WCN 2017, Schrijfweken Gelderland, laatste dagen Wiki Loves Monuments en nog veel meer...
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.
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De Wikimedia Conferentie Nederland (WCN) is op zaterdag 4
november bij Meeting Plaza in Utrecht. Het programma is nog in
wording maar de eerste lijnen zijn bekend. In de vorige
nieuwsbrief vertelden we al dat James Heilman zal spreken
tijdens de WCN. 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. Heilman is initiator van het Wikiproject
Med én lid van het bestuur van de Wikimedia Foundation.
Maar er is natuurlijk meer te doen tijdens de conferentie. De
WCN bestaat uit 3 tracks. Eén van deze tracks gaat over
Wikimedia-samenwerkingen met GLAMs (culturele instellingen)
en educatieve partners. Een tweede track is “facts matter".
Wikipedia staat bekend als een baken van op feiten gebaseerde
kennis. Maar het fake news in de wereld dreigt via de media ook
Wikipedia te bereiken….
Het totaalprogramma bevat een brede waaier van presentaties
van actuele projecten op Wikipedia, Wikimedia
Commons en Wikidata. Ook technische ontwikkelingen en
onderzoek naar de waarde en impact van open data en
samenwerking met de Wikimediaplatforms komen aan bod.
De WCN wordt afgesloten door Grof Geschud. Het duo Grof
Geschud bestaat uit Lander Severins en Myrthe van Velden,
vierde-jaars-studenten aan de Koningstheateracademie te 'sHertogenbosch. Voor de WCN maken ze een afsluitende
voorstelling. Over hun soort cabaret zeggen ze: "Het publiek
moet zichzelf erin herkennen, het moet schuren, doen lachen,
raken ... Ja er moet iets loskomen."

Schrijfweken Gelderland

In samenwerking met Erfgoed
Gelderland organiseren
vrijwilligers van Wikipedia van 2
tot en met 15 oktober 2017
een schrijfweek over Gelderland.
Wikipedia staat dan in het teken
staat van Gelderse onderwerpen
in de breedste zin van het woord.
Gedurende twee weken schrijven
vrijwilligers in Nederland en
Vlaanderen over Gelderland.
Iedereen kan meedoen door te
schrijven over onderwerpen met
betrekking tot Gelderland. Lees

Deelnemen aan de conferentie? Kaarten zijn verkrijgbaar via
de website.
Foto: WCN2016, Kees-Jan Bakker, CC-BY-SA 4.0

meer over hoe je kunt deelnemen
op de projectpagina op
Wikipedia.
Foto: Arnhem-Elden, monumentaal
woonhuis, Michielverbeek, CC-BY-SA 4.0

Bijzondere luchtfoto’s van Nederland
Terugblik ALV 23 september

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft
1142 luchtfoto’s gedoneerd aan Wikimedia Commons. De foto’s
zijn gemaakt door de Technische Dienst Luchtvaartafdeeling in
de periode 1920-1940.
De foto’s zijn vooral interessant vanuit een historisch perspectief
- ze laten zien hoeveel er veranderd is in de afgelopen 80 jaar.
Zo bevat de collectie foto’s van het eiland Urk, van het
verdwenen Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam en van de oude
binnenstad van Rotterdam.
Foto: Nimh-beeldbank.defensie.nl object 2011-0515, Nederlands Instituut voor
Militaire Historie/Wikimedia Commons., CC-BY-SA 4.0

Laatste dagen voor Wiki Loves Monuments 2017

Tijdens de algemene
ledenvergadering van Wikimedia
Nederland op 23 september
stonden onder andere begroting
en jaarplan 2018 en het
vaststellen van de contributie
voor 2018 op de agenda. Alle
door het bestuur ingebrachte
voorstellen zijn door de leden met
ruime meerderheid van de
stemmen goedgekeurd. Ook was
er een discussie over de
strategische richting van de
Wikimedia beweging, waarvoor
de gehele internationale
beweging input heeft kunnen
leveren. In oktober zal aan de
chapters, waaronder Wikimedia
Nederland, om endorsement
worden gevraagd, een
'goedkeuring' voor de ingeslagen
weg. De leden krijgen de kans
om hierover (online) hun mening
te geven, waarop het bestuur een
beslissing zal nemen.
Foto: Algemene Ledenvergadering
Wikimedia Nederland op 23 september
2017, DDJJ, CC-BY-SA 4.0
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Bijdragen aan Wikipedia of één
van de andere Wikimediaprojecten is niet alleen maar

