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Opening nieuwe tentoonstelling in het Historisch Centrum 28 mei 13.30u -16.00u
Op 28 mei a.s. zal onze nieuwe tentoonstelling ‘Het verenigingsleven door de jaren heen’ geopend
worden in ons Historisch Centrum. De opening van deze tentoonstelling zal rond 14.30u verricht
worden met een kleine demonstratie van de gymnastiekvereniging O.S.S. uit Zevenhuizen. O.S.S. is
een verenigingen die al sinds 1931 bestaat en nog steeds actief is.
De tentoonstelling zal gaan over het rijke verenigingsleven dat Moerkapelle en Zevenhuizen gekend
hebben. Sommige verenigingen bestaan nog steeds (naast O.S.S. bijvoorbeeld de Zevenhuizense
IJsclub, De Kleine Trompetter en uit Moerkapelle gymnastiekvereniging Tarzan en de Vrouwen van
Nu), maar veel van de verenigingen zijn er niet meer.
We hebben uit onze collectie een nieuwe tentoonstelling samengesteld met attributen en foto’s die
herinneren aan dit verenigingsleven. Hierbij komen diverse verenigingen uit Moerkapelle en
Zevenhuizen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan sport- en muziekverenigingen, maar ook aan
carnavalsverenigingen en schaakverenigingen.
Deze tentoonstelling is de komende maanden op de gebruikelijke openingstijden te zien in onze
tentoonstellingsruimte
Zomeropenstellingen in juli en augustus
Omdat we denken dat dit extra bezoekers trekt, zijn we in de maanden juli en augustus ook op
maandagochtend open van 9.00u - 12.00u. We hebben dit in het verleden ook wel eens gedaan en het
leidde toen niet tot veel extra bezoekers. Maar op de maandagmorgen zijn er toch altijd mensen in het
museum en nu, na een periode waarin we minder open waren, proberen we het gewoon opnieuw.
U kunt dan zowel bij ons als bij de molenstichting op de bovenverdieping terecht om de collecties te
bekijken.
Donateursvergadering op dinsdag 6 september
Na twee jaar noodgedwongen overgeslagen te hebben houden we voor alle donateurs en
belangstellenden nu weer graag een donateursavond in ons Historisch Centrum aan de
Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen.
We kunnen dan samen met u terugblikken op de afgelopen paar jaar en onze plannen voor de nabije
toekomst delen. Natuurlijk leggen we verantwoording af over hoe we er financieel voorstaan en kunt
u alle vragen stellen die bij u leven.
Het programma start om 20.00 uur, het Historisch Centrum is geopend vanaf 19.30 uur; koffie en
thee staan voor u klaar.
Zet deze datum en tijd alvast in uw agenda!
Het programma van deze avond is als volgt:
20.00 u. Opening
20.05 u. Korte terug- en vooruitblik van de waarnemend voorzitter
20.20 u. Behandeling financiële jaarstukken en kascontrolecommissie
20.30 u. Rondvraag, met aansluitend pauze
21.00 u. Twee films zonder geluid over de Openbare Lagere School te Zevenhuizen

Beide films die we na de pauze vertonen zijn gemaakt door de Goudse amateurfilmer en leraar C.L.
Beretty.
De eerste film dateert al van 1949 en betreft een schoolreisje van de hogere klassen naar Wassenaar.
De tweede film is uit 1963 en gaat over een schoolreisje naar Noord-Holland. Beide films duren ca. 10
minuten en zijn van hoge kwaliteit.
Van beide films hebben we veel namen; u kunt deze namen nog aanvullen of corrigeren tijdens de film.
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 8.100 foto’s op de beeldbank gepasseerd! Wij denken dat de beeldbank een
succes is, gezien het feit dat maandelijks meer dan 1.000 personen op deze beeldbank één of meer
foto’s komen bekijken.
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.
Vacature voor secretaris
Wij zoeken met spoed een secretaris als bestuurslid.
De taken van een secretaris zijn grofweg:
- Het voorbereiden en de verslaglegging van bestuursvergaderingen (ca. 6x per jaar)
- Bijhouden Kamer van Koophandel gegevens van de Stichting (incidenteel)
- Behandelen in- en uitgaande post (inclusief mailbox)
- Opstellen van het jaarverslag
- Bijhouden van het OZM-bestuursarchief
Wij vragen:
- Affiniteit met cultureel erfgoed
- Nauwkeurigheid
- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Weten om te gaan met Microsoft-Word
Heeft u interesse: Neem dan contact op met één van onze bestuursleden.
Indien u graag ander vrijwilligerswerk wil doen bij OZM: neem contact met ons op; we hebben nog
veel werkzaamheden te doen.
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.

