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DOET U MEE?

ORANJEFEESTEN

ARCHIEFSCHATTEN

Nieuwsgierig naar uw
familie?
Met de boeiende cursussen
'Zeeuwse voorouders digitaal' en
'Wegwijs in de archieven van
kerkelijke, onderwijs- en zorginstellingen' gaat u op zoek naar
het verborgen verleden van uw

Zeeland proeftuin voor
de fruitteelt

verre en minder verre familieleden en doet u misschien wel
verrassende ontdekkingen...
Lees meer
KONING EN MARKIES

In 1901 werd in de Zeeuwse

Troonswisseling 1898:
vier dagen feest
Nederland is in de ban van de
troonswisseling op 30 april a.s.
Eén groot feest die dag, van

Strooipenningen voor
de Markies
Willem Alexander wordt op 30
april 2013 behalve koning meteen
ook Markies van Veere en van
Vlissingen.
Vader des Vaderlands, Willem
van Oranje, kocht in 1581 het
markiezaat Veere voor 74.500
ponden Vlaams en het markiezaat
Vlissingen voor 70.200 ponden
Vlaams.
Met zijn inhuldiging tot Koning der
Nederlanden erft WillemAlexander alle titels die horen bij
het overerfbare privé-bezit van de
Oranjes.
Inhuldigingen van koningen en
markiezen waren in het verleden

Amsterdam tot in alle uithoeken
van het land. Toen koningin

Wilhelminapolder een proeftuin
voor fruitteelt opgericht. Bedoeld
om de tuinbouw in Zeeland te
stimuleren groeide de Zeeuwse
tuin later uit tot landelijk proefstation voor de fruitteelt.
Lees meer
AGENDA

Wilhelmina in 1898 de troon
besteeg was dat niet veel anders.
In Middelburg organiseerde De
Vereeniging Uit 't Volk - Voor
't Volk een reeks festiviteiten die
maar liefst vier dagen in beslag
namen. Van een reveille door de
schutterij en het garnizoen tot een
muziekfestival, militaire parade,
historisch allegorische optocht,
sportfeest, bloemencorso,
kinderfeest en een gondeltocht.
Maar het belangrijkste onderdeel
van het feestgedruis was toen...
de bedeling aan de armen!
Lees meer

Activiteiten 2013
15 maart - cursus genealogie
6 april - cursus wegwijs in de
archieven
1 juli - Herdenking afschaffing
slavernij
14 september - Open Monumenten Dag
1 oktober - Start virtuele slavenreis MCC-schip d'Eenigheid
2 november - Zeeuws Archief &
Vriendendag

bijzondere plechtig-heden waarbij
met zilveren penningen werd

Binnenkort vindt u de exacte

gestrooid...
Lees meer

programma's op onze website.
Lees meer
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