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Voorwoord 
Al heel lang speelden wij met de gedachte 
om ons familie-magazine van meer kleur te 
voorzien.  
Dat is ons nu gelukt, al is het een 
bescheiden begin dat zich voorlopig nog 
beperkt tot de omslag van Somsen Horizon. 
Er was wel wat rekenwerk van Ada (onze 
penningmeester) voor nodig, want gaat u 
maar na: 
Wij kunnen jaarlijks beschikken over een 
budget van ca. fl. 5.000,= (200 donateurs x 
fl. 25,=) en daarvan gaat het leeuwendeel op 
aan de productie en verzending van de vier 
edities van ons blad: twee in het Nederlands 
en twee in het Engels. 
Eigenlijk maakt dat een uitvoering met meer 
kleur niet verantwoord. Maar toch gaf Ada 
ons haar fiat, en waarom? 
Wel, een flink aantal van u is zo ingenomen 
met het bestaan én voortbestaan van onze 
familiestichting, dat zij jaarlijks geheel 
vrijwillig een hogere bijdrage aan ons 
overmaken dan waartoe zij verplicht zijn. 
 
Door die extra inkomsten kunt u voortaan in 
ieder geval op een omslag in kleur rekenen! 
Natuurlijk zouden wij graag nog meer 
pagina’s van kleur willen voorzien, maar dan 
zou in ieder geval het bedrag van de 
jaarlijkse donatie omhoog moeten. 
Op zich is dat niet onredelijk als u bedenkt, 
dat dit bedrag sinds onze start in 1998 al vier 
jaar lang onveranderd is gebleven. 
Als bestuur beraden wij ons daar dit jaar nog 
over, maar eerst willen wij u laten genieten 
van deze gekleurde editie. 
Graag horen wij van u wat u er van vindt. 
En wat ik zeker niet wil vergeten is dit:  
Alle extra-gevers heel, heel hartelijk bedankt! 
 
Namens het bestuur, 
Theo Somsen 

 
VERTEL EENS… 
 
De redactie van Somsen Horizon wil graag in 
contact komen met familieleden die iets willen 
schrijven in dit blad.  
Jasper, Joost, Cora, Arnold, Janna en Wim 
komen aan het woord op de volgende pagina's. 
Interessant om te lezen. Heden en verleden rei- 
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ken elkaar de hand in die verhalen. 
Vertel ook eens wat, bijvoorbeeld over je 
boeiende hobby, over je leuke beroep, over een 
stukje Somsen-geschiedenis, over je kleine of 
grote talenten, over je interessante reis, of… 
In onze grote Somsenfamilie blijven vast nog 
allerlei wetenswaardigheden in de schaduw. 
Schrijf ze eens voor ons op. En mocht dat niet zo 
goed lukken bel ons dan of stuur een e-mail, dan 
schrijven wíj het graag op en brengen zo de 
mooie verhalen uit de schaduw in het licht. 
Eén familie,  
hoog ingeschat: we kúnnen wat, dat vinden 
anderen ook, we zijn bijzonder met ons tweetalig 
familiemagazine, we zijn wereldwijd verbonden 
door naam, boek en blad. 
(De cursieve tekst is een citaat uit de 
wervingsfolder van de Somsen Stichting.) 
 
Vanaf nu zitten we met ogen en oren op steeltjes 
te wachten op uw / jouw verhaal. 
Alle adressen en telefoonnummers, etc. staan 
hiernaast op pagina 2. 
 

Gree van Daatselaar-Somsen [53] 
eindredacteur 
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