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Tot de jaren 70 heeft hij dit beroep uitgeoefend. Daarna is hij bij
Lundia in Varsseveld in dienst getreden als chef van de schilderswerkplaats. Na zijn pensionering zijn Johan, zijn vrouw Meta [1206]
en hun zoon Gilbert [1207] naar Aalten verhuisd waar volop ruimte
was voor hun paarden. Na een aantal jaren heeft hij de schilderskwast definitief omgeruild voor het penceel. Tijdens de vorige reünie
in 2007 heeft hij op de bovenetage van de manege in IJzerlo samen
andere Somsens geëxposeerd. Tot begin december zijn veel van
zijn schilderijen te bewonderen in het Chinees/Indisch Restaurant
Fu-Hing, Kerkplein 11 in Varsseveld, waar ze ook te koop zijn. In Johan en zijn schilderijen
december 2008 vierden Johan en Meta hun 60-jarig huwelijksfeest
(zie Somsen Horizon 22). In het volgende nummer van Somsen Horizon zal een artikel verschijnen over
Johan en zijn passie voor schilderen.
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Geboren:
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19-05-2005: Noah Lucas [6774], z.v. Freek Bakker [6771] en Ancel Sigrid Somsen [260]
27-05-2005: Victor Leonard [6779], z.v. Leonard Peter Plompen [6777] en Esther Tamara Somsen [530]
08-02-2007: Jonathan Lucius [6775], z.v. Freek Bakker [6771] en Ancel Sigrid Somsen [260]
16-06-2009: Cedric Pieter [6780], z.v. Leonard Peter Plompen [6777] en Esther Tamara Somsen [530]
03-09-2009: Daniël Caspar [6776] z.v. Freek Bakker [6771] en Ancel Sigrid Somsen [260]
17-07-2010: Pieter [6889] z.v. Mark Bussink [6888] en Anouk Manon (Anouk) Prinsen [3041)
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20-05-2010: Engelina (Lien) Heusinkveld- Hoopman, [376], 95 jaar, Aalten
30-05-2010: Alardus Antonie Wilhelm (Ton) Bolland [4750], 66 jaar, Amsterdam
03-06-2010: Roelina Willemina (Lien) Vrieselaar-Somsen [977], 80 jaar, Aalten
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12-06-2010: Edna Marjean Somsen-Holm [908], 85 jaar, Draper, UT. USA
01-09-2010: Phyllis M. Somsen-Bleeker [2612], 80 jaar, Castlewood, SD. USA
17-09-2010: Hendrika (Riek) Somsen-Hasselo [1825], 80 jaar, Eibergen
25-09-2010: Gerhardus (Gerard) Somsen [171], 75 jaar, Apeldoorn
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Nieuwsbrief nummer 5 verschijnt in januari 2011
De redactie is volop bezig met het verzamelen van kopij voor het volgende nummer van de Nieuwsbrief
en voor Somsen Horizon 24. Maar er kan nog meer bij. Als u een bijdrage wilt inzenden bent u van harte
welkom, maar als u er tegenop ziet zelf te schrijven, kunt u ons misschien een leuk verhaal of een bijzondere gebeurtenis melden. Wij maken er dan een mooi verhaal van. Vergeet vooral niet om een of
meerdere goede foto’s mee te sturen of een hoogwaardige scan. Kopij inzenden naar de redactie;
Somsen Nieuwsbrief 5 vóór 15 december 2010, Somsen Horizon 24 vóór 1 april 2011.
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Woord van de voorzitter

Het Somsen weekeind in IJzerlo

In deze voor u liggende nieuwsbrief treft u een kort bericht aan over het Somsen
Campingweekend in IJzerlo. Tijdens dat weekend en ook in de bestuursvergadering die we dan altijd houden hebben we ons de vraag gesteld of het nog wel zinvol zou zijn deze traditie voort te zetten.
In 1997 zijn we voor het eerst op deze minicamping, die op steenworpafstand van
de plaats van onze oorsprong, Het Somsenhuis, ligt, bijeen gekomen. Dat was
toen ter gelegenheid van onze eerste wereldwijde Somsen Reünie. In de daarop
volgende jaren is er steeds een enthousiaste groep Somsens bijeen gekomen.
Sommigen kwamen met tent of caravan, anderen kwamen alleen op de zaterdagavond voor de barbecue. Vaak hadden we interessante excursies en ook op de
camping zelf heerste er altijd een prima sfeer. In de loop der jaren is de belangstelling echter wat achteruit gelopen. Sommigen worden een dagje ouder, voor
Johan Somsen [1089] anderen is er misschien een bepaalde moeheid ontstaan en verder zijn er in dit
drukke bestaan nog zoveel andere prioriteiten, waardoor dit alles wel te verklaren is.
In het bestuur hebben we dus ernstig overwogen deze traditie niet verder voort te zetten. Toen we echter bij de barbecue, waar toch nog bijna 40 familieleden aanwezig waren, hier en daar ons oor te luisteren legden, kregen we van iedereen te horen dat men het ten zeerste zou betreuren als we er mee zouden stoppen. Het moet gezegd worden dat die zaterdagavond bijzonder gezellig was.
We beseffen ook heel goed dat er nog maar weinig contactmogelijkheden binnen onze familiestichting
overblijven als deze traditie wegvalt. En als je er eenmaal mee gestopt bent, is het voor een volgende
generatie bijzonder lastig weer iets in deze geest op te starten.
Dit argument en het feit dat iedereen van de aanwezigen het zo gezellig had gevonden, heeft ons ertoe
doen besluiten volgend jaar in ieder geval nog één keer het Somsen Campingweekend te organiseren.
Daarna zullen we ons opnieuw beraden. We willen dan weer met een programma komen. D.w.z. dat er
op de zaterdag een excursie wordt georganiseerd en ´s avonds is er dan uiteraard weer de traditionele
barbecue.
Van uw kant is het echter zaak mee te doen. We verwachten echt niet dat iedere donateur van onze
familiestichting zich nu ogenblikkelijk aanmeldt, maar iets meer belangstelling zal er zeker toe bijdragen
dat we weer met nieuw élan verder gaan. In Somsen Horizon 24, in mei 2011, komen we hier op terug
en maken dan ook het programma en overige details bekend.
In deze vierde editie van de Somsen Nieuwsbrief treft u ook een rubriek familieberichten aan. In ons
familietijdschrift Somsen Horizon bestond deze rubriek al vanaf het begin, maar slechts een keer per jaar
bleek toch te weinig te zijn. Voortaan zult u ze telkens in de nieuwsbrieven aantreffen.
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen en schroomt u ook niet ons te voorzien van verhalen en
gebeurtenissen die voor onze publicaties interessant kunnen zijn. Alleen door uw medewerking kunnen
wij dit werk met plezier blijven doen.

