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                          Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle 

            Opgericht 12 december 1984 

 

          Jaarverslag 2022 

 

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 en 2021 jaren waren, waar we als Nederland, en dus ook als 

stichting, geraakt zijn door de pandemie van het Covid-virus en dat het maar de vraag was hoe 2022 op dit punt 

zou verlopen.  

We kunnen nu constateren dat we in 2022 de weg naar ‘normaal’ op dit gebied weer gevonden hebben, zowel 

voor Nederland als geheel als voor onze stichting. Dat is natuurlijk bijzonder fijn.  

2022 is ook het jaar waarin we een nieuw boek hebben uitgegeven over alle bij ons bekende boerderijen in 

Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen. Dit boek is geschreven door onze vrijwilliger Jaap van der Spek die 

hier ruim vijf jaar aan gewerkt heeft.  

2022 is ook het jaar dat we als stichting 25 jaar een eigen museum tot onze beschikking hebben. Dit ‘Historisch 

Centrum Ons Verleden’ is op 10 oktober 1997 geopend en sinds die tijd door de eigenaar (Arie Dekker) aan ons 

om niet ter beschikking gesteld.  

Zowel dit jubileum als de uitgifte van ons boerderijenboek hebben we op 29 oktober groots gevierd. 

Door middel van dit jaarverslag leggen we verantwoording af naar de donateurs van onze stichting. 

Verschillende zaken laten we in dit verslag de revue passeren, maar we noemen ook een aantal zaken die geen 

doorgang konden vinden. Kortom, we schetsen een eerlijk beeld van het jaar 2022. 

Bestuur 

In 2022 waren er diverse wijzigingen in de bestuurssamenstelling. 

In 2022 zijn afgetreden als bestuurslid Cobi van Weringh-Schotte, nadat ze 12 jaar deel uitgemaakt heeft van 

ons bestuur, en Hans Ditters vanwege zijn gezondheid. 

Toegetreden tot het bestuur zijn de leden Els Boersma, Plonie den Ouden en Leo den Toom.  

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2022 is als volgt: 

- voorzitter    : Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm 

- secretaris     : Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm 
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- penningmeester   : Kees de Wilde 

- collectiebeheer    : Els Boersma 

- tentoonstellingen   : Plonie den Ouden 

- algemeen bestuurslid   : Daniël de Witte 

- algemeen bestuurslid   : Leo den Toom 

- redacteur    : Pim van der Zalm 

Dit betekent dat er nog steeds niet voldoende bestuursleden zijn om de vele werkzaamheden te kunnen blijven 

uitvoeren. We zoeken nog minimaal bestuursleden voor de rol van voorzitter en secretaris. 

Het bestuur is in 2022 zes keer bij elkaar geweest. 

Ons oud-bestuurslid Hans Ditters is ons in 2022 ontvallen.  

Vrijwilligers 

Voor veel van onze vrijwilligers is 2022 een ander jaar geworden dan gebruikelijk. 

Werkgroep Ontvangst museum 

In de maand januari zijn we normaal open gegaan, maar werkten we nog met een coronatoegangsbewijs. Het 

aantal bezoekers was mede om die reden wat geringer dan gemiddeld. In de loop van het jaar verdwenen de 

beperkingen en nam het aantal bezoekers weer toe.  

Gezien de situatie rondom covid waren zowel de scholen als wij zelf, nog terughoudend met schoolbezoeken. 

Die hebben in 2022 dan ook niet plaatsgevonden. 

In de eerste maanden van 2022 hebben we geen groepsbezoeken gehouden; vanaf april was het wel weer 

mogelijk, maar het aantal groepen dat hier in 2022 gebruik van heeft gemaakt was zeer beperkt (2).  

