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Leith SomSen [900], 26 juni 1926 – 2 november 2013
Waynan: Leith Ray Somsen is op zaterdag 2 november 2013 op 87-jarige leeftijd overleden in
Soda Springs, Idaho, USA. Zijn ouders waren Garrett en Mattie Layland Somsen. Hij heeft zijn
hele leven in Waynan gewoond met uitzondering van de twee jaar die hij in militaire dienst was
en de laatste 12 jaar van zijn leven die hij in de wintermaanden doorbracht in Soda Springs.
Hij doorliep de Highschool in Soda Springs en ging naar de Utah State universiteit . In 1951
trouwde hij met Virijean Stoor. Hij is zijn hele leven veehouder geweest en hield erg veel van
zijn paarden en zijn honden. Hij laat zijn vrouw, een dochter en twee zonen na en verder 8
kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Hij is met militaire eer begraven op de Fairview
Cemetery in Soda Springs.
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rafaeL richard infante [4760] 1932 – 2012
Rafael (Ray) Richard Infante, 81, uit Iliff CO, overleed op 9 januari 2014 in Sterling. Ray werd
op15 december 1932 geboren in Julesberg als zoon van Rafael Infante Sr en Conception
(Mesquita) Infante. Hij bezocht de Ovid High School. Zijn loopbaan steeg naar de positie van
voorman bij Charmers & Borgman en hield toezicht op de bouw van graansilo’s in drie staten.
In 1966 startte hij Infante Bouw en deed o.a. veel vernieuwbouw en betonconstructies. Zelfs
op de leeftijd van 80 werd Ray nog gevraagd voor zijn expertise in zijn vakgebied.
Hij trouwde met Connie Garcia [4761] in Ogallala, Neb. Hij laat 2 dochters (Mary en Linda) en
5 zonen na (Chris, Arthur, Arnold, Israël en Robert). Onder zijn kleinkinderen zijn Jennifer
[4763], Amy [4764] en Steven Somsen [4765].
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Voorzitter en vertaler (Engels)
Johan Somsen [1089]
Schietbaanweg 11
8162 GP Epe
Tel.: 0578-629 893 / 06 290 324 84
E-mail: johan.f.somsen@wxs.nl

² Secretariaat

Margriet Iserief-Somsen [2878]
Jan Tooropstraat 2
3817 PZ Amersfoort
Tel.: 033 461 96 43
E-mail: somsenstichting@casema.nl

famiLie barbecue op zaterdag 23 auguStuS in ijzerLo
We willen graag iedere Somsen uitnodigen dit mee te maken, maar pas op, het is besmettelijk en je komt er moeilijk van af. De komende barbecue is op zaterdag 23 augustus 2014 om 18.30 uur. De beoordeling van de boomgroei bij het Japikshuis is dit jaar om 17.00 uur. Als u wilt deelnemen aan de barbecue 2014 dan dit graag uiterlijk
vóór 15 augustus 2014 aanmelden per telefoon of e-mail bij Wim Somsen, Hoge Heurnseweg 8, 7095 CJ De
Heurne. Telefoon: 0315 – 652115 of e-mail: jwsomsen01@hetnet.nl
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famiLieberichten:
geboren:
26-06-2013: Justin Jochem [7814], z.v. Jasper Roald Somsen [1197] en
Frederica Paulina Jochiena (Jolanda Gouda [5982]
24-11-2013: Elise Aimée [7711], d.v. Mike Somsen [261] en Vanessa Biesheuvel [7710]

Penningmeester
Berto Somsen [423]
Burg. Wilhelmweg 27
7151 AA Eibergen
tel.: 0545-476 272
e-mail: bc.somsen@kpnmail.nl
Postbank: NL 97 INGB 0007 9098 85
BIC: INGBNL2A t.n.v. Somsen
Stichting Eibergen

