Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Opgericht 12 december 1984

Jaarverslag 2021

Inleiding
‘1. De stichting heeft ten doel het bewaren, het tentoonstellen alsmede het bevorderen van het behoud van
cultureel erfgoed in de dorpskernen van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat van de gemeente
Zuidplas, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het identificeren, vastleggen, en/of inzamelen van cultuurhistorisch erfgoed van het werkgebied;
- het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen;
- het exploiteren van een museum;
- het conserveren en bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed;
- het ontsluiten van het cultuurhistorisch erfgoed;
- het al dan niet ter publicatie schrijven van artikelen met betrekking tot, dan wel verband houdende met,
het cultuurhistorisch erfgoed;
- het behartigen van de belangen omtrent het cultuurhistorisch erfgoed’.
Bovenstaande tekst betreft artikel 2 van de statuten van onze stichting.
Vorig jaar schreven we in dit jaarverslag dat 2020 een historisch jaar was vanwege de uitbraak van de
pandemie van het Covid-virus. We hadden toen niet kunnen bedenken dat ook in 2021 deze pandemie nog
zo’n grote rol zou spelen en dat ook in 2021 de gevolgen voor OZM groot zouden zijn.
Ook in 2021 zijn we geraakt door het feit dat het Historisch Centrum een tijd gesloten moest blijven, met name
voor bezoekers. Ook is een aantal van onze bestuursleden en vrijwilligers persoonlijk getroffen door COVID,
gelukkig in alle gevallen in een redelijk milde vorm. Hoe de pandemie in 2022 zal verlopen is een onzekere
factor.
Middels dit jaarverslag leggen we verantwoording af naar de donateurs van onze stichting. Verschillende zaken
laten we in dit verslag de revue passeren, zowel zaken die ondanks alles toch doorgang konden vinden, als
zaken die afgelast zijn. Dit om een beeld te geven van hetgeen in 2021 toch nog is ondernomen om de
doelstellingen inzake het cultureel erfgoed te realiseren.
Bestuur
In 2021 waren er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 is als volgt:
- voorzitter
: Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm
- secretaris
: Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm
- penningmeester
: Kees de Wilde
- conservator
: Hans Ditters
- algemeen bestuurslid
: Cobi van Weringh-Schotte
- algemeen bestuurslid
: Daniël de Witte
- redacteur
: Pim van der Zalm
Dit betekent dat er nog steeds niet voldoende bestuursleden zijn om de vele werkzaamheden te kunnen blijven
uitvoeren. Gelukkig zijn we wel in gesprek met een aantal kandidaat-bestuursleden. (Ondertussen zijn deze per
1 januari 2022 tot het bestuur toegetreden terwijl Hans Ditters per die datum, vanwege zijn
gezondheidstoestand, is afgetreden). Blijft dat we nog zeker bestuursleden zoeken voor de rol van voorzitter en
secretaris.
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Het bestuur is in 2021 vanwege de pandemie maar drie keer bij elkaar geweest; diverse bestuurszaken werden
via e-mail besloten en geregeld.
Vrijwilligers
Ook voor onze vrijwilligers is 2021 een ander jaar geworden dan gebruikelijk.
Werkgroep Ontvangst museum
Voor de vrijwilligers die normaal gesproken in het museum aanwezig zijn als we open zijn (balie, koffiehoek en
suppoosten) waren we tot en met mei gesloten. Daarna gingen we weer open met als hoogtepunt toch wel
onze openstelling van september waarin we (eindelijk) onze WOII tentoonstelling konden laten zien. Ook
buiten op de parkeerplaats was deze openstelling speciaal met een opstelling van een aantal legervoertuigen
uit WOII en prachtig weer. We hadden die dag ruim 60 bezoekers. Maar daarna kwam corona weer opzetten
wat resulteerde in maatregelen als het verplicht scannen van QR-code en (in december) zelfs binnen het
dragen van mondkapjes. Als gastvrij museum hadden we het daar moeilijk mee en dat gaf ook beperkingen aan
de inzetbaarheid van onze vrijwilligers. Met die extra maatregelen zijn we ook na september nog open
geweest, maar wel met minder bezoekers dan er tijdens een ‘normale’ openstelling aan bezoekers komt.
Groepsbezoeken en schoolbezoeken konden we helaas niet ontvangen.