Werkgroep Educatie 

De Educatiewerkgroep is een enkele keer bij elkaar geweest, er zijn plannen gemaakt en een aantal 

programma’s voor scholen zijn weer opgepakt en verder uitgewerkt. De vrijwilligers uit deze groep waren wel 

voorzichtig, ook vanwege de onvoldoende ventilatiemogelijkheden in het museum. Daarom is het aantal 

bijeenkomsten beperkt gebleven. Daadwerkelijke schoolbezoeken hebben in 2022 niet plaats gevonden. 

Werkgroep Collectiebeheer en Tentoonstellingen 

De vrijwilligers van deze werkgroep zijn wel bijna wekelijks actief geweest in het museum. Ook deze groep was 

voorzichtig, maar heeft toch in 2022 het nodige kunnen doen.  

Er zijn in 2022 twee tentoonstellingen georganiseerd. 

• Het verenigingsleven door de jaren heen. Deze tentoonstelling is geopend door een groep leden van 

OSS door middel van het tonen van een aantal gymnastiekoefeningen. 

• Het kerkelijk en religieus leven in onze dorpen. Deze tentoonstelling is geopend door middel van een 

aantal nummers in kerstsferen op harp. De uitvoering daarvan was in handen van Reinilde 

Zevenbergen, docente harp bij MOZ-ART. 

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 gecontroleerd en 

zo nodig aangevuld. Van dubbele voorwerpen nemen we afscheid. In 2022 heeft de werkgroep de hoeken 

‘Tweede Wereldoorlog’ en ‘verenigingen’ aangepakt. Het is meer werk dan gedacht om hier zowel de fysieke 

wereld als de administratieve wereld netjes aan te passen. Hierdoor zal dit allemaal langer duren dan vooraf 

gedacht en dat is ook niet erg.  

Naast de inrichting van het museum houden een aantal vrijwilligers op regelmatige basis het museum schoon. 

Werkgroep Verspreiding VT 

Net als ieder jaar is het VT in 2022 vier keer vervaardigd en verspreid. Hiertoe moeten stickers op enveloppen 

geplakt worden, de VT’s in de enveloppen gestoken worden en vervolgens moeten de enveloppen met VT’s 

naar de verspreiders en de post gebracht worden en uiteindelijk bezorgd worden. Ca 250 VT’s gaan met de 
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post. De overige VT’s worden door meerdere vrijwilligers bij donateurs in de brievenbus gedaan. Met de 

postverzending zijn diverse problemen geweest die veel tijd hebben gekost. 

Werkgroep Open Monumentendag  

De vrijwilligers die ieder jaar in september activiteiten regelen voor Open monumentendag hebben dit (ook) in 

2022 overgeslagen. Het weekeinde in september is altijd al ongelukkig qua datum (na het Oogstfeest en 

samenvallend met een braderie in Moerkapelle). Daar bovenop was september ook een drukke maand omdat 

veel inhaalactiviteiten voor covid plaatsvonden en aan het landelijk thema van Open Monumentendag kon 

moeilijk invulling gegeven worden.  

Werkgroep Excursie 

Ook de vrijwilligers die de jaarlijkse excursie van OZM organiseren hebben geen mogelijkheid gezien om in 

2022 een excursie te organiseren. De normale datum in juni was nog te snel na het opheffen van alle Covid-

maatregelen en in het najaar was het dermate druk met het inhalen van activiteiten en het organiseren van 

onze feestdag dat de werkgroep hiervan ook in 2022 heeft afgezien. 

Werkgroep Fotoarchief en Documentatie 

In 2022 is de werkgroep doorgegaan met het scannen en beschrijven van foto’s en het plaatsen van deze foto’s 

op de beeldbank. In december 2022 is de 9000-ste foto op het openbare internet gezet. Daarnaast is de 

werkgroep bezig met het opschonen en verder structureren van de beeldbank en de nog diverse foto’s op het 

netwerk en buiten de beeldbank. 

Het doel is om in 2023 de grens van 10.000 op internet geplaatste foto’s te passeren.  

