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Activiteiten in de komende maanden 
Zoals u zult begrijpen durven we op dit moment weinig te zeggen over onze activiteiten in het komende 
voorjaar. De openstelling van ons ‘Historisch Centrum’, lezingen, bijeenkomsten of een excursie: niets 
kan op dit moment gepland worden.  
Wat we op dit moment wel zeker weten is dat er een verlengde Lock down is en dat we in de maand 
januari zeker niet open zullen zijn.  
Natuurlijk vinden we dat jammer; we missen het contact met ons publiek, met onze donateurs en met 
onze vrijwilligers, maar we begrijpen ook waarom dit gebeurt en moeten dit accepteren. 
 
Zoals het er nu naar uitziet zal het Verleden Tijdschrift nummer 144 wel gewoon in maart verschijnen. 
Dit zal een ‘historische’ uitgave worden, want vanaf dit nummer verschijnt het VT in kleur! 
Een klein aantal vrijwilligers werkt thuis en af en toe zijn er enkele mensen aan het werk in ons 
‘museum’, maar ook die werkzaamheden gaan nu in beperktere samenstelling en dus langzamer dan 
gedacht. Op de grote problemen die we als land nu hebben, is dit natuurlijk maar een bijzaak. Toch 
willen we U af en toe een nieuwsbrief sturen en wat van ons laten horen. 
 
Gevelornament Boeren van de sloop gered 
In de Oranjestraat in Moerkapelle is volop gesloopt en komen nieuwe appartementen en woningen. 
Dat wisten we al een tijdje en daarom hebben we begin 2020 de projectontwikkelaar gevraagd mee te 
helpen met het redden van het gevelornament boven het winkelraam van het oude winkeltje van 
Boeren. Zoiets heeft tijd nodig, maar uiteindelijk hebben we dit met hulp van Arie Brugmans en Koen 
Reijneveld voor elkaar kunnen krijgen. Het ornament is op dit moment opgeslagen in de fietsenwinkel 
van Koen, maar zal één van de komende maanden naar ons Historisch Centrum overgebracht worden. 
Als bestuur vinden we het belangrijk dat ook dit soort zaken bewaard worden voor het nageslacht en 
proberen we hier alert op te zijn. 
 

 
Hier ziet u het gevelornament nog in de gevel van het pand aan de Oranjestraat 28 

  

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


De beeldbank van OZM  
Op dit moment staat een 5.000-tal foto’s op de beeldbank en zal dit aantal gestaag groeien. Wij kunnen 
de beeldbank grotendeels vanuit huis aanvullen en aanpassen. 
Maar U kunt hier ook iets doen: neem eens een kijkje op de beeldbank, neuzel eens rond en kom dan 
met aanvullingen en correcties. Wij hebben de waarheid niet in pacht en U weet veel dingen beter dan 
wij. U kunt dus vanuit uw luie stoel met verbeteringen komen. En dat is zeer waardevol voor ons.  
U vindt de beeldbank op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl.  
 
De Facebooksite van OZM 
We hebben ook een Facebooksite: https://www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle en ook 
deze site kunt u natuurlijk vanuit thuis bekijken. Regelmatig komt op deze site een oude foto van 
Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen langs. In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft U 
geen lid van Facebook te zijn om deze site van OZM te bekijken. 
 
Overige digitale informatie over OZM 
Sinds december 2020 is een alleraardigst filmpje over Zevenhuizen met gebeurtenissen in de jaren 
1976/1977 op Youtube te vinden:  https://youtu.be/AkhpGTTSGd0  
De film is niet door OZM gemaakt, maar door de oud onderwijzer Henk van Dongen. 
 
Vacatures voor nieuwe bestuursleden 
Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar diverse bestuursleden. Heeft u interesse om bijvoorbeeld 
voorzitter te worden of heeft U kennis van PR en Marketing of heeft U vanuit uw werk ervaring met 
digitaliseringsprojecten? Maar ook als u gewoon op zoek bent naar activiteiten in uw vrije tijd, hebben 
we mogelijk iets voor U. Wellicht weet U iemand anders die interesse heeft om bij een organisatie als 
de onze in het bestuur te komen, neem dan contact met ons op. 
  
Tot slot: let op uw gezondheid, denk aan uw omgeving en laten we proberen hier samen doorheen 
te komen! 
Deze nieuwsbrief komt onregelmatig uit, in ‘gewone’ jaren maximaal 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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