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Somsen-Genealogie

door Dick Somsen [130]

Indien u de laatste update (Editie 2010) van onze Somsen-Genealogie op

onze website, www.somsen.org heeft bekeken is het u zeker opgevallen

dat deze editie veel aantrekkelijker is geworden door de toegevoegde

afbeeldingen/pasfoto‘s bij de vermelde personen en gezinnen. Mocht uw

foto nog ontbreken of wilt u de bestaande vervangen door een betere, stuur

deze dan per email naar somsengenealogie@kpnplanet of per post naar

mijn adres,  Monteverdilaan 175, 8031DL, Zwolle

Na gebruik ontvangt u vanzelfsprekend de foto terug. Ik wens u veel lees-

plezier toe op onze website en hoop op veel reacties uwerzijds.

Familieberichten

Geboren:

29-06-2010: Guusje [6932], d.v. Freek Vincentius Gerardus (Freek) Spanbroek [6445] en Jantien

Somsen [552]

05-11-2010: Kira Michel Coe [6969], d.v. Ty Adrian-Lee Edwards [3872] en Taryn Michel Coe [5562]

23-11-2010: Tim Jesse [6968], z.v. Jelle Spruijt [5989] en Kim Rhaisa Somsen [700]

20-11-2011: Hailey Noëlle [7257], d.v. Richard van der List [5758] en Adrie van Dijk [185]

Overleden:

17-08-2007: Danny James Heyerman [5168], 58 jaar, Michigan, USA

20-08-2008: Raymond Kenneth Ista [2781], 65 jaar, Woodville, WI. USA

27-11-2010: Willemina Everdina Gerritsen – Somsen [1187], 93 jaar, De Heurne (bekend als “Tante Zus”)

13-12-2010: Eduard (Ed) Wijngaard [5574], 80 jaar, Harderwijk

De penningmeester vraagt uw extra aandacht voor de bijgevoegde brief met
acceptgiro. 

Wandeling van 1400km 
Een leven zonder wandelen kan Johan Somsen zich niet goed voorstellen. In

maart hoopt hij af te reizen naar Japan voor een pelgrimstocht van 1400 kilo-

meter langs 88 Boeddhistische tempels.

In het volgende nummer van Somsen Horizon zullen wij een terugblik geven

op zijn wandeling van 67 dagen van Maastricht naar zijn dochter in Monaco

in 2010. Een tocht van 2000 km. Johan hoopt voor de uitgave van Somsen

Horizon 24 weer terug in Nederland te zijn.
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U kunt het bestellen door € 10,80 (incl. verzendkosten) over te maken naar bankrekening 753933179

o.v.v. uw naam en adres en “50 Stoute Kinderversjes”. Het boekje wordt u dan toegestuurd. Ook kunt u

het bij uw plaatselijke boekhandel bestellen. De winkelprijs is € 8,95.

Meer informatie op www.50stoutekinderverses.nl

Familie barbecue op zaterdag 27 augustus m 19.00 uur in IJzerlo 

door Johan Somsen [1089]

Zoals we u in het vorige nummer van de Somsen Nieuwsbrief al

hebben laten weten ontstond er grote teleurstelling bij de vele aan-

wezigen toen we meldden dat we in het bestuur ernstig overwogen

met deze traditie te breken.

Daarom hebben we besloten er nog geen punt achter te zetten. We

willen echter wel weer wat meer actie in de vorm van een excursie

of iets anders waarbij we gezamenlijk iets kunnen doen. En uiter-

aard is er aan het eind van de dag de barbecue.

De details van het programma worden gepubliceerd in het volgende

nummer van Somsen Horizon in mei/juni. Het is nu al duidelijk dat er

ook een flinke afvaardiging jeugdige Somsens van de partij zal zijn.

Dus zegt het voort en spoor uw omgeving aan mee te komen. Noteert u de datum in ieder geval al in uw

agenda.

Vierde Wereldwijde Somsen-Reunie in de USA in 2012??

door Johan Somsen [1089]

De grote reünie van 2007 ligt nog vers in ons geheugen,

maar de tijd staat niet stil en zo komt de volgende reünie in

de VS gestaag dichterbij.