Werkgroep Educatie
De Educatiewerkgroep is een enkele keer bij elkaar geweest, in de hoop dat we na de vakantie weer wat zaken
op konden pakken, maar door de 3e golf is dat ook weer stil komen te liggen.
Werkgroep Collectiebeheer en Tentoonstellingen
Een groep vrijwilligers is wel bijna wekelijks actief geweest in het museum en heeft de WOII-tentoonstelling
georganiseerd. Met een beperkt aantal mensen kon eenvoudig aan de coronaregels voldaan worden en zijn
resultaten geboekt. De WOII tentoonstelling is gereed gekomen, waarbij OZM speciaal voor deze
tentoonstelling een aantal voorwerpen in bruikleen heeft mogen ontvangen.
Daarnaast is deze werkgroep bezig geweest om hoeken in het museum een ander uiterlijk te geven, dat wil
zeggen de voorwerpen zijn per hoek gefotografeerd en de administratie van die voorwerpen in orde gebracht
en aangevuld. Van dubbele voorwerpen nemen we afscheid. In 2021 heeft de werkgroep de hoeken
‘speelgoed’ en ‘agrarisch’ heringericht en zijn daarna begonnen aan de hoek ‘verenigingen’. We zien dit als een
leerproces. Gaandeweg krijgen we steeds meer grip hoe we het moeten doen en hoeveel werk dit is.
We zijn ook bezig om afscheid te nemen van een loods waar veel voorwerpen zijn opgeslagen. Deze loods is
ooit door OZM in gebruik genomen als tijdelijke opslag, maar zoals vaker blijkt tijdelijk al snel permanent te
worden. Dit terwijl met de meeste voorwerpen niets gedaan werd. In de loods is in 2021 een opschoondag
georganiseerd en in 2022 doen we dat nog een keer.
Werkgroep Verspreiding VT
Net als in 2020 hadden de vrijwilligers rondom het VT en de verspreiding daarvan, weinig ‘last’ van de
pandemie en is het VT op gebruikelijke wijze vier keer vervaardigd en verspreid.
Werkgroep Open Monumentendag
De vrijwilligers die ieder jaar in september activiteiten regelen voor Open monumentendag hebben, gezien de
vele onzekerheden, in 2021 besloten dit jaar over te slaan.
Werkgroep Excursie
Ook de vrijwilligers die de jaarlijkse excursie van OZM organiseren hebben geen mogelijkheid gezien om in
2021 een excursie te organiseren.
Werkgroep Fotoarchief en Documentatie
Een feitelijk trieste mijlpaal is dat de ‘Maandagavondgroep’ in december is opgeheven. De groep was altijd op
maandagavond aanwezig om foto’s te beschrijven en die gegevens in te voeren in een computerprogramma en
daarnaast krantenknipsels te inventariseren. Dit was al ruim een jaar niet mogelijk geweest en sommige leden
wilden, gezien hun leeftijd, niet meer ’s avonds de deur uit. Andere leden konden niet overdag en mede
daardoor is de maandagavondgroep gestopt en formeel beëindigd. We zullen wel nog kijken of we de leden in
2022 op een andere manier kunnen inzetten.
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De werkgroep is in een andere en kleinere bezetting op een aangepast vlak doorgegaan met werkzaamheden
die thuis gedaan kunnen worden, zoals het maken van nieuwe foto’s, het opschonen van onze fotoverzameling
en het verder digitaal beschrijven van foto’s op de beeldbank.
Werkgroep Archieven en Bibliotheek
Naast voorwerpen en foto’s hebben we ook nog veel papieren archieven en een bibliotheek. Ook hier hebben
de werkzaamheden tijdelijk stil gelegen, maar met 1,5 meter afstand konden we met 2 personen in het
museum toch een goede voortgang boeken. Dit betekent dat we ook hier afscheid nemen van dubbele
archiefstukken en boeken. Daarnaast zijn diverse handgeschreven afschriften van archieven gedigitaliseerd en
aangevuld.
Werkgroep ICT
De vrijwilligers rondom de ICT hebben redelijk door kunnen werken. De website kon grotendeels vanuit huis
gevoed worden. We hebben één grote storing met onze NAS-opslag gehad, maar de hardware hiervan is door
de leverancier snel vervangen, zodat vrijwilligers in het museum weinig last van deze storing gehad hebben.
We speelden met het idee om via onze website een virtuele tour door ons museum te maken. Daarvoor
hebben we 360-graden foto’s van het museum laten maken en deze met speciale software op de website
gezet.
