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                 Voorwoord 

 
 
Om meer dan één reden is dit een wel héél 
bijzonder nummer! 
Allereerst vieren wij een feestje omdat het de 10de 
keer is dat ons blad verschijnt. Dit betekent dat u 
ons al 5 jaar lang op tal van manieren steunt; 
bijvoorbeeld door het blad te lezen, door anderen 
te laten meelezen, door ons van kopij te voorzien 
en door aan onze activiteiten deel te nemen. 
Daarom maken wij er een feestje van voor ons 
allemaal.  
 
Heel bijzonder is ook dat het 10de nummer in kleur 
verschijnt. 
Dat kunnen wij ons normaal niet veroorloven, maar 
dankzij de organisatoren van de reünie in de USA 
werd deze full color editie mogelijk. De reünie was 
nl. óók een financieel succes en het organiserende 
‘Baldwin-comité’ wenste aan het positieve saldo 
graag een speciale en blijvend herkenbare 
bestemming te geven. Zij en wij kozen voor een 
kleurrijke en blijvende herinnering aan de 
fantastische reünie in Baldwin, Wisconsin, USA. 

Die reünie vormt de hoofdmoot van dit magazine 
en met reden, want het was een evenement van 
jewelste. Wat een voorrecht was het om met zo’n 
120 familieleden bij elkaar te komen, die allemaal 
‘iets’ hebben met de Somsens en de prettige 
gevoelens die daarbij horen. Prachtig was het om 
te zien hoe er nieuwe contacten werden gelegd en 
zelfs vriendschappen tot stand kwamen. Hoe 
plezierig ook was het om te zien dat tal van 
jongeren en jong volwassenen de reünie 
bezochten, er zichtbaar van genoten en er 
nadrukkelijk een feest van maakten. Dat belooft 
wat voor de toekomst! 
 
Als redactie zijn wij er daarom maar eens extra 
voor gaan zitten om van dit nummer iets heel 
moois te maken.  
En… wat ons betreft zijn onze inspanningen vooral 
ook een eerbetoon aan The Reunion Committee. 
Met tomeloze energie en enthousiasme hebben zij 
immers de reünie tot in de puntjes voorbereid én 
tot een feestelijke en onvergetelijke ontmoeting 
gemaakt. Met gouden letters schrijven wij hun 
namen bij in de annalen van onze familiege-
schiedenis! 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Theo Somsen 

 
 
 

 
 

OPSPORING VERZOCHT 
 

Onze redactie is op zoek naar twee talentvolle familieleden: 
 

 Eindredacteur en Lay-out ontwerper  
en een 

 Vertaler Nederlands - Engels en omgekeerd  
 

Het zou mooi zijn als wij de vele werkzaamheden kunnen verdelen 
over meer mensen en bovendien de continuïteit kunnen verzekeren. 

Denk na en speur in je omgeving naar deze talenten! 
 

BELONING 
 Cadeaubon van € 25,=  

(voor iedere tip die resultaat heeft) 
 
 

Haast je om je tip door te geven aan: 
Margriet Iserief-Somsen, tel. 033 – 461 96 43 

 
 


