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Voorwoord 

Deze Nieuwsbrief bevat een veelheid van zaken. 

Op 27 januari jl. is afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden 

Mariëlla van Essen en Ad van der Waal. Mariëlla heeft 7 jaar gefunctioneerd 

als 2e penningmeester en beheerder Probuswinkel. Ad heeft 6 jaar 

gefunctioneerd als penningmeester. Voorzitter Hans Vroon sprak hen tijdens 

het afscheidsetentje in gloedvolle bewoordingen 

toe, met dank voor hun collegialiteit en grote inzet 

die jaren. Mariëlla en Ad kregen als blijk van 

waardering een passend cadeau.  

Verder uw aandacht voor de komende vacature 

van 2e secretaris en de ontvangen reacties op de 

extra Nieuwsbrief van januari jl. Van 27 clubs is 

een reactie ontvangen, met grotendeels positieve 

instemming over de door het bestuur ingezette 

acties, na het advies van de Commissie Meiresonne met als titel ‘Het 

vertrouwen terug’. Deze commissie is momenteel aan de slag met de 

wijziging van de statuten en de aanpassing van het Protocol Nieuwe Clubs.  
 

Dit jaar worden op 9 juli a.s. de jaarlijkse golfdag en op 24 juli a.s. de jaarlijkse bridgedrive gehouden. 

Aangegeven is hoe u zich hiervoor kunt aanmelden bij de Stichting Probus Golf en bij Probusclub ‘de 

Vrije Heeren’ te Vianen.  
 

De afgelopen maanden zijn twee nieuwe Probusclubs geïnstalleerd. Wij heten daarom Probus Marcus 

en Probusclub ‘De Loosdrechtse Plassen’ van harte welkom in onze Probusgelederen. Tevens een 

felicitatie aan Probusclub Amstelland en de Meerlanden met hun 25 jarig jubileum.  
 

Ten slotte de gebruikelijke mededelingen met recente plaatsingen op het prikbord, drie interessante 

boekbesprekingen, de mededeling op welke wijze u een Gevelschild met Probuslogo kunt bestellen en 

(als voorbeeld) ‘het groene deel’ uit het Jaarverslag 2014 van Probus Corbulo. 
 

J.A. (Hans) Klein 

Vicevoorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 
 

Vacature van 2e secretaris  

Graag brengt het bestuur deze vacature onder uw aandacht. Deze vacature ontstaat per 1 januari 2016 

wegens het aftreden van de huidige 2e secretaris, mevrouw Wies van Weele-de Jong, wier statutaire 

zittingstermijnen dan verstreken zijn. 

Het bestuur van Probus Nederland roept Probusleden op om hun/haar belangstelling voor deze 

interessante functie kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur. 

Nadere informatie inzake deze vacature: -2e-secretaris.docx 

 

Reacties op extra Nieuwsbrief van januari 2015 

De extra Nieuwsbrief van januari 2015 was geheel gewijd aan de Structuur Stichting Probus Nederland. 

Het bestuur heeft aangegeven reacties van de Probusclubs over die Nieuwsbrief en voorbeelden van 

goed lopende regionale contacten, graag voor 1 maart 2015 tegemoet te zien. Van 27 Probusclubs is 

een reactie ontvangen, met twee duidelijke hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is een grotendeels positieve 

instemming over de door het bestuur ingezette acties, met het besluit niet tot een systeem van 

hercertificering over te gaan. De tweede hoofdlijn is het advies om niet tot regionalisering over te gaan.  
 

Daarnaast zijn verschillende opmerkingen gemaakt, zoals de autonome positie van de clubs staat 

voorop, geen controle door allerlei regelgeving/mogelijk topzware organisatie, de doelstelling van Probus 

in de statuten een centrale plaats geven en geen wijziging van de statuten. Geadviseerd is de rol van de 

tweejaarlijkse enquête goed te benutten, een deugdelijke procedure op te stellen bij niet naleving van de 

criteria en maatwerk na te streven voor clubs in moeilijkheden. 

Tevens is gesteld dat Nationale Probusdagen niet geschikt zijn voor verkrijging van consensus met de 

achterban en dat de huidige digitale contacten functioneren prima voor de informatie. 
 

Het bestuur heeft alle ontvangen reacties in handen gesteld van de Commissie Meiresonne en ziet met 

belangstelling de nadere voorstellen tegemoet. 

 

Stand van zaken commissie Meiresonne 

In de extra Nieuwsbrief van januari 2015 stond dat deze commissie bereid was zich te belasten met het 

wijzigen van de statuten en de aanpassing van het Protocol Nieuwe Clubs.  

