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2002 WERELDWIJDE REUNIE, BALDWIN, WISCONSIN, USA 
 

door Marilyn (Berkseth) Olson-Lear [3850] 
 
Noteer in uw agenda! Ga alvast euro’s en dollars sparen. Kom naar de tweede 
Wereldwijde Somsen Reünie in Baldwin, Wisconsin, USA. 
Baldwin is de thuisbasis van de klompenmaker Jan Hendrik Somsen (1850 – 1929) 
en zijn vrouw Janna Hendrika Rauwerdink (1856 – 1943), die in 1881 naar Baldwin 
emigreerden met hun drie kinderen. De oudste van deze drie kinderen, Wilhelmina 
Hendrika (1878 – 1957) [P320] is mijn grootmoeder van moederszijde. 

 
De data voor de reünie 
zijn zaterdag 3, en zon-
dag 4 augustus, terwijl 
vrijdagavond 2 augustus 
bestemd is voor de 
ontvangst van degenen 
die vroeg aankomen. 

De ontmoeting op de zaterdag zal gehouden wor-
den in de Baldwin American Legion Club en Mill-
pond Park met een verzorgde lunch ’s middags en 
een diner in de avond. 
De bijeenkomst op zondag zal gehouden worden 
in de Coachman Supper Club in Baldwin, waar 
Jerry Somsen, zoon van Donald en Irene Somsen, 
de beheerder is van het restaurantgedeelte. 
 
De data en locaties van de reünie liggen vast, 
maar de activiteiten zijn nog niet vastgesteld en 
kunnen nader worden ingevuld. We hopen dat de 
Somsen Stichting een programmaonderdeel kan 
verzorgen over genealogie en familiehistorie. 
Indien er belangstelling voor bestaat, kan er een 
tocht georganiseerd worden langs de plaatsen die 
van belang zijn geweest voor de Somsens – de 
oorspronkelijke Somsen-boerderij, het huis van de 
Somsens in Baldwin, de begraafplaats en de kerk 
– en bezienswaardigheden in Baldwin – een ge-
heel geautomatiseerde boerderij met 1500 melk-
koeien, een bizon-boerderij, kleine fabrieken, een 
kaasmakerij en een onderaardse grot met stalac-
tieten en stalagmieten. 
 
Voor degenen die nog meer tijd hebben om rond 
te trekken zijn er de Mall of America (het grootste 
overdekte winkelcentrum ter wereld), boottochten 
over de Mississippi en een bezoek aan St. Paul 
Minneapolis in Minnesota, niet meer dan een uur 
rijden van Baldwin. 
Er zijn in Baldwin transportmogelijkheden naar en 
van het vliegveld van St Paul Minneapolis. Er is 
een busverbinding van het vliegveld naar Baldwin, 
of men kan een auto huren. De reistijd is circa een 
uur. 
We hebben in Baldwin een Super 8 Motel met 61 
kamers en een AmericInn met 65 kamers, gelegen 
bij de Coachman Supper Club. Elk motel heeft een 
binnenzwembad en een bubbelbad, standaard 
kamers en suites en zij verzorgen ook een ontbijt. 
Behalve bij de Coachman Supper Club, kan men 
ook eten bij McDonalds, Dairy Queen, A & W, Har- 

dees, Subway en Ray’s Allnight Truck Stop. 
Ik zal persoonlijk voor Theo [227] sterke koffie zet-
ten, waaraan ik zelf ook de voorkeur geef boven 
de slappe koffie die je in de kerk krijgt, zoals hij 
meldde in Somsen Horizon nr. 4 in november 
1999, waarin hij zei dat Amerikanen slappe koffie 
drinken. 
Baldwin is een stadje van 3000 inwoners, het 
heeft een klein beetje industrie en zeer grote melk-
veehouderijen en een windmolen in de stijl van De 
Zwaan, waarin het toeristenbureau en het bezoe-
kerscentrum zijn gevestigd. Oorspronkelijk was het 
een zeer landelijke omgeving met boerderijen, 
waarvan de eerste eigenaren gelijkelijk verdeeld 
waren tussen Nederlanders en Noren. 
Tegenwoordig zijn de meeste mensen van 
gemengde komaf en wonen nog hier, maar werken 
in St Paul en Minneapolis. 
 
Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te ko-
men brengen aan die kleine gemeenschap in het 
Midden Westen, dichtbij de tweelingstad St Paul-
Minneapolis.  
 
Het inschrijfbedrag voor de Somsen Reünie 2002 
in Baldwin bedraagt $ 60,-. Hierbij is inbegrepen: 
koffie, lunch, diner en de programma’s op zaterdag 
3 augustus en voor de zondagse kerkdienst, 
brunch en het programma op zondag 4 augustus. 
 
Wij hebben 50 motelkamers in Baldwin gereser-
veerd en nog eens 50 kamers in een straal van 30 
km rond Baldwin. De prijs van de kamers is $ 75 
tot $ 80 per nacht, inclusief een eenvoudig ontbijt. 
 
Een brief met specifieke informatie en een aan-
meldingsformulier zullen we u zo spoedig mogelijk 
toesturen. We verheugen ons er op veel 
familieleden te mogen ontmoeten. Namens het 
Reüniecomité. Tot ziens.                                       
 
 
 

 
 

Welkom in Baldwin 


