer, die in 2016 overleed, hebben zij veel voor de 
stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle betekend. Daarvoor veel dank. Daarnaast resten dierbare 
herinneringen.  
 
Corona  
We kunnen er niet omheen; ook OZM heeft te maken met het coronavirus. Vooralsnog zijn alle 
activiteiten voor de maand mei afgelast en weten we niet wanneer we ons Historisch Centrum weer 
kunnen openen. Hou de website www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl in de gaten voor het weer 
opstarten van activiteiten.  
 
Corona vervolg 
In navolging van het streekarchief Midden-Holland in Gouda, lijkt het ons ook een prima idee om een 
fotocollectie aan te leggen van de gevolgen van deze pandemie voor ons werkgebied. Wellicht dat 
onze kinderen of kleinkinderen nog eens in het verleden willen kijken om te zien hoe dat er in 
Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen toentertijd aan toeging. Heeft u foto’s die u kenmerkend 
vindt voor de huidige crisis, dan kunt u deze sturen naar info@oudzevenhuizenmerkapelle.nl. Bij 
grotere bestanden kunt u ze via Wetransfer opsturen en als u dat prettig vindt kunnen wij ze ook op 
komen halen met een usb-stick of iets dergelijks. Graag wel een korte beschrijving van wat we volgens 
u op de foto zien. We nemen een selectie van de foto’s dan op in onze beeldbank met de naam van de 
fotograaf (en als u dat niet wilt, laten we uw naam weg). 
 
De beeldbank van OZM  
Eén van de zaken die in beperktere mate wel doorgang vinden is het werken aan de beeldbank! Dat 
komt omdat we (de beeldbankbeheerders) deze werkzaamheden deels thuis kunnen doen en ook een 
aantal vrijwilligers hebben die dit thuis kunnen en willen doen. We hebben wel ons oorspronkelijk plan 
wat om moeten gooien; we hebben nu een verzameling met oude foto’s van panden eerder op de 
beeldbank gezet. Het gaat hier om foto’s van eind jaren ’80 door Ad de Vries gemaakt en door Gert 
van de Bogerd beschreven. Daardoor zijn op dit moment al meer dan 2.600 foto’s op de beeldbank te 
bekijken.  
We hebben bij deze foto’s van panden ook het toenmalige huisnummer opgenomen en we zijn ons 
bewust van het feit dat in de loop der jaren diverse huisnummers gewijzigd zijn; dus het huisnummer 
op de beeldbank hoeft niet altijd meer juist te zijn! Om dit op te lossen, hebben we van de gemeente 
Zuidplas een groot bestand gekregen met alle huisnummerwijzigingen sinds de jaren ’70. Om dit te 
verwerken is nog veel werk en kan nog wel even duren. 
Dus: kijk op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl en geef zo veel mogelijk aanvullingen 
en/of correcties aan ons door. 
 
VT141 
Het maartnummer van het Verleden Tijdschrift (VT140) stond in het teken van WOII. Ook het 
juninummer (VT141) zal grotendeels informatie geven over de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. 
We doen ons best om ook dit nummer weer tijdig (eind juni) bij u in de bus te hebben. 
 
Lezing over de inpoldering van de Zuidplas 
De lezing van 14 april over de inpoldering van de Zuidplas kon wegens het coronavirus geen doorgang 
vinden. Gelukkig was Gerdien Tober bereid een nieuwe poging te wagen en wel op dinsdag 13 oktober 
in Dorpshuis op Moer te Moerkapelle. Natuurlijk onder het voorbehoud dat we dan allemaal geen 
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gezondheidsrisico’s meer lopen. Dus zet deze lezing alvast in uw agenda. De lezing is zeer interessant 
voor alle inwoners van Moerkapelle en Zevenhuizen! Leest u de aankondiging in ons vorige VT er nog 
eens op na. 
 
Nu de tijd voor opruimen? 
Wellicht dat u de laatste tijd wat vaker thuis blijft vanwege het coronavirus. Er zullen mensen zijn die 
dan bijvoorbeeld de zolder gaan opruimen. Komt u iets tegen waarvan u denkt dat het bijzonder is en 
met de geschiedenis van onze dorpen te maken heeft, neem dan contact op met de redacteur. In het 
bijzonder geldt dit voor foto’s of fotoverzamelingen. Indien u weet wie of wat er op de foto staat en 
bijvoorbeeld ook hoe oud de foto’s zijn, dan kunnen we de foto’s nu redelijk snel op de beeldbank 
plaatsen, kan iedereen er van genieten en zijn de foto’s bewaard en beschreven voor het nageslacht.  
Ik zou bijna zeggen: uw verzameling met foto’s van Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen kan ons 
niet groot genoeg zijn! 
 
Herhaalde oproep: Vacatures voor nieuwe bestuursleden 
Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar diverse bestuursleden. Vooral een bestuurslid, die de PR 
van OZM voor zijn/haar rekening wil nemen, is 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. 
 
  


