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Donateursvergadering op dinsdag 6 september met drie bijzondere films 
Na twee jaar noodgedwongen overgeslagen te hebben, houden we voor alle donateurs en 
belangstellenden nu weer een donateursavond in ons Historisch Centrum aan de Tweemanspolder 15 
te Zevenhuizen. 
Het programma start om 20.00 uur en het Historisch Centrum is al geopend vanaf 19.30 uur; koffie 
en thee staan voor u klaar. 
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. Filmprogramma (van in totaal minder dan een half uur) 
21.30 u. Einde en nagenieten 

 
Het filmprogramma bestaat uit twee bijzondere films van schoolreisjes van de openbare lagere school 
te Zevenhuizen, waarvan één uit 1949 en één uit 1963. 
De derde film is een kleurenfilm van het bezoek van Koningin Juliana aan Moerkapelle in 1965. 

 
Vanaf 5 september stemmen voor Rabo-clubsupport 
Dit jaar doen we als OZM mee aan de actie van de Rabobank waarmee zij verenigingen o.a. financieel 
willen steunen. Zie https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport . Wij doen mee omdat we een nieuw 
boek uitgeven waarvan we de verkoopprijs laag willen houden. 
Uit de regio ‘Hollandse IJssel’, waar Moerkapelle en Zevenhuizen toe behoren, doen maar liefst bijna 
250 clubs mee. De concurrentie is dus groot. Als u ons een warm hart toedraagt en een rekening van 
de Rabobank heeft, kunt u op ons stemmen. Gaat u daarvoor eerst naar de clubsupport actie via 
bovenstaande link en kies dan de regio en stem vervolgens op OZM. 

 

Feestdag op 29 oktober 
Deze dag vieren we dat ons museum 25 jaar geleden (op 10 oktober 1997) is geopend. Ook lanceren 
we deze dag nog eens ons nieuwe boerderijenboek van 324 pagina’s. 

We zijn die dag geopend van 10 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags en heten iedereen welkom. 
Natuurlijk onze donateurs, vrijwilligers en sponsoren, maar in het bijzonder ook al onze oud- 
bestuursleden en oud-vrijwilligers. 
In de ochtend zal de wethouder van cultuur Frans Klovert het 1e exemplaar van het boerderijenboek 
in ontvangst nemen en in de middag zal onze erevoorzitter Gerard Ottevanger een korte terugblik 
geven op 25 jaar ‘Ons Verleden’. 

Het nieuwe boek ‘Boerderijen van Zevenhuizen en Moerkapelle en hun bewoners’ zal vanaf ca. 11.00u 
te koop zijn waarbij de prijs voor donateurs maar € 10,- per boek is (voor die prijs één exemplaar per 
boek). Niet-donateurs betalen € 25,-. 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport


Op de benedenverdieping is, ter herinnering aan de afgelopen 25 jaar, een aantal panelen te zien met 
foto’s van de totstandkoming van ons museum en een aantal posters en foto’s van hoogtepunten uit 

de afgelopen 25 jaar. 
Natuurlijk deelt de bovenverdieping (Historisch Centrum ‘Ons Molenverleden’) deze gehele dag mee 

in de feestvreugde. Ook zij zijn open en in de daar aanwezige filmzaal zal een aantal historische films 

vertoond worden. 
De dag wordt muzikaal omlijst door het duo Ed & Berry en voor een hapje en een drankje wordt ook 
gezorgd. 
Met het oog op de komende decembermaand kunt u deze dag ook alvast diverse boeken uit onze 
collectie aanschaffen met forse kortingen. 
Wij heten u deze dag dus allemaal van harte welkom! Wij verzoeken u wel om, als u met de auto komt, 
te parkeren rondom het dorpshuis. 

 

Tentoonstellingen in ons Historisch Centrum 
Tot en met oktober is in ons museum nog de tentoonstelling over het verenigingsleven te zien. In 
oktober zijn er extra panelen over het 25-jarig bestaan van ons museum. In november zullen alleen 
de panelen over ons 25 jarig bestaan van ons museum te zien zijn en in december sluiten we het jaar 
af met een nieuwe tentoonstelling over het kerkelijk en religieuze leven in onze dorpen. 
U ziet: we proberen met onze tentoonstellingen ook een aantrekkelijk programma voor iedereen neer 
te zetten! 

 
VT150 
In september zal al weer het 150ste nummer van ons Verleden Tijdschrift uitkomen. In dit tijdschrift 
wordt o.a. ingegaan op een bijzonder testament uit Moerkapelle van 1779 en wordt er (‘fictief’) 

gevaren op de Rotte en verteld wat u dan zoal aan historische objecten kunt zien. 
 

De beeldbank 
De beeldbank van onze stichting groeit gestaag en bevat nu ruim 8.600 foto’s die voor iedereen via 

internet in te zien zijn. We zien ook dat steeds meer mensen deze beeldbank weten te vinden. 
Neemt u eens een kijkje op de website www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl. 

 

Vacature voor PR 
Wij zoeken iemand die ons kan helpen met onze publiciteit. Wij proberen als OZM op diverse fronten 
van ons te laten horen (deze nieuwsbrief is daar ook een voorbeeld van), maar denken dat dit beter 
moet en kan. Wij zouden meer aandacht willen genereren via nieuwe media zoals Facebook en 
Instagram, maar ook onze contacten via bestaande kanalen (scholen, bedrijven e.d.) willen uitbreiden 
en intensiveren. Het is belangrijk dat we nieuwe generaties en nieuwe inwoners weten te bereiken. 
Het gaat niet alleen om meedenken, maar ook daadwerkelijk om meehelpen met onze reclame en 
publiciteitsuitingen. 
Lijkt u dit wat: 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. 

http://www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl/

