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   Afdeling Betuwe.

December
Is de maand van de heilige Sint Nicolaas en
de geboorte van Jezus.

Maar natuurlijk ook de kortste dag op het
noordelijk halfrond op 21 december. En straks
op 31 december een knalloos (echt waar?)
Oudjaar.
In ieder geval een gedenkwaardige maand
waarin de feestdagen zomaar weer een derde
Coronagolf in het nieuwe jaar zou kunnen
veroorzaken. Opschieten dus met die
vaccinatie anders blijft het golven

December in het getijdenboek van de 
Meesters van Zweder van Culemborg



Wensen
In december, en dan vooral in de
laatste weken, worden we
overspoeld met (goede) wensen.
Om die drukte voor te zijn willen
we als bestuur van de afdeling
Betuwe onze wensen aan het begin
van deze maand aan alle leden van onze afdeling over brengen. We willen
iedereen danken voor het vertrouwen in ons en we hopen volgend jaar 
weer een ‘normaal’ programma te kunnen bieden. Geniet van de 
komende feestdagen en leg dit speciale jaar vast in het familiearchief. 
Hopelijk was het voor eens en altijd en nooit weer.
Let ook op de facebook pagina van onze afdeling voor de laatste 
nieuwtjes en check ook ngv.nl voor de laatste ontwikkelingen mbt de 
opbouw van onze nieuwe landelijke website. Ondertussen werken wij 
stug door aan een komende attractieve afdelingswebsite om het 
onderlinge contact te verbeteren

Lezingen
In september hebben we de eerste lezing in Coronatijd gerealiseerd. 
Misschien moeten we dat in januari nog eens doen, dat melden we in de 
volgende nieuwsbrief. Maar in februari is iedereen natuurlijk al lang en 
breed gevaccineerd en kunnen we terug naar het oude normaal (of te 
wel: droom lekker verder).

StamboomCafé
Zodra we vertrouwen hebben in de mogelijkheid een veilig Café te 
kunnen organiseren gaan we dat zeker doen. Tot die tijd: stel je vragen 
daarom aan secretaris-BET@ngv.nl, dan zorgt die er voor dat er contact 
met je wordt opgenomen. Dat geldt natuurlijk ook voor de buren of een 
kennis, met wie je je onderzoekgegevens bespreekt. Ondertussen 
werken we aan een digitale oplossing en die is dichterbij dan je misschien
verwacht.

mailto:secretaris-BET@ngv.nl


Hulp Hoofdbestuur gevonden en toch verder 
gezocht!
Fijn dat jullie hebben nagedacht over het deelnemen aan het 
Hoofdbestuur. Onze landelijke voorzitter heeft de nodige aanmeldingen 
gehad en die mensen worden uitgenodigd een poosje mee te lopen om 
te zien of hun ideeën om de NGV weer te laten groeien, ook werken.
Maar er zijn nog wat functies te vervullen, hieronder een lijstje. Zit er wat 
voor je bij neem dan contact op met Jos Taalman, onze voorzitter via 
voorzitter@ngv.nl.

En ook nog:

Jos zit op je melding te wachten, laat hem niet langer wachten. 

Nieuwe website NGV afd.Betuwe
Graag vernemen we DEZE MAAND van onze leden wat zij graag in die 
eigen Betuwe pagina’s zouden willen zien opgenomen. Kom dus maar 
met jullie vragen en suggesties naar secretaris-BET@ngv.nl. We kunnen 
dan alvast ons voorbereiden op wat komen gaat en misschien al zaken 
klaarzetten.
TOT HOORS.

mailto:secretaris-BET@ngv.nl
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NieuwNieuwsNGV!

Kijk regelmatig op onze algemene NGV nieuwssite voor deze en andere 
nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld dat de WikiTree gemeenschap de 
25miljoen profielen heeft overschreden.

Aqua Vitae kopij.
 Maja Westhoff , onze redactrice, heeft nog plaats voor kopij in de 
volgende AV. Stuur je verhaal snel op, dan kan het nog mee in het 
volgende nummer. Stuur maar naar secretaris-Bet@ngv.nl

Niet langer wachten nu, we horen graag wat er leeft onder onze leden. 
We kunnen elkaar even niet fysiek ontmoeten en moeten het dus hebben
van onze verhalen. Kom op dus met die verhalen, daar kunnen we andere
leden een plezier mee doen.



Agenda

* Check regelmatig onze
eigen NGV agenda

Nieuws van de archieven

Nijmeegs Archief: Bibliotheek aanwinsten.
In de afgelopen maanden zijn er interessante nieuwe boeken verschenen over Nijmegen en 
omgeving. Ze zijn opgenomen in onze uitgebreide bibliotheekcollectie. U kunt ze in de studiezaal 
van ons archief inzien. 

Reg.Archief Tiel
Door de  fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, die West Betuwe tot gevolg had, zijn de
archieven van  de verschillende plaatsen verhuisd van Gorkum naar Tiel. Inmiddels is in 2020 het 
aantal ingevoerde persoonsnamen uit het bevolkingsregister van Lingewaal gegroeid van bijna 
7.000 naar bijna 41.000. Er wordt door de vrijwilligers dus hard doorgewerkt in corona tijd. Ook 
belangstelling om mee te werken, even een mailtje naar secretaris-Bet@ngv.nl en het contact 
wordt gelegd.

Ook aandacht voor het RAR project ‘Waarvan Akte!’ bij Vele Handen om 315.000 notariële akten  
bij het RAR met een muisklik doorzoekbaar te maken. Kijk maar hier, daar kun je je ook 
aanmelden.

Utrechts Archief: 
De Rampjaar-expositie is verlengd tot 2021

https://ngvledenservice.nl/events/
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/vele-handen
mailto:secretaris-Bet@ngv.nl


Nationaal Archief:
Het Nat.Arch. Heeft een nieuwe website en de ‘Academie voor Genealogie’ heeft daar een 
webinar aan gewijd. Voor wie dat heeft gemist, is er een youtube film via hun website te zien.

Cultureel Erfgoed en CBG:
Organiseren op do.3 dec een webinar van 14-16:30 over huisarchieven van  kastelen en 
Buitenplaatsen. Aanmelden hier. Fred van Kan, directeur Gelders Archief, spreekt over 
huisarchieven in het Gelders Archief.

Dordrechts Archief:
Een prachtige verzameling kaarten, waarop het ontstaan en de ontwikkeling van de Biesbosch 
door de eeuwen wordt getoond.

Stadsarchief Amsterdam: 
De laatste nieuwsbrief, waarin o.a. de link naar de vierde famillement-film door ons Amsterdamse
NGV lid en archief medewerker Harmen Snel. Maar ook over de tentoonstelling Amsterdammers 
en Slavernij. Tot 29 november te zien in het Amsterdams StadsArchief.

Rampjaar herdenking
In 2022 is het 350 jaar geleden dat het rampjaar
plaatsvond. Er vinden nu al activiteiten plaats, zoals
recent (28 aug) de viering en herdenking van Gronings
Ontzet. Voor meer activiteiten zie hier. Meer info hier

https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/kastelen-buitenplaatsen
https://historiek.net/rampjaar-1672-republiek-gevolgen/74798/
https://rampjaarherdenking.nl/evenementen/lijst/?eventDisplay=past
https://tinyurl.com/y55wospy
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/achtergronden/historische-atlas-van-de-biesbosch/
https://www.youtube.com/watch?v=9vPjTGyrKZw&pbjreload=102


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

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

mailto:secretaris-BET@ngv.nl
https://twitter.com/NGV_BET
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948/
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