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De voorzitter aan het woord. >>
Veel gulle gevers dit jaar.
Bedankt allemaal!!!
Familie berichten.
Het bestuur.
De financiën.
Oproep voor nieuwe bestuursleden.
De reünie in 2015.
En een dam in de VS met de naam : Knottnerusdam

VAN DE VOORZITTER
Kwetsbaar.
Zojuist is de deur van het glazen huis te Haarlem op slot gegaan. Zeven dagen lang muziek maken, maar vooral geld inzamelen voor
meisjes en vrouwen die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer zijn
geworden van seksueel geweld. Het is best indrukwekkend hoe we
jaar in jaar uit weer een grote hoeveelheid geld weten in te zamelen.
De titel van dit voorwoord is kwetsbaar. Dit is een woord dat mij, als
ik zo terug kijk naar het afgelopen jaar, het meest toepasselijk vind.
Dit geldt voor vele zaken die het afgelopen jaar zijn voor gevallen.
Het economisch herstel, nog zeer broos, maar met een hoop tegenstellingen zoals een lage (hypotheek) rente, winst op de aandelenbeurzen,
herstel op de woningmarkt en een lichte daling van de werkloosheid,
alleen hoeft er maar iets in de wereld te gebeuren en de kwetsbaarheid wordt weer zichtbaar.
Deze zomer werden we opgeschrikt door de crash van MH17. Het
was zeer bizar dat bijna iedereen wel iemand van dichtbij of via via
kende die bij deze zeer tragische ramp om het leven was gekomen en
dan zie je hoe kwetsbaar het leven kan zijn.
Zelf ben ik samen met het gezin en mijn broer Hans op de fiets naar
Hilversum gegaan toen de rouwstoet van 78 wagens het terrein van de
kazerne op reed, kippenvel. Wat was dat indrukwekkend en dan zie je
hoe wij daar als Nederlands volk op reageren.
Als bestuur worden we langzamerhand ook kwetsbaar. Zoals in het
vorige Knottenkistje vermeld stond heeft Nico zich terug getrokken
als bestuurslid, gelukkig blijft hij voorlopig als adviseur nog wel op
de achtergrond aanwezig. Een ander bestuurslid heeft aangeven, door
omstandigheden, voorlopig zijn bestuurszaken op een laag pitje te
zetten. Het bestuur bestaat momenteel dus uit drie actieve leden. Alle
portefeuilles zijn opnieuw verdeeld maar het wordt wel de hoogste
tijd voor nieuw bloed in het bestuur.

Op mijn vorige oproep heb ik helaas geen reacties ontvangen. In het nieuwe jaar ga ik een aantal familieleden benaderen om te vragen of ze een
heel klein deel van hun tijd aan het bestuur willen besteden. Indien er
toch iemand, na het lezen van dit voorwoord of het Knottekistje, zich wil
opgeven voor een bestuursfunctie dan blijft hij of zij uiteraard van harte
welkom. (stichting@knottnerus.org)
Volgend jaar, op zondag 13 september staat er weer een reünie gepland .
Verderop in dit Knottekistje vinden jullie meer informatie over deze dag.
Net zoals de afgelopen jaren wil ik toch weer afsluiten met een aantal verzoeken. We maken dit Knottekistje elk jaar met veel plezier alleen is het
nog leuker als er ook meer verhalen van andere familieleden in komen te
staan. Het maakt absoluut niet uit over welk onderwerp als er maar een
link naar onze familienaam is. Tevens blijven wij op zoek naar jullie mening zodat we het beleid daar eventueel op kunnen aanpassen dus hoe
klein of kort elke reactie is welkom.
En als laatste rest mij niets anders dan jullie, mede namens de andere bestuursleden, een heel mooi, gezond en gezellig 2015 te wensen.
Rob Knottnerus

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
We zoeken voor het bestuur 1 á 2 nieuwe bestuursleden.


Iemand die het bestuur wil versterken



Iemand die zich met de Genealogie wil bezig houden.



Iemand voor activiteiten op de social media.

We zoeken suggesties. Als u iemand kent of zelf interesse hebt, graag reageren naar het bestuur d.m.v. een mailtje.
Eventueel kunnen we binnen het bestuur taken anders verdelen. Dus bovengenoemde interesses zijn niet bindend.
We gaan bij suggesties gesprekken aan en het huidige bestuur zal dan een
keuze maken. Een en ander in overeenstemming met de statuten van de stichting.

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015
Op deze dag staat de volgende reünie gepland. We hebben destijds als
bestuur besloten om de reünie om de vijf jaar te houden en dan in het
najaar omdat in het voorjaar de weekenden tussen de korte vakanties
en speciale dagen soms beperkt waren qua keuze en mogelijkheden.
We hebben daarom de tweede zondag in september als vaste dag genomen.
Momenteel zijn nog niet alle details rond dus het blijft nog even een
verrassing waar we in september bij elkaar komen. Wel kan ik zeggen
dat het centraal in het land ligt zodat we de reistijd proberen te middelen. Het is geschikt voor jong en oud en we hopen dan ook dat jullie
het als een combinatie zien van een dagje uit maar ook de mogelijkheid om weer familie leden te zien maar zeker ook te ontmoeten.
Voor de zomervakantie sturen we een mailing rond naar alle
“Knotten” woonachtig in Nederland met alle informatie inclusief een
inschrijvingsformulier welke per post of digitaal naar ons kan worden
toegestuurd. Uiteraard zal dan ook de informatie op de site
(knottnerus.org) te vinden zijn.
Dus voor een ieder die een al een nieuwe agenda of kalender van 2015
heeft noteer dan zondag 13 september.
Rob Knottnerus

