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Kijk en luister op de ankerplaats van Noord-Beveland
Oplevering klapbank
Het aftellen is begonnen: over minder dan een maand prijkt er een nieuwe ankerplaats op de dijk bij Camping
Anna Friso! De dijk, gelegen aan de voet van de Oosterscheldekering, ligt te midden van verhalen van NoordBeveland van vroeger, nu en de toekomst ...
Meer informatie

Bijbelverhalen in 't Walchers

Familienamenwoordenboek

Oproep vertalen
De werkgroep Walcheren van de vertaalgroep van ’t
Kerkje van Ellesdiek zoekt versterking. Het nieuwste
deel over Jozef wordt op 11 juni 2017 in een
oecumenische bieeênkomst in ’t Kerkje van
Ellesdiek gepresenteerd. De werkgroep roept
belangstellenden die een Walchers dialect spreken
op om mee te helpen het eerste deel van Genesis in
het Walchers te vertalen ...

Digitale versie
Op zaterdag 18 maart 2017 ontving dr. Frans
Debrabandere op het symposium ‘Zeeuwen door de
eeuwen. Verhalen over Zeeuwse familienamen’ in
het Belfort in Sluis de Matthias de Vriespenning uit
handen van prof. dr. Frieda Steurs, directeur van het
Instituut voor de Nederlandse Taal. De SCEZ en de
ZB| werken nu aan de digitale versie van het
familienamenwoordenboek. Blijf hiervan op de
hoogte via deze nieuwsbrief ...

Meer informatie

Meer informatie

Activiteiten inschrijven Maand van de Geschiedenis
Thema Geluk
In oktober 2017 wordt de geschiedenis van Geluk onder de aandacht gebracht bij miljoenen Nederlanders.
Waar is geluk? Zit geluk in welvaart, in gelijkheid of vrijheid? In gezondheid, vriendschap of liefde? Kan het
geluk van een paar eeuwen terug mensen nu nog inspireren óf het eigen geluk relativeren? Organiseer een
prikkelende activiteit rondom het thema Geluk, meld deze aan en word deelnemer van het grootste historische
evenement van Nederland ...
Meer informatie

Zeeuwse Woordenbank
Nominatie award
De Zeeuwse woordenbank (www.zeeuwsewoordenbank.nl) is genomineerd voor de longlist van de Language
Industry Awards. Stemmen kan vanaf woensdag 26 april tot donderdag 27 april op
www.languageindustryawards.eu. Tussen 8 en 12 mei kunt u mee aftellen met de LIA’s Top 100 Live van 12.00
tot 14.00 uur ...
Meer informatie

Data in 2017
9 en 10 september >
7 en 8 oktober >
13 tot en met 15 oktober >
28 oktober >
Oktober >

Evenement

Thema

Open Monumentendag
Weekend van de Wetenschap
Nationale Archeologiedagen
Nacht van de Nacht
Maand van de Geschiedenis

> Boeren, burgers en buitenlui

> Geluk
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