Wiki Loves Monuments, de fotowedstrijd waarmee we trachten
van alle monumenten in Nederland een foto op Wikimedia
Commons te krijgen, is bijna afgelopen. Inzenden van foto’s kan
nog tot en met 30 september. Dus heb je eerder al mooie foto’s
van monumenten gemaakt, upload ze dan snel om kans te
maken op leuke prijzen. Of maak nog snel die foto van dat
monument bij jou in de buurt waarvan nog geen foto op
Wikimedia Commons te vinden is.
Ook foto’s van monumenten in het Nederlands Caribisch gebied
zijn dit jaar onderdeel van Wiki Loves Monuments. Je leest
meer over de te fotograferen monumenten én de
bijbehorende prijzen op de speciale projectpagina over Wiki
Loves Monuments in the Dutch Caribbean.
Foto: Dudok Hilversum Raadhuis Binnentuin Spiegelbeeld, E.V.Chochanova,
CC-BY-SA 4.0

Gendergap activiteiten najaar

Dit najaar is er weer een aantal activiteiten rondom het
gendergap project, waarbij we eraan werken om vrouwen op
Wikipedia en de zusterprojecten op de kaart te zetten. Maandag
2 oktober start de Wikikring in Twente, die dit jaar in het teken
van gendergap staat. Op 14 oktober is het Gendergap
WikiZaterdag op kantoor van Wikimedia in Utrecht en op vrijdag
20 oktober is het weer Wikivrijdag bij Atria in Amsterdam.
Je bent van harte uitgenodigd om bovengenoemde
bijeenkomsten bij te wonen. Ben je in oktober verhinderd? Kijk
dan in onze agenda voor de volgende data. Heb je tussentijds
vragen? Je kunt de gendergap werkgroep ook op Facebook
bereiken. Er is een publieke groep, waar je op de hoogte wordt
gehouden met allerlei weetjes. Daarnaast is er een besloten
Facebookgroep, waar alleen de leden kunnen lezen en ook zelf
berichten plaatsen.
Foto: Gathering of the gender gap working group of Dutch-language Wikipedia
at the library of Atria, Amsterdam, Sandra Fauconnier, CC-BY-SA 4.0

handwerk. In de loop der jaren
zijn tools ontwikkeld om het werk
van de Wikipediaan te verlichten.
Tijd voor tools belicht iedere
maand een ander hulpmiddel;
misschien zit er wel iets bij dat je
nog niet kende maar waar je altijd
al op zat te wachten! Ook een
tool onder de aandacht brengen?
Stuur dan een email naar
info@wikimedia.nl.
De inhoud van een Wikipediaartikel behoort verifieerbaar te
zijn. Daarom bevat een goed
artikel een literatuurlijst met de
boeken en artikelen die tijdens
het schrijven gebruikt zijn. Maar
helaas is niet iedere bron voor
iedereen toegankelijk. Veel
(wetenschappelijke) artikelen
zitten achter een zogenaamde
betaalmuur. Wil je zo’n artikel
toch raadplegen, dan kun je nu
de tool Unpaywall gebruiken.
Daarmee zie je of het artikel
ergens anders wel legaal vrij
toegankelijk is. De tool doorzoekt
daartoe automatisch repositories
van universiteiten en andere
databases op basis van de DOI
van het artikel. Unpaywall is een
browser-extensie voor Chrome
en Firefox. Het is ontwikkeld door
de non-profit organisatie
Impactstory. Unpaywall kan hier
gedownload worden.

Winnaar themaweken
Natuurgebieden en Bioreservaten
bekend

Om de informatie in tekst, beeld
én geluid rond natuur op
Wikipedia en andere Wikiprojecten te verbeteren
organiseerde de projectgroep

Foto van de dag op Wikimedia Commons

Deze foto is vandaag foto van de dag op Wikimedia Commons:
Mannelijke zwartkopwever (Ploceus melanocephalus) tijdens het vlechten van
het nest, Charlesjsharp, CC-BY-SA 4.0

Natuur van 14-27 augustus een
dubbele themaweek rond
natuurgebieden en bioreservaten.
Deelnemers verrijkten Wikipedia
met artikelen, foto’s, filmpjes of
geluidsfragmenten over of uit
natuurgebieden en bioreservaten.
Wie dat het beste en het meeste
deed maakte kans op een
toepasselijke prijs: een eigen
boom die door
Natuurmonumenten in een
Nederlands bos zal worden
geplant.
Er werd uitgebreid geschreven en
toegevoegd en dit resulteerde in
ruim twintig artikelen of
aanvullingen. Het beperkte zich
niet tot de natuur in Nederland.
Er werd zelfs een aantal artikelen
toegevoegd over de prachtige
natuur in Nieuw-Zeeland.
Uiteindelijk
werd SvenDK uitgeroepen tot
winnaar. Hij heeft zich o.a. gericht
op de natuur in België,
voornamelijk rond Brussel.
Daarnaast zijn zijn artikelen
voorzien van duidelijke
bronvermelding. Van harte
gefeliciteerd SvenDK met dit
cadeau voor de natuur.
Foto: Coulissenlandschap in Eerder
Achterbroek bij Ommen, K.vliet, CC-BYSA 4.0
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