Tijdens de reünie in 2007 kwam een aanzienlijke groep jonge

Somsens bij elkaar, waaronder veel Amerikanen, maar ook

de Duitse tak was vertegenwoordigd. Het zag er allemaal erg

veelbelovend uit - de plannen die ze beraamden, hadden

alles te maken met een eventuele volgende reünie in de

Verenigde Staten. Onlangs hebben we met Stephen Somsen

in de VS contact gehad over deze zaak en men gaat daar

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het is nog niet

zover, maar het is niet verkeerd nu aftastend met de voorbereidingen

te beginnen. Zodra er meer over bekend is, zullen we daar aandacht

aanbesteden in onze publicaties en uiteraard zullen we ook de web-

site (www.somsen.org)  ervoor beschikbaar stellen. Misschien is het

zelfs het overwegen waard hiermee in uw reisplannen al wat rekening

te houden. Als u bijvoorbeeld toch al van plan was een reis in de VS

te maken dan is het misschien wel zo aardig dit te combineren met de

reünie daar. En dat ze daar in staat zijn een schitterende bijeenkomst

te organiseren is wel gebleken in 2002. Uit alle windstreken kwam

toen ca. 130 Somsens bij elkaar in Baldwin WI. Amerikaanse,

Canadese en Nederlandse Somsens dragen de vele goede herinne-

ringen daaraan nog met zich mee.

Woord van de voorzitter                                                         

De voor u liggende nieuwsbrief heeft enige vertraging ondervonden door een

samenloop van omstandigheden. De koude wintermaand hebben we inmiddels

achter ons gelaten en februari brengt ons weer dichter bij zonniger dagen. Omdat

deze nieuwsbrief begin februari verschijnt, laten we om praktische redenen het

volgende nummer van Somsen Horizon ook iets later uitkomen. U kunt dat in de

maand juni tegemoet zien.

Verderop in deze nieuwsbrief treft u een artikeltje aan over het Somsen

Campingweekend met de daarbij behorende barbecue. We zouden zo graag een

royale opkomst zien en daarom mijn oproep om uw naaste omgeving eens een

keer flink te porren om ook te komen. Er zal weer een programma voor de zater-

dag worden aangeboden. Meer hierover leest u in Somsen Horizon 24 in juni.

Nu ik toch bezig ben mij met wervende woorden tot u te richten dan ook maar nog

even uw aandacht voor het volgende: in de rubriek familieberichten kunnen we

lezen wie ons ontvallen, maar ook heuglijke mededelingen vinden daar hun weg, zoals geboorte en

huwelijk. Ook voor onze familiestichting heeft dat zo zijn gevolgen. De afname van het aantal donateurs

en de aanwas van nieuwe Somsen-telgen houden geen gelijke tred. Daarom moeten we steeds ons best

doen om u aan te sporen alert te zijn en Somsens in uw kring te wijzen op het bestaan van onze fami-

liestichting. Een eerder gesuggereerd plan was uw kinderen als verjaardagscadeautje een jaar donateur-

schap aan te bieden, want de jongere generatie is niet alleen van harte welkom, we hebben haar ook

heel erg nodig. Zonder u kunnen we ons werk niet blijven volhouden!

Johan Somsen [1089] voorzitter 

Wie kan ons helpen?

door Johan Somsen [1089]

Sinds onze eerste grote Somsen reünie in 1997 is Dick Somsen uit Zwolle het aanspreekpunt voor de

genealogische gegevens geweest. Toen we begin 1998 onze familiestichting oprichtten, is hij aan ons

verbonden gebleven als adviseur op het terrein van de genealogie. In deze hoedanigheid heeft Dick veel

voor ons kunnen betekenen en uiteraard hopen we dat hij dat nog een tijd kan blijven volhouden. Op 2

maart a.s. wordt Dick 82 en hoewel hij nog in goede gezondheid verkeert, is het toch verstandig, nee,

zelfs noodzakelijk, iemand te vinden die zich in de genealogie van onze familie wil verdiepen. Uiteraard

is Dick bereid deze persoon in te werken. Al het onderzoek is al voltooid, maar het is wel belangrijk dat

we ons bestand blijven bijhouden. Als we geen opvolger vinden, hebben we als familie een groot pro-

bleem en dat willen we toch niet? Wie helpt ons uit de brand?

50 Stoute kinderversjes

door Harry Somsen [146]

Op 11 december 2010 werd het boekje 50 Stoute Kinderversjes door Johan

Somsen gepresenteerd in de Bibliotheek in Epe. De gehele netto

opbrengst van dit bundeltje komt ten goede aan de Stichting KiKa –

Kinderen Kankervrij. De publicatie van het boekje is als een grapje ont-

staan, Johan Somsen schreef het voor zijn kleinzoontjes, maar het heeft

buitengewone vormen aangenomen. Het staat vol met grappige versjes en

illustraties. Eye-T webdesign uit Heerde bood aan een website te sponso-

ren: www.50stoutekinderversjes.nl met een eigen e-mailadres:

info@50stoutekinderversjes.nl 

Johan Somsen [1089]

Terras in IJzerlo tijdens de barbe-

cue

Somsens in de St. Helenakerk
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