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Expositie
Ben Somsen [P396] en zijn vrouw Hannie Stroes [P397] uit Eibergen exposeren van 6 november
2009 tot 2 januari 2010 in de Openbare Bibliotheek aan de Grotestraat 58 in Eibergen.
Ben is de maker van onze prachtige familiefilm: Somsen Panorama en heeft in zijn leven tal van schitterende fototentoonstellingen gehouden. Zijn vrouw Hannie die na een periode van verminderde gezondheid weer helemaal in het leven staat heeft haar penseel weer ter hand genomen en schildert weer met
veel plezier.
Samen hebben Ben en Hannie al
eerder geëxposeerd, maar dat deze
gezamenlijke tentoonstelling gerealiseerd kon worden verheugt ons
ten zeerste. Het is het duidelijkste
teken dat het goed met hen gaat.
Mocht u in de Achterhoek wonen of
er op bezoek komen dan is een
bezoekje aan de tentoonstelling in
Eibergen zeer de moeite waard.
De openingstijden zijn: ma 13.30 –
20.00. di 10.00 - 12.00. woe 13.30 –
17.30. vrij 13.30 – 20.00. za 10.00 –
12.30.
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Zorgen in het bestuur
In het bestuur maken we ons wat zorgen over de achterstallige betalingen vanuit de Verenigde Staten.
Waar we aanvankelijk een grote groep Amerikaanse Somsens ons familietijdschrift toestuurden, is dat
groepje in de loop der jaren steeds kleiner geworden.
Als iemand zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt stoppen we niet meteen met de verzending van Somsen
Horizon en de Somsen Nieuwsbrief. Eerst sturen we een aantal keren een verzoek tot betaling, maar als
daar nooit gehoor aan wordt gegeven zijn we genoodzaakt de verzending te staken, hoezeer we dat ook
betreuren.
Thans is het echter zo dat het aantal Engelse nummers van zowel Somsen Horizon als van de Somsen
Nieuwsbrief wel erg klein is geworden. Het aantal is gezakt onder de 50. Als deze trend zich voortzet,
komen we op een punt dat we serieus moeten overwegen of het nog zinvol is al het werk dat in de vertaling en de opmaak van de Engelstalige bladen gaat zitten te blijven verrichten.
We zijn aan de andere kant ook dankbaar dat er een aantal Somsens aan de andere kant van de oceaan erg genereus is met de jaarlijkse bijdrage. En ook weten we dat er een harde kern is die we koesteren moeten. Hoeveel Amerikaanse Somsens en aanverwanten kwamen niet naar onze jongste reünie
in 2007?
Dit artikeltje moet u in eerste instantie dan ook zien als een oproep om toch vooral niet te verzuimen uw
donaties te blijven voortzetten en ook, waar mogelijk, andere familieleden in uw omgeving aan te sporen zich als donateur aan te melden. 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. De
lezers van onze publicaties zullen u er dankbaar voor zijn.
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Bericht van onze voorzitter

Het Somsenweekend in IJzerlo

Met enige trots kan ik u verwelkomen in het tweede nummer van de
Somsen Nieuwsbrief. Zoals u bekend is, brengen we omstreeks de
maand mei ons familietijdschrift Somsen Horizon uit. Daarnaast ontvangt
u omstreeks de maand oktober en de maand januari van elk jaar de
Somsen Nieuwsbrief.
Op deze manier hebben we meer contactmomenten en het reduceert het vele
werk dat geïnvesteerd moet worden in een tweede editie van Somsen Horizon.
Uit ervaring weten we dat er altijd genoeg valt te vertellen over allerlei gebeurtenissen in onze familie. U hoeft zich dan ook niet geremd te voelen een bijdrage voor de Nieuwsbrieven of Somsen Horizon in te zenden. U kent het
recept: het verhaal hoeft niet persé gepolijst te zijn – wij zijn van harte bereid
het te bewerken. Foto’s zijn daarbij altijd zeer welkom. Ook stellen wij een
Johan Somsen [1089]
krantenknipsel over een Somsen familielid altijd erg op prijs. Of misschien kent
u een bijzonder, mogelijk zelfs een ondeugend verhaal over een familielid uit uw tak van de Somsens
dat al heel erg oud is en door publicatie aan de vergetelheid ontrukt kan worden.
De kopij voor de Nieuwsbrief van januari kan ingeleverd worden tot 1 januari 2010 en voor de volgende
Somsen Horizon heeft u nog de tijd tot 1 april 2010.

