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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 vijftien organisaties van binnen en buiten de provincie 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

Teken in op een van de boeiende workshops
Op zaterdag 30 september 2017 wordt in Dreischor
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 educatiemedewerkers van
erfgoedorganisaties. Aanmelden kan nog tot
morgen, 8 september 2017. Deelname aan de
Contactdag met lunch is gratis ...

Dertien publiekslocaties in Zeeland
Op zaterdag 30 september 2017 vindt voor de
vierde keer de Erfgoeddag in het Landschap plaats
op dertien bijzondere locaties in Zeeland. Plekken
waar natuur, landschap en erfgoed nauw met elkaar
verweven zijn. Deskundige gidsen en medewerkers
leiden je rond. De aard en omvang van de
activiteiten lopen uiteen per locatie, maar de
toegang is praktisch overal gratis …

Meer informatie

Meer informatie

Actualiteiten en
Ontwikkelingendag

Herbestemmingssubsidies

Instandhoudingssubsidie

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 ...

Aanvragen per 1 oktober 2017
Maak gebruik van de subsidies
voor onderzoek naar
herbestemming en het wind- en
waterdichthouden van
monumenten en andere
cultuurhistorisch waardevolle
panden. Vraag de regeling aan
tussen 1 oktober en 30
november 2017...

Alle aanvragen zijn
gehonoreerd
De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft namens
minister Jet Bussemaker van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap 49,7 miljoen euro
instandhoudingssubsidie
toegekend aan eigenaren van
rijksmonumenten ...

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Regeling aanvullende richtlijnen
Archeologisch onderzoek
Op 11 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de geactualiseerde Regeling aanvullende richtlijnen
voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2017 vastgesteld. Vanwege de invoering van de
Erfgoedwet en de daarin veranderde wet- en regelgeving voor archeologisch onderzoek was het ook
noodzakelijk de eerdere Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland
uit 2014 te actualiseren ...

Meer informatie

Neanderthaler of homo sapiens

Zeeuws object in Parijs

Zoektocht
In december 2012 kwam SCEZ archeoloog Hans
Jongepier in het archief van het Zeeuws
Archeologisch Depot van de SCEZ bij toeval een
dossier tegen met daarin een kort maar wel
intrigerend bericht over een menselijke onderkaak,
die van een Neanderthaler kon zijn geweest. Een
speurtocht naar het origineel volgde ...

Tentoonstelling
Tussen 20 september 2017 en 8 januari 2018 is een
Zeeuwse vondst te bezichtigen in het
wereldberoemde Cluny Museum in Parijs. Het is
een bijzonder object uit de collectie van de SCEZ:
een uit been vervaardigde bril die gevonden is bij de
opgraving van Kasteel Aldegonde. Deze laatmiddeleeuwse bril is een van de pronkstukken in
een tentoonstelling over glas in de middeleeuwen...

Meer informatie

Meer informatie

Prijs jong MonumentenTalent

Nationaal Monumentencongres

Aanmelden
Op het aankomende Nationale
Monumentencongres wordt ook dit jaar de prijs
uitgekeerd voor een talentvolle jonge professional.
Meld ook Zeeuwse talenten aan …

Erfgoed telt
Op donderdag 9 november 2017 vindt in
Leeuwarden het Nationaal Monumentencongres
plaats. Het congres staat vooral in het teken van het
overheidsprogramma Erfgoed Telt zal staan …

Meer informatie

Meer informatie

Samen het fundament onder elk monument
Toolbox voor adviseurs
Monumenten maken een gemeente of provincie aantrekkelijk. Om deze in stand te houden is een hele
uitdaging. Daar weet het Restauratiefonds alles van. Goede voorlichting aan monumenteigenaren is erg
belangrijk en het Restauratiefonds helpt daar graag bij. Of het nu gaat om een gemeentelijk monument of
rijksmonument. Iedere monumenteigenaar kan worden ondersteund met kennis en financiering. Gebruik de
gratis Toolbox in de communicatie naar monumenteigenaren …

Meer informatie

De Nieuwsbrief Erfgoed en Ruimte van de SCEZ verschijnt circa zes keer per jaar. De volgende nieuwsbrief
verschijnt in november. 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 info@zeeuwseankers.nl toe aan uw adresboek.