Justin Jochem
[7814]

gehuwd: Geen opgave ontvangen.
overleden:
18-06-2010: Gerhardus Johannes (Han) Veenhuis [2578], 74 jaar, Doetinchem
13-12-2010: Albert Korten [3737], 79 jaar, Ruurlo
24-10-2013: Johannes Gerhardus (Jan) Garritsen [7800], 81 jaar, Zelhem
05-01-2014: Wesselina Aleida Veenhuis-Lammers [5767], 78 jaar, Zelhem
09-01-2014: Rafael Richard (Ray) Infante [4760], 81 jaar, Iliff, CO. USA
31-01-2014: Hendrika (Riek) de Groot-Klijn Hesselink [611], 83 jaar, Emmen
01-02-2014: Johanna Berendina (Jo) Eenink-te Paske [1319], 87 jaar, Hengelo (O)
09-02-2014: Hendrik (Henk) Klein Wolterink [503], 90 jaar, Aalten
22-02-2014: Hendrik Groot Wassink [2026], 92 jaar, Rekken
28-02-2014: Janneke Gerharda (Anke) Krajenbrink-Somsen [541], 55 jaar, Vorden
de nieuwe Somsen horizon 11 verschijnt in augustus 2014.
graag voor 15 juli 2014 uw copij aanleveren.
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Redactie
Harry Somsen [146]
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
Tel.: 0314 621011
E-mail: somsen@oudzelhem.nl
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Website: www.somsen.org

Elise Aimée
[7711]

Jan van Daatselaar
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Woord van de voorzitter

65 jaar getrouWd

Door omstandigheden zijn we wat verlaat maar ik ben verheugd dat ik u de 10e editie van
onze Somsen Nieuwsbrief mag aanbevelen. U treft weer allerlei nieuws over onze familie
aan. Weliswaar in beknopte vorm omdat de Nieuwsbrief zich niet leent voor uitgebreide
artikelen, maar die kunt u weer tegemoet zien in onze volgende Somsen Horizon.
Ik denk dat het u ook wel eens overkomt dat bezoekers onze familiebladen bij u thuis zien
liggen. Natuurlijk laat ik ze vaak “per ongeluk” op tafel slingeren en dan is telkens weer de
verbazing van de nieuwsgierige bezoeker groot. Zeker als ik er dan ook nog eens bij vertel dat we een prachtig familieboek hebben en een website. Soms wil ik dan ook nog wel
eens vol trots ons familieboek en mijn ingebonden Somsen Horizonnen laten zien, de eerste 25 nummers. Wist u overigens dat u die ook op onze website kunt inzien? U hoeft
slechts naar de startpagina te gaan en het archief aan te klikken. Daar vindt u alle Somsen
Horizonnen en Somsen Nieuwsbrieven met een zeer overzichtelijke inhoudsopgave: ca.
400
jaar Somsen familiegeschiedenis, verzameld in de afgelopen 18 jaar. En dat willen
Johan Somsen [1089]
graag nog even voortzetten!

nederLand Wint 24 medaiLLeS in SotSji
door Johan Somsen [1089]
Ook zo genoten van de Olympisch Winterspelen? Ook verrast dat de Nederlandse deelnemers maar liefst 24
medailles wonnen? En dat voor een landje dat geen bergen en echte, strenge winters kent? Nou, wij niet hoor!
Ranglijst Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji
Land
Goud Zilver Brons Totaal
1
Rusland
13
11
9
33
2
Noorwegen
11
5
10
26
3
Canada
10
10
5
25
4
USA
9
7
12
28
5
Nederland
8
7
9
24
6
Duitsland
8
6
5
19
7
Zwitserland
6
3
2
11
Natuurlijk werd dit fantastische resultaat groots gevierd en werden de medaillewinnaars op 24 februari 2014 ontvangen en gehuldigd door Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

Somsen Kalender 2014
De Somsen Stichting brengt voor de tweede keer een familiekalender
uit. Twaalf maanden met foto's en details over de geschiedenis van
onze familie. En natuurlijk wordt u ook herinnerd aan feestdagen in
Nederland en de VS. De agenda wordt afgedrukt op A5 formaat (21x15
cm) en zal op uw bureau zeker niet misstaan.
bovendien een leuk geschenk voor uw kinderen of andere familieleden!
De kosten (incl. verzendkosten) zijn € 7,50. Als u meteen uw jaarlijkse
bijdrage voor de Somsen Stichting overmaakt, geldt een gereduceerd tarief van € 5.
Bestellen door overmaking van € 7,50 (of € 5,00 + uw jaarlijkse bijdrage voor 2014) op
IBAN; NL 97 INGB 0007 9098 85 BIG INGBNL 2A
t.n.v. Somsen Stichting te Lichtenvoorde o.v.v. het aantal kalenders, uw naam, P-nummer en adres.

