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Bij Manege de Achterhoek. Somsendag zaterdag 7 september
2019. Vlnr. Oscar Somsen [2040], Yeng Nacion [2042], Ellie [237]
en Harry [146] Somsen. Foto; Marco Somsen [545],
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BERICHT VAN DE VOORZITTER
Het is weer een tijd geleden dat u van ons gehoord hebt. Somsen Horizon nummer
33 is een jaar geleden uitgekomen. De beperkte omvang van het bestuur blijft ons
parten spelen. Afgelopen september was er nog wel een mooie bijeenkomst in
IJzerlo. Onze boom bleek er nog goed bij te staan.

Oscar Somsen
[2040]

Dit voorjaar heeft COVID-19 grote invloed gehad op ons allemaal. Familiebezoek
werd moeilijk en reizen moesten worden afgezegd. De een had geen werk, de ander
juist te veel. Gezinnen hadden het moeilijk door kinderen die niet naar school
konden. Op dit moment kunnen een aantal van de beperkingen weer worden
verminderd maar het is afwachten wat er na de zomer gaat gebeuren.

Op sommige punten heeft de pandemie ons ook dichter bij elkaar gebracht. Door
wat we gemeenschappelijk meegemaakt hebben, maar ook doordat dat online met elkaar
communiceren eenvoudiger blijkt dan we dachten. Ook het bestuur heeft een eerste keer online
overlegd. Misschien een manier waarop we elkaar wat vaker kunnen spreken en ook onze Stichting
wat meer in beweging kunnen houden?
We zijn blij u in ieder geval een Nieuwsbrief aan te kunnen aanbieden. Hopelijk brengt u dit weer even
dichter bij onze gemeenschappelijke zaken. Iedereen een mooie zomer gewenst. Hopelijk kunnen we
later dit jaar wat meer schrijven. Misschien een gelegenheid uw COVID-ervaringen te delen? Neem
dan vooral contact op met info@somsen.org. Foto’s zijn ook heel welkom.

Boerderijen in de Achterhoek
Andre Vrieselaar informeerde ons over een nieuw initiatief om boerderijen in Aalten te
beschrijven. Sommige zijn ook met ons verbonden. Hieronder schrijft hij over dit initiatief.
Recentelijk is er in de gemeente Aalten een nieuw initiatief gestart door Remco Neerhof in
samenwerking met ADW, www.boerderijen-Aalten.nl, naar voorbeeld (en met goedkeuring) van
www.buurtschap.info in de buurgemeente Winterswijk. Het is de bedoeling om alle boerderijen in de
gemeente Aalten in kaart te brengen met hun bewoners gedurende bepaalde perioden en tevens
informatie over deze boerderijen te presenteren waaronder foto’s of tekeningen. Wat er precies op de
nieuwe website gaat komen moet nog worden bezien en hangt vooral af van het materiaal dat jullie
verstrekken.
Graag zouden wij jullie willen vragen om een bezoekje aan deze website te brengen en te kijken of er
boerderijen bij zijn die jullie kennen en waarvan jullie iets vermeldenswaards uit het verleden weten
dan wel dat jullie een oude foto van de betreffende boerderij hebben. Of weten jullie de namen van de
bewoners gedurende een bepaalde periode? Jullie kunnen bij een aantal boerderijen al wat
informatiemateriaal zien en wie weet hebben jullie zelf informatie over een of meer boerderijen. Kortom
kijk en reageer. De informatie kunnen jullie sturen naar info@boerderijen-aalten.nl.

Gezellige Somsendag. Uitnodiging voor
zaterdag 5 september 2020
Op 7 september 2019 hielden wij de tweede Somsendag ‘Nieuwe
Stijl’. Dit keer bij Manege de Achterhoek in IJzerlo. Met bezoek
aan onze boom en vooral veel gelegenheid elkaar na een jaar
weer eens te spreken.
Na de zomer hopen we weer bij elkaar te komen. Weer op de
eerste zaterdag van september, vanaf een uur of vier tot aan het
begin van de avond. We hopen weer op een leuk gezelschap en
zullen voor een hapje te eten zorgen. Als u verwacht te komen
stuur dan s.v.p. een mailtje naar info@somsen.org. Dan weten
we wat we kunnen verwachten en houden we u op de hoogte.

