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Hermina Roseboom-Huinink uit Coevorden 100 jaar
door Harry Somsen [146]
Op 11 november 2011 vierde de in Winterswijk geboren Mina Huinink [1394] haar 100ste
verjaardag. Haar ouders waren Bernardus Hendrikus Huinink [1393], een in 1882 in
Aalten geborenen landbouwer en haar moeder was Leida Berendina Somsen [1231] uit
Aalten. Samen met haar ouders verhuisde Hermina (Mina) naar Slagharen. Voor haar
huwelijk op 21 april 1939 met Gerrit Jan Roseboom, geboren in Coevorden, heeft zij
ondermeer in Amsterdam en Maartensdijk gewerkt. Na hun huwelijk zijn ze op een boerderij in Steenwijksmoer, dichtbij Coevorden, gaan wonen en werken. Gerrit Jan was daar
landbouwer en molenaar.
Tijdens hun huwelijk kregen zij negen kinderen, die op hun beurt weer zorgden voor 26
kleinkinderen en 43 achterkleinkinderen. Drie-en-dertig jaar hebben ze op de boerderij
gewoond voor ze in 1972 verhuisden naar de Van Heutszsingel in Coevorden, tussen de
vestingwerken en Kasteel Coevorden, waar Gerrit Jan in 1987 in op 85-jarige leeftijd
overleed. Harmina woont sinds 1993 aan het Stationsplein in Coevorden.
Als 100-jarige is ze nog steeds actief en heeft ze nog een goed gehoor. Haar zicht wordt
Hermina Roseboomwat minder maar dat weerhoudt haar er niet van om als moderne oma achter de compuHuinink
ter te zitten om te internetten en te e-mailen. Borduren is ook een van haar bezigheden
en in haar woonkamer hangen borduurwerken met alle namen en geboortedata van haar
kleinkinderen en achterkleinkinderen. De kleinkinderen zorgen ervoor dat oma kan blijven borduren, het 44ste achterkleinkind is op komst. Het is inmiddels één grote geborduurde verjaardagskalender geworden waarop de sterrenbeelden niet ontbreken.
Tijden de viering van haar 100ste verjaardag kreeg Mina bezoek van Truus Pot, de locoburgemeester, die haar
namens de gemeente Coevorden kwam feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis.
Afgelopen zomer is er door de familie tijdens een familiedag al aandacht aan haar verjaardag geschonken.
Bij haar 100ste verjaardag bleek dat Mina geen lid was van de Somsen Stichting. Het stichtingsbestuur, door Dick
Somsen uit Zwolle daar op geattendeerd, vond dat daar toch wat aan gedaan moest worden en heeft besloten haar
een gratis lidmaatschap van de stichting te aan te bieden voor haar verdere leven.
Hermina zal dus nu ook de komende Somsen Nieuwsbrieven en Somsen Horizon ontvangen om op de hoogte te
blijven van de wederwaardigheden in onze familie.
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Geboren:
17-02-2011: Marnix Gijs Jan [7438], z.v. Maarten Ernest Somsen [259] en Janneke Gabriëlle Roussel [6667]
02-08-2011: Fiene Julot (Fiene) [7331] d.v. Nicolaas Wichert (Niek) Overduin [422] en Merlijn Roerink [7278]
Gehuwd: geen opgave ontvangen
Overleden:
27-01-2010: Willem te Bokkel [1330], 92 jaar, Aalten
28-12-2010: David Walter Somsen [3474], 93 jaar, Kensal, ND. USA
05-06-2011: Wilmien Hoopman [383], 88 jaar, Winterswijk
14-09-2011: Willem Somsen [1378}, 58 jaar, Hardenberg
23-10-2011: Hendrik Johan (Hennie) Somsen [1861], 47 jaar, Eibergen
26-10-2011: Eldora Mary (Bonnie) Berggreen [744], 87 jaar, Louisiana, USA
(Rectificatie overlijdensbericht van haar in SoHo nr. 23 – mei 2010;
zie ook pag. 92 en 150 in Somsen Omnes Generationes)
01-11-2011: Wesselina (Lientje) Zwartsenberg [668], 87 jaar, Alphen aan den Rijn
06-11-2011: Pieter Roelof (Piet) Veldhuis [1517], 88 jaar, Aalten
23-12-2011: Gooi Johannes (Geo) Visser [460], 81 jaar, Noordwolde
23-01-2012: Arlene Virginia Zillmer [830], 86 jaar, Wisconsin, USA
23-01-2012: Rose Bata [3478], 86 jaar, Minnesota, MN. USA
16-02-2012: Paul René Brummelkamp [1131], 53 jaar, Bennebroek
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Familie barbecue op zaterdag 25 augustus 2011 in IJzerlo
Somsen Horizon 25 verschijnt in mei 2012, kopij inzenden vóór 1 april 2012.
Somsen Nieuwsbrief 8 verschijnt in oktober 2012.
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Woord van de voorzitter

