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Feestdag op 29 oktober 2022 
Op zaterdag 29 van oktober vieren we feest en daarom zijn we open tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 
 
We vieren die dag feest en wel om twee redenen:  
1. We vieren dat het 25 jaar geleden is dat de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM) een 

eigen ruimte kreeg. Op vrijdag 10 oktober 1997 heeft namelijk de officiële opening van onze 

museumruimte met de naam ‘Historisch Centrum Ons Verleden’ plaatsgevonden. 

2. Als OZM lanceren we ons nieuwe boerderijenboek ‘Boerderijen van Moerkapelle en Zevenhuizen 

en hun bewoners’ geschreven door onze vrijwilliger Jaap van der Spek. Het boek telt 320 pagina’s 

en is luxe uitgevoerd. 

 
Wij nodigen iedereen uit dit feest samen met ons te vieren; zowel de collecties op de beneden- als de 
bovenverdieping van ons museum zijn te bezichtigen. Op deze dag zijn er gedurende de hele dag tal 
van activiteiten.  

• Om 10.30u neemt wethouder Frans Klovert van de gemeente Zuidplas het eerste exemplaar 

van het boerderijenboek in ontvangst. Na afloop van deze overhandiging start de verkoop 

van het boek. 

• Om 14.00u is er een toespraak van onze erevoorzitter Gerard Ottevanger waarin hij 

terugblikt op 25 jaar museum. 

• Er is de gehele dag een aantal borden met foto’s te zien over het museum, zowel over de 

mensen die dit in stand houden als over de activiteiten die er in die 25 jaar plaats gevonden 

hebben.  

• De gehele dag wordt muzikaal omlijst door het duo Ed & Berry. Zij hebben eerder al in het 

dorpshuis Swanla opgetreden, dus wellicht kent u ze. 

• In de filmzaal op de bovenverdieping draaien een tiental korte films die gezamenlijk zo’n 1 

uur en 20 minuten duren. Sommige films gaan over Moerkapelle andere over Zevenhuizen. 

De film wordt meerdere keren gedraaid en u kunt gaan zitten en vertrekken wanneer u wilt. 

Zie hieronder de inhoud van het filmprogramma. 

• U kunt natuurlijk ons gelanceerde boek over de boerderijen uit Moerkapelle en Zevenhuizen 

en hun bewoners aanschaffen. De prijs is €10,- voor u als donateur. Maar u krijgt maar 1 

exemplaar voor die prijs; voor extra boeken betaalt u € 25,-  

• Wij zetten deze dag een viertal boeken in de uitverkoop en dat betekent dat deze ook echt 

goedkoop weggaan; zelfs onder de kostprijs. Dus zoekt u nog een cadeau voor de 

decembermaand: zie hier uw kans! Zie hieronder welke boeken in de uitverkoop zijn en voor 

welke prijs. 

• Natuurlijk vergeten we de inwendige mens niet. De gehele dag kunt u genieten van hapjes en 

drankjes en u hoeft daar niet voor te betalen! 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


Op de bovenverdieping is, naast de reguliere collectie, speciale aandacht voor de molenaarsfamilies. 
Ook de tekeningen die door de schooljeugd zijn gemaakt in het kader van 300 jaar Bovenmolen van de 
Tweemanspolder zijn deze maand nog te bewonderen. 
Op de benedenverdieping zijn naast de fotoborden en een TV met speciale aandacht voor 25 jaar 
museum, ook diverse vernieuwd themahoeken te zien en is de reguliere collectie te bezichtigen.  
 
Komt u deze dag met de auto dan vragen we u, in verband met de verwachte drukte, te parkeren op 
bijvoorbeeld het parkeerterrein van het dorpshuis.  
  
 
Filmprogramma 
Het filmprogramma bestaat uit de volgende films. 
1. De Opening van het Historisch Centrum in oktober 1997 door burgemeester Schoots en Gerard 
Ottevanger. 
2. Een zeer recente film van Jan Vermaak waarin Gerard Ottevanger en Arie Dekker ingaan op het 
ontstaan van het museum. 
3. Zevenhuizen: hoek ‘Lange Zijde met Dorpsstraat’. Een compilatie van oude en nieuwe beelden, 
gemaakt in 2013 door Henk Lyklema. 
4. Zevenhuizen: het verplaatsen van de boom bij de Openbare Lagere school in 1984 
5. Zevenhuizen: viering van Koninginnedag in 1976 of 1977 
6. Zevenhuizen: smederij Heij in 2008 
7. Zevenhuizen: concours hippique in 1937 
8. Moerkapelle: installatie burgemeester Keijzer in 1965, gemaakt door Max Kadiks 
9. Moerkapelle: Koninginnedag in 1962, gemaakt door Max Kadiks 
10. Moerkapelle: Bezoek Koningin Juliana in 1965, gemaakt door Max Kadiks 
 
Sommige films hebben geluid; andere niet. Een aantal films is nooit eerder te zien geweest. 
 
Uitverkoop boeken 
Onderstaande boeken zijn deze dag in de uitverkoop:  
 
- ‘Groeiende dorpen’ uit 2017. Met Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen in oude en nieuwe 
foto’s. 128 pagina’s, hard cover. Dit boek kost € 7,- 
 
- ‘Ons Verleden 25 maal’ uit 2009. Het boek met o.a. 25 interviews met inwoners uit Moerkapelle, Oud 
Verlaat en Zevenhuizen en 25 hoogtepunten uit de geschiedenis van zowel Moerkapelle, Oud Verlaat 
als Zevenhuizen. Rijkelijk geïllustreerd, 260 bladzijden, hard cover. Het boek kost nu € 15,- 
 
- ‘Kadaster 1832’ uit 2015. Dit boek legt vast wie alle eigenaren waren in Zevenhuizen en Moerkapelle 
bij de invoering van het kadaster. 220 pagina’s soft cover. Dit boek kost nu € 15,- 
 
- ‘Schilderijen van Rens Luitjes’. Dit is in feite een catalogus met afbeeldingen van al het werk van de 
Moerkapelse schilder Rens Luijtjes. Natuurlijk is ook een levensbeschrijving van hem te vinden. 40 
pagina’s, soft cover. De prijs is € 5,- 
 
Vacatures 
Wij zoeken nog steeds met klem mensen voor een bestuursfunctie. Wie wil bijvoorbeeld voorzitter 
worden van deze prachtige club? Andere ideeën voor een vrijwilligersfunctie kan ook!  
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. 