Werkgroep Archieven en Bibliotheek 

Naast voorwerpen en foto’s hebben we ook nog veel papieren archieven en een bibliotheek. We konden met 

de twee personen in deze werkgroep een goede voortgang boeken. Dit betekent dat we ook hier afscheid 

nemen van dubbele archiefstukken en dat in 2022 veel van deze archiefstukken geïndexeerd zijn. Deze groep 

kreeg vooral nieuwe aanvoer vanuit de werkroep Collectiebeheer; er bleken veel papieren materiaal ‘onder de 

rokken’ te liggen en met de huidige inzichten willen we die niet meer in de museumruimte. De werkgroep heeft 

deze papieren uitgezocht, geïndexeerd en opgeborgen en is nu ‘bij’. Het idee is om als volgende stap deze 

archieven (niet de boeken) digitaal naar ons computersysteem ZCBS over te brengen. Mogelijk starten we 

hiermee in 2023. En mogelijk starten we dan ook met het verder indexeren van onze krantenknipsels.  

Werkgroep ICT 

De vrijwilligers rondom de ICT hebben in 2022 door kunnen werken zonder getroffen te worden door grote 

storingen. De website kon grotendeels vanuit huis gevoed worden en draait ook naar wens.  

In 2022 zijn we verder gegaan met een tijdschriftendatabase. Deze was eind 2022 voor zo’n 60% gevuld met 

gedigitaliseerde en doorzoekbare Verleden Tijdschriften. Nu nog alleen voor onszelf maar op korte termijn ook 

voor het publiek via internet. Een vrijwilliger is grotendeels alleen bezig om de tijdschriften over te zetten naar 

de database. Alle oudere VT’s zijn hiervoor eenmalig gescand door twee vrijwilligers. We verwachten dat we de 

artikelen van de VT’s in 2023 allemaal via onze site benaderbaar hebben opgeslagen en toegankelijk gemaakt. 

Werkgroep ‘Oral History’ 

We hebben op dit moment één vrijwilliger die af en toe iemand interviewt en dit vastlegt. In 2022 heeft een 

interview plaatsgevonden met Wim Verhoef. Dit heeft geresulteerd in een artikel in VT149 (juni 2022).  

Wij zouden graag zien dat er meer mensen willen komen om interviews met Moerkapellenaren en 

Zevenhuizenaren af te nemen om de verhalen van het verleden vast te leggen voor de toekomst. 

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. Dit zijn in het algemeen maandelijks terugkerende taken 

die ook in 2022 plaats hebben gevonden. 

Het afgelopen jaar hebben we in het voorjaar met een aantal personen ca. 250 informatiepakketten bij 

bewoners van De Jonge Veenen door de bus gedaan. 
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In april hebben twee personen op Koningsdag een kraam bemand. Daar hebben we weinig donateurs 

geworven, maar wel redelijk wat van onze boeken verkocht. Het is goed om op deze manier met bewoners 

contact te hebben en ook zouden we vaker op deze wijze met inwoners in contact willen komen, maar ook hier 

ontbreekt op dit moment de capaciteit. 

In augustus heeft een groep vrijwilligers op één dag informatiepakketten bezorgd bij zo’n 350 woningen in het 

Koningskwartier. 

Naar aanleiding van onze feestdag op 29 oktober is er een mooi artikel in het AD Groene Hart verschenen. Ook 

was er rond die tijd meer publiciteit in het Hart van Holland en op online media. 

Een leerling van het Coenecoop-college heeft voor een maatschappelijke stage in het najaar bij een paar 

honderd bewoners in Zevenhuizen een OZM-informatiepakket in de brievenbus gedaan. 

Kortom: we hebben in 2022 het nodige werk verzet in de PR van onze stichting. We zijn nog niet goed met het 

communiceren via sociale media (we gebruiken wel beperkt Facebook), maar ook hier zoeken we een 

vrijwilliger die hier meer gestructureerd mee aan de slag wil gaan. 