Johan Somsen [1085] en zijn vrouw Meta Somsen Eskes [1206] uit Aalten
vierden op 30 december 2013 hun 65-jarig huwelijksjubileum. Johan, 88, en
Meta, die in april 87 wordt, wonen nog helemaal zelfstandig. Meta is nog
actief in huis en in de keuken en Johan mest nog dagelijks de paardenstallen uit en zet de paarden van zijn zoon Gilbert in de wei. En als er een dakgoot moet worden schoongemaakt klimt hij op de hoogste ladders. Dat levert
wel eens blessures op: een gebroken heup of been, maar een echte Somsen
luistert niet naar adviezen zulke gevaarlijke klussen aan een ander over te
laten. Gelukkig heeft hij ook nog een minder risicovolle hobby: hij maakt nog
steeds de prachtigste schilderijen.
Namens het bestuur van de Somsen Stichting van harte proficiat met net
bereiken van deze mijlpaal.

jan van daatSeLaar [679] neemt afScheid aLS penningmeeSter
door Johan Somsen [1089]
Tijdens onze laatste bestuursvergadering in januari hebben we afscheid genomen van
onze penningmeester Jan van Daatselaar. Zijn laatste officiële handeling was het aanbieden van het financiële jaarverslag dat er zoals gewoonlijk weer helemaal perfect uit zag.
Jan heeft met verve over onze penningen gewaakt sinds 2005 en daar zijn we hem zeer
erkentelijk voor. Hoewel hij de leeftijd der zeer sterken al heeft bereikt, is dat geen reden
geweest om het stokje over te dragen, maar zijn aandacht en zorg waren nodig aan het
thuisfront en daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Jan is altijd zeer betrokken
geweest bij onze familiestichting. In de prachtige week van de grote wereldwijde
Somsenreünie in 1997 waren Jan en zijn vrouw Gree van Daatselaar – Somsen [53] zeer
enthousiast aanwezig bij dat prachtige festijn en op een van de warme zomeravonden
zaten we bijeen op de kleine camping IJzerlo waar we onze eerste plannen smeedden over
het oprichten van de Somsen Stichting. Gree was meteen bereid om mee te doen en zij
was samen met nog zes andere Somsens
aanwezig bij het tekenen van de oprichtingsakte bij een notaris in
Aalten. Lange jaren zijn Gree en Jan actief geweest voor onze
stichting. Gree als secretaris en samen hebben zij de eerste jaren
de redactie gevoerd van Somsen Horizon. Toen Gree het wat rustiger aan moest doen en terugtrad uit het bestuur verklaarde Jan
zich spontaan bereid het penningmeesterschap op zich te nemen
en dat is dus inmiddels alweer 9 jaar geleden. Hij werd hiermee de
eerste Somsen van de koude kant die zitting nam in het bestuur,
maar dat heeft nooit een enkele belemmering gevormd. Het verdient een extra pluim dat hij zich te midden van al die Somsens zo
goed staande heeft weten te houden. We prijzen ons gelukkig met
onze nieuwe penningmeester, Berto Somsen [423], die al lange
tijd deel uitmaakt van ons bestuur en die zich bereid heeft verklaard de taak van Jan over te nemen. De overdracht is zeer
Jan en Gree van Daatselaar
soepel verlopen omdat Jan Berto geruime tijd heeft kunnen inwijden in de geheimen van de boekhouding van onze stichting. Nogmaals van deze plaats woorden van welgemeende dank aan het adres van Jan.

berto SomSen [423] nieuWe penningmeeSter
Berto Somsen heeft het penningmeesterschap van Jan van Daatselaar overgenomen. In onze volgende publicatie staan we uitgebreid stil bij Berto.

