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Cd-rom Update genealogie

Er kunnen nog updates van de Cd-rom van onze stamboom
besteld worden. Deze is bijgewerkt tot augustus 2008. Dankzij het
noeste werk van Dick Somsen bent u weer helemaal bij. Iedereen
en alles staat op deze Cd-rom met zoekfunctie. En ook nog in twee
talen. 
Nu voor de verlaagde prijs van € 7,50. Met verzendkosten en
emballage is de prijs € 10,00.
Maak € 10,00 over naar onze penningmeester onder vermelding
van Cd-rom plus uw naam en adres. Postbank 7909885 t.n.v.
Somsen Stichting Lichtenvoorde

Camping weekeinde van 21 -23 augustus 2009

Voor de twaalfde keer organiseren we alweer het "Somsen camping weekeinde" in IJzerlo. 
Een bezoek aan onze lindeboom bij het "Jaopikshuus" staat op het programma voor zaterdag. 
De barbecue is weer op zaterdagavond vanaf ongeveer kwart over zeven.
Op zondagmiddag kunnen wij nog een bezoek brengen aan de Oogst- en Folkloredag bij muse-
um Smedekinck in Zelhem, dat jaarlijks mede georganiseerd wordt door de redactie van
Somsen Horizon.
En misschien wilt u uw tijd zelf indelen en geen verplichtingen hebben. U bent even zo goed
welkom!
Reserveer deze data, we verwachten weer een heleboel familieleden van ver en dichtbij. 

Somsen Horizon 22 verschijnt binnenkort

De redactie is volop bezig met het verzamelen van kopij voor het volgende nummer, maar er
kan nog meer bij. Als u zelf een bijdrage wilt inzenden, bent u van harte welkom, maar als u er
tegen op ziet zelf te schrijven, kunt u ons misschien wel een leuk verhaal of een bijzondere
gebeurtenis melden. Wij maken er dan een mooi verhaal van. Vergeet vooral niet één of meer
foto's mee te sturen.

Kopij inzenden naar de redactie voor 1 april 2009.

Artikelen die U kunt verwachten in Horizon 22 zijn o.a.:
Nieuwe Horizonnen voor Chris Somsen. Een reisver
slag van de Transoriëntale Rally van St. Petersburg in
Rusland via Kazachstan naar Peking om bij de voet 
van de Chinese muur te finishen.
Pakkebier in Dale bij Aalten verkocht en nieuwbouw.
Bernard Somsen bezorgde samen met zijn vrouw 
Hermien 24 jaar Aalten Vooruit.
Het Somsen weekeind in IJzerlo.
Amerikaanse klompen gemaakt door een Somsen emigrant, meer dan 100 jaar geleden.
Oranje versierselen voor onze cateraar Rudolf Brunsveld.
Familie berichten.
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Nieuwe Donateurs

Om het voortbestaan van onze familiestichting veilig te stellen hebben uw steun hard nodig.
Kijkt u eens rond in uw omgeving. Kent u Somsens, aanverwanten of andere geïnteresseerden
die zich nog niet bij ons hebben aangesloten of heeft u kinderen die al zelfstandig wonen en nog
geen donateur zijn: stel het eens voor, of geef hun een donateurschap voor één of meerdere
jaren cadeau. 
Wie dit jaar een nieuwe donateur aanbrengt, ontvangt de Cd-rom van onze genealogie cadeau.

Postzegels Somsen Stichting

Bij onze penningmeester Jan van Daatselaar
komen nog regelmatig bestellingen binnen
voor de Somsen postzegels. Als er onder de
lezers in Nederland belangstelling voor
bestaat, kunnen deze postzegels van € 0,44
bij ons besteld worden. Er is weer bijbesteld
zodat de zegels volop leverbaar zijn. Een
velletje van 10 zegels van 44 cent kost € 5,00
incl. verzendkosten. 
De velletjes worden verzonden na overma-
king op giro 79 09 885 t.n.v. Somsen
Stichting te Lichtenvoorde onder vermelding
van het aantal velletjes Somsen postzegels. Vergeet u niet uw naam en adres erbij te vermel-
den.

Voor de filatelisten onder u is dit natuurlijk een must.

Somsen Horizon kan ingebonden worden

Nu de stapel Somsen Horizonnen steeds groter wordt, begint de behoefte te ontstaan deze
gemakkelijk op te slaan en toch snel ter beschikking te hebben.
Theo Somsen heeft het initiatief genomen en is op zoek gegaan naar een boekbinder. Die heeft
hij gevonden in Bredevoort. Daar heeft hij de eerste 20 nummers laten inbinden. Het resultaat
daarvan hebben wij kunnen zien op het camping weekeind van 2008 waar Theo ze ons toon-
de. Vol bewondering hebben wij er allemaal naar gekeken en we vonden het prachtig. Maar
onze gezichten betrokken toen wij de prijs hoorden.

