Start Wiki Loves Monuments, komende activiteiten en nog veel meer...
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Fotografen opgelet - Fotowedstrijd Wiki Loves
Monuments start 1 september

In deze editie
Fotografen opgelet Fotowedstrijd Wiki Loves
Monuments start 1 september
James Heilman spreker op WCN
Aandacht voor: beelddonaties
Nationaal Archief
Oktober: Start Wikikring Twente,
kom ook!

In de maand september gaat de grootste fotowedstrijd van de wereld
weer van start: Wiki Loves Monuments. Het doel van de wedstrijd is om
foto’s van monumenten beschikbaar te krijgen voor -onder anderegebruik op Wikipedia. Deelnemers kunnen in september zelfgemaakte
foto’s van monumenten uit Nederland uploaden naar Wikimedia
Commons, de beeldbibliotheek van Wikipedia. Dit jaar doen voor het
eerst ook foto’s van monumenten in het Nederlands Caribisch gebied
mee. Lees verder
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Foto: De betonnen Belvédère uitkijktoren van Oranjewoud, Uberprutser, CC-BYSA 4.0

James Heilman spreker op WCN

Op zaterdag 4 november spreekt James Heilman op de Wikimedia
Conferentie in Utrecht.
James Heilman is associate professor
aan de Universiteit van Brits-Columbia en
hoofd van de afdeling spoedeisende hulp
bij het East Kootenay Ziekenhuis in
Cranbook, Canada. James is schrijver en
moderator voor de Engelstalige
Wikipedia. Hiernaast is hij voormalig voorzitter van de Medische

Op 23 september organiseert
Wikimedia Nederland samen met De
Tuin van Kapitein Rommel in
Castricum een fotografieworkshop in
het kader van project natuur. In deze
workshop krijg je een korte uitleg
over belangrijke kenmerken van een
plant en een introductie over
natuurfotografie. Daarna gaan we de

Werkgroep en sinds 2015 lid van het hoofdbestuur van de Wikimedia

tuin in om foto’s te maken. We sluiten

Foundation. James startte in 2011 een samenwerking met Cochrane en
Tolken Zonder Grenzen. Bij dit project schrijft een groep medisch

de middag af met een uitleg over
Wikimedia Commons de beeldbank

specialisten mee aan de belangrijkste medische onderwerpen op de
Engelstalige Wikipedia. Deze artikels worden vervolgens door tolken

van Wikipedia. Op locatie kun je
onder begeleiding van ervaren

vertaald. Het project heeft tot dusver bijna 2000 artikels in 90 talen

vrijwilligers direct je foto’s uploaden.

opgeleverd. Voorbeelden van vertaalde pagina’s in het Nederlands zijn
de pagina’s Urineweginfectie en Anafylaxie. James doet hiernaast

Lees meer

onderzoek naar gebruik van Wikipedia binnen het onderwijs van
medisch studenten.
James wil graag Nederlandse vrijwilligers spreken. Tijdens de
conferentie is tijd en ruimte gereserveerd voor geïnteresseerden voor

Foto: TvkR BJ Gunnera 027 bel, Bertho
Janssen, CC-BY-SA 4.0

een onderonsje. Wil je James spreken, maar ben je op 4 november
verhinderd, neem dan contact met ons op via info@wikimedia.nl.

Semantic MediaWiki Conferentie

Foto: Dr. James Heilman, VGrigas (WMF), CC-BY-SA 3.0

2017 is in oktober, in Rotterdam.
Werk jij aan Wikimedia projecten en

De Semantic MediaWiki Conferentie

wil je deelnemen? Je kunt voor je

Aandacht voor: beelddonaties Nationaal Archief

deelname financiële ondersteuning
aanvragen via onze FOKA regeling.
Hoe je een aanvraag doet, lees je
hier.

Gezocht: Coördinator Wiki Science
Photo Competition

Gedurende het jaar worden door partners van Wikimedia Nederland
contentdonaties gedaan. Dat zijn de ene keer honderden foto’s, de
andere keer zijn het er enkelen. In deze nieuwsbrief aandacht voor
beelden die in 2017 al door het Nationaal Archief zijn gedoneerd. Van
de ‘hoelahoep rage in Volendam’ tot en met een werkbezoek van de
koningin in Drenthe. Kijk en geniet van de historische beelden, wellicht
zit er iets bij dat je goed kunt gebruiken op Wikipedia!
Foto: Publiek Domein

Oktober: Start Wikikring Twente, kom ook!

In november loopt de Wiki Science
Photo Competition, de Wikipedia
fotowedstrijd over wetenschap. Het
internationale team dat de wedstrijd
organiseert is op zoek naar iemand
die de wedstrijd in Nederland wil
coördineren. Je kunt qua
werkzaamheden denken aan het
promoten van de wedstrijd en het
samenstellen en begeleiden van de
jury. Heb je interesse? Laat het
weten via info@wikimedia.nl en we
brengen je in contact met de
organisatoren.
Foto: Paracetamol in polarisiertem Licht 2,
Radix2010, CC-BY-SA 4.0

In oktober start de Wikikring Twente weer! Dit jaar wil de Wikikring zich
richten op de gendergap, de ondervertegenwoordiging van 'vrouwelijke'
thema's en interessegebieden op Wikipedia. Natuurlijk ben je ook van
harte welkom als je wilt schrijven over Twente, of gewoon meer wilt

ALV 23 september

weten over Wikimedia. De eerste bijeenkomst is op maandag 2
oktober, van 13.45-16 uur. Iedereen is van harte welkom, maar
aanmelden via de website van de bibliotheek wordt op prijs gesteld!

