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Zeeuwse film Atlantikwall voor basisschoolleerlingen
Film
‘De Verborgen Grens’ is een documentairefilm over de Atlantikwall, gemaakt voor basisschoolleerlingen van de
groepen 7 en 8. Het verhaal over de bouw van de Atlantikwall wordt verteld door Thijn, een jongen van 11 jaar.
De opa van Thijn is in de oude filmbeelden gemonteerd, zodat het lijkt alsof hij overal zelf bij is geweest.
Bekijk ook het PZC filmverslag van de presentatie op 19 januari bij de Communicatiebunker in het Middelburgse
Park Toorenvliedt ...
Meer informatie

Educatieproject Atlantikwall

Erfgoededucatie

www.zeeuwseankers.nl/atlantikwall
Bij de Atlantikwall-film is een educatieproject
ontwikkeld. In dit lespakket wordt de methode
'Filosoferen met kinderen' gebruikt.
Zeeuwse kinderen worden allemaal wel eens
geconfronteerd met bunkers in het landschap.
Vinden ze dat bunkers, net als andere
verdedigingswerken, belangrijk erfgoed is wat
bewaard moet blijven?
Met de leerlingen een bunker bezoeken en de
ervaring erin te zijn, is een hoogtepunt in dit project
...

Lesprojecten op zeeuwseankers.nl
Om de projecten erfgoededucatie die op de website
Zeeuwse Ankers staan gemakkelijker te kunnen
vinden, is een startpagina aangemaakt ...
Meer informatie
Projector op scez.nl
Via de SCEZ-website kan gezocht worden naar
andere projecten. Op de Projector zijn veel
projecten te vinden van archieven en musea in
Zeeland ...

Meer informatie

Meer informatie

Zeeuwen door de eeuwen
Verhalen over Zeeuwse familienamen
Stichting Johan Hendrik van Dale en de SCEZ organiseren op
zaterdagmiddag 18 maart 2017 in de raadzaal van het Belfort in Sluis een
symposium over Zeeuwse familienamen ...

Meer informatie

Zing Zeeuws! 2017
Oproep
Zing Zeeuws is op zoek naar Zeeuwse jongerenbandjes met leden tussen
de 15 en 25 jaar, die graag muziek maken en zingen en het aandurven
een nummer in het Zeeuws te brengen samen met een muziek- en
dialectcoach. Ook wie geen Zeeuws spreekt, mag zich aanmelden ...

Meer informatie

Nieuwe functie Leo Adriaanse

Ankerplaats Kamperland

Afscheid
Per 1 april gaat Leo Adriaanse, sectorhoofd Erfgoed
en Publiek, de SCEZ verlaten. Hij treedt in dienst bij
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem als
afdelingshoofd van het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland. De komende tijd zal alle
aandacht uitgaan naar overdracht van
werkzaamheden. Voor zover het werkzaamheden
betreft waar u mee te maken heeft, neemt Leo
rechtstreeks contact met u op ...

Crowdfundactie geslaagd
De crowdfundactie voor de realisatie van een
ankerplaats in Kamperland is geslaagd! Er is 8.559
euro opgehaald, 32 procent meer dan de benodigde
6.500 euro. Dit betekent dat de ankerplaats kan
worden uitgebreid met een extra verhaal en leuk
educatief materiaal voor kinderen. Vanaf medio april
kan iedereen lezen over en luisteren naar verhalen
over Noord-Beveland en zich verdiepen in vroegere
tijden ...

Meer informatie

Meer informatie

Ons echte /goud\ dichterbij dan je denkt!
Nationale Museumweek
Van 3 tot en met 9 april 2017 staat tijdens de Nationale Museumweek een enorm cultureel kapitaal dat van
iedereen is, in de schijnwerpers. Ontdek de verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van de
(Zeeuwse) musea ...
Meer informatie

Vraag en Antwoord
Dialectvragenlijst
Sinds 2016 plaatst Stichting Nederlandse Dialecten regelmatig
vragenlijsten op haar website die peilen naar de variatie in de dialecten
van het Nederlandse taalgebied. De eerste drie lijsten werden al door
ettelijke honderden mensen ingevuld. Vanaf 16 januari 2017 staat de
vierde lijst online. De derde lijst is ook nog steeds toegankelijk. Veel
plezier met het invullen ...
Meer informatie

Vertelcafé 'Kralenbreiwerk'
Verhalen delen
Zeeuwse Ankers organiseert samen met Museum Het Warenhuis in
Axel op donderdag 23 februari 2017 het vertelcafé ‘Kralenbreiwerk’.
Verzamelaarster Ineke van Schaik stelde een tentoonstelling samen
over haar verzameling antieke kralentasjes en vertelt hierover tijdens
het vertelcafé. Wie ook een verhaal heeft over kralenbreiwerk kan dit
delen in dit vertelcafé ...

Meer informatie

Data in 2017
 0 maart >
2
3 tot en met 9 april >
9 en 10 september >
7 en 8 oktober >
13 tot en met 15 oktober >
28 oktober >
Oktober >

Evenement

Thema

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

> Transformatie
> Ons echte /goud\
> Boeren, burgers en buitenlui

> Geluk
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