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Wor jie oanze nieuw'n baes?
Vacature sectorhoofd Erfgoed en Publiek
De SCEZ zoekt voor de sector Erfgoed en Publiek een inspirerend
Sectorhoofd (32-36 uur). Heb je ruime ervaring met museumwerk en brede
kennis van cultureel erfgoed, ben je vertrouwd met educatie, participatie en
publieksactiviteiten, werk je ontwikkelingsgericht, heb je gevoel voor advies
en proces en kun je mensen enthousiasmeren en coachen, dan hebben wij
een boeiende functie voor jou ...

Meer informatie

Open Dag SCEZ tijdens Open
Monumentendag
Vooraankondiging Open Dag SCEZ
Op zaterdag 9 september 2017 vindt de dertigste
Open Monumentendag plaats. Thema dit jaar is
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Een thema dat veel
aanknopingspunten heeft voor de SCEZ. Voor
Zeeuwse monumenteneigenaren en
beheerstichtingen vindt onder andere een
duurzaamheidsbeurs plaats bij de SCEZ. Het
Zeeuws Archeologisch Depot en de BBcommandopost zijn die dag ook geopend ...

Erfgoeddag in het Landschap
Vooraankondiging Zeeuws evenement
Op zaterdag 30 september 2017 organiseren de
SCEZ, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en
stichting Het Zeeuwse Landschap de vierde editie
van de Erfgoeddag in het Landschap. Op deze dag
staan erfgoed, natuur en het landschap van
Zeeland centraal. De activiteiten zullen op meerdere
locaties in Zeeland plaatsvinden. De SCEZ houdt
haar activiteiten in Dreischor op SchouwenDuiveland ...

Meer informatie

Erfgoed Event
Vakevenement erfgoedsector
Van 5 tot en met 7 april 2017
vindt in de Brabanthallen in
’s-Hertogenbosch het Erfgoed
Event plaats, voorheen bekend
als de Nederlandse
Restauratiebeurs. De nieuwe
naam sluit beter aan op de
inhoudelijke doelstelling van het
vakevenement voor de totale
erfgoedsector ...

Meer informatie

Meer informatie

Kastelen op ZuidBeveland
Excursie
Erfgoedvereniging Heemschut
organiseert op zaterdag 3 juni
2017 een excursie naar het
recent gerestaureerde Slot
Oostende in Goes. Fort
Ellewoutsdijk en de
buitenplaatsen Zorgvliet en
Lenshoek staan ook op het
programma ...

Meer informatie

Watersportdag
Maritiem erfgoed
Middelburg bestaat in 2017 800
jaar en veel organisaties vieren
dit met activiteiten en
presentaties. Vanuit het
Platform Maritiem Erfgoed
Zeeland is gekozen om aan te
sluiten bij de Watersportdag van
WV De Arne op 17 juni 2017
met een presentatie van het
maritieme erfgoed ...

Meer informatie

POAZ 2017-2020
Vastgesteld
Vrijdag 24 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de nieuwe Provinciale Onderzoeksagenda
Archeologie Zeeland (POAZ) vastgesteld. Deze nieuwe agenda is gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie
van de POAZ 2009-2015, in 2015 en 2016 door de SCEZ uitgevoerd. Naast de continuering van zeven oude
kernthema’s zijn vier nieuwe kernthema’s in de POAZ 2017-2020 opgenomen. Voor 2017 zijn een aantal actieve
uitvoeringspunten in een uitvoeringsprogramma vastgelegd. De overige onderwerpen in de kernthema’s blijven
als passieve actiepunten actueel voor wanneer zich de kans voordoet om die kennislacunes op te vullen ...

Meer informatie

800 jaar oud Middelburg

Instandhoudingssubsidie

Tentoonstelling met archeologische
opgravingen
Binnenkort is in de museale expositiekelder van het
Zeeuws Archief een kleine tentoonstelling te zien
over 800 jaar Middelburgse stadsrechten. Vanaf 10
april 2017 zijn - naast archiefstukken, beeld- en
filmmateriaal - ook enkele Zeeuwse archeologische
vondsten te bewonderen ...

Subsidieaanvraag
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen nog tot
en met vrijdag 31 maart 2017 subsidie aanvragen
voor het in stand houden van hun gebouwde,
groene of archeologische monument.
De aanvraag kan digitaal of op papier ...

Meer informatie
Meer informatie

Kiezen voor karakter

Toekomst voor hooibergen

Publicatie
In deze brochure wordt het vervolg toegelicht van
het programma Visie Erfgoed en Ruimte in de
periode 2017-2018. In de jaren 2012-2016 heeft de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in vijf
programmalijnen uitvoering gegeven aan de
beleidsnota visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor
Karakter ...

Publicatie
Een hooiberg is een waardevol onderdeel van een
historische boerderij. Maar veel eigenaren
gebruiken hem nauwelijks meer. De digitale
brochure Een toekomst voor hooibergen laat zien
hoe het bouwwerk het beste onderhouden kan
worden en hoe het een nieuwe functie kan krijgen ...

Meer informatie

Meer informatie

De Nieuwsbrief Erfgoed en Ruimte van de SCEZ verschijnt circa zes keer per jaar. De volgende nieuwsbrief
verschijnt in mei. Voor reacties: nieuwsbrief@scez.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@scez.nl toe aan uw adresboek.