Wie is Wie

Vrijwilligers en medewerkers van Wikimedia Nederland stellen zich graag aan
jullie voor. Wil je ook een keer in deze rubriek? Stuur dan een email naar
info@wikimedia.nl

Mijn naam is Michel Wesseling (michel@wikimedia.nl) en ik ben sinds
april van dit jaar door de ALV gekozen als lid van het bestuur van de
vereniging. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om
iedereen te bedanken voor het vertrouwen dat de leden mij hebben
gegeven. Binnen het bestuur zal ik me vooral bezig gaan houden met
het werven van externe sponsorgelden en het verder promoten van
onze diensten.

Op 23 september aanstaande is de
Algemene ledenvergadering van
Wikimedia Nederland. Alle leden van
Wikimedia Nederland zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan
de ledenvergadering. Voor 23
september staat het Jaarplan 2018
op de agenda. Ook willen we de
laatste versie bespreken van het
document over de strategische

Het is van groot belang dat Wikimedia Nederland zich wat minder

richting van de Wikimedia beweging

afhankelijk maakt van de Wikimedia Foundation: op dit moment wordt
driekwart van onze begroting betaald door de foundation. Als dat

voor 2030. Meer informatie over de
algemene ledenvergadering lees je

minder wordt kunnen we ook minder projecten uitvoeren en dat zou

op de verenigingswiki.

heel jammer zijn.

Foto: Algemene Ledenvergadering

Ook heb ik gemerkt dat de gewone "gebruiker" van Wikipedia heel

Wikimedia Nederland op 24 september

weinig weet over de wijze waarop deze prachtige informatiebron tot

2016, DDJJ, CC-BY-SA 4.0

stand komt. Ik wil proberen om daar verandering in te brengen. Ik heb
nog geen idee hoe we dat het beste kunnen aanpakken, dus als er
lezers zijn die suggesties hebben dan houd ik me van harte
aanbevolen.

Bevestiging dood Syrische
Wikimediaan Bassel Khartabil

Wikipedia en onze andere projecten zoals de Wikimedia commons en
WikiData zijn voor mij sinds het allereerste bestaan ervan een grote

Begin augustus is bekend geworden

bron van informatie en inspiratie geweest. Niet alleen persoonlijk, maar
ook professioneel. Want in het dagelijks leven werk ik bij de Erasmus

dat Bassel Khartabil, een Syrische
Wikimediaan en pleitbezorger voor

Universiteit en wel in Den Haag bij het International Institute of Social
Studies (www.iss.nl). Wij richten ons met name op MA en PhD
studenten uit ontwikkelingslanden: en juist in die landen is de noodzaak

een open internet, niet meer in leven
is. Bassel werd op 15 maart 2012

tot vrije toegang tot informatie van levensbelang. Ik wil daarom ook met
onze studenten en docenten een project starten om Wikipedia nog
bekender te maken.
In 1954 werd ik in Den Bosch geboren en ondertussen woon ik samen
met mijn vriend Paul, onze hond Donna en kat Mera in Breda. Naast
mijn werk ben ik een fervente bergwandelaar, houd ik van art house
films, muziek en theater, en van lekker eten en een goed glas wijn.

gearresteerd door de Syrische
overheid. Bassel werd op 15 maart
2012 gearresteerd door de Syrische
overheid. Sinds oktober 2015 was er
niets meer van hem vernomen. Naar
nu blijkt is hij kort na zijn verdwijnen
geëxecuteerd.

Ik heb nog nooit een lemma toegevoegd aan Wikipedia, maar
misschien gaat dat er in de toekomst van komen. Want ik zie een

Wikimania sessies online bekijken

mooie toekomst voor me waarin steeds meer mensen zowel actief als
passief gebruik maken van de vrije informatie die dankzij de vele

In Montréal was begin augustus de
jaarlijkse internationale Wikimedia

Wikipedians toegankelijk wordt gemaakt. Namens alle gebruikers
(lezers) van Wikipedia wil ik daarom alle Wikipedians bedanken die
bijdragen aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Wikipedia,

conferentie Wikimania 2017. Voor
degenen die er niet bij konden zijn is

WikiCommons en WikiData.

er de mogelijkheid om diverse
keynote sessies online terug te
kijken. De sessies zijn gepubliceerd

op het YouTube kanaal van de

Oproep gastheer/gastvrouw WikiZaterdagen

Wikimedia Foundation.

Eens in de twee weken is het WikiZaterdag. Het kantoor is dan van
12.30 uur tot 18.00 uur open voor vrijwilligers en/of medewerkers voor
activiteiten van de vereniging, of gewoon om samen aan Wikipedia te
werken. Regelmatig staat de WikiZaterdag in het teken van een thema
waaraan wordt gewerkt. Meestal gebeurt dat in de vergaderzaal en de
rest van het kantoor is gewoon open om te werken aan andere
projecten.
Voor de WikiZaterdagen zoeken we gastheren/gastvrouwen die in
onderling overleg plannen om aanwezig te zijn voor ontvangst van
bezoekers.
Heb jij affiniteit met Wikipedia of andere vrije kennis projecten en lijkt
het je leuk om op WikiZaterdagen bezoekers te ontvangen en wat meer
te vertellen over Wikimedia? Mail dan jouw motivatie naar
info@wikimedia.nl!
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