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 

staat tegenwoordig wel een database (Aldfaer) met personen die een relatie hebben tot ons werkgebied. Deze 

database bevat op het ogenblik bijna 55.000 personen en is in het museum doorzoekbaar. 

Regelmatig krijgt OZM vragen over voorouders via e-mail binnen. Deze worden allemaal door de werkroep 

beantwoord.  

Werkgroep beheer gebouw en technisch onderhoud 

Naast de hier genoemde groepen hebben we nog een vrijwilliger die het gebouw zelf op orde houdt. 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 en dan vervangen door LED.  

Omdat we na corona wat meer willen letten op onze ventilatie, hebben we een technisch installatiebureau 

laten onderzoeken hoe de ventilatie in ons museum er voor staat en welke verbeteringen mogelijk zijn. Als 

eerste uitkomst van dit onderzoek hebben we twee CO2-meters gekocht en in het museum geplaatst. 

Algemeen  

Ook in 2022 was er geen nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers. Voor onze vrijwilligers hebben we een 

zaterdagmiddag georganiseerd aan de Rotte met een leuke boottocht en een middag op het terras van ‘Dock of 

the Bay’ bij de jachthaven. Het was buitengewoon mooi weer en mede daardoor voor herhaling vatbaar.  

Net als een jaar eerder heeft in december iedere vrijwilliger een kerstkrans met kerstgroet gekregen.  

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 2022 bedroeg het aantal donateurs 

762. Dit is circa 15 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. De in 2022 geplande wervingsacties via 

informatiepakketten hebben veel geld en veel inspanningen gekost, maar niet direct zichtbaar resultaat 

opgeleverd. We zien wel dat op en na onze feestdag er een tiental nieuwe donateurs zijn bijgekomen. 

We zullen ons moeten beraden op welke wijze we het aantal donateurs kunnen vergroten, of minimaal stabiel 

kunnen houden.  
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De jaarlijkse donateursavond heeft in 2022 niet in het voorjaar plaatsgevonden, maar hebben we op 6 

september gehouden. 

Op de donateursavond werd teruggeblikt op de coronaperiode en vooruitgekeken naar de rest van het jaar 

2022 en ook naar 2023. 

De penningmeester gaf een korte toelichting op het – ter vergadering uitgedeelde – financieel jaarverslag. OZM 

is al jaren financieel gezond. Dat is mede mogelijk gemaakt door de gratis huisvesting van het Historisch 

Centrum (“ons museum”). Het opgebouwde eigen vermogen dient ervoor dat we in de nabije toekomst nog 

adequaat kunnen blijven functioneren. De financiële administratie 2021 was gecontroleerd (en akkoord 

bevonden) door de heren Arie Boertje en Henk Hogebrug. Voor het boekjaar 2022 werd een kascommissie 

benoemd, bestaande uit de heer Mackay en de heer Boertje. 

Na de pauze werden een aantal films vertoond over schoolreisjes van de openbare school in Zevenhuizen (de 

oudste uit 1949!) en op verzoek een paar kortere films over Moerkapelle. Dit werd door iedereen bijzonder 

gewaardeerd. 

Historisch Centrum Ons Verleden 

In 2022 zijn we iedere laatste zaterdag van de maand open geweest en in december op 17 december. Dit 

waren ook de geplande openstellingen. In januari was een coronatoegangsbewijs nog verplicht. 

De maanden juli en augustus zijn we ook nog eens iedere maandagmorgen open geweest. Dan komen er niet 

veel bezoekers, maar wel mensen die meer dan gemiddeld interesse hebben en vaak op zaterdag andere 

verplichtingen.  

Zoals eerder gezegd hebben we in 2022 geen schoolklassen op bezoek gehad.  

Ook het aantal groepsbezoeken is nog lang niet op het oude peil. In 2022 zijn 2 groepen op bezoek geweest.  

Onze feestdag trok een record aantal bezoekers van ca. 220 en vanaf die datum waren de reguliere 

bezoekersaantallen als vanouds. We zijn nieuwsgierig of dit zo zal blijven in 2023. 

