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Openstelling Historisch Centrum 29 januari 13.30u -16.00u 
Volgende week dinsdag 25 januari is er weer een persconferentie. Wij hopen en verwachten dat dit 
betekent dat we zaterdag 29 januari open kunnen zijn. Daar van uitgaande hebben we als besturen 
besloten dat we die dag (29-01 dus) het Historisch Centrum openstellen. Dit geldt dus voor zowel de 
beneden- als bovenverdieping.  
We hanteren hierbij nog steeds de verplichting voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs en een 
identiteitsbewijs te tonen bij binnenkomst. In het Historisch Centrum moet u een mondkapje op en 
zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Dit omdat we ervanuit gaan dat dit ook de 
voorwaarden zijn die door de overheid gesteld gaan worden.  
Bij OZM (op de benedenverdieping) kunt u de reguliere collectie bezichtigen en natuurlijk de in 
september 2021 geopende tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. 
Ook kunt u hulp en tips krijgen bij uw zoektocht naar uw voorouders of over ander onderzoek in 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). 
 
Het album van de PLUS-supermarkt 
De actie van de PLUS is eind december 2021 afgelopen. Als OZM hebben we via diverse kanalen lege 
albums en complete setjes met plakplaatjes verkregen. Die bieden wij graag te koop aan. Want wij 
beseffen dat niet iedereen de gelegenheid heeft gehad om aan deze spaaractie mee te doen en 
kennissen had die plakplaatjes voor ze konden sparen. 
We verwachten daarnaast ook een aantal albums met opgeplakte plaatjes te krijgen. 
Een vol album is een mooie aanwinst voor uw boekenkast en een naslagwerk voor onze 
dorpsgeschiedenis. 
U kunt een leeg album + een complete set plaatjes van ons overnemen voor € 5,-. U moet de 216 
plaatjes dan zelf inplakken. 
Of: U kunt een compleet album met ingeplakte plaatjes van ons overnemen voor € 7,50. Dit bespaart 
u het plakken, maar u loopt het risico dat deze plaatjes soms een beetje scheef zijn ingeplakt en u zou 
het wellicht zelf beter kunnen.  
Stuurt u een mail met uw contactgegevens als u een album wil; wij nemen dan contact met u op.  
 
De beeldbank 
De beeldbank van onze stichting is een belangrijke bron van historische informatie over ons 
werkgebied. Inmiddels is een deel van onze fotocollectie voldoende beschreven en daar te vinden, zie 
de website www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl.  
We zijn nu het aantal van 7.500 foto’s op de beeldbank gepasseerd! Het Hart van Holland heeft daar 
onlangs ook aandacht aan geschonken, mede omdat de combinatie van foto en een bijbehorend 
krantenartikel (die laatste is te vinden via www.samh.nl) nog meer historische informatie geeft. 
We gaan door met het verrijken van onze beeldbank en zullen regelmatig meer foto’s via internet 
publiceren. Neemt u eens een kijkje op de beeldbank, mocht u dat nog niet gedaan hebben. 
 
Oproep voor vrijwilligers die het museum schoon willen houden 
Wij beschikken over een prachtig museum waar we trots op zijn. Zo’n museum moet natuurlijk ook 
regelmatig schoongemaakt worden. Tot op heden hadden we twee vaste schoonmakers die dit 1x per 
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maand in een dagdeel deden. We hebben ondervonden dat we hier kwetsbaar zijn als één van die 
twee, om wat voor redenen dan ook, uitvalt. Daarom willen we nu een pool van schoonmakers maken 
die we in roosteren, zodat iedere ploeg dan (maar) 3 á 4 keer per jaar een dagdeel kwijt is aan het 
schoonmaken.  Het gaat om het schoonmaken van de benedenverdieping en het complete 
trappenhuis. 
Wie wil aan deze schoonmaakpool meedoen? Graag melden per mail of per telefoon (06-29265299). 
 
Vacatures 
Wij hebben goede hoop op een aantal nieuwe bestuursleden. In het komende VT hoort u daar meer 
over. Maar we hebben ook nog steeds vacatures voor bestuursleden. Zeker een nieuwe voorzitter en 
een secretaris zouden zeer welkom zijn.  
Daarnaast zoeken we ook nog vrijwilligers. Zo zoeken we bijvoorbeeld een vrijwilliger die in het 
museum onze voorwerpenadministratie wil bijwerken. In grote lijnen betekent dit dat van ieder 
voorwerp de maten opgemeten moeten worden en in de computer ingevoerd, plus een korte 
beschrijving van het voorwerp en de locatie van het voorwerp in het museum. 
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. 


