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Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Winnaars Wikimedia Open Kerken Fotochallenge
bekend

In Brabant werd op 26 november 2017 de Brabantse Open Kerkendag
gehouden. Ruim tweehonderd kerken openden hun deuren en tal van
activiteiten werden georganiseerd waaronder de Wikipedia Open
Kerken Fotochallenge. Op 4 maart werd de top 5 winnende foto's
bekend gemaakt in het Peerke Donders Museum in Tilburg. Met deze
fotowedstrijd probeerden Open Kerken Brabant en Wikimedia
Nederland zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige foto’s van kerken
in Brabant te verzamelen, zodat iedereen die gebruik maakt van
bijvoorbeeld Wikipedia een goed overzicht krijgt van het prachtige
religieuze erfgoed van Brabant. Dat is goed gelukt, want er werden
maar liefst 590 foto’s ingezonden! De winnende foto is gemaakt door
Johan Bakker. Op de winnende foto is de Lambertuskerk in
Raamsdonk te zien. De jury was erg enthousiast over deze foto:
"Prachtige foto van een majestueus kerkgebouw in het landschap.
Mooie lichtval, mooie diepte door tak op de voorgrond." De organisatie
van Open Kerkendag is erg enthousiast en wil graag in 2019 een
nieuwe fotowedstrijd organiseren in samenwerking met Wikimedia
Nederland. Wil jij meehelpen in de organisatie? Mail dan naar Michelle
Boon.
Foto: Raamsdonk - Lambertuskerk, Johan Bakker, CC BY-SA 4.0
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Wikimania 2018

Wikimania is een jaarlijkse
conferentie voor actieve bewerkers
van wikiprojecten. Dit jaar vindt
Wikimania van 18-22 juli plaats in
Kaapstad. Wikimedia Nederland
verstrekt zoals elk jaar weer
reisbeurzen. Naast ervaren

#Astroschrijfweek

Wikimania-bezoekers wil WMNL dit
jaar ook graag twee Wikimedianen
steunen die nog nooit een Wikimania
hebben bezocht. Via dit
aanvraagformulier kun je met ingang
van 1 april a.s. een beurs aanvragen.
Let op, de sluitingsdatum voor het
indienen van een aanvraag is 23 april
9:30 uur. Misschien ten overvloede,
je hoeft geen lid te zijn van
Wikimedia Nederland om voor een
beurs in aanmerking te komen. Voor
aanvullende informatie, kun je mailen
naar info@wikimedia.nl
Foto: Wikimania 2018 Cape Town
Logo v2-L, Pbsouthwood, CC BY-SA
4.0

Als je altijd al wilde weten waarin de Helmi-stroom van de Aquariusstroom verschilt, kijk dan op Wikipedia. Want sinds kort bevat de
Nederlandse Wikipedia over beide onderwerpen een artikel. Deze
artikelen zijn geschreven tijdens de #Astroschrijfweek, waarin
bewerkers opgeroepen werden om artikelen rond het thema
astronomie te verbeteren. De #Astroschrijfweek werd georganiseerd in
samenwerking met NOVA, de Nederlandse Onderzoeksschool voor
Astronomie, die een paar kleine prijzen ter beschikking heeft gesteld.
Eén daarvan is gereserveerd voor bijdrages die zowel binnen het
thema astronomie vielen, als binnen het thema gendergap. In totaal
zijn meer dan 180 artikelen aangemaakt of uitgebreid. Een overzicht
hiervan kun je terugvinden op de projectpagina.

Ki Hadjar Dewantara bijeenkomst

Vakconferentie
Wetenschapscommunicatie
Op 16 april zullen enkele vrijwilligers
en medewerkers van Wikimedia
Nederland spreken tijdens de
jaarlijkse Vakconferentie
Wetenschapscommunicatie. Dit maal
is het thema van de conferentie
‘Vertrouwen in
wetenschapscommunicatie’. In deze
sessie komen sprekers aan het
woord die zich al jaren bewegen op
het snijvlak van Wikipedia en
wetenschap. Aan de orde komt hoe
Wikipedia de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de inhoud
waarborgt en welke middelen er
bestaan om de kwaliteit en
betrouwbaarheid van Wikipedia te
beoordelen. Daarnaast komen
wetenschappers aan het woord en
vertellen hoe zij Wikimedia-projecten
voor hun eigen onderzoek inzetten
en hoe zij de ‘door het publiek
geschreven’ encyclopedie
beoordelen.

