Uitnodiging discussie over strategie WMNL, schrijfdagen, WikiZaterdagen nog veel meer......
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Schrijfdagen op Wikipedia rondom Internationale
Vrouwendag

In het kader van Internationale Vrouwendag
zijn op zaterdag 5 en zondag 6 maart
Wikipediaschrijfdagen voor beginners én
gevorderden op het Wikimedia Nederland
kantoor in Utrecht. Je kan ook online vanaf
thuis deelnemen aan een heuse 48uurs
schrijfmarathon. Help mee om zoveel
mogelijk ‘vrouwelijke’ onderwerpen te
beschrijven op Wikipedia!
Inschrijfmogelijkheid en meer informatie vind
je op de website.

Project Natuur: beschrijvingen van Nederlandse
planten op Wikipedia
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Vrijwilligersorganisatie FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland)
heeft in het afgelopen jaar veel gegevens over planten vrijgegeven
onder een Creative Commonslicentie, dat betekent dat de informatie
vrij te gebruiken is onder vermelding van de licentie. De informatie zal
gebruikt worden om bestaande Wikipedia pagina’s aan te vullen en
ontbrekende soorten toe te voegen. Wil je alvast aan de slag? Bezoek
dan de doe mee pagina.

Financiële ondersteuning aanvragen

Op zaterdag 27 februari a.s. is
iedereen welkom op het kantoor in
Utrecht om mee te praten en te
denken over de Strategie WMNL
20162020. Het bestuur heeft enkele
uitgangspunten geformuleerd
waarover ze graag van gedachten
wil wisselen met de leden en met
andere geïnteresseerden uit de
Wikipedia gemeenschap.
Kernvragen: Is de Vereniging er
primair ter ondersteuning van de

Draag jij bij aan het beschikbaar maken van vrije kennis en zoek je
financiële steun voor een klein project? Wikimedia Nederland stelt
jaarlijks geld ter beschikking voor kleine activiteiten die passen
binnen de doelstellingen van de Vereniging. Deze ondersteuning is
voor zowel leden als voor nietleden van Wikimedia Nederland.
Enkele voorbeelden van aanvragen waarvoor financiële
ondersteuning werd gegeven zijn:
abonnementen op tijdschriften om zo Wikipediabewerkers
structureel toegang te geven tot broninformatie voor Wikipedia
artikelen.
aanschaf van apparatuur zoals een fotocamera waardoor er
meer beelden beschikbaar kunnen gemaakt voor Wikimedia
Commons.
prijzen voor (Wikipedia) schrijfwedstrijden.
kosten voor organisatie van een Wikipediaschrijfworkshop.
reiskosten voor het maken van foto’s voor Wikimedia
Commons, of om op locatie naslagwerken in te zien
Interesse? Lees dan hier hoe een je een verzoek kunt indienen en
waar de aanvraag aan moet voldoen.

leden en bewerkers, of ter
bevordering van vrije kennis?
Verder willen we graag van
gedachten wisselen over de
dynamiek in onze omgeving (wat
voor gevolgen heeft dat voor ons) en
ten slotte over de doelstellingen voor
2020.
Wij nodigen je van harte uit om deel
te nemen aan de discussie. Even
aanmelden wordt op prijs gesteld.

Wikizaterdag 2 april 2016
Schrijf je regelmatig voor een wiki,
beheer je zelf een wiki of wil je een
wiki starten met de MediaWiki
software? Maar weet je eigenlijk niet
zo goed waar je moet beginnen of
heb je vragen over hoe je jouw
wikisite verder kan ontwikkelen? In
samenwerking met Wikimedia

Hoe Wikipedia bijdraagt aan vrije kennis

Nederland organiseert WikiWerkers,
de Nederlandse MediaWiki
Gebruikersgroep in oprichting,
op zaterdag 2 april 2016 een
brainstormsessie in Utrecht. Wil je
meedenken over wat voor soort
support gebruikers, beheerders en
admins van de MediaWiki software
behoefte hebben en wil je jouw wiki
ervaringen delen, meld je dan aan
via de website van wikiwerkers.nl en
kom naar deze middag.

