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Project Zee(uw)post
Oproep vrijwilligers
De naam Sailing Letters is bedacht door maritiem historica Els van Eijck van Heslinga. Zij verwees daarmee
naar de in beslag genomen papieren van duizenden door Engeland gekaapte Nederlandse schepen in de
zogenaamde vier Engels-Nederlandse oorlogen. Deze papieren worden ook wel Prize Papers genoemd en zijn
terechtgekomen in The National Archives in Kew, in de buurt van Londen. Wie mee wil werken aan het project
Zee(uw)post kan zich hiervoor opgeven. Zee(uw)post kan enthousiaste mensen gebruiken die in een wikiomgeving willen werken aan onderzoek naar de context van de brieven (personen, zaken en gebeurtenissen die
erin worden vermeld). Voor wie paleografie beheerst, is het ook mogelijk transcripties van brieven te maken ...
Meer informatie

Hoe een klein museum overleeft

Museum van het gevoel

Tien overlevingsstrategieën
Kleine musea hebben last van het succes van grote
musea. Het zijn ‘ploetermusea’ die nauwelijks het
hoofd boven water houden, zo oordeelden Trouw en
NRC vorig jaar. Hoe denken directeuren van kleine
musea daar zelf over? Wat is hun kracht? Bibi
Bodegom (LinC 3) zet tien overlevingsstrategieën
op een rij ...

Publicatie
'Musea op de huid van de samenleving’ neemt de
lezer op sleeptouw langs grotendeels onontgonnen
terrein: nieuwe vormen van museumbeleving. Het
rationele, intellectuele museum dat alleen maar
objecten bestudeert, is voorgoed passé. Dit boek
omschrijft hoe en waarom musea emoties in kunnen
zetten ...

Meer informatie

Meer informatie

Familienamendatabank

Vraag en Antwoord

Vrijwilligers gezocht
In het najaar komt de familienamendatabank met de
familienamen uit Zeeland online. Deze database is
gebaseerd op het Woordenboek van de
familienamen in Zeeland van Frans Debrabandere.
De SCEZ is nog op zoek naar een paar vrijwilligers
die willen helpen bij het nakijken en testen van de
database/website. Informatie bij de adviseur
streektalen, Veronique De Tier, v.de.tier@scez.nl ...

Dialectvragenlijst
De nieuwe dialectvragenlijst staat vanaf 21 juni
online op de website van de Stichting Nederlandse
Dialecten. In de korte vragenlijst staan een paar
vertaalzinnen en vragen over wensen op
verjaardagen en bij speciale gelegenheden. Ook de
vorige vragenlijst is nog in te vullen. Wie de lijst niet
via de website kan invullen, kan een formulier
aanvragen bij de adviseur streektalen, Veronique
De Tier, v.de.tier@scez.nl ...

Lees het verhaal over familienaam Wisse

Meer informatie

Kleine taal met een grote stem
Lezingenreeks
In het najaar is er weer een lezingenreeks met tien lezingen over het Nederlands en het Zeeuws. De lezingen
vinden plaats op dinsdagmiddag in Middelburg, in het gebouw van de SCEZ. De eerste lezing is op dinsdag 26
september 2017. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. de staat van het Nederlands, Zeeuws en Afrikaans,
Zeeuws in Brazilië, taal en politiek, de herkomst van de Zeeuwse gemeentenemen. Stuur een mail naar de
adviseur streektalen v.de.tier@scez.nl en ontvang daarna alle informatie over deelnameprijs en data ...
Meer informatie

Meer Zeeuwse taal ...
Verhalen
Op de website Zeeuwse Ankers zijn weer enkele verhalen over dialectwoorden toegevoegd. Weet u nog wat
onstrant betekent, of orlevinks ...
Radio
Iedere maandagochtend kunt u op Omroep Zeeland Radio bij Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon ook
het dialectwoord van de dag beluisteren ...
Facebook
Het dialectwoord van de dag staat ook elke week op de facebookpagina van intzeeuws en Goedemorgen
Zeeland met reacties van Zeeuwen die het woord wel of niet meer kennen ...
Publicatie
Over de etymologie van dialectwoorden is vorig jaar het boekje Zeg jie dat nog? verschenen van Elsa van
Hermon en Veronique De Tier. Daarin worden 52 woorden behandeld ...

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 vóór 7 augustus 2017 aan en word deelnemer van het
grootste historische evenement van Nederland.
Hoe je in een maand geschiedenis maakt
Behoefte aan nog meer voorbeelden van andere deelnemende instellingen? Bestel dan het gloednieuwe
handboek: Hoe je in een maand geschiedenis maakt. Het boek bevat uitgebreide informatie van succesvolle
samenwerkingsverbanden met een groot publiek en bereik in de Maand van de Geschiedenis.
Inspiratieboekje
Ontvang het inspiratieboekje van de Maand van de Geschiedenis met hierin uitgebreide informatie over het
thema Geluk en de campagne van 2017.
Podium
Bekijk de Podiumpagina met inspiratie voor activiteiten, samenwerking, vragen stellen en het boeken van een
scherpe talk van een van de Jonge Historici. Plaats een eigen programma, locatieaanbieding of een prangende
vraag. Bekijk de checklist en geef vraag of aanbod door via maand[@]openluchtmuseum.nl o.v.v. Podium.
Meer informatie

Museumtalent 2017
Nominatie
Om jonge, talentvolle museummedewerkers in de schijnwerpers te zetten, heeft de minister van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, besloten tot het instellen van de jaarlijks uit te reiken
Museumtalentprijs. Deze ontwikkelingsprijs is specifiek bedoeld voor jonge professionals (tot 32 jaar) die in
dienst zijn van, of op projectmatige wijze betrokken zijn bij, een museum in Nederland. Kandidaten worden
voorgedragen door hun opdrachtgever of museumdirecteur. Een gerenommeerde jury met deskundigen uit de
museumwereld beoordeelt de kandidaten op zichtbare blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie
op museale collecties. Nomineren kan tot 15 juli 2017 ...
Meer informatie

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

Evenement

Thema

Open Dag SCEZ
Open Monumentendag
Erfgoeddag in het Landschap
Weekend van de Wetenschap
Nationale Archeologiedagen
Nacht van de Nacht
Maand van de Geschiedenis

> Boeren, burgers en buitenlui
> Boeren, burgers en buitenlui
> Erfgoed, natuur en landschap
> Wetenschap
> Archeologie
> Milieu
> Geluk
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