Zeeuws Archief: 'n Zee van Tijd wintereditie 2016

IS DEZE MAIL MOEILIJK LEESBAAR? KLIK VOOR DE WEBVERSIE

NIEUWS VAN HET
ZEEUWS ARCHIEF
DECEMBER 2016

Open in kerstvakantie?

Cursussen & Activiteiten

De studiezaal en de expositie in het

* 'Souvenir de l'île de Walcheren' 

archiefcafé zijn ook in de
kerstvakantie geopend.

Fototentoonstelling over toerisme op
Walcheren. Tot en met zaterdag 4
maart 2017, toegang gratis.

Een getekend leven

* Slim zoeken naar voorouders 
met Zeeuwen Gezocht en andere
websites. Gezamenlijke cursus met
de Zeeuwse Volksuniversiteit.
Vrijdag 20 januari 2017.
* Oud schrift lezen – cursus
paleografie voor gevorderden.
Openingstijden studiezaal
dinsdag t/m vrijdag: 10 tot 17 uur,
1e zaterdag van de maand: 9 tot 17
uur (7 jan).
U kunt tot 16.30 uur originele
stukken aanvragen.
Openingstijden expositie
archiefcafé
maandag t/m vrijdag: 9 tot 17 uur
(m.u.v. 2e Kerstdag 26 dec),
1e zaterdag van de maand: 9 tot 17
uur (7 jan).
Let op: Donderdag 15 december
sluit de studiezaal om 15.30 uur en
de rest van het gebouw om 16.00
uur, vanwege de kerstviering voor
medewerkers en vrijwilligers.

Gezamenlijke activiteit met de
Zeeuwse Volksuniversiteit.
Maandagmiddag, 23 januari  20
februari 2017.

* Geschiedenis van Middelburg –
800 jaar stad. Lezingencyclus.
Gezamenlijke activiteit met de
Zeeuwse Volksuniversiteit,
Zomeracademie Zeeland,
ZB|Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland. 4 april  16 november
2017.

zelfportret Reimond Kimpe

'Een getekend leven’ is de biografie
van auteur Lo van Driel over de
'Zeeuwse' kunstenaar Reimond
Kimpe (18851970). Van Driel deed
uitgebreid onderzoek in het
familiearchief van deze uit
Vlaanderen gevluchte activist,
nationaal en internationaal
geprezen kunstschilder maar ook
omstreden collaborateur. Van
Driel maakte tevens de
archiefinventaris voor het Zeeuws
Archief.
Lees meer

Een vierling gedoopt

Lees meer

Vraag en antwoord per
WhatsApp

* Een kijkje achter de schermen in
het Zeeuws Archief – rondleiding
door de depots. Gezamenlijke
activiteit met de Zeeuwse
Volksuniversiteit (ZVU), alleen voor

Ruim 400 jaar geleden, om precies

donateurs van de ZVU en voor
Vrienden van het Zeeuws Archief.
Vrijdag 7 april 2017.

te zijn op zondag 16 oktober
1613, werd in KapelleBiezelinge
een vierling gedoopt. De geboorte

Lees meer
Tot 31 december a.s. doen wij een
proef met WhatsApp. Heeft u een
vraag voor ons, stel hem via 06
46141257.
Let op: u kunt ons op dit nummer
niet bellen!
Lees meer

Medewerkers en directie
van het Zeeuws Archief
wensen u Prettige
Kerstdagen en een
Voorspoedig 2017

van een vierling is zeldzaam, toen
nog veel meer dan nu. Dat de vier
kinderen lang en gelukkig hebben
geleefd, is onaannemelijk, want de
levenskansen voor meerlingen
waren niet groot en dat gold ook
voor de moeder...
Lees meer
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