
 

J A A R G A N G 2, nr. 3 
                                                                                              
 
Voorwoord Hans Vroon  pag. 1 
Vermelding clubnummers  pag. 1 
Gevelschild met Probus-logo  pag. 1 
Regiodag Oost-Nederland   pag. 2  
Nationale Probusdag    pag. 2 
     
 
Voorwoord 
 
Het aantal Probusclubs groeit gestaag. De 
laatstelijk toegetreden Probusclubs, ‘Land van 
Swentibold’ en ‘Levante’, heten wij van harte 
welkom in de Probusfamilie. (Kort verslag van 
de installaties in deze Nieuwsbrief.) Het huidige 
aantal clubs is 406 en ongeveer 10 clubs zijn in 
oprichting. Conclusie : de Probusgedachte leeft 
in Nederland en dat is een plezierige 
waarneming. 
Nieuwe Probusclubs zijn ‘kinderen’ van 
bestaande clubs en de ‘ouder(s)’ heten in het 
protocol ‘sponsors’. De directe betrokkenheid 
van (een) bestaande club(s) is noodzakelijk voor 
de bewaking en de realisatie van de 
Probusdoelstellingen. De 10 clubs, die daarmee 
bezig zijn wensen wij veel succes. 
 
De functie van de Nieuwsbrief zal door de 
ontwikkeling van de clubwebsites 
langzamerhand veranderen. Nu al beschikt 10% 
van de clubs over een eigen website en dat is 
een bemoedigend aantal. Op de eigen sites 
zullen de activiteiten van clubs uitgebreid aan de 
orde kunnen komen. De functie van de 
Nieuwsbrief zal dan vooral zijn met zeer korte 
berichten de overige clubs op die activiteiten te 
attenderen. Een goed idee is immers nooit weg. 
Wie dan meer wil weten kan bij de betreffende 
Probusclub te rade gaan. 
Over hoe de Probusinformatie ook goed terecht 
kan komen bij leden die geen gebruik (meer) 
kunnen maken van internetfuncties (bijvoorbeeld 
omdat zij scherminformatie niet kunnen lezen) 
moeten wij nog wel even goed nadenken. Heeft 
u een goed idee ? Laat het ons weten. 
 
De volgende Nieuwsbrief zal over ongeveer drie 
maanden verschijnen. Daarin in ieder geval 
verslag van de 22e Probus Golfdag gehouden  
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op 27 juni en een uitgebreide aankondiging van 
de landelijke Probusdag op 2 november a.s. 
 
Met vriendelijke Probusgroet, 
Hans Vroon 
vicevoorzitter Probus Nederland 
 
 
 
Ook clubnummers vermeld op de website  
 
Naar aanleiding van verschillende vragen is het 
overzicht van de Probusclubs op onze website 
nu gecompleteerd met de clubnummers. 
 
 
 
Nieuw in ons assortiment: Probus 
gevelschildjes 
  
Naast de al geruime tijd verkrijgbare 
stropdassen, insignes, dasspelden en vlaggen 
onderzoekt het bestuur momenteel de kosten en 
mogelijkheden van een speciaal te vervaardigen 
gevelschild met Probus-logo. Onze voorkeur 
gaat uit naar een aluminiumkleurige, 
weerbestendige plaat (formaat 210x210x3 mm), 
die door afstand houders enigszins van de muur 
af kan worden aangebracht. Prijs nog niet 
bekend en afhankelijk van een mogelijke 
kwantumkorting. Op de Nationale Probusdag zal 
deze in ieder geval voorhanden zijn.  
Bent u nu al geïnteresseerd? Laat dit ons alvast 
weten via winkeltje@probus-nederland.org 
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Probus regiodag Universiteit Twente, 190511  
 