GENEALOGIE GEDRUKT
De genealogie is geheel vernieuwd. Het gaat om een zwart/wit gedrukt
exemplaar met een zwarte tape als rug. We willen een exemplaar voor u
laten afdrukken, maar we doen dat alleen op bestelling. Voor € 20, — krijgt
u hem thuis gestuurd. U kunt € 20 euro overmaken op rek. nr. 47.69.09.856
bij de ABN AMRO t.n.v. penningmeester St. Fam. Knottnerus te Nijverdal.
O.v.v uw naam en adres gegevens.
De nieuwe versie geeft meer informatie en bevat de laatste wijzigingen.
Na deze versie wordt de genealogie overgedragen aan een nieuw bestuurslid.
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BEZOEK DE REÜNIE OP 13 SEPTEMBER 2015
Onverwachte ontmoetingen op een nog onbekende lokatie!
Wie maken ook deel uit van de familie Knottnerus of Knotnerus?
Neven, nichten, ooms en tantes, u komt ze tegen op de reünie.

U komt toch ook??

ALLE GULLE GEVERS BEDANKT !!!!!
Ook in dit boekjaar hebben 20 familieleden ons werk financieel gesteund.
We willen hen op deze plaats bedanken voor hun bijdrage. Zonder die
bijdrage is het niet mogelijk om ons werk voort te zetten!! Heel hartelijk

bedankt!

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw gift!
Emailadressen
Het bestuur wil graag een emailadressen bestand aanleggen om de familieleden betere en sneller te kunnen informeren.
Stuur een emailtje naar onze site of naar één van de bestuursleden Rob
of Anno met uw naam en adresgegevens.

stichting@knottnerus.org
rknottnerus@casema.nl
annoknottnerus@gmail.com
Help ons om zoveel mogelijk adressen te verzamelen.

DE FINANCIËN VAN ONZE STICHING
In 2013 hebben we weer meer inkomsten dan uitgaven. Het boekjaar is positief afgesloten. De totale inkomsten zijn 1135,85 Euro, de
uitgaven zijn 850,80 Euro. Het overschot is voornamelijk te danken
aan inkomsten van giften. Het bedrag aan giften is iets gestegen. De
bedragen die we als gift ontvingen, variëren van € 5,- tot € 100,- euro.
Bij de post reünie ziet u dat er voor € 100, — inkomsten waren. Deze
zijn terug gestort naar de mensen die zic hadden opgegeven. Hopelijk vindt u de komende reünie interessanter.
Hopelijk kunnen we de financiële situatie gezond houden. Het bestuur doet een beroep op u om vooral een bijdrage te storten om ons
werk blijvend mogelijk te maken. Daarom - nogmaals- een dringende oproep aan iedereen om een bedrag(je) naar de bankrekening
van de Stichting over te maken, voor het Knottenkistje en de overige
activiteiten.
De Penningmeester

DE KNOTTNERUS DAM IN DE USA
In de Verenigde Staten van
Amerika bestaat een dam, die
vernoemd is naar een van onze familieleden. In de staat
Montana in het noordwesten
van de Verenigde Staten van
Amerika ligt dichtbij het stadje Big Sandy de Knottnerusdam. Zie ook het kaartje voorin dit Knottenkistje.
Het gaat hierbij niet om een groots geheel met grote spaarbekkens voor
bijv. een energiecentrale, maar om een kleinschalige afdamming van
een afwateringsgeul, die uitmondt in de grote Missouri rivier. Qua
afmetingen moeten we denken aan een lengte van 730 meter en een
breedte van 150 meter. Met als doel het verzamelen van water voor
landbouwdoeleinden.
Na veel zoeken op internet heb ik op geografische kaarten en geografische sites een beeld kunnen achterhalen van dat meer en de bijbehorende dam.
Echte foto’s van de dam zijn nog niet te achterhalen. Om een beeld te
schetsen zien we op de eerste foto broadway 87. Een echte foto van de
doorgaande weg van Big Sandy naar Fort Benton een plaats aan de
Missouri. Het geeft een goed beeld van het landschap ter plaatse.
In internet programma's als Google Earth en Google Maps kan men
plekken op aarde bekijken op straat niveau. We staan hier op een straat
dichtbij de dam en kijken in de richting van de dam. Dat zien op de
tweede foto.
De derde “foto” toont de rivier de Missouri en van links naar rechts de
natuurlijke afwateringsgeul met het waterreservoir en de Knottnerus
Dam.
Op de laatste foto zien we het reservoir en de afdamming. Ook zien we
een meander van de oude bedding. Deze is nu droog gevallen door de
afdamming, maar zal bij hogere waterstanden ongetwijfeld overlopen
om het water af te voeren naar de Missouri.
Anno Knottnerus

Het bestuur wenst iedereen,
jong en oud, fijne feestdagen.
....en een positief, harmonieus 2015:
Met het hoofd koel
en het hart warm!

