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Openstellingen Historisch Centrum 
We hebben even kunnen genieten van een paar ‘ouderwetse’ openstellingen in september en oktober. 
In september was de opening van onze WOII-tentoonstelling en in oktober was er een opening op de 
bovenverdieping. Veel publiek en gezellig. 
Helaas is dat van korte duur geweest. Duidelijk is dat we nog niet klaar zijn met de pandemie.  
Toch hebben we als besturen besloten om ook in november (27-11) en december (18-12) het 
Historisch Centrum open te stellen. Dus zowel de beneden- als bovenverdieping.  
We hanteren hierbij wel de verplichting voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs en een 
identiteitsbewijs te tonen bij binnenkomst. We hopen dat deze maatregelen bijdragen aan het 
indammen van het virus. 
Bij OZM op de benedenverdieping kunt u de reguliere collectie bezichtigen en natuurlijk de recent 
geopende tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. 
Ook kunt u hulp en tips krijgen over uw zoektocht naar uw voorouders of over ander onderzoek naar 
digitale bronnen waarvan een aantal bronnen ook in ons museum toegankelijk is (zoals de Goudsche 
en Schoonhovensche Courant en de Dorpskrant en Hart van Holland). 
 
Voor klanten van de PLUS in Moerkapelle 
De spaaractie van supermarkt Plus naar historische plaatjes uit Moerkapelle en  Zevenhuizen is 
verlengd tot eind dit jaar. De meeste mensen die meedoen weten dit en velen hebben hun 
plaatjesalbum al compleet. Naar wat ik om me heen gezien heb, hebben veel mensen meegedaan en 
is er veel met elkaar geruild. 
Bovenal heeft OZM, en vooral onze vrijwilliger Jaap van der Spek, weer een aardig historisch boekwerk 
gemaakt waar we veel mensen een plezier mee gedaan hebben. 
 
De actie m.b.t. de spaarpunten is nagenoeg afgerond. De tussenstand op dit moment is als volgt: 
 

 
 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


We zijn bijzonder trots dat onze stichting zo populair is bij de Moerkapelse klanten van de PLUS en we 
zijn verheugd met het bedrag dat we gaan krijgen.  
We hopen daarbij ook dat veel mensen uit Moerkapelle nu weten wat OZM kan betekenen en dat ze 
donateur worden van OZM, en misschien ook wel een stukje geschiedenis willen uitzoeken of 
meehelpen als vrijwilliger. 
 
VT147 
Het decembernummer van het Verleden Tijdschrift ligt op dit moment bij de drukker en zal medio 
december verschijnen. Het is een nummer met een Moerkapels tintje omdat het overgrote deel van 
de artikelen over Moerkapelle gaat. Het moge duidelijk zijn dat we proberen al onze dorpen regelmatig 
aan bod te laten komen in ons tijdschrift en over een heel jaar gezien, denken we ook dat dit ons aardig 
lukt. 
 
De Beeldbank 
De beeldbank van onze stichting is een belangrijke bron van historische informatie over ons 
werkgebied. Inmiddels is een deel van onze fotocollectie redelijk goed beschreven daar te vinden, zie 
de website www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl.  
Hoewel veel van onze eigen donateurs de beeldbank nog niet hebben gevonden, wordt hij door steeds 
meer mensen via internet bezocht. Dat merken we ook aan de digitale contacten die dit met zich 
meebrengt. Om u een idee te geven van het aantal bezoekers heb ik deze in een grafiek geplaatst. 
 

  
 
De beeldbank is in september 2019 gestart en bestaat dus nu ruim 2 jaar. Het aantal bezoekers neemt 
langzaam maar zeker toe. Nu, eind 2021 staan er circa 7.000 foto’s op deze beeldbank. Ook dit aantal 
zal de komende jaren groeien. Gemiddeld bekijkt één bezoeker per keer zo’n 13 foto’s. 
 
Neemt u ook gerust een kijkje op deze beeldbank! 
 
Vacatures 
Wij hebben nog steeds vacatures voor vrijwilligers en voor bestuursleden. Heeft u interesse: Neem 
dan contact op met één van onze bestuursleden.  
 
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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Aantal unieke bezoekers van de beeldbank in de periode 
februari 2020 tot en met oktober 2021
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