Maar dit bleek niet zo eenvoudig als gedacht. Vanwege gebrek aan kennis bij deze werkgroep is dit stopgezet.
Mocht er iemand komen die dit wel kan en leuk vindt om te doen: de foto’s hebben we nog steeds en we
denken dat dit in de toekomst nog een nuttige en leuke toevoeging op onze website kan worden.
In 2021 hebben we een nieuwe vrijwilliger in deze groep mogen verwelkomen, die het op zich genomen heeft
om een database van doorzoekbare Verleden Tijdschriften op te zetten. Daarop vooruitlopend zijn alle VT’s nu
gescand. Eind 2021 is de infrastructuur van deze database voor 80% gevuld. We verwachte dat we de VT’s in
2022 grotendeels doorzoekbaar en via onze site benaderbaar zullen hebben opgeslagen en toegankelijk
gemaakt.
Werkgroep ‘Oral History’
We hadden in 2020 een vrijwilliger die interviews deed en daarmee de ‘oral history’ binnen ons werkgebied
vastlegde. Zij is gestopt vanwege haar gezondheidssituatie en leeftijd. Gelukkig hebben we in 2021 een nieuwe
vrijwilliger hiervoor gevonden. Natuurlijk geldt ook hier dat de pandemie het lastiger maakt om bij mensen
langs te komen voor een interview. Ook op dit gebied zijn meer vrijwilligers welkom.
Werkgroep PR en Marketing
Deze werkgroep verzorgt de publiciteit rondom OZM naar buiten toe. Dus de persberichten naar de krant en
diverse websites, en berichten op onze eigen website. Ook hoort hierbij het bemensen van een kraam bij
grotere of kleinere festiviteiten. Van dat laatste is geen sprake geweest. We zoeken hier uitdrukkelijk iemand
die zich met dit onderwerp bezig wil houden.
Werkgroep Genealogie
Dit is één van de oudste werkgroepen binnen OZM. We richten ons meer en meer op het geven van
voorlichting bij het zoeken naar voorouders. Veel is namelijk op internet te vinden. Op het netwerk van OZM is
tegenwoordig wel een database met personen die een relatie hebben tot ons werkgebied in het systeem
Aldfaer. Deze database bevat op het ogenblik bijna 46.000 personen en is in het museum doorzoekbaar.
Werkgroep beheer gebouw en technisch onderhoud
Naast de hier genoemde groepen hebben we nog vrijwilligers die het gebouw zelf op orde houden. Dit is voor
een deel een taak van de eigenaar, bijvoorbeeld bij grote reparaties zoals een lekkage. De technische
installaties (verwarming en luchtvochtigheid) worden op bijna dagelijkse basis gecontroleerd. Lampen moeten
regelmatig vervangen worden, de brievenbus moet geleegd en het museum moet schoongehouden worden.
Deze werkzaamheden gaan ondanks corona grotendeels gewoon door.
Ook in 2021 was het contact tussen de vrijwilligers en het bestuur anders dan normaal vanwege de pandemie.
We hebben bijvoorbeeld in 2021 geen nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers kunnen organiseren. We kijken uit
naar een periode waarin we weer met groepen bij elkaar kunnen zijn en zullen dan de kloof die we nu voelen
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tussen bestuur en vrijwilligers proberen te herstellen.
Evenals in 2020 hebben we in de week voor kerst alle 60 vrijwilligers (incl. bestuursleden) een kerstkrans en
kerstgroet bezorgd uit waardering voor een ieders inzet, hoe groot of klein dan ook.
Donateurs
Belangrijk voor het voortbestaan van onze stichting zijn de donateurs. Zonder hun financiële bijdragen zou het
niet mogelijk zijn om de nodige activiteiten te ontplooien. Per 31 december 2021 bedroeg het aantal donateurs
777. Dit is circa 10 personen minder dan een jaar eerder. Het hoogste aantal donateurs bereikte de stichting
per 31-12-1999 met een aantal van 1180. Mede door het wegvallen van overleden oudere donateurs is dit
aantal fors teruggelopen. In het beleidsplan 2018 werd reeds aangegeven dat het aantal donateurs – vanwege
continuïteit – minstens gesteld moest worden op 850. Helaas is van de in 2021 geplande wervingsacties niets
terechtgekomen, vooral vanwege het ontbreken aan bestuurscapaciteit en de pandemie. We moeten, mede
door een tekort aan bestuursleden, alle zeilen bijzetten om de operationele activiteiten te continueren.