Stephen Somsen is gaarne bereid informatie te verstrekken:
Tel: 562-430-0079, Mobiel: 425-879-8592,
email: ssomsen@aol.com
Registratie bij: Becky Errigo, 1234 Palace Ave. St. Paul,
Minnesota 55105 USA, Tel: 001 651 696 1234
email: b.errigo@yahoo.com
Er zijn interessante mogelijkheden voor reizen naar de VS: met een
stop-over ticket kunt u zonder veel bijkomende kosten meerdere
gebieden bezoeken.
Goedkoop bellen naar de VS met http://www.belkaart.nl/ (2 cent per
minuut vast en mobiel.
Informatie ook bij Johan Somsen: adresgegevens op voorblad.

De activiteiten aan de overzijde van de oceaan rondom de Wereldwijde Somsen Reünie
in New Ulm, MN, komen langzaam maar zeker in een stroomversnelling terecht. De
reünie wordt weliswaar pas gehouden op 4 en 5 augustus maar de voorbereidingen zijn
nu al in volle gang. Op 4 en 5 februari is de Amerikaanse reüniecommissie bijeen geweest
in New Ulm en in deze nieuwsbrief en ook op onze website (www.somsen.org) treft u informatie van hen aan.
We zullen onze “nichten en neven” in de USA zoveel mogelijk behulpzaam zijn, maar de
organisatie ligt uiteraard geheel in hun land en het organiseren van een dergelijke gebeurtenis is toch een heel ander verhaal dan bij ons. De enorme afstanden maken het gecompliceerd maar toch lijkt dat geen grote belemmering te zijn. De vorige Amerikaanse
Somsen Reünie in 2002 werd bezocht door maar liefst ca. 140 mensen die echt uit alle
uithoeken van de USA kwamen. Daarnaast waren er nog een paar Canadese en 8
Nederlandse Somsens. Ook nu zullen weer Nederlandse Somsens van de partij zijn.
Johan Somsen [1089] In de vorige nieuwsbrief gaf ik u in overweging een voorgenomen reis naar de USA te
combineren met een bezoek aan de reünie en die suggestie wil ik graag herhalen. Als u
nog een reis naar de VS op uw verlanglijstje heeft staan dan is nu het moment daar. En ik verzeker u dat de ontmoetingen zeer hartelijk zullen zijn.
Zelf ben ik van plan voorafgaande aan de reünie een rondreis te maken door het Noordoosten van de VS, New
England. Stop-over tickets bieden vele mogelijkheden om verschillende streken te bezoeken. Als iemand informatie wil uitwisselen schroom dan niet me te bellen of te mailen.
Overigens is het ook om andere redenen interessant de website eens te bezoeken. Vooral de steeds ververste
genealogische database is de moeite waard. Er worden steeds meer foto’s op geplaatst waardoor vele namen een
gezicht krijgen.
En als u daar dan toch een keer mee bezig gaat, zoek dan eens in oude fotoalbums naar portretjes van mensen
uit uw naaste omgeving. Ook heel oude foto’s en groepsfoto’s kunnen we goed gebruiken. U bent ons zeer behulpzaam wanneer u ook de P-nummers bij de foto’s vermeldt. Als u ze zelf niet kunt bewerken of scannen, mag u ze
zonder bezwaar opsturen naar Dick Somsen, Monteverdilaan 125, 8031 DL, Zwolle, die ze na gebruik weer direct
naar u terug stuurt. Digitale foto’s kunt u mailen naar: somsengenealogie@kpnplanet.nl
Tenslotte wil ik graag de aandacht van de Amerikaanse familieleden vestigen op een wijziging in het betalen van
uw donaties. Voor de Nederlandse Somsens verandert er niets.
Johan Somsen [1089] voorzitter

