SOMSEN NIEUWSBRIEF 8

Familie barbecue op zaterdag 25 augustus 2012 in IJzerlo
door Harry Somsen [146]
Een jubileum: voor de vijftiende keer vierden we vorig jaar het familie weekeind in IJzerlo.
Het was in 2011 erg hoopgevend dat er naast een aantal “oudere” nieuwkomers ook zoveel jonge Sommengezinnen waren. Wij hoopten dat wij
hen ook in 2012 weer mochten verwelkomen en natuurlijk zijn nog meer
nieuwe mensen ook van harte welkom. Een aantal Somsens was net weer
terug van de Wereldwijde reünie in New Ulm en kon daar veel over vertellen en laten zien. De Lindeboom is weer gecontroleerd en op zijn verdere
groei werd getoast.
Aan het begin van de zaterdagavond kwamen er nog meer Somsens aangereden voor de barbecue. Wim Somsen en Rudolf Brunsveld hadden
voor ruim voldoende eten en drinken gezorgd voor een zeer vriendelijke
prijs. Het bestuur heeft aangegeven dat er minimaal 25 personen aan de
Rudolf Brunsveld richt de BBQ in
BBQ moeten deelnemen, anders stopt het bestuur hiermee. Laten we het
niet zo ver laten komen.
Het is toch bijzonder dat je naast de vaste kern, weer nieuwe Somsens tegenkomt waarvan je het bestaan amper
kende en waardoor je familie steeds uitgebreider wordt. Het mooie is dat we zoveel gemeen hebben. Ik zou iedere Somsen willen uitnodigen dit eens mee te maken, maar pas op, het kan zijn dat je daarna vaker komt. De
komende barbecue is op zaterdag 24 augustus 2013. Het is de bedoeling dat wij niet meer naar het Japikshuis
gaan voor het boom bezoek. Een dalend deelnemers aantal gaf helaas aan dat met deze traditie moet worden
gestopt.
Als u wilt deelnemen aan de barbecue 2013 dan graag uiterlijk voor 15 augustus aanmelden per telefoon of e-mail
bij Wim Somsen.
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Familieberichten
Geboren:
10-12-2007:
15-10-2009:
25-08-2012:
24-09-2012:
12-12-2012:
25-01-2013:

Layne Bryant [7683], z.v. Todd Lyda [7680] en Jessica Marie Somsen [3596]
Grace-Lyn Rane [7684], d.v. Todd Lyda [7680] en Jessica Marie Somsen [3596]
Jurre [7662], z.v. Dirk Christiaan (Dirk) Bulsink [7659] en Marieke Somsen [553]
Jurre Bulsink
Kayden James [7685], z.v. Todd Lyda [7680] en Jessica Marie Somsen [3596]
[7662]
Willem [7648], z.v. Mark Bussink [6888] en Anouk Manon (Anouk) Prinsen [3041]
Chase Hansel [7686], z.v. Ronald Lee (Ron) Somsen [7474] en Joanie Sue Lenz [7475]

Gehuwd:
04-05-2012: Todd Lyda [7680] en Jessica Marie Somsen [3596]
07-12-2012: James Michael Somsen [2832] en Annette Cecelia Martinez [7677]
Overleden:
10-11-1967: Walter Tkach [3530], 53 jaar, Minneapolis, MN. USA
(rectificatie overlijdensbericht van hem in Somsen Nieuwsbrief 6 - oktober 2011)
09-03-2009: Evelyn Helen Behm [2756], 93 jaar, Monrovia, CA. USA
21-02-2011: Grada Hendrika Westerveld [6419], 92 jaar, Eibergen
23-07-2011: Hendrik (Henk) Westerveld [5742], 89 jaar, Eibergen
24-07-2011: Mildred Pauline (Polly) Bear [3506], 72 jaar, Grantsburg, WI. USA
22-03-2012: Marion Louise Ness [2471], 90 jaar, Jamestown, ND. USA
16-12-2012: Hendrik Johan (Henk) Somsen [1829], 47 jaar, Eibergen
13-01-2013: Bonnie Lou Stoor [913], 71 jaar, Soda Springs, ID. USA
12-02-2013: Hendrik Willem Antonie (Wim) Klijn Hesselink [614], 79 jaar, Joure