Mogelijk lukt het ons om in 2022 de daling van het donateursaantal te stoppen, maar er is geen reden voor
optimisme.
In een normaal jaar houden we minstens één avond voor onze donateurs om terug te kijken en vooruit te
blikken. Deze jaarlijkse donateursavond is in 2021 vanwege de pandemie niet doorgegaan, zowel in het
voorjaar als in het najaar zagen we hiervoor geen mogelijkheid. We zijn een stichting, dus we hebben formeel
geen toestemming nodig van onze donateurs om besluiten te nemen, maar we hadden natuurlijk liever een
aantal zaken met onze donateurs gedeeld. We proberen het gemis van een donateursavond en contact met
onze donateurs te compenseren door donateurs waarvan we een e-mail adres hebben een nieuwsbrief te
sturen. In 2021 hebben we dit 5x gedaan.
Financieel is OZM al jaren gezond. Dat is mede mogelijk gemaakt door de gratis huisvesting van het Historisch
Centrum (“ons museum”). Het opgebouwde eigen vermogen gebruiken we om in de nabije toekomst ook nog
adequaat te kunnen functioneren. De financiële administratie over 2020 is in 2021 gecontroleerd (en akkoord
bevonden) door de heer Cees Reijneveld en de heer Arie Boertje. Voor het boekjaar 2021 is een kascommissie
gevraagd, bestaande uit de heren Henk Hogebrug en Arie Boertje.
Historisch Centrum Ons Verleden
Zoals eerder opgemerkt is ons ‘Historisch Centrum’ maar beperkt open geweest voor het publiek. We hebben
veel minder bezoekers mogen ontvangen dan in pre-coronajaren en ook al waren we open, dan was dat met
diverse restricties. Deze restricties maakten het onmogelijk om groepen te ontvangen en ook het ontvangen
van schoolklassen heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Dat vinden we zeer spijtig en we hopen op betere tijden.
In de maand september waren er nog verwachtingen t.a.v. de pandemie en is een grote nieuwe tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog geopend. Deze tentoonstelling loopt nog door in 2022.
Sinds de openstelling van september 2021 is iedere laatste zaterdag het Historisch Centrum open geweest tot
12 december 2021, de laatste dag voor het ingaan van de lock-down. Er golden toen diverse beperkingen voor
bezoekers.
Dit alles heeft geleid tot zeer bescheiden bezoekersaantallen op de 6 reguliere openstellingen. Tezamen
bedroeg het aantal iets meer dan 180 personen (waarvan meer dan 60 in de septembermaand).
Verleden Tijdschrift
Vanaf de oprichting van onze stichting wordt er periodiek een tijdschrift uitgegeven met de toepasselijke naam:
Verleden Tijdschrift. Ook in 2021 verscheen het VT viermaal, t.w. de nummers 144 t/m 147. Vanaf het eerste
nummer in 2021 verschijnt het VT voortaan in kleurendruk en opgemaakt door een professionele vormgever.
We zijn nu zeer tevreden met het feit dat ons VT er nog professioneler uit ziet en qua lay-out en druk hebben
we op dit moment geen wensen.
Naast de mededelingen van het bestuur, de aankondigingen, oproepen, zoekplaatjes e.d., zijn weer veel
historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd:
VT 144 : Dertig jaar ‘Stichting Kinderhulp Roemenië’ door SKR-bestuur
VT 144 : Opnieuw een foutieve registratie door Arie Brugmans
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VT 144 : Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman (deel 2) door Pouw Hofman
VT 144 : Een onbekend verhaal van vv Groeneweg door Pim van der Zalm
VT 145 : Selectiemesterij Zuid-Holland door Pim van der Zalm
VT 145 : Herinneringen aan zuster Meijers door Wim van Oostrom
VT 145 : Herinneringen bij een foto door Arie Boertje
VT 145 : Schotte 100 jaar door Cobi van Weringh-Schotte
VT 146 : Avonturier en tuinontwerper Henk Clasing door Rob Stolk
VT 146 : 50 (+1) jaar Peuterspeelgroep ’t Hobbelpaard door Beppie Roos
VT 146 : Elektriciteit, betalen per lichtpunt door Riné Bos
VT 147 : Een beknopte geschiedenis van de Fotoboetiek door Bram en Emmy Noordam
VT 147 : De hanen, zij kraaien victorie door Riné Bos
VT 147 : Fotoclub Moerkapelle veertig jaar door Beppie Roos
VT 147 : Mijn Vader door Adrie Meijer-Hertog †
VT 147 : Cabaret: Rotterdam wil gaan bouwen door Ria van Rijs-van Wageningen
Wij hebben het idee dat ons tijdschrift gewaardeerd wordt door de donateurs. Het blijft wel een uitdaging om
voldoende kopij te vinden, maar in 2021 is dit weer gelukt met ook nog eens verschillende auteurs. We zullen
dit in 2022 trachten te continueren.
