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Zoals min.Grapperhaus op 30mrt zei mbt verruiming lockdown maatregelen. Overigens ook in De Nieuwe
Taalgids. Jaargang 62(1969)

De plaag van het Covid-19 virus begint te minderen en de ‘lockdown’
wordt (langzaam?)
afgebouwd. De terrassen
mochten Pinkstermaandag
weer open (om 12 uur) en dat
gebeurde dan ook exact op
het middaguur. Terrassen,
niks nieuws, zie het
Rotterdamsch nieuwsblad
van 1901.
Acht jaar later vonden de Amerikanen ‘Vaderdag uit. Het duurde tot 1937
voor Vaderdag in Nederland landde. Dat is dus al drie generaties dat
Vaderdag op 21 juni in Nederland wordt gevierd, bij jullie ook?
In de Betuwe is juni de maand van de kersen. Men neemt aan dat de
Romeinen deze hebben meegebracht naar onze streken. Er zou dus een
aardige stamboom kunnen worden opgezet over de kers, een soort
kersenboom dus. Net als bij de mens is oorspongsonderzoek populair en
men heeft dus de oervader en oermoeder van de (zoete)kers gevonden
en dat is een trio’tje: de Prunus soorten Mentosa, Japonica en
Glandulosa. Deze kwamen niet uit Africa, als homo sapiens, maar uit
Azië. Daarnaast is er nog de zure kers of te wel de ‘kriek’ en daar maken
de Belgen dan weer bier van, zodat we weer terug zijn op het terras (mits
de zon schijnt).

Programma najaar 2020
Het StamboomCafé is in september weer actueel. Over de lezingen gaan
we later meer informatie geven. We hopen dan ook weer iemand binnen
het bestuur te hebben die de organisatie hiervan gaat verzorgen, voorals
nog doet de huidige bezetting dat. Belangstelling om te helpen in het
bestuur? Kijk hieronder.

Bestuurder/ster gezocht!
Annelies is gestopt als bestuurslid, en we
hebben nog geen aanmelding van een
vervanger/ster ontvangen. Daarmee hebben we
in het bestuur een lege stoel. We willen jou
echt graag die stoel geven. Meldt je nu aan
dan kunnen we je wegwijs maken voor dat
het najaars-programma begint.

NieuwNieuwsNGV!
De nieuwe krant van de NGV al gezien? Kijk
hier eens.

Aqua Vitae 2007, ook toen al
interessant!

Aqua Vitae kopij.
Wat vind u van de lezingen, die wij voor jullie (onze leden) organiseren?
Wie wil daar over schrijven in een volgende editie van Aqua Vitae? Of
over een boek waarin een bijzondere familierelatie wordt geschreven.
Maar ook een A4tje over uw favoriete of speciale voorouder is vaak
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 van Maja
achterin AV.

Nieuws van de archieven
De archieven beginnen te ontwaken
uit de Corona slaap, dwz studiezalen
voor fysiek bezoek weer

mondjesmaat open. Op bezoek willen is meestal aanmelden, reserveren
en vooraf opgeven wat men wil inzien. Kortom voorbereid op stap gaan.
Kom je met openbaar vervoer zorg dan dat je een mondkapje
beschikbaar hebt.
Bij het RAR in Tiel zijn enkele particuliere archieven voor onderzoek
beschikbaar gekomen.
Het Utrechts Archief viert met de dag dat Utrecht 898jaar geleden
stadsrechten kreeg de beschikbaar stelling online van het Middeleeuwse
Stadsarchief met o.a. lijsten met namen van vroegere inwoners.
Bij het BHIC in Den Bosch zijn nu 440.000 memories van Successie
digitaal doorzoekbaar en daarnaast zijn er verschillende nieuwe bronnen
online.

Nog meer interessante informatie? Kijk dan op onze
facebook en twitter sites.

Zoals dit bericht op de facebook site van de afdeling, over de 6000
Nederlandstalige kranten uit de 17e eeuw en een deel van de Tweede
Wereldoorlogskranten die bij Delpher doorzoekbaar zijn gemaakt.
Vrijwilligers hebben de afgelopen vijf jaar de krantenartikelen handmatig
overgetikt en daarna het resultaat nog eens gecorrigeerd.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje aan
secretaris-BET at ngv.nl