door Harry Somsen [146]
Het 12e Somsen weekeind van 21 tot 23 augustus 2009 in IJzerlo mag wederom geslaagd
genoemd worden. Achter in de week trokken een aantal Somsens met hun caravan of tent naar
camping “t Hoftijzer” om daar het Somsen weekeind door te brengen.
Vrijdagavond had de bestuursvergadering plaats
bij Jan van Daatselaar in Lichtenvoorde. Daar
werd teruggeblikt op de laatst verschenen
Horizon, de nieuwe internetsite in Nederland met
een fotoboek en een vooruitblik op het Somsen
weekeind en de komende Horizon. Naarmate
meer Somsens actief meewerken om kopij in te
leveren, liefst voorzien van foto’s, is het gemakkelijker voor de redactie om een Somsen Horizon
te publiceren. Dus vertel uw verhaal als u denkt
dat het ook interessant is voor andere familieleden. Dit heeft nu al geresulteerd in de eerste
nieuwsbrief nieuwe stijl met een tweede nieuwsbrief die nu voor u ligt.

Nu ik toch begonnen ben met een verzoek wil ik daar het volgende nog aan toevoegen. Onze genealoog, Dick Somsen uit Zwolle, kwijt zich nog steeds op voortreffelijke wijze van zijn taak en ons genealogisch bestand is dan ook helemaal up-to-date. Willen we dat voor de toekomst zo houden dan is het
zeer gewenst dat er een jeugdige Somsen opstaat die zich met Dick wil verdiepen in het werk van de
genealoog. Dick is gelukkig nog kwiek genoeg om het jaren vol te houden, maar we moeten toch proberen de continuïteit te waarborgen. Denk en doe met ons mee!
In september hebben we met een afvaardiging Somsens een paar Amerikaanse familieleden, Lois
McEvoy en haar dochter Vicki uit Texas, een rondvaart door de Amsterdamse grachten gemaakt in de
boot van Marnix Somsen. Een uitgebreid verslag van Lois’ bezoek aan Europa verschijnt in Somsen
Horizon 23. Zo is er nog veel meer spannends gebeurd waar we u ook op een later tijdstip van op de
hoogte houden.
Met de jaarwisseling en de feestdagen niet meer zo ver verwijderd wil ik nog net niet mijn eindejaarswensen op u afvuren, maar ik spreek wel de wens uit dat onze familiepublicaties u ook in het komende
jaar zullen bereiken. Met uw hulp kunnen dat zelfs nóg meer Somsens worden dan nu.
Johan Somsen [1089] voorzitter

Bericht van onze penningmeester
Beste donateur,
Het is weer tijd om uw donatie voor 2010 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 zeer welkom.
Wilt U duidelijk vermelden uw P-nummer? U vindt dit nummer op de enveloppe. Alleen dan is het zeker
dat uw betaling goed geadministreerd wordt.
Met een vriendelijke groet,
Lichtenvoorde, oktober 2009
Jan van Daatselaar, [679], penningmeester

De Somsens rondom de boom

Het was prima weer en dat heeft er toe bijgedragen dat het geheel erg plezierig en zonnig kon
verlopen. Er zijn tal van fietstochten in de omgeving gemaakt en men heeft diverse bezoekjes
gebracht.

Brunsveld, onze cateraar zorgde al vroeg op de
avond voor een uitgebreide en overvloedige barbecue voor de ca. 40 aanwezigen.

Op zaterdagmiddag konden wij dan om vier uur
ook met de fiets en de auto vertrekken naar het
Japikshuis waar de heren Smit en Veerbeek ons
weer de Somenboom in het weiland lieten
bewonderen en keuren. Van alle kanten werd de
boom bekeken en geconstateerd kon worden dat
er zeer goed voor gezorgd wordt. Na het overhandigen van bloemen en een fles jenever hebben de aanwezigen een dronk uitgebracht op de
groei van de boom, op de verre voorouders en
op hun nazaten.

Wij hebben ons het eten op het zonnige terras
achter de boerderij goed laten smaken. Doordat
een aantal aanwezige Somsens op het nabij
gelegen terrein stonden was er voor hen geen
risico om op de terugweg naar huis aangehouden te worden met drank op.
Vele verhalen zijn weer verteld en de familiegeschiedenis werd weer opgehaald. We kunnen
met plezier teug kijken op dit weekeind en hopen
volgend jaar nog meer bezoekers te mogen
begroeten.
Het Somsen terras bij de camping achter Hoftijzer.