Verdere activiteiten
Om het doel van de stichting – zoals verwoord in art. 2 van de statuten – te verwezenlijken is in 2021 meer
ondernomen dan het exploiteren van een museum en het uitgeven van een tijdschrift. Hieronder volgt een
opsomming van de belangrijkste activiteiten.
Datum:

Betreft:

januari

De erfgoedvisie wordt door de raad van de gemeente Zuidplas goedgekeurd. Met de
budgettaire consequenties wordt nog gewacht tot de gevolgen van de pandemie duidelijk
zijn. Aan deze erfgoedvisie heeft OZM de nodig input gegeven. Verwacht wordt dat dit sturing
zal geven aan het erfgoedbeleid van de komende jaren en we zijn best wel blij met de visie.
Ons bestuurslid Pim van der Zalm en onze vrijwilliger Dick van Vliet kregen beiden een
Koninklijke Onderscheiding. Pim van der Zalm vooral voor zijn activiteiten voor OZM vanaf
2002. Dick van Vliet kreeg de onderscheiding, naast zijn activiteiten voor OZM, ook voor zijn
vrijwilligersactiviteiten voor de Stichting Verzameling Ons Molenverleden en voor de voetbalen tafeltennisvereniging. Ook dit jaar hebben we helaas, evenals in 2020. geen speciale
bijeenkomsten voor deze gedecoreerden kunnen organiseren.
De controlewerkzaamheden, voor het in 2020 gestarte digitaliseren van het 43.000
krantenpagina’s tellende archief van de Dorpskrant en Hart van Holland, waren in mei
voltooid. Daarna zijn dit papieren archief en het gedigitaliseerde archief beiden overgedragen
aan het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. De overdracht vond plaats zonder enig
ceremonieel door Fred Visser (eigenaar van de originele kranten) en Pim van der Zalm aan
Sigfried Janzing, de directeur van het streekarchief Midden-Holland.
Het streekarchief maakt het door OZM betaalde en gedigitaliseerde archief zichtbaar op hun
website: www.samh.nl . Hiermee zijn al deze 43.000 krantenpagina’s beschikbaar voor
iedereen met een internetverbinding. Een belangrijke mijlpaal voor de geschiedenis van onze
dorpen. Dit was een grote uitgave voor OZM, maar naar ons idee een nuttige investering die
prima past in onze doelstellingen.
De PLUS supermarkt is gestart met een actie waarbij plaatjes gespaard kunnen worden voor
een album. Dit album is onder verantwoordelijkheid van OZM samengesteld door één van
onze vrijwilligers.
Opening van de grote tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Met buiten het museum
een aantal voertuigen (zoals legerjeeps) uit deze tijd en binnen veel nieuwe voorwerpen en
een door één van onze vrijwilligers nagemaakt soort ganzenbord: ‘Laf en Flink tijdens
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Hinkepink’. Voor deze tentoonstelling waren een aantal bruikleengevers uitgenodigd,
waaronder Bram Veerman, de familie Verhoef, Maarten Havinga en Jaap Theunissen.
OZM heeft meegedaan met een PLUS-actie waarbij klanten van de PLUS geld kunnen doneren
aan een vereniging van hun keuze. Als OZM hebben we bijna 900 euro opgehaald waar we
zeer blij mee waren. Misschien wel nog blijer waren we met de grote steun voor OZM onder
de Moerkapelse bevolking.
Aan het eind van het jaar stonden zo’n 7.500 foto’s voor iedereen toegankelijke op de
beeldbank. Het bezoekersaantal van de beeldbank is gegroeid naar zo’n 800 unieke bezoekers
per maand (exclusief zoekrobots, dus ‘echte mensen’).

