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tie waarin de werknemers elkaar allen bij de voornaam aanspreken. Driedelige pakken zie je niet bij

Hoopman aldus directeur Henk Korten. We zijn groot geworden door gewoon te doen, dus blijven we dat

doen! In 1958 bracht Hoopman een knollenplukmachine op de markt gevolgd in 1964 door de productie

van bloembollen-, knoflook- en uienafstaartmachines. De naam voor de uienafstaartmachine, Holaras,

werd de merknaam voor de door Hoopman geproduceerde machines. Jan Willem Hoopman verdiepte

zich in manieren om zaad te veredelen. Daar hebben we twee jaar geleden in Somsen Horizon een arti-

kel over gepubliceerd. 

Naast landbouwmachines, loonwerkersmachines en voermachines voor de veehouderij maakt

Hoopman ook veegmachines op maat, die door de provincies

voor vegen en sneeuwruimen gebruikt worden. Op bijna alle

Nederlandse vliegvelden worden de Hoopman veegmachi-

nes voor de landingsbanen gebruikt. Hoopman levert ook

machines voor ecologisch bermbeheer en bietenverwer-

kingsmachines voor biogasinstallaties. Binnenkort wordt

begonnen met de bouw van een nieuwe productiehal van

2500 vierkante meter.

Op donderdag 8 september ontving de firma Hoopman uit

handen van burgemeester Berghoef het predicaat

Hofleverancier! Namens de Somsen Stichting heeftTheo

Somsen op de receptie de felicitaties overgebracht vergezeld

van bloemen.

Somsenhuis staat leeg

door Johan Somsen [1089]

Het Somsenhuis staat op de plaats waar in het begin van de 17e eeuw het Sompsstedeken stond. Dat

is de plek waar de ons oudst bekende Somsen woonde: ons aller stamvader Roelof. Tijdens onze reünie

in 2007 hebben we bij de oprijlaan een herdenkingsplaquette onthuld die aan dit feit herinnert.

De familie Lammers-Prinzen heeft een lang leven in het Somsenhuis gewoond, maar vanwege hun hoge

ouderdom hebben Hendrik en Truida besloten hun intrek te nemen in een appartement in het verzor-

gingstehuis in Dinxperlo. We wensen de familie Lammers-Prinzen alle goeds toe in hun nieuwe woon-

omgeving. Door een zoon van de familie Lammers ben ik benaderd of er misschien potentiële kopers in

de Somsen familie zijn voor deze voor ons zo bijzondere plek. De oorspronkelijke boerderij is afgebrand

en ca.1950 is er een nieuw huis gebouwd. De bijgebouwen zijn nog wel origineel. Er is 1,5 ha grond bij

en de koopprijs ligt beneden € 500.000. Belangstellenden kunnen met ons contact opnemen.

Familieberichten

Geboren:
16-05-2011: Linde Elise [7337], d.v. Frederik Jan Somsen [551] en Hanneke 

Miedema [7321]

Gehuwd:
21-06-2011: Gerrit Jan (Gertjan) Somsen [145] en Ingrid Marjan (Ingrid) 

Meijer [3924]

Overleden:
15-02-2011: Vladimir Tkach  [3530], 85 jaar,  Vancouver, WA. USA
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Kopij voor Somsen Nieuwsbrief 7 inzenden naar de redactie vóór 15 december 2010
Kopij voor Somsen Horizon 25 inzenden naar de redactie vóór 1 april 2012. Klok New Ulm
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Hoe kun je er komen:
Er zijn dagelijks drie non-stop vluchten van Amsterdam (AMS) naar Minneapolis, Minnesota (MSP). Er

zijn talrijke rechtstreekse vluchten van andere grote luchthavens over de hele wereld en in de VS naar

Minneapolis.

Een andere mogelijkheid om vanaf Europa te reizen is met de Queen Mary 2 van Southampton naar

New York en van daaruit met de Amtrak trein naar Minneapolis. In Minneapolis kan men een auto huren

voor de gemakkelijke rit van 144 km naar New Ulm

Websites die meer informatie geven over New Ulm, Minnesota:
Turner Hall - http://www.newulmturnerhall.org/

New Ulm Country Club - http://golfnewulm.com/

Flandrau State Park - http://www.dnr.state.mn.us/state_parks/flandrau/index.html

New Ulm Attractions - http://www.newulm.com/visitors-community/attractions/

New Ulm Map - http://www.mapquest.com/maps?city=New%20Ulm&state=MN

Familie barbecue op zaterdag 27 augustus in IJzerlo

door Johan Somsen [1089]

Hoewel het er aanvankelijk niet erg veelbelovend uitzag met slechte weersvooruitzichten (tijdens het

keuren van de boom regende het) en een paar afzeggingen op het laatste ogenblik is het toch een bij-

zonder geslaagde bijeenkomst geworden. Er waren zelfs 43

personen die aan de barbecue deelnamen en in totaal waren

er zelfs 50 gasten. Niet iedereen kon met de barbecue mee-

doen. Er was eten en drinken voldoende, daar hadden Wim

Somsen en Rudolf Brunsveld wel voor gezorgd. Het was erg

hoopgevend dat er naast een aantal “oudere” nieuwkomers,

zoveel jonge Somsen- gezinnen waren. Er was een forse

groep van rond de 40 met hun kinderen op de camping aan-

wezig en allemaal hebben ze erg genoten ondanks een paar

buien. De Edese tak was voor een proportioneel deel voor

deze opkomst verantwoordelijk en het was Oscar die daar de

aanzet toe had gegeven. Chapeau!