Text and Data Mining Brochure

Eind 2017 is Wikimedia Nederland in samenwerking met Wikimedia
Indonesia gestart met het project Ki Hadjar Dewantara om voor de
correspondentie van Indonesisiche onderwijspionier Ki Hadjar
Dewantara in het Tamansiswa Dewantara Kirti Griya Museum een
transcriptie van de (Nederlandse) tekst te maken. Met als doel om
hierna een een vertaling te maken naar het Bahasa Indonesia. Wil jij
als historicus, handschriftkundige, paleograaf of wikisourcer meehelpen
met transcriberen? Schrijf je dan nu in voor gratis deelname aan een
bijeenkomst over dit project op maandag 23 april van 18.00 tot 21.00
op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht. Lees meer over
het Ki Hadjar Dewantara Project. Heb je hierna nog vragen over dit
project stuur dan een mailtje naar Michelle Boon.

Verdiepingsmiddagen Wikipedia bewerken

Ooit gehoord van tekst- en
datamining? Wanneer we toegang
hebben tot tekst of gegevens, kijken
we er naar, analyseren we het,
maken we aantekeningen en stellen
we nieuwe documenten op.
Tegenwoordig gebeurt dit digitaal.
Dat noemen we tekst- en datamining.
Het is geen activiteit die beperkt is tot
professionals, grote bedrijven en
onderzoeksorganisaties. Burgers,
startups en journalisten maken al
intens gebruik van deze technieken.
Zo gebruiken onderzoekers
bijvoorbeeld informatietechnologie
om nieuwe inzichten te verkrijgen en
nieuwe concepten te ontwikkelen uit
grote collecties gegevens en tekst.
Praktische voorbeelden zijn
biomedisch onderzoek van
gencombinaties, "verre lectuur" van
duizenden literaire werken of
taalkundig onderzoek. De Free
Knowledge Advocacy Group EU
vraagt met de ‘Text and Data Mining
Brochure’ bij beleidsmakers
aandacht voor het gebruik van teksten datamining.

Wikipedia goes Caribbean

Wanneer jij informatie mist op Wikipedia, of je ziet iets dat meer uitleg
nodig heeft, kun je zelf aan de slag. Maar hoe precies? Moet je
daarvoor een account aanmaken? En mag je zomaar teksten wijzigen
die iemand anders heeft geschreven? Hoe zit het precies met
bronvermeldingen, en hoe voeg je ze toe? Veel staat al beschreven in
de Handleiding Wikipedia. Op 26 mei en 9 juni gaan we hier graag met
jou dieper op in. Er worden presentaties gegeven over het bewerken
van Wikipedia en er is ruim tijd om onder begeleiding van ervaren
Wikipedia bewerkers te schrijven op Wikipedia. Deelname aan de
dagen is kosteloos. Wel vragen we je om je vooraf te verdiepen in de
handleiding en een artikel voor te bereiden. Mail naar Michelle Boon
wanneer je een seintje wilt ontvangen zodra de inschrijving is geopend.
Foto: Workshop Wikipedia -Fill the gender Gap, LaMèreVeille, CC BYSA 4.0

Auteur van 'Kronieken van Russische landhuizen'
geeft 260 unieke luchtfoto's vrij

De geschiedenis van Suriname en de
Nederlandse Cariben is op Wikipedia
helaas nog onvolledig beschreven:
graag willen we hier verandering in
brengen door een werkgroep op te
zetten die hier aandacht aan
besteedt. Voor deze werkgroep zijn
we op zoek naar mensen die kennis
hebben van en zich interesseren in
de ABC-eilanden en Suriname. Voel
jij je aangesproken? Kom dan dit
voorjaar naar de bijeenkomsten in
het Rijksmuseum, het Nationaal
Archief, het Wereldmuseum en het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde, en help mee om
meer informatie over de Surinaamse
en Caribische cultuur op Wikipedia te
krijgen. De eerste bijeenkomst vindt
plaats op 26 april in het
Wereldmuseum te Rotterdam. De
vervolgbijeenkomsten vinden telkens
op andere locaties plaats. Meer
informatie over het programma en
deelname.