Ook zijn nog de volgende ‘interne’ activiteiten te noemen:
1. De eerste 500 voorwerpen uit het museum zijn gefotografeerd. Op termijn zullen veel van onze voorwerpen
en de bijbehorende foto’s en beschrijvingen ook via internet te zien zijn.
2. In 2021 hebben we weer een aantal voorwerpen voor het Historisch Centrum gekregen of in permanent
bruikleen ontvangen.
We noemen hier o.a.:
- Het archief van de Moerkapelse Zangvereniging Sursum Corda.
- Een schilderij van ‘De Kraton’.
- De afdekplaat (met kogelgat) van de bommenwerper, die tijdens WOII is neergestort in de Geerpolder bij
Zoetermeer en waarvan een deel van de bemanning in het jachthuis is ondergedoken geweest.
- een kampioenschaal van de volleybalvereniging Zevenhuizen.
- één van de eerste televisietoestellen in Nederland uit begin jaren vijftig.
Al deze voorwerpen zijn in ons museum te vinden en deels voor het publiek zichtbaar.
Communicatie
Voor communicatie en presentatie beschikken we niet alleen over een eigen tijdschrift, maar zijn we (sinds
2006) ook ‘zichtbaar’ door middel van een eigen website (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl). Het aantal
unieke bezoekers is maandelijks constant zo’n 500 personen (deze aantallen zijn wel inclusief zoekrobots).
Sinds 2015 communiceren we ook op een facebookpagina (www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle/)
met de ‘buitenwereld’. In 2021 werd hier 16x een foto geplaatst. Met deze site bereikten we gemiddeld zo’n
2100 vaste Facebook-bezoekers. Hoewel we via dit kanaal veel mensen bereiken vragen we ons af of het de
moeite waard is gezien de inspanningen. We zoeken een vrijwilliger die thuis is in de wereld van Social Media
en hier meer aandacht aan kan geven.
Om onze donateurs ‘tussentijds’ te informeren over de komende activiteiten werd 5 keer per mail een
nieuwsbrief verzonden aan de donateurs, die eerder hun e-mailadres aan onze stichting hadden doorgegeven.
Overigens is dit, ondanks herhaalde oproepen tot het doorgeven van een e-mailadres, nog steeds minder dan
de helft van onze donateurs.
Vooruitblik
Vanwege de pandemie is op dit moment niet te zeggen hoe het verder zal gaan met onze activiteiten.
Net als vorig jaar kijken we er naar uit om zonder beperkingen open te gaan en iedereen weer ‘gewoon’ in ons
museum te ontvangen. Maar we kunnen nog niet zeggen wanneer OZM weer groepsbezoeken of
schoolbezoeken kan ontvangen. Ook lezingen en excursies lijken nog ver weg.
Positief lijkt wel dat we waarschijnlijk weer vaker regulier open kunnen zijn dan in 2021 en we gaan verder met
het digitaliseren van onze collectie foto’s, voorwerpen en tijdschriften. Hierdoor kunnen we op digitale wijze
met veel mensen ons erfgoed delen.
Namens OZM hopen we in 2022 een nieuw standaardwerk over ons boerderijenerfgoed uit te kunnen brengen.
Dit boek is in concept nagenoeg gereed.
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Bij alles wat we doen blijven we ons beperkt voelen door een gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers. Ook
zijn we op dit punt zeer kwetsbaar zoals we met zekere regelmaat ervaren als vrijwilligers of bestuursleden om
gezondheidsredenen zich terugtrekken.
Dankwoord
We kunnen rustig stellen dat 2021 geen hoogtepunt was voor OZM. Het onderlinge contact met elkaar, met
onze vrijwilligers, onze donateurs en met de buitenwereld was door de pandemie verre van optimaal. Daarom
vinden we het als bestuur belangrijk om nog eens expliciet stil te staan bij de mensen die er in 2021 voor ons
waren en die er hopelijk ook in de toekomst voor het cultureel erfgoed van Moerkapelle, Oud Verlaat en
Zevenhuizen zullen zijn. Dat geldt voor onze ‘huisbaas’ Arie Dekker, voor onze vele vrijwilligers en voor onze
adverteerders en donateurs. Als bestuur willen we op deze plaats nog een keer zeggen: BEDANKT!
Zevenhuizen, februari 2022
Pim van der Zalm (secretaris OZM a.i.)
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