Toen we als bestuursleden vorig jaar tegenover elkaar uitspraken dat we toch wilden doorgaan met deze

bijeenkomsten omdat we allen vonden dat de barbecueavonden ieder jaar zo goed waren bevallen, had-

den we niet kunnen vermoeden dat er dit jaar zo’n grote opkomst zou zijn. Dat hadden we nog niet eer-

der meegemaakt. Onze overweging was toen dat het de groep aanwezigen zoveel plezier bood dat we

alleen al daarom niet zouden moeten stoppen. Een andere gedachte om ook met onze familiestichting

verder te gaan was en is dat het voor toekomstige generaties wel erg moeilijk wordt de draad weer

opnieuw op te pakken als we de stekker er helemaal uittrekken. Naast de reünie in New Ulm in 2012 zal

ook de jaarlijkse barbecue daarna in IJzerlo weer niet ontbreken.

Hoopman Machines BV in IJzerlo 1911-2011

door Harry Somsen [146]

Op 3 september 2011 vierde Hoopman Machines aan de Dinxperlosestraatweg 145 in IJzerlo met een

receptie haar 100-jarig bestaan. Het was Jan Hoopman [351] die voor zichzelf begon als smid en die

daarnaast een ijzerwinkel en een fietsenmakerij had. Hij trouwde met Anna Somsen [350]. Hun zoon,

Bram Hoopman [381], die een neus had voor innovaties in de landbouw, trouwde met Thea Kaemingh

[382]. Thea, 90 jaar nu, was bij de Somsen barbecue in IJzerlo aanwezig. Jan Willem Hoopman [606],

de derde generatie, is de huidige eigenaar die de Somsens uitnodigde vanwege de Somsen connectie.

Hoopman Machines is nog steeds een familiebedrijf en een groot deel van de 45 werknemers komt uit

de buurt. Verloop van werknemers is nauwelijks aan de orde gezien de bescheiden en platte organisa-

Woord van de voorzitter 

Wij zijn blij u de Somsen Nieuwsbrief 6 van oktober 2011 te mogen aanbieden. Er

staat ons een belangrijke gebeurtenis te wachten: de vierde wereldwijde Somsen

reünie in 2012 in New Ulm, MN. in de VS. Na intensieve contacten met Stephen

Somsen [2459] uit de VS zijn we verheugd zijn uitnodiging in deze nieuwsbrief te

publiceren en uiteraard staat dit nieuws ook al op onze site: www.somsen.org

Het zal voor veel Nederlandse Somsens niet eenvoudig zijn daarbij aanwezig te

zijn maar het is nu al van twee groepen bekend die het plan hadden een keer naar

de VS te reizen en die dat nu combineren met een bezoek aan de reünie daar.

Misschien een idee voor mensen die nog een reisje naar Amerika op hun verlang-

lijstje hebben staan. Vaak kun je voordelige vluchten vinden als je lang van te

voren boekt.

Ander bijzonder nieuws is dat het Somsenhuis, de plek van onze oorsprong, te

koop is. Het zou kunnen dat er Somsens zijn die belangstelling hebben of mis-

schien is er wel een vermogende Somsen die deze historische plek koopt en aan

de familiestichting schenkt. 

Ook wil ik graag uw aandacht vestigen op onze nieuwe postzegels die weer verkrijgbaar zijn bij onze

penningmeester.

Over al deze zaken en nog veel meer leest u in de voor u liggende nieuwsbrief en ik wens u daarbij veel

leesplezier toe.

Johan Somsen [1089] voorzitter 

Uitnodiging

Namens de Somsen Reünie Commissie 2012 - augustus 2011

Stephen D. Somsen  [2459]        

212 2nd Street

Seal Beach, California   90740

562-430-0079        ssomsen@aol.com

De reüniecommissie kondigt hierbij de 4e Wereldwijde Somsen Familie

Reünie aan die gehouden zal worden in New Ulm, Minnesota, USA.

New Ulm, Minnesota ligt144 km ten zuidwesten van Minneapolis en heeft

een bevolking van ongeveer 14.000 mensen. Het is een mooi stadje, dat ligt op de plaats waar de

Cottonwood Rivier en de Minnesota Rivier samenkomen.

Er bestaat een sterke relatie tussen de Somsen familie en New Ulm die al begint met Gerrit Somsen (die

in 1851 op negenjarige leeftijd uit Aalten vertrok naar de Verenigde Staten), zijn zoon, Henry Somsen Sr,

kleinzoon Henry Somsen Jr. en achterkleinzoon Stephen D. Somsen. (De laatste drie zijn allen geboren

in New Ulm).

Het officiële reünieprogramma is op zaterdag 4 augustus en zondag 5 augustus 2012. Daarnaast
zijn er nog mogelijkheden om Somsen familieleden te groeten en te ontmoeten op vrijdag 3
augustus. Ook zullen er nog activiteiten gepland worden waaraan men naar keuze kan deelne-
men op maandag 6 augustus.

Onze officiële ontmoetingsplaatsen zijn:
Zaterdag 4 augustus 2012: Turner Hall in New Ulm    

Zondag 5 augustus 2012:   New Ulm Country Club

Er zijn overnachtingsmogelijkheden in:
Holiday Inn New Ulm en Microtel New Ulm

Er is een camping beschikbaar: Flandrau State Park in New Ulm

Johan Somsen [1089]

Onder de paraplu bij de boom

Henry N. Somsen en 

Stephen D. Somsen

Turner Hall


