Zeeuws Archief: 'n Zee van Tijd december 2017

IS DEZE MAIL MOEILIJK LEESBAAR? KLIK VOOR DE WEBVERSIE

NIEUWS VAN HET
ZEEUWS ARCHIEF
DECEMBER 2017

Toerisme à la Torbijn
Jacob Torbijn (18921962) richtte
omstreeks 1911 de firma J.
Torbijn Jr op, een winkel in
papier en schrijfwaren. In 1919
adverteerde hij voor het eerst met
zijn ansichtkaarten. De foto’s voor

Werken bij het
Zeeuws Archief
Vanwege uitbreiding van
werkzaamheden is het Zeeuws
Archief op zoek naar een
inspecteur en een coördinator
Zeeuws eDepot. Heb je
belangstelling voor duurzaam
digitaal archiefbeheer en wil
je graag ons team komen
versterken, bekijk dan de
vacatures op onze website.

deze ansichten maakte hij zelf.
Terwijl zijn vrouw Maria Cornelia
Quist (18901986) voor de winkel
in de Ganzepoortstraat te Goes
zorgde, reisde Jacob Torbijn naar
klanten in Zeeland en West
Brabant. Onderweg maakte hij
foto’s voor de ansichtkaarten.

Directie en medewerkers van het
Zeeuws Archief wensen je
prettige feestdagen en een
voorspoedig 2018. (foto: Zelandia
Illustrata ZIP06618)

Het was een klus, maar dankzij
de vele handen van vele
vrijwilligers zijn de
bevolkingsregisters van
Walcheren over de periode 1812
1900 nu voor iedereen online
toegankelijk en te raadplegen via
de personendatabase Zeeuwen
Gezocht.
Lees meer

Agenda 2018

Lees meer

Feestdagen

Historische
bevolkingsregisters
Walcheren online

De omvangrijke collectie foto’s en
prentbriefkaarten uit het foto
archief van de firma J. Torbijn uit
Goes is in 2015 aan het Zeeuws
Archief in bewaring gegeven door
mevrouw Den HerderTorbijn,
kleindochter van Jacob Torbijn.
Het Zeeuws Archief heeft de bijna
6.500 foto’s en prentbriefkaarten
geïnventariseerd, gedigitaliseerd
en online toegankelijk gemaakt.
Lees meer

* Slim online zoeken naar je
voorouders  cursus 19 januari
* Mijn digitale leven op orde 
cursus 3 februari
* Paleografie voor gevorderden 
cursus 15 januari t/m 12 februari
* Mijn erfgoed  cursus archieven
9 maart
* Het restauratieatelier 
een kijkje achter de schermen 10
april
* 'Middelburg en geluk'  expositie
t/m 3 februari
* 'Middelburg 800 jaar
stadsrechten'  expositie t/m 3
februari

Lees meer
Lees meer
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