In samenwerking met de 'Faculty Club ' van de 
Universiteit Twente ( UT ) heeft Probusclub 
'Regge en Dinkel ' (R&D) dit jaar de regiodag 
georganiseerd. Probusclub R&D bestaat dit jaar 
20 jaar en de UT 50 jaar! Er werd een 
dagprogramma ontwikkeld, waarbij de 
deelnemers kennis konden maken met de 
wetenschappelijke speerpunten van de UT. Zo 
neemt de UT een vooraanstaande plaats in bij 
de ontwikkeling van o.a. Nanotechnologie, 
Medische en Biomedische technologie, 
Eiwitonderzoek, Robotica, 'Virtual 
Reality'(computergestuurde procesnabootsing) 
en slimme Biobrandstof.  
Ruim 100 afgevaardigden van meer dan 40 
Probusclubs uit Oost Nederland kwamen naar 
de UT om kennis te maken met de 
technologische toppers.  
Er waren inleidingen van de hoogleraren Zijm en 
Van den Berg. Zijm sprak over de UT als 
ondernemende research universiteit en haar 
(inter)nationale en regionale positie. Van den 
Berg besprak de inzet van nanotechnologie in 
de gezondheidszorg en de beloften daarvan 
voor de toekomst. Er waren zes verschillende 
excursies. 
De dag werd afgesloten met een drankje en 
hapje in aanwezigheid van o.a. de inleiders en 
de rondleiders uit de afdelingen. Ruimte voor 
ontmoeting en uitwisseling van ieders 
ervaringen! Tenslotte: de UT is óók een plaats 
om elkaar te ontmoeten! 
Contact over dit bericht: jjmfesten@kpnmail.nl  
 
Jan Festen 
 
(Ingekort door de redactie) 
 
 
Nationale Probusdag op 2 november a.s.   
 
Het ochtendprogramma staat nog niet volledig 
vast. ’s Middags zal Prof. dr. Paul Scheffer, 
publicist en bijzonder hoogleraar grootstedelijke 
problematiek aan de Universiteit van 
Amsterdam, een inleiding houden onder de titel 
‘Immigranten in een open samenleving’.  
Locatie: De Reehorst in Ede.  

Binnenkort hoort u meer bijzonderheden. 
 

 

Installatie PC Land van Swentibold te Sittard  

Op dinsdag 19 april verzamelden de zeventien 
leden met een delegatie van sponsorclub 
Sittard-Geleen en de voorzitter van Probus 
Nederland zich voor de inauguratie. Paul 
Bovendeert, voorzitter, heette een ieder welkom 
en memoreerde de oprichtingsgeschiedenis.  
Ben Bartholomeus mocht als oud-voorzitter van 
de sponsorclub het certificaat uitreiken. Hij wees 
erop dat carnaval en Probus in Limburg veel 
gemeen hebben. 
Wolter Koster, als vertegenwoordiger van 
Probus Nederland, verzorgde een inspirerende 
lezing en deed twee zinvolle aanbevelingen: 
“Probus betekent het samen delen van lief en 
leed, waarbij het laatste even belangrijk is als 
het eerste”, én “Haal ook regelmatig jonge 

enthousiaste 55 plussers binnen”. 
Jan van Alphen, lid, declameerde een gedicht 
van John Keats, een ode aan de schoonheid 
met een verwijzing naar alles wat Probus ons 
aan “schoonheid” wil bieden. 
Jan Bovend’eerdt, secretaris, ging nader in op 
de naamkeuze. Hij verhaalde over zijn 
onderzoek naar de naamkeuze van de 407 
clubs die ons binnen Probus Nederland 
voorgingen, over zijn historisch onderzoek naar 
koning Swentibold en zijn “Land” en over het 
imago-verlies en de imago-winst als gevolg van 
een naamkeuze. Zijn eindconclusie was dat de 
nieuwe club én geheel Probus Nederland trots 
mogen zijn op de gekozen naam: “Land van 
Swentibold”.  
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Na de formele inauguratie vond in een 
geanimeerde sfeer een lunch plaats, welke 
geopend werd met champagne. Bij de heildronk 
werd de jongste Probusclub een goede 
toekomst toegewenst. 
 