Tezamen bedroeg het aantal bezoekers in 2022 zo’n 660 personen (waarvan meer dan 220 in de 

oktobermaand). 

Verleden Tijdschrift 

Vanaf de oprichting van onze stichting wordt er periodiek een tijdschrift uitgegeven met de toepasselijke naam: 

Verleden Tijdschrift. Ook in 2022 verscheen het VT viermaal, te weten de nummers 148 t/m 151. Het VT 

verschijnt sinds 2021 in kleurendruk en wordt opgemaakt door een professionele vormgever. We zien wel dat 

de verzendkosten en de drukkosten toenemen en het tijdschrift is de grootste uitgavenpost voor OZM. Er zijn 

op dit moment geen redenen om iets aan of met het tijdschrift te veranderen. 

Naast de mededelingen van het bestuur, de aankondigingen, oproepen, zoekplaatjes e.d., zijn weer veel 

historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd: 

VT 148 : De opsluiting van Elisabeth Nieuwland door Arie Brugmans  

VT 148 : Middenstands-graffiti in de dorpskerk door Adri den Boer†  

VT 148 : Waterrijk Schieland door Cobi van Weringh-Schotte 

VT 149 : De familie Verhoef heeft het goed geschoten bij de Rottemeren door Rob Stolk  

VT 149 : Herinneringen bij een foto door Arie Boertje 

VT 149 : Zoekplaatje (de mini raceclub in Moerkapelle) door Pim van der Zalm 

VT 150 : Een inderhaast opgesteld testament door Arie Brugmans  

VT 150 : Varen over de Rotte door Cobi van Weringh-Schotte  

VT 150 : Zevenhuizense herinneringen van tegen 1795 door Adri den Boer† 

VT 151 : Over Zevenhuizens eerste geschiedschrijver door Adri den Boer† 

VT 151 : Herinneringen bij een foto: kastanjes uit de boom slaan door Arie Boertje 

VT 151 : Lied op Moerkapelle en zoekplaatje door Pim van der Zalm  
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VT 151 : Cornelis Metselaar twee maal overleden door Jaap van der Spek 

VT 151 : Korte impressie van onze feestdag door Pim van der Zalm  

Wij hebben het idee dat ons tijdschrift gewaardeerd wordt door de donateurs. Het blijft altijd een uitdaging om 

voldoende kopij te vinden, maar in 2022 is dit weer gelukt met ook nog eens verschillende auteurs. We zullen 

dit in 2023 trachten te continueren.  

Verdere activiteiten 

Om het doel van de stichting – zoals verwoord in art. 2 van de statuten – te verwezenlijken is in 2022 meer 

ondernomen dan het exploiteren van een museum en het uitgeven van een tijdschrift. Hieronder volgt een 

opsomming van de belangrijkste en meest opmerkelijke activiteiten. 

Datum:  Betreft: 

 

29 januari Museum open met coronatoegangsbewijs en mondkapjes (tentoonstelling over WOII).  

26 februari Museum open zonder beperkingen. 

maart Informatiepakketten met VT’s rondgebracht in De Jonge Venen. Dit heeft in ieder geval 1 

donateur opgeleverd.  

27 april Bemensing van een kraam op Koningsdag in Moerkapelle.  

28 mei Opening nieuwe tentoonstelling over Verenigingsleven; met demonstratie van O.S.S. 

4 juni  Eerste groepsbezoek na corona met 16 personen.  

14 juni Eerste kennismaking met nieuwe erfgoedmedewerker van de gemeente: Tom Hunter. 

14 Juni Eerste presentatie van de fotobeeldbank in de Zevenster. 

27 juni Onderzoek van ingenieursbureau Vintis naar ventilatie in het museum. 

Jul + augustus Zomeropenstellingen op maandagochtend. 

15 augustus Informatiepakketten met VT’s rondgebracht in het Koningskwartier. 

