Nieuwsbrief
februari 2020
Afdeling Betuwe.

In januari is zijn we een nieuw jaar begonnen met
een duo lezing.
Cynthia McLeod-Ferrier kwam vertellen over de praktijk van genealogie
in Suriname en beperkingen in de vrouwelijke lijn. Na de pauze gaf Hans
Meurs gedetailleerde informatie over de huidige stand van zaken. Meer
informatie op onze afdelingspagina van de NGVsite. Daar kan ook de
presentatie van Hans worden geopend.

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

–

Lezing februari in het RAR in Tiel
dinsdag 18 feb.: Werken met het genealogische programma Pro-Gen
Spreker: Johan Mulderij; vragen e-mail: mulderij@pro-gen.nl
Mensen die hun stamboom uitpluizen komen op een bepaald moment in
bezit van veel gegevens. Werden die vroeger in schoenendozen of
ordners bewaard, sinds jaar en dag zijn er diverse computerprogramma’s
beschikbaar waarmee die gegevens beter zijn te ordenen en op die
manier sneller toegankelijk zijn.
Ook Pro-Gen biedt die mogelijkheid. Van het eenvoudig invoeren van
gegevens via een zogenaamd relatieschema als een complete uitvoer van
eenvoudige lijsten tot fraaie cirkelvormige stamboomoverzichten. Met
het programma kan men zelfs een website maken. Het is vooral de
aanpasbaarheid die de vele gebruikers op prijs stellen. Het toevoegen of
aanpassen van allerlei zaken waaronder selectievoorwaarden of het
wijzigen van de database behoren tot de vele mogelijkheden die het
programma te bieden heeft. Via de website van Pro-Gen www.pro-gen.nl
is een demo-versie van het programma te downloaden.

StamboomCafé 14 feb. 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 een

buur of vriend mee, zodat ze beter gaan begrijpen waarom u verslaafd
bent geworden. Misschien kunnen wij ze een beetje op weg helpen.

Aqua Vitae kopij.
Hoe tevreden bent u met uw genealogie programma? Laat eens horen
hoe uw programma beter zou kunnen worden? Een A4’tje is voldoende
uw suggesties vorm te geven. Graag met een plaatje er bij om e.e.a. te
verduidelijken.
Maar net zo’n tekst over uw favoriete/speciale voorouder is natuurlijk ook
interessant voor andere lezers. Als hij/zij ‘recent’ is, mag er natuurlijk ook
een foto bij. Bedenk wel dat de erven van de fotograaf 70jr auteursrecht
houdt op zijn foto’s, na zijn overlijden. Stuur de kopij naar Maja Westhoff
onze ster aan het Aqua Vitae firmament. Mailadres achterin AV.

Nieuws van de archieven
Bij het RAR in Tiel is het Rechtelijk archief van het Graafschap Culemborg
(1440-1811) ontsloten. Meer informatie hier. Ook bij het RAR is gefilmd
voor de serie ‘Hoog water’ van BNNVara. Deze loopt van 5 tot 26 feb op
NPO2. Meer lezen hier en hier.
Bij alle archieven zijn in januari nieuwe zaken ontsloten (ivm die 50/75/100
jaar cyclus), maar ook zijn sommige archieven openbaar geworden waar
een ander slot (geheimhouding) op zat. Zaak dus om wat in de recente
zaken van je stamboom te gaan wroeten.

Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze facebook en twitter
sites.
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
https://twitter.com/NGV_BET

of die van de NGV: https://www.facebook.com/genealogie.ngv/