Wereldwijde Somsen Reunie in New Ulm, MN, USA op 4-5 Augustus 2012
door Johan Somsen [1089]
Zoals u al elders heeft kunnen lezen wordt de Wereldwijde Somsen Reünie gehouden op 4 en 5 augustus
2012 in New Ulm, MN, VS.
Hier nog een paar punten die van belang kunnen zijn:
Uitnodiging en programma staan op onze website: www.somsen.org
Registratieformulier staat op onze website.
Facebook: er is een Somsen Familie-groep geopend op Facebook.
Neem een kijkje in New Ulm:
www.newulm.com/visitors-community/attractions/
Meer over New Ulm:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Ulm,_Minnesota
http://www.newulmturnerhall.org/
http://www.mapquest.com/maps?city=New%20Ulm&state=MN
New Ulm, oorspronkelijk een Duitse nederzetting maar wel met een
Somsen Street, Somsen Slough en een Somsen Law Office.
Speciale Somsen Reünie kortingen in de plaatselijke hotels/motels:
Holiday Inn New Ulm, 507-359-2941
Microtel New Ulm, 507-354-9800
Er is een camping:
http://www.dnr.state.mn.us/state_parks/flandrau/index.html

New Ulm Turner Hall

Donaties
door Johan Somsen [1089]
Marieke Edwards-Jager Gerlings [725] uit Olympia, WA, USA heeft meer dan 16 lange jaren op een voortreffelijke
manier de Amerikaanse financiën voor onze stichting beheerd. Voor haar is de tijd aangebroken het stokje over te
dragen aan iemand van een jongere generatie en dat moeten we respecteren. We zijn haar bijzonder erkentelijk
voor haar geweldige bijdrage. In het volgende nummer van Somsen Horizon zullen we uitgebreid stilstaan bij wat
Marieke voor ons betekend heeft.
We prijzen ons gelukkig een opvolgster voor Marieke gevonden te hebben in de persoon van Anja D'AngeloSomsen [426]. Anja komt uit Nederland maar is getrouwd met haar Amerikaanse man John D’Angelo en woont al
lang in de VS. Ook hopen we in Somsen Horizon 25 nader met haar kennis te maken.
Omdat Anja midden in een verhuizing zit, is Marieke zo vriendelijk geweest de betalingen per cheque in de VS nog
in ontvangst te willen nemen. In onze volgende publicaties houden we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Een en ander betekent wel dat enkele veranderingen noodzakelijk zijn.
Voor de Nederlandse en overige Europese donateurs verandert er niets in de wijze van betalen. U treft in
deze nieuwsbrief een brief van de penningmeester aan met het vriendelijke verzoek uw bijdrage voor 2012 op de
gebruikelijke wijze over te maken.
Voor de Amerikaanse donateurs verandert er wel iets. Wegens haar drukke werkzaamheden stelde Anja voor
de Amerikaanse betalingen zoveel mogelijk te digitaliseren. Dit bespaart zeer veel administratief werk.
We hebben een PAYPAL rekening geopend en via een knop op onze website www.somsen.org kunnen de
Amerikaanse familieleden heel gemakkelijk betalen.
Onze Amerikaanse familieleden hebben de keuze uit de volgende drie mogelijkheden:
1. Wie een PAYPAL rekening heeft, kan via onze website rechtstreeks betalen met PAYPAL.
2. Wie geen PAYPAL rekening heeftkan wel met een creditcard via onze website met PAYPAL betalen.
3. Voor wie PAYPAL niet wil of kan gebruiken blijft de oude mogelijkheid om per cheque te betalen voorlopig
bestaan. U kunt uw cheque sturen naar:
Marieke Edwards – Jager Gerlings
920 East Bay Dr. NE# 3D301
Olympia, WA 98506-1222 USA
+1 3607861583 / mariekegedwards@gmail.com
Vermeld alstublieft altijd uw P-nummer.
Er zijn geen extra kosten aan verbonden voor de donateurs.
Wij vragen de Amerikaanse familieleden vriendelijk de jaarlijkse bijdrage voor 2012 van $ 20 op een van de
bovenstaande manieren over te willen maken en een groter bedrag is absoluut geen bezwaar.
Ter wille van grotere efficiency stellen we het zeer op prijs als u van PAYPAL gebruik wilt maken waarvoor
onze vriendelijke dank.

Reünie commissie USA. Deze foto
werd genomen voor de open haard
in de Turner Hall in New Ulm.
Voor: Pamela Rice [P-3847],
Marilyn Olson-Lear [P-3850]
Achter: Paula Crist [P-816],
Becky Kerr Errigo [P-3899],
Stephen Somsen [P-2459]

Somsen website: www.somsen.org
Om in de genealogische databasis rond te snuffelen heeft u een gebruikersnaam nodig: (somsen) en een wachtwoord () - denk om de hoofdletter. Interessant met vele foto’s!
Deze informatie is alleen voor donateurs van de Somsen Stichting.