6 september Donateursavond met films over o.a. een schoolreisje uit 1949.  

9 september Enkele OZM-bestuursleden aanwezig bij het 300-jarig jubileumfeest van de bovenmolen. 

September Twee CO2-melders geïnstalleerd in het museum. 

29 oktober  Feestdag vanwege het 25-jarig bestaan van het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ en de 

lancering van ons boerderijenboek. Voor dit boek hebben we drie sponsoren gevonden. 

 Ook lancering van een korte (twee maanden durende) tentoonstelling over het museum. 

 Ook lancering van een verkorte film met Arie Dekker en Gerard Ottevanger over het ontstaan 

van het museum. De film is gemaakt door Jan Vermaak.  

November Stagiaire van Coenececoop-college bezorgt informatiepakketten bij bewoners van 

aangewezen wijken. Ook in december vindt dit nog plaats.  

17 november Eerste presentatie van de fotobeeldbank in het dorpshuis Op Moer. 

November  De toiletten op de benedenverdieping zijn vernieuwd. 

17 december Opening nieuwe tentoonstelling over Religie; onder begeleiding van een harpiste.  

31 dec. Aan het eind van het jaar stonden zo’n 9.000 foto’s voor iedereen toegankelijk op de 

beeldbank. Het bezoekersaantal van de beeldbank is gegroeid naar zo’n 1.500 unieke 

bezoekers per maand (exclusief zoekrobots, dus ‘echte mensen’). 

 

Ook zijn nog de volgende ‘interne’ activiteiten te noemen: 

1. De eerste 800 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 2022 heeft OZM weer een aantal voorwerpen voor het Historisch Centrum gekregen of in permanent 

bruikleen ontvangen. We noemen hier met name: twee schilderijen van Van Zuylen. 

De gekregen 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 
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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 2022 werd hier ca. 10x een foto geplaatst. Met deze site bereikten we gemiddeld 

zo’n 2200 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 met name de komende activiteiten werd 4 keer per mail 

een nieuwsbrief verzonden aan die 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 

We proberen qua fysiek bezoek terug te komen op de aantallen bezoekers van voor corona. Dat zien we in 

2023 nog niet gebeuren. We gaan wel minimaal één lezing en één excursie organiseren, mede om te kijken of 

hier nog voldoende belangstelling voor is. 

We proberen ook door te gaan met presentaties van de fotobeeldbank in de Zevenster en in het dorpshuis ‘Op 

Moer’ en we zoeken onze weg om dit eventueel verder uit te breiden naar andere doelgroepen. 

We gaan verder met het digitaliseren van onze collectie foto’s, voorwerpen en tijdschriften. Mogelijk zal het 

tempo iets afvlakken omdat we te weinig kennis en ervaring hiervoor in het bestuur hebben. Daarnaast willen 

we ook in de breedte verdergaan met digitaliseren (onze collectie ‘archiefmateriaal’ bijvoorbeeld). Hierdoor 

kunnen we op digitale wijze met veel mensen ons erfgoed delen en kunnen we op de lange termijn wellicht 

met minder vrijwilligers toe. 

Ons Verleden Tijdschrift zal naar verwachting gewoon weer 4x uitkomen; we hebben op dit moment al de 

nodige kopij hiervoor.  

Bij alles wat we doen blijven we ons beperkt voelen door met name een gebrek aan bestuursleden. Ook zijn we 

op dit punt zeer kwetsbaar zoals we met zekere regelmaat ervaren dat vrijwilligers of bestuursleden om 

(gezondheids)redenen zich terugtrekken.  

Dankwoord 

We zijn blij met de donateurs en vrijwilligers die ons ook in 2022 steunden en het cultureel erfgoed van 

Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen een warm hart toedragen.  

Als bestuur willen we op deze plaats nog een keer zeggen: DANK VOOR JULLIE STEUN! 

        Zevenhuizen,  maart 2023 

         Pim van der Zalm (secretaris OZM a.i.) 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/
http://www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle

