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Woord van de (nieuwe) voorzitter 
Het is zover. Voor u ligt de eerste Somsen Nieuwsbrief die is 
gemaakt door het nieuwe bestuur. Vorig jaar hebben we na vele 
dienstjaren afscheid moeten nemen van voorzitter, redacteur, 
archivaris en organisator van geliefde barbecues. Gelukkig is Adrie 
ons komen versterken. Met Berto en mijzelf erbij zijn we nu met 
drie. De Somsen Horizon van eerder dit jaar is nog gemaakt door 
het oude bestuur. Maar nu is het toch werkelijk aan ons. 

Een grote uitdaging. Drie mensen is eigenlijk te weinig om de 
administratie van alle donateurs te onderhouden, publicaties uit te 
brengen en website bij te houden en ook nog aandacht voor andere 
activiteiten te hebben. We zijn erg op zoek naar mensen die ons 
willen assisteren. Bij voorbeeld bij het maken van de Horizon. Dus, 
meldt u alstublieft. Maar we doen wel ons best.  

Ook een uitdaging omdat we na de mooie reünie van vorig jaar 
moeten bedenken hoe we nu verder willen. Gelukkig zijn er alweer 
plannen voor een volgende reünie in de USA. Reden genoeg om 
het vol te houden. Zelf denken we iets dichterbij. Op zaterdag 1 
september hopen we u weer te ontmoeten in IJzerlo voor een 
bijeenkomst om elkaar weer te zien, na te praten over De Reünie 

en (zeker voor degenen die van verder weg komen) onze wortels weer te bezoeken. Voor onze familie 
in het buitenland zal dit iets te ver weg zijn. Die zullen voorlopig weer genoegen moeten nemen met 
geschreven informatie en de website. In ieder geval hopen wij dat u door deze Nieuwsbrief weer even 
met plezier aan de familie denkt. 

 

Voor uw agenda: Somsendag IJzerlo 
2018 op zaterdag 1 september 

De grote reünie van afgelopen jaar was voor velen 
de gelegenheid elkaar weer te ontmoeten. Voor 
sommigen misschien afsluiting van een tijdperk. 
Voor anderen juist voor het eerst. Jammer om jaren 
te moeten wachten op de volgende ontmoeting. 
Daarom hebben we bedacht om elkaar in 2018 weer 
te zien en wel op zaterdag 1 september 2018. For 
sommige overzeese familieleden is het misschien 
wat ver weg. Maar om 16.00 uur bent u allemaal van 
harte welkom bij ’t Dorpshuis in IJzerlo, de locatie 
van de reünie van afgelopen jaar.  

Er is gelegenheid om samen wat te drinken, elkaar 
te spreken en natuurlijk om herinneringen op te 
halen aan de reünie (neem uw foto’s mee!) en meer. 
Voor wie dat wil zullen we vanuit het dorpshuis een 
bezoek brengen aan onze boom. Er is gelegenheid 
om te blijven eten. Voor wie van verder weg komt is 
dit natuurlijk een mooie gelegenheid om een dagje 
(of weekeind) rond te kijken in de Achterhoek waar 
we ten slotte allemaal vandaan komen. 

We hopen u natuurlijk allemaal te zien. Als u 
verwacht te komen stuur dan s.v.p. een mailtje naar 
info@somsen.org. Dan weten we wat we kunnen 
verwachten. Zet het in ieder geval vast in uw 
agenda.  

 
Oscar Somsen [2040]. 

 

Somsens bij de Familielinde 

 

Somsens op het terras 
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Nieuw Bestuurslid 
Vlak voor de Reünie van 2018 werden 
we aangenaam verrast door Adrie van 
Dijk [185] die samen met haar moeder 
Nellie van Dijk-Somsen [66] wilde 
helpen met de voorbereiden. Nog fijner 
was het toen Adrie aanbood het bestuur 
te komen versterken. Maar wie is zij 
eigenlijk? 

Mijn naam is Adrie, ik ben 41 en woon met 
mijn gezin in Zoetermeer. Via mijn opa 
Freek Somsen [62] en mijn moeder Nellie 
van Dijk-Somsen ben ik voor een klein deel 
ook een echte Somsen. Oorspronkelijk 
kom ik uit Vriezenveen, maar ik ben, zoals 
ze dat zeggen, voor de liefde naar het 
Wilde Westen verhuisd waar ik nu al bijna 18 jaar samenwoon met Richard [5758]. In 2008 werden we 
voor het eerst ouders van onze Megan Isabella [6036], in 2011 van Hailey Noëlle [7257] en als 
cadeautje kregen we in 2016 ook nog onze Jenna Kenzi [7934]. Samen met ons hondje Chewie 
vormen wij het gezin Van der List – Van Dijk. 

Hoewel ik als verzorgende mijn werk ben gestart, ben ik al snel overgestapt op administratief werk en 
ben ik via allerlei baantjes op kantoor uiteindelijk gastouder geworden toen wij Megan kregen zodat ik 
de kans kreeg zelf onze meiden te zien opgroeien en ondertussen ook nog wat geld kon verdienen 
door op te passen. Wie weet, pak ik de draad weer op als Jenna over 2 jaar naar de basisschool gaat. 
Ondertussen ben ik ook vrijwilliger/coördinator van De VoorleesExpress en help ik als contactouder op 
de school van onze meiden. 

