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In januari is in Assen de dag van de 

Drentse Familiegeschiedenis. 

Het thema is ‘Arm en Rijk’ en de dag wordt gehouden in het Drents 

Archief op 25 januari van 11 tot 4. De toegang is natuurlijk gratis. 

In Tiel houden we in 2020 ons eerste StamboomCafé op 10 en de 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI3NSwwLDAsMCwwLDFd


eerste lezing op 21 januari. Meer informatie hieronder en in het 

komende nummer van Aqua Vitae. 

Het bestuur van onze afdeling hoopt dat 2020 het voor alle leden een 

gezond en vruchtbaar onderzoeksjaar mag worden.  
 

  

 
 

  

Voorjaar 2020 

Hieronder onze voorjaarsdata; 

StamboomCafé.  
 

Lezing  
 

10 januari  
 

21 januari  
 

14 februari  
 

18 februari  
 

13 maart  
 

17 maart  
 

3 april  
 

21 april  

Vooraf gegaan door ALV  
 

8 mei  
 

–  
 

 

 
 

Januari 

Onze afdeling begint in het nieuwe jaar weer te draaien, met een 

nieuwe Aqua Vitae, een StamboomCafé en een lezing. En de 

vereniging vraagt natuurlijk uw jaarlijkse steun in de vorm van een jaar 

contributie.  

Iedereen, ook uw buren en vrienden, zijn welkom op onze lezingen en 

bij het StamboomCafé. Vraag ze gerust een keer mee.  

De lezing in januari is een uitgebreide versie van de presentatie van 

Cynthia McLeod-Ferrier over Surinaamse bronnen voor 

familieonderzoek.  

Kijk voor details in de komende Aqua Vitae.  
 



 
 

  

StamboomCafé 13 dec. in het RAR in Tiel 

Voor iedereen die een stamboom wil beginnen, hulp of advies nodig 

heeft of gezellig wil bijkletsen is welkom. Er zijn ervaren leden van de 

afd.Betuwe aanwezig om u van goede raad te voorzien.  

Breng ook uw buur of vriend mee om uw hobby uit te dragen.  
 

  

 
 

Aqua Vitae digitaal 

Om onze landelijke zaken lopende te houden, met de huidige kwaliteit 

moet er ergens gesneden worden. Het aantal leden neemt nog steeds 

af en daarmee ook de binnenkomende financiën. Door alle 

afdelingsbladen digitaal te gaan versturen is er landelijk een flinke 

bezuinigingsslag te maken.  

Het tweede nummer in 2020 willen we daarom aan iedereen, die een 

e-mail adres heeft opgegeven, digitaal toesturen. We besparen 

daarmee op druk- en vooral op bezorgkosten. PostNL is weer 

monopolist geworden in Nederland (door Sand op te kopen) en de 

tarieven gaan weer omhoog. We zullen een beperkt aantal AV’s laten 

drukken en die op de lezing ter beschikking stellen aan 

geïnteresseerden.  
 

 
 

  

Nieuws van de archieven 

Woensdag 1 januari in Deventer: Bij Historisch Centrum Overijssel 

wordt nieuwe informatie, totaal meer dan 75 archiefblokken, per 1 

januari 2020 openbaar en (digitaal) beschikbaar voor publiek.  

Op donderdag 2 januari is het bij het Nationaal Archief 



‘Openbaarheidsdag’. Net als voorgaande jaren worden duizenden 

archiefstukken openbaar, die nog niet eerder in te zien waren, of 

alleen onder voorwaarden.  

Lees meer .  

Ook in Leiden is er nieuwe informatie beschikbaar. Lees meer.  

En in Nijmegen  
 

 
 

  

Nog meer interessante informatie?  

Kijk dan op onze facebook en twitter sites of die van de NGV.  
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