Nu heeft de nieuwe redactie ook diverse contacten en daar is een boekbindster bij die dit wel
voor de Somsens in haar vrije tijd wil doen tegen een aanmerkelijk lager bedrag. 
Maar dan moeten ze wel gebracht worden en later weer worden opgehaald of via familieleden
in de buurt moet iets geregeld worden. Maar daar is de prijs dan ook naar en daar zijn wij
Nederlanders niet ongevoelig voor. Voor slechts € 12.00 per boek wil Gerda Boswinkel uit de
Slingelaan 35 in Aalten, de plaats van onze wortels, de tijdschriften voor ons inbinden. U kunt
contact met haar opnemen per telefoon (0543-451423) of via de mail van haar man die de gou-
den letters voor ons op het boek zet: reintboswinkel@hotmail.com. Gelieve meteen contant te
betalen. 

Op de voorzijde ziet u het resultaat. 

Bericht van onze voorzitter

In het afgelopen jaar hebben we u via Somsen Horizon 21 op de hoog-
te gebracht van enkele wijzigingen in onze activiteiten. Door wisseling
van de wacht in de redactie is het ons voorlopig niet mogelijk twee edi-
ties per jaar van ons familietijdschrift uit te brengen. Eigenlijk zijn we al
erg blij dat we in de persoon van Harry Somsen weer een nieuwe redac-
teur hebben gevonden waardoor het voortbestaan van ons familietijd-
schrift gewaarborgd is. We hebben echter wel beloofd van tijd tot tijd
met een Somsen Nieuwsbrief te komen en het eerste exemplaar daar-
van houdt u nu in handen.
Omdat het jaar nog erg jong is, wil ik niet nalaten u allen een gezond en
goed nieuw jaar toe te wensen en ik spreek ook de wens uit dat onze
stichting een plaatsje in uw harten blijft behouden. Familiestichtingen
zoals de onze zijn zeldzaam, en het is zeer uniek dat we ook nog eens

beschikken over een schitterend tweetalig familieboek, Somsen Omnes Generationes, en een
familie website. Door onze nieuwe webmaster, Oscar Somsen, wordt aan een grondige recon-
structie ervan gewerkt. Daarnaast geven we nu al twaalf jaar een familietijdschrift uit waar we
wel een beetje trots op mogen zijn. In deze editie van onze nieuwsbrief treft u informatie aan
over het laten inbinden van ons fraaie familieblad.

Familiestichtingen hebben niet het karakter van een sportclub, een bridgeclub of een muziek-
vereniging, waar men wekelijks activiteiten ontplooit. Daarom is de aandacht ook niet steeds op
ons reilen en zeilen gevestigd en dat is ook niet erg. Maar toch willen we onze stichting voor
toekomstige generaties wel graag in stand houden en daarom is het een absolute noodzaak dat
er een regelmatige toevoer van nieuwe donateurs is. In het leven is het nu eenmaal zo dat er
aan de bovenkant mensen zijn die ons verlaten, maar daar staat tegenover dat er ook steeds
weer nieuwe aanwas is. Wij kunnen als bestuur niet iedere potentiële donateur bereiken, zelfs
niet vinden. Maar u kunt daarbij wel een waardevolle bijdrage leveren door in uw omgeving
actief te zijn. Elders in deze Nieuwsbrief leest u nog meer over dit onderwerp.
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen met deze Nieuwsbrief en straks in mei komen we
in het volgende nummer van Somsen Horizon met nog veel meer nieuwtjes en wetenswaardig-
heden over onze wijdvertakte familie.

Johan Somsen, voorzitter.

Bericht van onze penningmeester

Beste donateur.
Het is weer tijd om uw donatie voor 2009 over te maken op onze Postbankrekening: 79 09 885
ten name van Somsen Stichting Lichtenvoorde.
Wij vragen van u een jaarlijkse bijdrage van € 15, - Een hoger bedrag is echter zeer welkom.
U ontvangt hierbij een speciale acceptgiro: Vul het bedrag en uw rekeningnummer in en plaats
uw handtekening en stuur hem naar uw bank.
Betaalt u op een andere manier, wilt u dan in ieder geval het nummer van de acceptgiro over-
nemen en uw P-nummer. U vindt uw P-nummer achter uw naam op de acceptgiro.
Beide nummers zijn voor mij de enige manier om uw betaling te herkennen.

Met vriendelijke groet.

Jan van Daatselaar, [679], penningmeester.

Johan Somsen [1089]