Postbank 7909885 t.n.v. Somsen
Stichting Lichtenvoorde
IBAN: NL 49 PSTB 0007 9098 85
BIC: PSTBNL21

²

Redactie
Harry Somsen [146]
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
Tel.: 0314 621011
E-mail: somsen@oudzelhem.nl

²

Website: www.somsen.org

Somsen Street, New Ulm

SOMSEN NIEUWSBRIEF 8

SOMSEN NIEUWSBRIEF 8

Woord van de voorzitter

Kip en Broccoli ‘Vlecht’

Hierbij ontvangt u onze eerste publicatie van dit jaar: de Somsen Nieuwsbrief nummer 8.
Onlangs had ik een kennis op bezoek en toen viel zijn oog op een paar publicaties van
onze familiestichting die in een lectuurmand lagen. Het is voor ons na zovele jaren een
heel normaal verschijnsel geworden dat we met grote regelmaat Somsen Horizons en
Somsen Nieuwsbrieven ontvangen, maar als buitenstaanders hiermee geconfronteerd
worden zijn ze vrijwel zonder uitzondering zeer verbaasd en zeker ook onder de indruk.
Ik kon natuurlijk niet nalaten vol trots ons familieboek, “Somsen Omnes Generations”, en
mijn prachtige band met de eerste 25 gebonden Somsen Horizons even uit de boekenkast te halen en uiteindelijk kwam ook de website met de uitgebreide genealogische database nog tevoorschijn.
Dit soort situaties – en er zijn er vele – geven altijd weer een stimulans om verder te gaan
op het pad dat we lang geleden ingeslagen zijn. Toch is het onvermijdelijk dat we soms te
maken krijgen met mensen in ons bestuur die afscheid van ons nemen. Onze penningmeester,
Jan van Daatselaar, die zijn werk sinds 2005 met grote voortvarendheid heeft
Johan Somsen [1089]
verricht, heeft aangegeven dat hij m.i.v. 2014 zijn taak als penningmeester wil overdragen
aan een opvolger. Jan heeft al geruime tijd geleden de leeftijd der zeer sterken bereikt en hij heeft zijn energie nodig
voor andere dingen. We betreuren het dat Jan ons gaat verlaten maar we hebben er absoluut alle begrip voor. In
onze volgende publicaties komen we nog bij Jan terug.
Wat nu echter wel actueel is, is zijn opvolging. Om ons werk te kunnen voortzetten hebben we mensen nodig die
ons daarbij helpen. In dit geval iemand die onze penningen kan beheren. Het is echt niet zo dat u daar erg veel tijd
in hoeft te steken, maar op gezette tijden moet er wel iets gebeuren.
Ik durf het bijna niet te melden, maar ook onze genealoog, Dick Somsen uit Zwolle, is een leeftijdgenoot van Jan.
Hij is gelukkig nog zeer fit, maar ook hij zal eens het stokje overdragen en het zou heel erg fijn zijn als er iemand
bereid is zich in deze materie te verdiepen. Zonder dit belangrijke werk heeft het in stand houden van een familiestichting als de onze weinig zin meer.

door Grace Emmert Berkseth [3855]
Grace en haar man Dennis Emmert [3906] wonen in een prachtig huis met een schitterend uitzicht gelegen
op een hooggelegen stuk grond dat deel uitmaakte van hun landerijen. Toen hun zoons Jim en Jerry de
boerderij overnamen zochten Grace en Dennis dat plekje uit. Op het grote terrein heeft Grace een enorme
moestuin. Met de producten die ze zelf verbouwt, bereidt ze de heerlijkste gerechten. Tijdens een bezoek
aan Baldwin waren Yvonne Reijs [3926] en Johan Somsen [1089]bij hen te gast en smulden van de heerlijke kip en broccoli taart.
Voorbereidingstijd 25 minuten. Baktijd: 25 – 28 minuten.
Deze heerlijke hartige tart wordt gevuld met een mengsel van kaas, kip en
knapperige groenten.
250 g gekookt kippenvlees, in blokjes gesneden
150 g broccoli, in stukjes gesneden
150 g rode paprika, in stukjes gesneden
1 uitgeperst teentje knoflook
110 pittige cheddar kaas (of oude kaas), geraspt
6 eetlepels (125 g) mayonaise
2 theelepels dille (gedroogd)
¼ theelepelzout
2 pakjes croissant deeg
wit van 1 ei, luchtig geklopt
2 eetlepels amandel snippers
1.

