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Open Monumenten Dag (OMD) in Zuidplas, zaterdag 12 september 
In het weekend van 12 en 13 september is het landelijk Open Monumentendag, maar in de gemeente 
Zuidplas alleen op zaterdag 12 september. Mede namens de drie historische organisaties (HV 
Moordrecht, HV Nieuwerkerk en St. Oud Zevenhuizen Moerkapelle) en Cultureel Platform Zuidplas is 
een boekje samengesteld met een aantal wandel- en fietstochten en de locaties die te bezoeken zijn. 
Eén van de wandelingen is samengesteld door OZM en is een wandeling rondom het Korenmolengat 
langs historische punten (dit is een wandeling op eigen gelegenheid).  
Daarnaast is het mogelijk mee te doen aan een rondleiding in het jachthuis ‘The Jolly Duck’, en wat 
meer noordwaarts langs de Rotte zullen de molens van de Molenviergang draaien. 
 
Voor de rondleiding in het jachthuis geldt, in verband met Covid-19-regels, vooraf aanmelden en 
VOL=VOL. Aanmelden kan bij Daniël de Witte op één van de volgende nummers: 0180 - 47 27 20 of 06 
- 4518 0960, en bij Ria Lindhout op nummer 079 - 593 2207. 
 
Zaterdag vindt u tussen 10.00 en 16.00 uur een aantal vrijwilligers van OZM bij één van de 
picknicktafels aan het eind van de Tweemanspolder (herkenbaar aan de gele vlag van Open 
Monumentendag). Bij hen is informatie voor de wandeling beschikbaar en ook het boekje met andere 
informatie en routes langs alle rijksmonumenten in de gemeente Zuidplas. Dit boekje is vanaf 8 
september ook beschikbaar in dorpshuis Op Moer en de bibliotheek Zevenhuizen in dorpshuis Swanla. 
Het boekje is binnenkort ook te vinden op de website van OZM via het bericht over OMD aan de 
rechterkant van de homepage. 
 
Openstellingen in het najaar 
Nu we deze zomer gesloten zijn geweest en de pandemie nog steeds aanwezig is, was de vraag voor 
het bestuur: wat gaan we in komend najaar doen?  
Als bestuur hebben we besloten om voorzichtig weer open te gaan. De eerste keer per 26 september 
a.s. De belangrijkste regel is natuurlijk dat iedereen ook in het museum 1,5 meter afstand moet 
houden! 
Daarnaast willen we dat iedere bezoeker zich van tevoren aanmeldt. Zonder aanmelding vooraf heeft 
u dus geen toegang. Verder vragen we u om bij binnenkomst de handen te ontsmetten en er is  een 
looprichting aangegeven zodat we elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren. Natuurlijk dient u ook 
de eventuele aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.  
Aanmeldingen vooraf, het liefst via info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl. U kan zich ook aanmelden 
bij Pim van der Zalm (0180-633077). 
  
Houdt u a.u.b. de website in de gaten voor de meest actuele situatie; op dit ogenblik zijn weinig dingen 
zeker. 
 
Tentoonstelling ‘speelgoed in de loop der jaren’ vanaf zaterdag 26 september 
De zomerperiode hebben we gebruikt om met een paar mensen van de museumwerkgroep wat 
kleinere zaken in ons ‘Historisch Centrum’ aan te pakken. Als eerste hebben we de ‘speelgoedhoek’ 
opgepakt. We hebben alles door onze handen laten gaan en kapotte of dubbele zaken opgeruimd. 
Komt u maar kijken hoe deze hoek geworden is. Als we positieve reacties krijgen, dan gaan we andere 
hoeken ook op die wijze aanpakken.  
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De eerste tentoonstelling die tijdens de openstelling te zien is, bestaat dan ook uit een deel van onze 
speelgoedcollectie. Sommige voorwerpen uit deze collectie zijn nog nooit eerder te zien geweest, 
bijvoorbeeld een collectie poppen.   
 
Lezing over de inpoldering van de Zuidplas op dinsdag 13 oktober 20.00u 
Op dinsdag 13 oktober is in Dorpshuis Op Moer te Moerkapelle een lezing over de inpoldering van de 
Zuidplas. De lezing wordt gegeven door Gerdien Tober, zelf een bewoner van de Zuidplaspolder. In 
overleg met het dorpshuis huren we een grotere zaal en kunnen we 1,5 meter afstand houden. We 
denken dus dat ook deze lezing coronaproof kan plaatsvinden. Maar ook hier geldt: vooraf aanmelden! 
 
Al in 1697 is de discussie begonnen om de Zuidplas droog te maken. Uiteindelijk is de Zuidplaspolder 
in 1840 drooggevallen. Wie hielden zich bezig met de drooglegging? Welke problemen kwam men 
tegen bij het droogmaken van de polder? In de lezing komt ook de actuele vraag aan de orde hoe we 
droge voeten blijven houden in de polder waar het laagste punt van Nederland ligt, 6,76 meter onder 
NAP op maaiveld. 
Leest u de uitgebreide aankondiging van deze lezing in VT140 van maart 2020 er nog eens op na en 
daar is ook een korte introductie van de spreekster Gerdien Tober te vinden. 
Ik kan u verzekeren dat de lezing heel interessant is! 
 
Wilt u deze lezing bijwonen, meldt u dan aan! Dat mag per telefoon bij Ria Lindhout (079-5932207) of 
Pim van der Zalm (0180-633077), maar kan ook per e-mail: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl.  
We willen natuurlijk weten met hoeveel personen u komt en bij meerdere personen hoeveel 
huisgenoten daar bij zitten. We weten dan hoeveel plaatsen we hebben, want VOL is VOL. 
 
VT142 
In de tweede helft van september zal het 142e nummer van ons tijdschrift verschijnen. Het tijdschrift 
zal weer uit 30 pagina’s bestaan en is deze keer in kleur. Een groot artikel is gewijd aan een interview 
met Joop en Coby Boode. Naast dit interview is er ook nog een artikel over een recent ‘ontdekte’ 
amateurschilder Izak de Jong (1878-1969). Deze schilder voer sinds 1930 regelmatig met zijn bootje 
vanuit Hillegersberg naar het begin van de Rotte. Onderweg legde hij op papier al het moois vast dat 
hij tegenkwam. Een aantal van zijn werken zal op de bovenverdieping digitaal tentoongesteld worden. 
 
De beeldbank van OZM  
Op dit moment staan zo’n 3.900 foto’s op de beeldbank en we zijn bezig om dit aantal gestaag uit te 
breiden. De zomerperiode hebben vooral in het teken gestaan van het ‘opruimen’ van de beeldbank, 
zoals foto’s die er niet in thuis horen en dubbele foto’s verwijderen. Hier zijn we nog wel even mee 
bezig en u merkt daar niets van. Dit zal in de toekomst wel leiden tot een hogere snelheid van plaatsing 
van nieuwe foto’s. 
Heeft u nog foto- (of dia-)verzamelingen van het oude Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen? 
Neem dan contact met ons op. 
U vindt de beeldbank op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl. Ga er eens rustig voor zitten 
en kijken. Heel graag horen wij of u meer informatie heeft. Alle aanvullingen en/of correcties op de 
fotobeschrijvingen zijn welkom. 
 
Tot slot: vacatures voor nieuwe bestuursleden 
Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar diverse bestuursleden. 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. 
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