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Onze voorzitter treedt af
Pieter van der Steen heeft te kennen gegeven om gezondheidsredenen af te treden als voorzitter en
bestuurslid van onze stichting. Dat betreuren we zeer, want Pieter was iemand met oog voor de mens
en hij was de erfgoedwereld bij onze stichting meer en meer onder de knie aan het krijgen. Maar we
moeten zijn besluit respecteren en we zien ook dat dit besluit voor Pieter moeilijk is. In kleine kring
zullen we nog een keer afscheid van hem nemen. Voor nu is hij nog op de achtergrond aanwezig, zal
hij ongetwijfeld zijn gezicht nog af en toe laten zien en zijn we opzoek naar een nieuwe voorzitter.
Openstellingen in de zomer
In het laatste VT schreef ik nog dat we deze zomermaanden van maand tot maand gaan bekijken of
we ons ‘Historisch Centrum’ weer zullen openen.
Nu hebben we als bestuur besloten de zomermaanden voor het publiek geheeld dicht te blijven en ons
te richten op een openstelling in september.
Dat besluit heeft drie belangrijke oorzaken. Ten eerste zijn we er nog niet gerust op dat het met corona
mee gaat vallen, ook al lijken alle signalen op groen te staan. We zien steeds meer mensen die zich
niet aan de regels willen houden en we houden ons hart vast. Ten tweede hebben we een behoorlijk
aantal vrijwilligers dat in de risicocategorie valt; deze vrijwilligers komen niet of maar zeer beperkt
naar ons museum en beperken dus onze inzetbare groep. En ten derde hebben we gemeend de
zomerperiode te gebruiken om wat veranderingen aan te brengen in de opstelling en/of onderwerpen
in ons museum. Daar hebben we nu de tijd voor waar die er tussen twee maandopenstellingen vaak
niet is.
Ook hebben we besloten om de tentoonstelling over WOII volgend jaar te organiseren. Dus geen 75
jaar vrijheid, maar 76 jaar vrijheid! Dat geeft ons ook meer ruimte om deze zomer wat dingen in het
museum op te pakken waar we normaliter niet aan toe komen.
We zullen in de nieuwsbrief van rond begin september u hier meer over kunnen vertellen. Alles
natuurlijk sowieso onder voorbehoud van de coronasituatie.
Gemeentegidsjes
Van de gemeente Zuidplas heeft OZM een doos met gemeentegidsjes 2020 gekregen om deze in ons
‘Historisch Centrum’ voor bezoekers neer te leggen. Omdat we niet open zijn hebben we bedacht dat
wij een gemeentegidsje op uw verzoek bij u door de brievenbus doen. Bij voorkeur kunt u uw verzoek
mailen naar info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl. U mag ook bellen met Pim van der Zalm (0180—
633077) of Ria Lindhout (079-5932207). Dan noteren we uw gegevens en krijgt u de gemeentegids
door de bus. Dit alles wel onder de voorwaarde dat u in Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen
woont.
We zien dit als extra service voor onze donateurs. De gemeentegidsen worden niet opgestuurd.
Jaarvergadering OZM
Zoals u wellicht weet en zeker zult begrijpen, hebben we dit jaar nog geen jaarlijkse
donateursvergadering gehouden. We hebben als bestuur besloten dit ook niet meer te doen en de
eerstvolgende bestuursvergadering in het voorjaar van 2021 te houden.
In het kader van goed bestuur vinden we het wel belangrijk om de zaken van 2019 netjes financieel af
te ronden. Daarom hebben we wel een financieel jaar verslag opgesteld, dit als bestuur goedgekeurd
en ook door onze kascontrolecommissie laten beoordelen.

Ondanks dat 2020 wel eens een jaar kan worden dat er financieel anders uit gaat zien, hebben we ook
een begroting gemaakt voor 2020. De financiële resultaten over 2019 en de begroting vindt u op onze
website https://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/anbi-status/ .
Mocht u op basis van deze cijfers vragen hebben, stelt u ze dan gerust; de penningmeester zal dan
antwoord op uw vragen geven. (graag uw eventuele vragen per e-mail).
De beeldbank van OZM
Als u op de beeldbank kijkt ziet u dat we op dit ogenblik ruim 3.700 foto’s van Moerkapelle, Oud Verlaat
en Zevenhuizen op de beeldbank hebben staan. We zijn er bijzonder trots op dat we in bijna een jaar
dit aantal foto’s beschikbaar hebben gemaakt voor internet. Het betreft grofweg 630 foto’s van
Moerkapelle, 270 foto’s van Oud Verlaat en 2.700 foto’s van Zevenhuizen. We gaan hiermee gestaag
verder, maar de snelheid van plaatsing zal afnemen. Zoals eerder gezegd zal het nog zo’n 10 jaar duren
voordat al onze 20.000 foto’s op internet zullen staan en dan nog zullen we niet klaar zijn.
We hopen dat u de waarde van deze beeldbank weet te waarderen en we hopen vooral dat u zoveel
mogelijk verbeteringen wil doorgeven.
Dus: kijk op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl en geef zo veel mogelijk aanvullingen
en/of correcties op de beschrijvingen aan ons door.
We kijken daarnaast naar mogelijkheden om andere aspecten van onze historie ook via internet
beschikbaar te stellen; denkt u bijvoorbeeld aan onze voorwerpen uit het Historisch Centrum, onze
artikelen uit het Verleden Tijdschrift, of onze eigen papieren archieven. Dat is nog niet allemaal even
concreet, maar zodra dat wel zo is, zullen we dat met u delen.
Open Monumentendag
De tweede zaterdag van september, zaterdag 12 september, is het in het hele land weer Open
Monumentendag. Wat biedt het programma in onze regio? Als het weer het toelaat draaien de vier
molens van de Tweemanspolder en in het jachthuis Jolly Duck zijn een aantal rondleidingen. Vooraf
aanmelden voor de rondleiding is gewenst. Die dag is er aandacht voor de dramatische gebeurtenissen,
die daar plaats vonden een paar dagen voor het eind van de tweede wereldoorlog, er is aandacht voor
de historie en de natuur in het naastgelegen natuurgebiedje. Let in augustus op de papieren én de
digitale media (huis-aan-huisbladen, regionale nieuwssites, OZM website en -facebook).
VT141
In juni is, ondanks de corona, ons tijdschrift weer op normale wijze verschenen. Ook dit nummer ging
nog over de Tweede Wereldoorlog en de feedback die we krijgen is dat u dit gewaardeerd heeft.
Naar verwachting zal ons volgende tijdschrift gewoon volgens planning in september verschijnen. Wat
de inhoud van dat nummer is, weten we nog niet, maar wat we wel weten is dat de focus nu niet meer
op WOII zal liggen.
Lezing over de inpoldering van de Zuidplas
We hebben nog steeds genoteerd staan dat op dinsdag 13 oktober in Dorpshuis op Moer te
Moerkapelle een lezing zal zijn over de inpoldering van de Zuidplas door Gerdien Tober. Ook als we 1,5
meter afstand moeten houden kan de lezing op deze locatie doorgaan. Houdt u deze datum dus vrij in
uw agenda.
Herhaalde oproep: Vacatures voor nieuwe bestuursleden
Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar diverse bestuursleden. Daar is zoals u eerder in deze
nieuwsbrief heeft kunnen lezen ook de vacature van voorzitter bijgekomen. Weet u iemand of heeft u
zelf interesse: laat dit dan even weten.
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.