EuropeanaTech 2018 conferentie

De Russische auteur Vadim Razumov heeft samen met de plaatselijke
Wikimedia-afdeling een 260-tal luchtfoto's onder een vrije licentie

Op 15 en 16 mei organiseert
Europeana in Rotterdam de
EuropeanaTech 2018 conferentie, en
het ziet er naar uit dat er een heel
aantal Wikidata-gerelateerde
presentaties zullen plaatsvinden
tijdens die twee dagen. Voorafgaand

gepubliceerd. De fotocollectie biedt een unieke kijk op landhuizen,
herenhuizen en ruïnes, die gebouwd werden vóór de Russische
Revolutie uitbrak. Razumov maakt hiervoor gebruik van een
quadrocopter (drone). Vadim Razumov besteedt veel tijd en aandacht
aan zijn fotoreeks, die sinds 2009 loopt en nog niet ten einde is.
Gemiddeld kost het hem zo'n 5 à 10 uur per huis, maar soms ook
meerdere dagen. "Het is een dure aangelegenheid, vergeet niet de
verplaatsingskosten om naar elke locatie te gaan en de gebruikte fotoapparatuur. Daar komt bij dat de afbeeldingen achteraf nog verwerkt
moet worden." Razumov heeft het er echter allemaal voor over:
"Architecturale fotografie is echt cool en opwindend". Meer informatie
over de vrijgegeven luchtfoto’s.
Foto: Vadimrazumov copter - Arkhangelskoe, Usadboved, CC BY-SA
4.0

aan de conferentie, op maandag 14
mei, organiseren Europeana en
Wikimedia een dag met gratis
diepgaande workshops rond
Wikidata en gestructureerde
gegevens op Wikimedia Commons
op het kantoor van van Europeana in
Den Haag (gebouw van de
Koninklijke Bibliotheek). Deze
workshops zijn met name geschikt
voor medewerkers van culturele
organisaties (GLAM's) die (meer)
willen leren over Wikidata en
gestructureerde gegevens op
Wikimedia Commons. Interesse?
Lees meer over deze
EuropeanaTech 2018 Wikidata
Workshop dag.

#WeMissTurkey
Kennisbijeenkomst erfgoed op
Wikimedia
Collecties delen met Wikimedia
betekent collecties delen met de
wereld. Dat komt omdat Wikipedia,
Wikimedia Commons en Wikidata
wereldwijd een miljoenenpubliek
hebben. Steeds meer
erfgoedinstellingen stellen daarom
hun digitale collecties via Wikimedia
beschikbaar voor hergebruik. Maar
waar moet je collectie aan voldoen?
Hoe zit het met auteursrechten? En
hoe upload je je collectie eigenlijk
naar Wikimedia? Daar gaan we op in
tijdens de Kennisbijeenkomst
Erfgoed op Wikimedia op dinsdag 24
april van 13:00 tot 17:00 uur op het
kantoor van Wikimedia Nederland te
Utrecht. Heb jij als
erfgoedprofessional (beleidsmaker,
collectiebeheerder, manager en
iedereen in de erfgoedsector die zich
met open data bezighoudt) interesse
om deel te nemen? Schrijf je dan nu
kosteloos in voor deze bijeenkomst.

Zien wij elkaar in april?
Wikipedia wordt nu al 10 maanden geblokkeerd in Turkije. Dit betekent
dat mensen in Turkije geen toegang hebben tot de gratis kennis van de
wereld en dat mensen over de hele wereld niet van Turkse burgers

5 april Wiki Cafe Tilburg
14 april Algemene

kunnen leren. Om het gesprek rond Wikipedia in Turkije nieuw leven in
te blazen, de publieke opinie te stimuleren en het deblokkeren van de
site te ondersteunen, is in maart op Wikipedia een social media push
van een week geintroduceerd. In tweets en Facebook posts wereldwijd
kwam dan ook veelvuldig de hashtag #WeMissTurkey voorbij.

WikiVrouwen Tech Storm - inschrijving geopend

Binnenkort is het zover. Van 10-12 mei organiseert Wikimedia
Nederland de eerste WikiVrouwen Tech Storm en we zijn hiervoor te
gast bij de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. De WikiVrouwen
Tech Storm is een evenement waarin vrouwen samen werken aan de
techniek achter Wikipedia - de Wikimedia projecten en de Mediawiki
software waar deze projecten op draaien. Ben jij vanuit je studie of
beroep bezig met programmeren/coderen, en wil je meer weten over
de techniek achter de Wikimedia projecten? Of ben jij al actief in
Wikimedia projecten zoals Wikipedia, Wikimedia Commons of
Wikidata, en wil je je verdiepen in de software en botjes achter die
projecten? Lees dan verder op de projectpagina en schrijf je in voor de
WikiVrouwen Tech Storm!
Foto: Women-tech-storm-logo-color, Hay Kranen, CC BY 4.0
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ledenvergadering
20 april WikiVrijdag
23 Ki Hadjar Dewantara
bijeenkomst
24 april kennisbijeenkomst
‘Erfgoed op Wikimedia’
26 april Wikipedia goes
Caribbean
28 april Gendergap
WikiZaterdag #4
30 april Wikikring Twente
Gendergap