Wie helpt ons uit de brand? En vooral niet denken dat anderen het wel doen.
In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten het campingweekend in IJzerlo eind augustus in afgeslankte vorm voort te zetten. Het aantal kamperende deelnemers was de laatste jaren erg geslonken. We zullen dus ook
niet meer in georganiseerd verband naar de Somsenboom gaan maar uiteraard kan iedereen individueel een kijkje nemen.
Wel is het aantal deelnemers aan de barbecue behoorlijk groot zodat we de barbecue blijven organiseren als er
weer voldoende deelname is. Noteert u zaterdag 24 augustus 2013 alvast in uw agenda. Voor de diehards die toch
willen kamperen kan dat natuurlijk altijd. Wat is er mis met een lang weekend op een boerencamping in de mooie
Achterhoek?
Doordat de speciale editie van Somsen Horizon, nummer 26, in november 2012 is verschenen is de publicatie van
deze Nieuwsbrief vooruit geschoven naar februari 2013 en het volgende nummer van Somsen Horizon kunt u dan
eind juni 2013 tegemoet zien.

2.
3.

4.

Johan Somsen [1089]
5.

Van onze penningmeester

Verwarm de oven voor op 200 graden; Snij de kip en de broccoli
in kleine stukken; doe dit mengsel in een kom. Snij de paprika fijn
en voeg dit aan het mengsel toe. Pers de knoflook uit over het
mengsel.
Voeg de geraspte kaas toe en roer het er doorheen. Voeg
mayonaise, dille en zout toe en meng alles goed.
Maak van het deeg een rechthoek van ca. 30 x 40 cm. Gebruik
een deegrol en rol eventuele perforaties dicht. Snij het deeg aan
de beide lange zijden in reepjes van ca. 3.5 cm breed met een
lengte van ca. 7cm. In het midden blijft dan een stuk deeg over
van ca.15 cm breedte waar de vulling straks op past.
Spreid de vulling gelijkmatig over het midden van het deeg uit. Pak
nu aan weerszijden de repen deeg, draai deze één keer en leg ze
over het mengsel naar elkaar toe. Men kan een soort vlecht
maken door niet de tegenover elkaar liggende repen aan elkaar
vast te maken, maar de repen om en om met elkaar te verbinden.
Maak de einden voldoende stevig aan elkaar vast.
Strijk het eiwit over het deeg en bestrooi het met de amandelsnippers. Bak het 25-28 minuten of tot het diep goudbruin is.

In porties snijden en opdienen.

Beste Donateur,
Voldoende voor 10 porties van ongeveer 410 calorieën en 27 gram vet.
Het is weer tijd uw jaarlijkse bijdrage op onze bankrekening 79 09 885 t.n.v. Somsen Stichting, Lichtenvoorde te
storten.

Woonhuis, Grace en Dennis Emmert

Grace met haar kip-broccolitaart

Johan Somsen [1089], Jerry
Emmert [3910], Dennis Emert
[3906], Jim Emmert [3908],
Grace Emmert [3855

Mededelingen

Wij hebben onderzocht of automatisch incasseren voordeliger zou zijn, minder kosten voor de Stichting. In verband
met de overgang naar de IBAN nummers is dat nu wat te vroeg. Bovendien belast het de administratie zwaar door
het individuele karakter van de donaties. Het blijft dus voorlopig zoals het was. U betaalt een vrijwillige donatie van
minimaal € 15,-- en U bent van harte uitgenodigd daar boven te gaan.

In Somsen Horizon 26 is bij een aantal foto’s bij de goede naam het verkeerde P-nummer vermeld. Wij bieden onze excuses hier voor aan.

Wilt U bij het betalen vooral uw P-nummer vermelden. U vindt het op de adressticker van de Nieuwsbrief.

De nieuwe Somsen Horizon 27 verschijnt in juni 2013, graag kopij inzenden voor 1 mei 2013.

Heel erg bedankt, Jan van Daatselaar [679], penningmeester.