Jan Bovend’eerdt, secretaris 

(Ingekort door de redactie) 

 

Installatie PC Levante 

Op 25 mei werd door onze nestor en 
vertegenwoordiger van sponsorclub Prins 
Alexander te Rotterdam het “Certificaat van 
Erkenning” officieel overhandigd aan voorzitter 
Albert Kok.  
Tijdens een feestelijk diner met uitzicht op de 
Middellandse Zee en omlijst met muziek en 
goochelen, met de heren in smoking en de 
dames in het lang, werd dit heuglijke feit 
gevierd. Ook consul Eric Durieux was aanwezig 
en sprak tevens een kort woordje. Na een 
geweldige avond met veel vriendschap en 
saamhorigheid ging een ieder weer voldaan 
huiswaarts.De tweede officiële Probusclub aan 
de Costa Blanca is een feit. 
 

Jos Scherrenberg secretaris/penningmeester 

http://levante.probus-nederland.org  

 
 
Clubwebsites, stand van zaken 
 
Download de meest recente handleiding via 
bestand handleidingwebsite3.pdf 
Op onze website treft u een update in 
logboekvorm aan over de voortgang van dit 
grote project. 

Update 1 april 2011 

Onze provider, die de techniek beheert, meldt 
dat hij de zaken test met Opera, Safari, Firefox, 
Google Chrome, IE 8. IE 9 komt binnenkort in 

testfase. Liefst de laatste versie gebruiken die 
officieel is vrijgegeven, geen bèta-versies. 
In de clubadministratie zijn extra velden 
opgenomen om de gegevens van lokale 
webmasters te registreren. Dat wordt belangrijk 
wanneer er binnenkort een forum wordt 
geopend om tussen de clubs hun webervaring 
uit te kunnen wisselen, zowel op technisch 
gebied als qua zaken die het voor de leden 
aantrekkelijk maakt.  

Het gebruik van PowerPointpresentaties, zoals 
vaak gebruikt bij lezingen, blijkt een ‘bestseller’ 
te worden om op de server te zetten. Het 
ruimtebeslag hierop groeit daardoor sterk. We 
vragen u om oude presentaties regelmatig te 
verwijderen, daar komen we nog op terug. Het 
eerst omzetten in pdf formaat helpt ook al. De 
serverruimte is onlangs vergroot tot 20Gb en 
meer ruimte kost nog steeds geld. Daarentegen 
nemen foto's weinig beslag op de serverruimte 
dus ga gerust uw gang.  
Vraag uw clubsecretaris om – zo nodig- de 
clubadministratie bij te werken; hij of zij heeft de 
juiste inloggegevens. 
Er zijn al meer dan 30 nieuwe clubwebsites. 

 
 
Boekbespreking 
 
In het recentelijk verschenen ‘Kunst is geen 
regeringszaak!?’ (ISBN 978-90-484-1814-5), 
van A.G.M.F. Brok, lid van  Probus I 
Doetinchem, worden in het gelijknamige essay 
waar het boek mee opent, diverse argumenten 
besproken zowel vóór als tegen het subsidiëren 
van kunst. Daarnaast bevat het boek een 
uitgebreid historisch overzicht over de grote 
klassieke Russische schrijvers, maar ook een 
bijdrage over Viktor Kravchenko, wiens boek ‘Ik 
verkoos de vrijheid’ destijds de ogen van de niet 
communistische wereld opende. Voorts wordt 
ingegaan op de zoektocht naar de juiste 
woonplaats van de Griekse held Odysseus en 
wordt het optreden van Galenus als sportarts 
avant la lettre belicht. Daarnaast zijn er veel 
bijzonderheden over schrijvers, musici en 
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andere interessante personen uit de 
cultuurhistorie te lezen.       
 
Zie voor meer informatie over of bestelling van 
dit boek op:  
www.freemusketeers.nl/index.php/id_structuur/4
235/pagina/genre/overzicht.html 
of in een plaatselijke boekwinkel.          
 
 
 
Colofon 
 

    redactie@probus-nederland.org 
Hans Vroon 030-6036233 

Wies van Weele 026-3337460 
info@probus-nederland.org 

Henk Oldenziel 078-6162164 
 

www.@probus-nederland.org 
 

       


