Nieuwsbrief
april 2020
Afdeling Betuwe.

April is de bolletjes maand geworden. Nare
verrassing na de bloemetjes van maart.
Na de lezing van februari sloeg het weer om en werd het binnenblijven.
Behalve de pollen (door het mooie weer) zaten er in eens ook andere
kleine bolletjes in de lucht. Vooral in de nabijheid van andere personen. In
maart geen stamboomcafé en geen lezing, zelfs geen archief meer open.
Nu zijn de hedendaagse genealogen wel gewend om thuis te werken,
maar hieraan zit nu toch een macaber kantje. Toch maar wel even doen,
want het merendeel van onze leden zit in de zogenaamde risicogroep en
we hebben echt geen behoefte toe te treden tot onderdeel van iemand
anders zijn genealogie.
Ook in april zijn blijven we voorlopig in vrijwillige isolatie. Samenkomsten
met drie en meer personen mag niet en lezingen of stamboomcafé met

één op één zijn niet zo inspirerend. Laat staan dat we dit moeten gaan
doen op een bankje in het park of bij de Waal. Het archief blijft tenslotte
gesloten.
Blijf dus door de scans worstelen en mail zonodig iemand voor overleg of
hulp. Ik kan zonodig wel voor een e-mail adres zorgen om contact te
leggen ( ngvbetuweATgmail.com).

Programma voorjaar 2020
Het StamboomCafé van 10 april is nog NIET mogelijk. Dat van 8mei staat
ook nog in de planning. Mocht het Regionaal Archief Rivierenland weer
geopend zijn dan zullen we ons best doen de bemensing te organiseren.
Het archief moet in dat geval wel open zijn. Wilt u komen, check dan
eerst even het archief 0344 612 230.
De vervallen lezingavond van 21 april betekent ook dat er geen ALV in
april plaats vindt. Wanneer wel hoort u nog.

Bestuurder/ster gezocht!
Annelies gaat er mee stoppen en
daarmee hebben we in het bestuur
geen persoon meer die zorgt dat er
mooie, interessante, uitdagende
lezingen worden gegeven. En dat
willen we graag zeven keer per jaar
organiseren voor een ieder die wil
komen. We zoeken dus naar jou, die
bereid is om – zonodig met hulp van de
rest van het bestuur – voor het najaar We gunnen JOU deze mooie job.
en daarna die sprekers uit te nodigen. Daarnaast twee keer per jaar met
de rest van het bestuur overleggen hoe we de afdeling Betuwe laten
reilen en zeilen. Niet dringen svp, maar stuur even een berichtje aan mij
via mail (ngvBetuweATgmail.com) dat je die lezingen graag wil gaan
regelen voor de andere leden van onze afdeling. We willen jou echt graag

die gelegenheid geven. Je zult merken dat dit misschien wel de leukste
job is binnen ons bestuur.

Ledenwerf actie.
Onze oude-nieuwe website wordt langzamerhand weer een beetje
toegankelijk. In verband met thuiswerken (corona) kan tot 1 mei ook door
niet-leden in onze bronnen worden gesnuffeld. Wilt u daarvan uw
kennissen en familie op de hoogte brengen. Tenslotte is genealogie de
mooiste hobby in en buiten Corona-tijd. Dit is de link en hieronder de
zoekpagina te vinden door op ‘bronnen’ te klikken.

Aqua Vitae kopij.
Wat vind u van de lezingen, die
wij voor onze leden organiseren.
Wie wil daar over schrijven in de
volgende editie van Aqua Vitae?

Of over een boek waarin een bijzondere familierelatie wordt geschreven.
Maar ook een A4tje over uw favoriete/speciale voorouder is natuurlijk
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
houden 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
De archieven zijn allemaal in de Corona modus gegaan, dwz studiezalen
voor fysiek bezoek gesloten en de meeste medewerkers zijn thuiswerkers
geworden. Scanning ‘on demand’ is daarom vaak niet mogelijk.
Wel zijn een aantal archieven via de ‘chat’ functie benaderbaar. In
principe duurt deze situatie tot 28 april, maar let even op de meldingen
van 21 april, omdat dan bekend wordt of er een verlenging in zit.

Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze facebook en twitter
sites.
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
Zoals dit bericht over de komende serie 'Verborgen Verleden'

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