Ter ere van de 15e verjaardag van Wikipedia in januari verscheen er
een animatievideo waarin op een hele toegankelijke manier wordt
uitgelegd hoe Wikipedia bijdraagt aan vrije kennis. De video is hier te

Wil je ook op Wikipedia schrijven
over .... natuur?

bekijken.
Wil je zelf ook een dergelijk filmpje leren maken? Dat kan tijdens de
workshop op 19 maart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Interesse?
Laat dit dan weten door een mail te sturen aan Denise Jansen,
jansen@wikimedia.nl.
foto: Wikipedia mini globe handheld, Lane Hartwell, CCBYSA 3.0

Altijd al benieuwd geweest hoe
Wikipedia werkt? Op zaterdag 19
maart organiseert de Wikimedia
projectgroep natuur
een natuurmiddag in Utrecht.
Tijdens deze eerste middag zullen
we een begin maken met het
schrijven van nieuwe artikelen over
planten voor Wikipedia. Dit is de

Wikipedia statistieken  door Edo de Roo

eerste zaterdag uit een reeks. Om te
zorgen voor voldoende afwisseling
staat elke bijeenkomst een
onderwerp centraal. Je kunt bij ons

Wikipediaan Edo de Roo bekeek op 10 februari het leesgedrag op

die middag terecht met alle vragen

Wikipedia en het volgende viel hem op:

over het bewerken van Wikipedia en
andere Wikimediaprojecten. Je kan

Abraham Asscher was genoemd in een interview met
Lodewijk Asscher, en prompt wordt het opgezocht. Maar nog
meer mensen zochten het artikel van Lodewijk Asscher zelf,
die prompt 30x zo vaak werd bekeken als normaal.
André van den Heuvel is overleden, en daarmee goed voor de
hoogste "binnenkomer", die heeft vast op de hoofdpagina
gestaan.
Pablo Escobar wordt al tijden veel bezocht, waarschijnlijk

op elk niveau instappen: als
beginner en als gevorderde.

Promotiemateriaal voor
bijeenkomsten

dankzij de drie series die op Netflix over hem te zien zijn.
Chinees Nieuwjaar is blijkbaar over het hoogtepunt heen.

Organiseer je binnenkort een
(Wikimedia) bijeenkomst of

In de Tweede Helft vooral artikelen die iedere dag veel
worden bekeken, als Adolf Hitler, Tweede Wereldoorlog, en

bijvoorbeeld een Wikipedia
schrijfevenement? Wikimedia

papierformaat
Er keken meer mensen naar K3 dan naar Geert Wilders.

Nederland heeft materialen
beschikbaar ter ondersteuning. We

Een update zien? Kijk dan hier naar het laatste overzicht.

hebben onder andere: folder
Wikipedia, folder Wikimedia
Nederland, schrijfblokken,
touchscreen pennen, tasjes en

Wikivoyage

stickers.
Wil je deze materialen opvragen
voor jouw evenement? Mail dan aan
info@wikimedia.nl en meldt ons voor
welk evenement het is, welk item je
wilt, om hoeveel stuks het gaat en
naar welk adres we het kunnen
sturen.

Apparatuur te leen
In de komende nieuwsbrieven laten wij jullie graag kennis maken met
de verschillende Wikimediaprojecten. Ook nieuwtjes onder de
aandacht brengen van andere projecten? Stuur dan een email naar

Maak jij veel foto’s voor Wikimedia
Commons en wil je een keer een

info@wikimedia.nl. Deze maand: Wikivoyage.

goede fotocamera lenen? Maak dan
gebruik van onze techniek pool: een

Druk bezig met het maken van vakantieplannen? Neem dan eens een
kijkje op Wikivoyage de online vrije reisgids die iedereen kan

verzameling aan apparatuur die

bewerken. Wikivoyage bevat ruim 3.500 artikelen. Van Mozambique

worden. In onze techniekpool zit niet
alleen een Canon PowerShot G12

tot Texel meerdere landen, dorpen en steden komen aanbod in deze

door vrijwilligers geleend kan

online reisgids. Er zijn verschillende manieren om het project verder
te helpen, lees artikelen geschreven door anderen, voeg bijzondere

camera, GPS ontvanger voor Canon

plekken toe uit je eigen stad of voeg jouw zelfgemaakte reisfoto’s toe

uitleen apparatuur op de uitleen
pagina. Heb je interesse om iets te

aan de reisgids.
Foto: Cultivations of Tulips in South Holland, Alessandro Vecchi, CCBYSA 3.0
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maar nog veel meer. Kijk voor alle

lenen? Neem dan contact met ons
op via info@wikimedia.nl.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te melden.