Mijn hobby’s zijn fotograferen, lezen, knutselen, vakantie vieren met z’n allen. Het is een hele eer dat 
ik mag meewerken aan en helpen met deze stichting. Mijn eerste “taak” was het foto’s maken tijdens 
de reünie vorig jaar. Ik vond het erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten en hoop dat ik nog veel en 
vaak mag mee helpen aan zo’n geweldige dag. Hopelijk tot 1 september! 

 

Nieuws uit de Achterhoek: Standbeeld voor “Normaal” 
Nog nooit in onze publicaties en voor 
onze Amerikaanse familie misschien 
onbekend, maar in Nederland al vele 
jaren een begrip: De Achterhoekse 
rockband Normaal. Dit jaar kregen ze 
een standbeeld van de eigen fans. 

Het standbeeld van de mannen van 
Normaal, zoals de fans hun helden 
liefkozend noemen, is op 10 mei 2018 
onthuld in Hummelo. Zowel de plaats als 
de datum hebben een extra betekenis: 
Hummelo is geboorte- en woonplaats van 
zanger Bennie Jolink. En Hemelvaartsdag 
is de geboortedatum (in 1975) van de 
Achterhoekse band. 

Het beeld is een cadeau van de 'anhangers'. Het is levensgroot en staat voor het ouderlijk huis van 
Jolink. De vier leden zijn in brons gegoten; ook de in 2014 overleden drummer Jan Manschot is 
vereeuwigd. Jolink liet al weten er blij mee te zijn: "Gelukkig is het niet zo'n abstract gedrocht.". Normaal 
stopte in december 2015 met concerten geven vanwege de gezondheid van de bandleden. Maar bij 
de onthulling traden zij toch weer op. (bron: nos.nl).  

 
Adrie [185] met haar gezin in Zoetermeer 

 
Bandleden Bennie Jolink, Ferdi Joly en Willem Terhorst 

bij de onthulling van het standbeeld 
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Een Onverwachte Reis 
Sommige ontmoetingen hebben onverwachte gevolgen. Zo 
ook voor Hedda Somsen [2848]. Dankzij de contacten die zij 
opdeed is ze nu op stage in Ithaca, New York.  

Mijn naam is Hedda, 22 jaar. Vorig jaar was ik betrokken bij de 
organisatie van de wereldwijde Somsen Reünie. De afgelopen 11 
jaar heb ik veel Somsens van over de hele wereld leren kennen. 
Omdat het gesprek zich elke keer na 5 jaar voortzet, is er steeds 
iets nieuws te vertellen. In 2007 ging ik naar de middelbare school 
en sprak ik nauwelijks Engels. Tien jaar later ging ik als student 
Moleculaire Biologie en Biotechnologie naar de reünie. Gelukkig 
sprak ik toen veel beter Engels. 

Met de familie Rice heb ik steeds leuke ervaringen gehad. Als 12-
jarig meisje heb ik ze leren kennen als een geweldige familie. Vorig 
jaar ontdekte ik dat Edward Rice Jr (Ed) [3849], net als ik, een 
moleculair bioloog is. Ed stelde voor om te solliciteren voor een 
stage in het lab waar hij werkt. Dit heeft goed uitgepakt en nu schrijf 
ik dit stuk vanuit Ithaca, New York tijdens mijn stage aan Cornell University. Niet alleen geeft dit mij de 
kans om geweldig onderzoek te doen. Ik heb ook de kans om veel Amerikaanse familieleden opnieuw 
te ontmoeten. Meer nieuws in de komende Horizon. 

 

Rectificatie: Verkeerde Foto 

In Somsen Horizon 32 van najaar 2017 meldden wij met trots 
dat Adrie van Dijk [185] het bestuur van de Somsenstichting 
komt versterken. In ons enthousiasme plaatsten wij daarbij 
echter de foto van Arron Gurrink, nieuwe bewoonster van het 
Somsenhuus. Onze excuses aan hen beiden. Hiernaast de 
juiste foto’s. 

 

Familieberichten 
In deze rubriek attendeert onze genealogische adviseur Dick Somsen [130] uit Zwolle u op de 
familieberichten. Wij danken iedereen die ons weer heeft geïnformeerd over blijde of droevige 
gebeurtenissen in de familie. Dit maakt het mogelijk het genealogisch bestand ‘up to date’ te houden 
en hierover te berichten in de Horizon en Nieuwsbrief. Wij stellen het zeer op prijs als u uw 
familieberichten (bij voorkeur mét een foto!) per via somsengenealogie@kpnplanet.nl of naar: 
Monteverdilaan 175, 8031 DL Zwolle 

 

Geboren: geen opgave ontvangen. 

Gehuwd: geen opgave ontvangen. 

Overleden: 

• 05-04-2018: Catharina Harmina (Mien) Lammers-Rengelink [3061] 83 jaar, 
Aalten 

• 10-04-2018: Grada Berendina (Dien) Somsen-Klein Wolterink [504] 85 jaar, Arnhem 

• 17-06-2018: James Richard (Jim) Somsen [3479] 70 jaar, Jamestown, ND. USA 

Zwolle: 19-06-2018. 

 

Somsen Horizon 33 verschijnt in het najaar van 2018. Kopij welkom! Graag inzenden naar 
info@somsen.org voor 1 oktober 2018. Denkt U aan uw donatie voor 2018? 
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