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7523 EN ENSCHEDE

Arnhem, 20 februari 2008

Geachte heer of mevrouw Klein-Kranenburg,

Ik heb u besloten te schrijven vanwege het volgende: Ik ben met een

stamboomonderzoek bezig betreffende het geslacht Klein Kranenburg. Naast het

uitzoeken van mijn voorouders heb ik mij ook ten doel gesteld om van alle in leven

zijnde Klein Kranenburg’s te onderzoeken wat hun verwantschap is.

Ik baseer mij voor dit laatste aspect op gegevens die ik via alle telefoonboeken van

Nederland en het internet kan vinden.

Uw naam trof ik ook in de telefoongids aan. U bent de enige persoon in de

Telefoongids die ik nog niet kan verbinden met de Klein Kranenburg-stamboom. Ik

besef me dat u van het vrouwelijk geslacht kunt zijn en dat uw achternaam (mede

gezien het verbindingsstreepje dat in de telefoongids staat) een samenstelling is van

uw meisjesnaam en de naam die u na een eventueel huwelijk heeft aangenomen.

Mocht dit niet het geval zijn en “Klein Kranenburg” uw familienaam zijn, dan ben ik

erg benieuwd of u informatie hebt die mij met mijn onderzoek zou kunnen helpen.

Enkele andere doodlopende sporen in mijn onderzoek zijn de volgende, wellicht kunt

u mij ook hier verder mee helpen:

Steven en Diederik

Ik kom op internet twee jonge jongens tegen die Klein Kranenburg heten: de één heet

Steven en de ander Diederik. Steven schijnt in Eibergen te wonen en heeft op het

Graafschapcollege in Doetinchem gezeten en Diederik doet aan tractorpulling en lijkt



in Almen te wonen. Ik kan in de telefoongids in Almen noch in Eibergen echter Klein

Kranenburg’s vinden. Kent u deze jongens? Weet u waar deze KK’s aansluiten op de

stamboom?

Klein Kranenburg (70+) uit Zwolle

Ik sprak laatst een vrouw van 72 jaar oud uit Arnhem en die zei dat ze vroeger

bevriend was geweest met een Henk Klein Kranenburg. Momenteel is er een Henk

Klein Kranenburg woonachtig in Hagestein, maar die bedoelde ze niet. Het moet een

oudere heer zijn (ouder dan 70), waarvan onbekend is of hij nog in leven is. Het enige

wat ze nog wist te vertellen over hem, is dat Henk in de wijk Assendorp gewoond zou

hebben en dat hij vroeger als kind ernstig ziek geweest is (TBC). Toen ik deze

mevrouw vroeg of ze ervan overtuigd was of het een Klein Kranenburg geweest is,

antwoordde ze bevestigend. Heel misschien was het Klein Kranenberg geweest, maar

barg was het zeker niet. Kent u deze heer? Of misschien bent u - gezien uw initialen-

deze heer?

Ik hoop dat u in staat bent mij te antwoorden. Ik heb alvast een postzegel in de envelop

gedaan. Indien u geïnteresserd bent in de resultaten van mijn onderzoek dan ben ik

altijd bereid u het één en ander op te sturen.

Alvast heel hartelijk dank,

Hoogachtend,

Jan Klein Kranenburg

Kazernestraat 25

6822 HR ARNHEM

026-3639119

jan@kleinkranenburg.nl


