
De Heer J. KLEIN KRANENBURG,
Kazemestraat 25,
6822 HR - ARNHEM.-

Zutphen, 23 Februari 2008

Geachte Heer Klein Kranenburg,

Onverwacht toch nog een levensteken van een ver familielid! Ik was blij met Uw
brief. I k had me al vaak afgevraagd of U mijn gegevens wel had ontvangen.
In samenwerking met mijn zoon was het volgens ons goed gelukt! Dat blijkt nu!
Ik heb meteen op Uw website gekeken en ziet dat er perfect uit!

Nu Uw vragen: Mijn tantes BARTHA en ANTJE Kl.Kr. zijn practisch hun hele leven
samen geweest.
BARTHA trouwde metCornelis DIRKSE en hadden op de Beestenmarkt in Leiden
een sigarenwinkel en annex opticien. Zakelijk ging het niet goed, o.a. de crisisjaren.
Ze deden de winkel aan de kant en begonnen een pension in de Boerhaavelaan in
Leiden tegenover het Academisch ziekenhuis.
Zij hadden doktoren enlof studènten op kamer. ANTJE werd hierbij te hulp geroepen.
Oom Cor werd magazijnmeester in een metaalfabriek en de beide dames runden het
penSIOn.

Na het overlijden van oom Cor verhuisden de dames naar een flat in Leiden.
De jongste dochter van BARTHA (Maria Hendrikje) woonde in Veendam. Haar man
(J) Han van Rijkom was inspecteur van belasting aldaar.
De beide dames verhuisden naar een bejaardenhuis in Veendam met op de.
achtergrond (dochter,nichtje) v~r steun en bijstandZoals U al weet/bleven de dames
in Veendam tot hun dood.

HJ. Kl. Kr., Molengracht 6B te Zutphen is inderdaad mijn broer.
Mijn broer heeft zijn werkzame leven doorgebracht op zee. Hij was radio-officier op
de sleepvaart bij de faoWijssmuller in Ijmuiden.
Hij leerde zijn vrouw kennen in Hong Kong.
Liet haar overkomen naar Zutphen -waar hij al woonde- en zijn ze op 12-06-1978 in
Zutphen getrouwd.
Morita Santo Domingo komt van de Philipijnen, uit M<anilla, geb.29-12-1933
Dan STEVEN en DIEDERf:IK. Mij onbekend.
In Almen wonen wel: J. Kl.Kr. Gravenweg 7, 7218 AZ, Almen en

EJ. Kl. Kr. Lage Lochemseweg 31a, 7218 PA, Almen
Maar zij heten Kl.Kr. barg.

De broers GERHARD en ALBERT Kl. Kr. vonden -barg - niet mooi en wisten het
voorelkaar te krijgen dat hun kinderen -burg - heetten, volgens gegevens cvan
A.KI.Kr. te Wapenveld.
Misschien is dat met DIEDERIK ook het geval?



Dan STEVEN, Ik zou niet weten waar je daarmee heen moet

Kl.Kr. Enschede kan ik U geen raad in geven en de Mevr. uit Arnhem dieeen Henk
Kl.Kr. heeft gekend, is in ieder geval mijn broer niet.
Mijn broer heeft in Lisse en Sassenheim gewoond en heeft later een flat in Zutphen
gekocht en woonde daar alleen,vanaf 1978 met zijn vrouw.

Verdere familie verhalen kan ik nog wel aanleveren als U daar belangstelling voor
heeft + foto's van grootouders,ouders,broer,mijzelf en eventueel mijn kinderen.

U bent hier ook van harte welkom. De koffie is zo "bruun":
Dan heeft U meteen antwoord op nog meer vragen.

Hiermede heb ik Uw brief wel zo'n beetje beanmtwoord.
Hartelijke familiegroet.

M.G. KUIJPER-Klein Kranenburg,
Hobbemakade 49,

7204 EL - ZUT'PHEN.-
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