
  

Op de meest onverwachte momenten doen zich 
gelegenheden voor om iets te schrijven over hoe 
het vroeger was. Bijvoorbeeld bij het vijftigjarig 
jubileum van het garagebedrijf van uw neef 
of ter ere van de vertrekkende dirigent bij de 
muziekvereniging. Vaak is het leuk om uit te 
zoeken hoe het er vroeger toen het allemaal 
begon, precies aan toeging. Een artikel schrijven 
voor Um Zellem is niet heel anders. Het gaat 
tegenwoordig gemakkelijker dan vroeger. Veel 
informatie is gewoon te achterhalen vanachter 
een laptop. Je moet natuurlijk wel weten waar - 
en ook hoe - je zoeken moet. 

Vanuit de redactie van Um Zellem en 
ondersteund door Oudheidkundige Vereniging 
Salehem, hebben we het plan opgevat een 
praktische cursus op te zetten over het 
schrijven van een goed artikel en vooral hoe 
je je weg kunt vinden in de belangrijkste 
informatiebronnen. Deskundigen van onder 
meer het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
(ECAL) en van de Koninklijke Bibliotheek (de 
ontwikkelaars van Delpher, de website waar 
je al die oude gedigitaliseerde kranten vindt) 
zullen hun kennis en tips met ons delen. We 
gaan natuurlijk ook zelf aan de slag. Hoe sla 
je gemakkelijk je gevonden verwijzingen op? 
Welke handigheidjes in Word moet je kennen? 
Wat zijn veel voorkomende schrijfproblemen en 
hoe voorkom je ze? Het is vooral een praktische 
cursus. We hopen natuurlijk dat de resultaten 
van al dit gezoek en soms ‘geploeter’ op schrift 
kunnen worden gezet en uiteindelijk in Um 
Zellem kunnen worden gepubliceerd. Maar dat is 
niet het belangrijkste doel. Handigheid, plezier 
en (hernieuwd) enthousiasme ontwikkelen voor 
wat een heel mooie hobby kan zijn.

De cursus wordt gehouden op vier 
vrijdagochtenden en wel op 31 maart, 14 april, 
28 april en 12 mei op de Daele van museum 
Smedekinck, Pluimersdijk 5 in Zelhem. Vanaf 
09.45 uur is de deur open, aanvang 10.00 uur en 
we sluiten af om uiterlijk 12.15 uur. De kosten 
bedragen ¤30,= voor leden van Oudheidkundige 
Vereniging Salehem en haar zusterverenigingen, 
niet-leden betalen ¤45,= voor de vier 
bijeenkomsten, inclusief koffie/thee. Een laptop 
is onmisbaar, want het gaat om zoeken en 
schrijven. Niet alleen luisteren. Het minimum 
aantal deelnemers is vijf en maximaal vijftien 
deelnemers. Geef u daarom snel op, want vol = 
vol. Heeft u vragen? Organisatoren Bas Andeweg 
(06 110 679 38) en Jan Oonk (06 576 581 33) 
lichten graag de plannen toe. We zien uw 
aanmelding graag tegemoet vóór 20 maart a.s. 
op e-mailadres: secretariaat@salehem.nl.
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31 MAART, 14 APRIL,  
28 APRIL EN 12 MEI 2023

MUSEUM SMEDEKINCK

Aanmelden via secretariaat@salehem.nl