door Harry Somsen [146]

Johan Somsen [1089] voorzitter

Update Somsen Genealogie
De laatste Cd-rom uitgave van ons genealogisch bestand is al weer ruim 3 jaar oud (augustus
2007) en daarom is het hoog tijd u een update te presenteren.
Onze webmaster heeft een actuele parenteel (per oktober 2010) van ons aller voorvader Roelof Boeinck
[3763] op onze website www.somsen.org gezet. Voor de eerste maal zijn hieraan ook pasfoto’s van
familieleden toegevoegd. Helaas hebben wij niet van alle familieleden een afbeelding en daarom vragen
wij u om een pasfoto van uzelf aan ons te sturen (somsengenealogie@kpnplanet.nl). De volgende
update wordt dan opgeluisterd met uw pasfoto. Zoals u weet hebben alleen de donateurs van de
Somsen Stichting toegang tot de genealogische gegevens op onze site. Door het wachtwoord “Roelof”,
de naam van onze stamvader, in te toetsen kunt u in dit deel van onze website komen.
Uiteraard kunt u ook nog steeds de Cd-rom bestellen. In dat geval kunt u € 10 overmaken naar onze
penningmeester, bankrekening 7909885 t.n.v. Somsen Stichting, Lichtenvoorde onder vermelding van
Cd-rom genealogie en uw naam en adres.

Het 13e Somsen weekeind van 13 tot 15 augustus 2010 in IJzerlo mag wederom geslaagd genoemd
worden al loopt het aantal camping deelnemers jaarlijks iets terug. Achter in de week trok een klein aantal Somsens met caravan of tent naar camping “t Hoftijzer” om daar het Somsen weekeind door te brengen.
Vrijdagavond had de bestuursvergadering plaats bij Helmut Somsen
in Hamminkeln. Daar werd teruggeblikt op de laatst verschenen
Somsen Horizon, en verder hebben we beraadslaagd over het
Somsen weekeind, het aantal deelnemers, de wens om hiermee
door te gaan en de komende Nieuwsbrief. We waren er ook gelukkig mee dat we de jongste editie van Somsen Horizon (nr. 23)
geheel in kleur hebben kunnen uitbrengen.
Naarmate meer Somsens actief meewerken om kopij aan te leveren, liefst voorzien van foto’s, is het gemakkelijker voor de redactie
om een Somsen Nieuwsbrief en
Aanbieden bloemen en de fles
Somsen Horizon te publiceren. Dus
vertel uw verhaal als u denkt dat het ook interessant is voor andere familieleden.
Het was prima weer in het weekeind en dat heeft er toe bijgedragen dat het
geheel erg plezierig kon verlopen. Er zijn diverse bezoekjes gebracht. Op
zaterdagmiddag om vier uur vertrokken wij met de fiets of de auto naar het
Japikshuis waar de heren Smit en Veerbeek ons weer de Somsenboom in
het weiland lieten bewonderen en keuren. Theo Somsen was zelfs samen
met een vriend op de fiets vanuit Vaassen naar het Japikshuis gekomen om
bij de plechtigheid en de barbecue na afloop aanwezig te zijn.
Van alle kanten werd de boom
opnieuw bekeken, nat gemaakt en er
werd wederom geconstateerd dat er
zeer goed voor gezorgd was. 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.
Brunsveld, onze cateraar,
zorgde al vroeg in de avond
voor de barbecue voor de
circa 40 aanwezigen

Daarna hebben wij ons het eten dat wederom door Brunsveld was
verzorgd op het terras achter de boerderij goed laten smaken en zijn
er weer vele verhalen uitgewisseld. De barbecue is een mooie traditie binnen de Somsen stichting en het wegvallen ervan doordat er te
weinig deelnemers zijn zou te betreuren zijn.

De Somsens op het terras bij de
camping achter ‘t Hoftijzer

De aanwezigen (harde kern) kunnen met plezier teug kijken op dit weekeind en hopen een volgend jaar
bij voldoende deelnemers weer bij elkaar te komen.

Expositie van Johan Somsen
door Harry Somsen [P 146]
In het kleinste kerkje van Nederland, “De Rietstap “ in Dinxperlo, exposeerde Johan Dirk Somsen
[1085] uit Aalten gedurende de hele maand augustus. Johan, die in 1926 in De Heurne bij Dinxperlo
geboren werd, is net als zijn broers, in de voetsporen van zijn vader getreden en huisschilder geworden.