Groet aan onze Boom. Somsendag
7 september 2019. L-R: Oscar
Somsen [2040], Marco Somsen
[545], Harry [146] en Ellie [237]
Somsen, Helmut Somsen, Wim
[518] en Joke Somsen [523]
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Een nieuwe Horizon? Helpt u ons mee?
Op dit moment kunnen we nog geen Horizon produceren. Daarvoor is er nog niet genoeg
materiaal binnengekomen. Toch hebben we zeker al interessante verhalen ontvangen.
Hieronder alvast een voorproefje. We hopen dat u nog meer verhalen met ons wil delen zodat
we later dit jaar een mooie Horizon kunnen maken.
Stacey Vargecko Aikens [2541] vertelt over haar zoon oudste Dallin
[7533] die begin 2019 een lang gekoesterde droom realiseerde. Na een
sportieve jeugd en activiteiten bij de Scouting was zijn keuze voor de
marine een schot in de roos. De training bracht hem op vele plaatsen en
weg van huis. Ook in de schoolbanken bleek het goed te gaan wat hem
mooie mogelijkheden oplevert.
Ook uit de Achterhoek is weer nieuws te melden. Verzetsman Freek
Somsen [47] uit Doesburg is geëerd door de inwijding van het “Freek
Somsenpad”. De gelegenheid om zijn verhaal nog eens te vertellen. De
verdediging van Nederland in de meidagen van 1940,
krijgsgevangenschap in Duitsland, verzetsactiviteiten en uiteindelijk zijn
tragische dood op 26-jarige leeftijd in september 1944.
Ook over Corona heeft ons al nieuws uit de familie bereikt. Hierover
Dallin Michael Aikens
schreef Theo Somsen [227], onze eerste voorzitter en veelvuldige
[7533] ingezworen bij de
schrijver in de Horizon. Gekluisterd aan huis vond hij beroemde boeken Amerikaanse Marine op 27
die op verschillende manier aandacht geven aan de omstandigheden die
januari 2019.
ook nu weer optreden. Over de ontwrichtende effecten van een grote
epidemie. Maar ook reacties van de mensheid op grote veranderingen en de effecten van angst.
Ook Jeanie Jacobson Somsen [773] stuurde ons een bijdrage. Over haar zoon Noah [2384] zijn zware
skiongeluk en de manier waarop hij uiteindelijk toch weer hersteld is. Een spannend verhaal met
gelukkig een goede afloop.
Deze bijzondere gebeurtenissen, en meer, willen wij graag in geuren en kleuren met u delen in een
volgende Horizon. Maar dan zijn nog meer verhalen nodig. We hopen daarom op u. Over bijzondere
gebeurtenissen en mensen in uw omgeving. Uit het verleden of juist van nu. Dus laat van u horen. U
hoeft geen schrijver te zijn. Wij kunnen u helpen om uw verhaal op papier te zetten. Ook een foto van
een interessante gebeurtenis is van harte welkom. Stuur het per mail naar info@somsen.org of neem
contact op met één van de bestuursleden. Als we dit met z’n allen doen is het werk licht en het resultaat
de moeite waard!

In Memoriam: Ben Somsen [438]
Op 2 mei overleed Berend Hendrik Somsen. Geboren in Eibergen,
opgegroeid in Ede maar vooral woonachtig in Zaandam. Hij was altijd
een trouw en meelevend lid van onze stichting. Door de
coronamaatregelen gedwongen konden wij hem helaas alleen met
de allernaaste familie begraven.
Ben was al lange tijd ziek. Hij was nierpatiënt maar dankzij een nier
van zijn vrouw Corry was hij nog lang in ons midden. Er kwamen veel
complicaties bij en ten slotte moest hij de strijd opgeven. Ondanks
alle gezondheidsproblemen vond hij dat hij een fijn leven had gehad
waarvoor hij heel dankbaar was.
Door ruimtegebrek in dit nieuwsblad, we zullen meer over zijn
levensverhaal vertellen in de volgende Somsen Horizon.

Ben Somsen [438]. In gesprek
op de Somsendag in 2018.
Foto: Adrie van Dijk [185]

We delen graag het verhaal over onze familieleden. U kunt uw ‘in memoriam’ sturen naar
info@somsen.org. Graag. Graag met foto.
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Denkt U aan uw donatie voor 2019 en 2020?
Hoewel er minder publicaties zijn dan u gewend bent hopen we toch op uw financiële bijdrage. De
hoogte van het bedrag is niet zo belangrijk. Maar de donaties zijn het voornaamste bericht dat we van
u ontvangen. Zo weten wij onze publicaties ontvangt en dat onze adresinformatie nog correct is.
Donaties (richtbedrag: € 15 per jaar) kunt u overmaken naar Bankrekening NL19 INGB 0007 9098 85
t.n.v. Somsen Stichting te Koog aan de Zaan.

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!) met ons deelt via somsengenealogie@kpnplanet.nl of
naar: Monteverdilaan 175, 8031 DL Zwolle
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 14-11-2019: Emma
Isabelle Somsen [8009],
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en Frank Muellenhoff
[8008] Keulen, BRD.
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17-09-2019: Hermina
Hendrika (Mina) Huinink,
Grada Aleida Johanna
Gezinus van
Ruthe Twila Reese
[1394], 107 jaar,
van DaatselaarDrimmelen [90]
– Somsen [745]
Coevorden
Somsen [53]
04-10-2019: Aaffie (Aaf)
Somsen-van Dijk, [698],
88 jaar, Edam
13-10-2019: Arnold
Gerritsen [1214], 60 jaar,
De Heurne
13-10-2019: Maarten
Paulus Somsen [131], 88
jaar, Denia, Spanje
14-11-2019: Gudrun
Marianne Elisabeth Irma
Berend Hendrik
Maarten Paulus
Hermina Hendrika
(Inge) Somsen-Meijerink
Somsen [438]
Somsen [131]
Huinink [1394]
[1815] 81 jaar, Neede
14-12-2019: Grada Aleida Johanna (Gree) van Daatselaar-Somsen [53], 89 jaar,
Lichtenvoorde
25-01-2020: Ruthe Twila Reese – Somsen [745], 95 jaar, Sonora, CA. USA
19-03-2020: Lynn Wayne Haug [2604], 78 jaar, Lake Norden, SD. USA
04-04-2020: Gezinus (Gus) van Drimmelen [90], 85 jaar, Middelharnis
02-05-2020: Berend Hendrik (Ben) Somsen [438], 81 jaar, Zaandam

