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Open Dag SCEZ
Beurs Monumenten en Duurzaamheid
Op zaterdag 9 september 2017, landelijke Open Monumentendag, organiseert de SCEZ een open dag in het
eigen gebouw Het Schuitvlot aan de Looierssingel 2 in Middelburg. De dag staat in het teken van monumenten,
duurzaamheid en archeologie. Ruim tien Zeeuwse organisaties presenteren zich hier op de Beurs Monumenten
en Duurzaamheid. De SCEZ stelt die dag ook de deuren open van het Zeeuws Archeologisch Depot en de
onder het gebouw gelegen voormalige commandopost van de dienst Bescherming Bevolking. De toegang tot de
Open Dag van de SCEZ en de Beurs Monumenten en Duurzaamheid is gratis ...

Meer informatie

Contactdag Erfgoed en Publiek

Erfgoeddag in het Landschap

Ontmoeting, inspiratie en kennis delen
Op 30 september 2017 wordt de Contactdag
Erfgoed en Publiek gehouden. De dag is speciaal
bedoeld voor Zeeuwse vrijwilligers(organisaties) die
actief zijn op het terrein van het cultureel erfgoed én
voor medewerkers van erfgoedorganisaties die veel
met publieksactiviteiten en publiekscontacten te
maken hebben. Het programma speelt zich af in
Dreischor en start om 9.30 uur in de Adriaanskerk.
Om ongeveer 12.30 uur wordt afgesloten met een
lunch. Daarna is er volop gelegenheid om in
Dreischor het erfgoed te beleven tijdens de
Erfgoeddag in het Landschap. Deelname aan de
Contactdag Erfgoed en Publiek is gratis, maar
aanmelden is wel verplicht ...

Dertien publiekslocaties in Zeeland
Op 30 september 2017 vindt voor de vierde keer de
Erfgoeddag in het Landschap plaats. Dit jaar niet
centraal op één locatie, maar op dertien
verschillende locaties verspreid over heel Zeeland.
De SCEZ nodigt medewerkers van Zeeuwse
erfgoed- en landschapsorganisaties in het bijzonder
uit deel te nemen aan de publieksmiddag in
Dreischor, als actieve deelnemer of als bezoeker.
Op de Erfgoeddag staat de beleving van erfgoed,
landschap en natuur centraal. Voor bezoekers is er
een groot scala aan activiteiten, waarbij de
samenhang tussen erfgoed, landschap en natuur in
beeld wordt gebracht en door actieve deelname kan
worden ervaren ...

Meer informatie

Meer informatie

Actualiteiten en
Ontwikkelingendag

Meedenken over leefomgeving
van Zeeland

Agrarisch Erfgoed en de Omgevingswet
De jaarlijkse AenO-dag vindt plaats op vrijdag 6
oktober 2017 in Heinkenszand. Het thema is
'Agrarisch erfgoed en de Omgevingswet'. De dag
wordt georganiseerd door de SCEZ, de Provincie
Zeeland en de ErfgoedAcademie ...

Vul de enquête in!
De Provincie werkt aan een Omgevingsvisie. Ook
het cultureel erfgoed maakt deel uit van de
leefomgeving. Meedenken over hoe Zeeland er in
de toekomst uit moet gaan zien kan door de digitale
enquête in te vullen ...

Meer informatie
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Restauratieopleidingen

Panorama landschap

Aanbod komt in Zeeland
Op vrijdag 23 juni 2017 overlegde de SCEZ met 15
professionals van Scalda, ROP Zeeland,
restauratiebouwbedrijven, de Monumentenwacht en
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen om ook in
Zeeland restauratieopleidingen aan te kunnen
bieden. De ambitie is groot om in de toekomst de
restauratieopleidingen in Zeeland te starten ...

Nederland als legpuzzel
Op 21 juni 2017 lanceerde de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed de kaart Panorama Landschap.
Hiermee wordt aan de hand van 78
karakterschetsen de geschiedenis van het
Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet ...
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