De commissie is voortvarend aan de slag gegaan en heeft in twee zittingen diverse concepten 

besproken. Het spreekt voor zich dat de 27 ontvangen reacties van de Probusclubs, met de daarin te 

onderscheiden hoofdlijnen, hierbij een belangrijke leidraad vormen. Ook is aandacht besteed aan de 

veelheid van gemaakte opmerkingen en verschillende meningen.  
 

Naar verwachting brengt deze commissie begin tweede kwartaal haar advies uit aan het bestuur. In de 

volgende Nieuwsbrief kunt u daarom meer vernemen over de verdere procedure.  

 

http://www.probus-nederland.org/download.php?f=vacatures/vacature-2e-secretaris.docx
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Gevelschild met Probuslogo te bestellen  

Sinds eind 2011 is in het assortiment van de Probuswinkel een 

gevelschild met Probuslogo opgenomen. Het is een aluminiumkleurige, 

weerbestendige plaat van 30 x 30 cm met een dikte van 3 mm. Het 

schildje kan, dankzij de bijgeleverde afstandhouders van 2 cm, simpel 

aan een wand bevestigd worden. In verband met de productiekosten 

kunnen wij alleen orders in veelvouden van negen plaatsen. Daarom 

verzamelen wij de bestellingen tot er negen binnen zijn.  

De kosten bedragen € 60,-- voor een schildje zonder tekst; met tekst is 

de prijs € 65,-- (prijzen zijn excl. verzendkosten). Uw bestellingen kunt u 

doen via: winkel@probus-nederland.org (e-mailadres Probuswinkel). 

 

Prikbord, recente plaatsingen 

Er staan nu 58 items op ons Prikbord. Het zijn voornamelijk lezingen die Probusleden ook graag voor 

een andere dan hun eigen Probusclub willen houden. Ook worden er (niet commerciële) excursies van 

harte aanbevolen.  

De nieuwste aanwinsten zijn: 

 Cultuurverschillen tussen volkeren, waarom zo moeilijk te overbruggen? 

 Het drama van Oradour sur Glane 

 De Britse cultuur, historie, literatuur, gewoontes en taal 

 De Amerikaanse cultuur, historie, literatuur, gewoontes en taal 

 Duurzaamheid in de Rotterdamse haven 

 Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) 

 Antoni van Leeuwenhoek en het Delft van zijn tijd 

 Goddeloos, schaamteloos, gewetenloos 

 

Golfdag van de Stichting Probus Golf 

 Stichting Probus Golf organiseert ook dit jaar weer het traditionele golftoernooi. Evenals in 2014 

wordt het toernooi gehouden op donderdag 9 juli op Golfcentrum De Batouwe te Zoelen.  

 Er is een mogelijkheid om te kiezen tussen twee wedstrijdvormen: single handicap of Texas 

Scramble. De single wedstrijd wordt met flights van drie en de Texas Scramble met flights van 

vier deelnemers gespeeld.  

 Probusleden mogen eventueel met hun partner deelnemen.  

 Deelnemers kunnen vooraf kiezen of men de wedstrijd vanaf de gele of rode teebox wilt afslaan.   

 De kosten bedragen € 90 per persoon (gelijk aan 2014) Het arrangement bestaat uit Greenfee 

voor 18 holes, ontvangst met koffie/thee met cake, een 3 gangen keuzemenu Vis of Vlees en 2 

glazen wijn bij het eten.  

 Verdere informatie en toezending van een inschrijfformulier bij de secretaris: Kees van den 

Heuvel, e-mail: probus-golf@hetnet.nl”  

 

Probus Bridgedrive 2015 

Het bestuur van de Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen nodigt 

u uit voor de derde landelijke Probus Bridgedrive te houden op 

vrijdag 24 juli 2015. Zowel clubbridgers als thuisbridgers zijn van10.15 u tot 18.00 uur hartelijk welkom. 

Thuisbridgers worden zo mogelijk in een aparte groep geplaatst.  

mailto:winkel@probus-nederland.org
mailto:probus-golf@hetnet.nl
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Uw bridgende levenspartner kan ook aan deze drive deelnemen.  

Voor een goede en gezellige sfeer en een prima verzorging staat de samenwerking met de Bridge Club 

Vianen garant. 
 

De bridgedrive wordt gehouden in hun clubgebouw De Uitkomst, Langeweg 2b, 4133 AX te Vianen (Ut). 

Kosten voor deelname: € 30 p.p., incl. koffie/ thee met gebak bij binnenkomst, uitgebreide warme/koude 

lunch en 5 consumptiebonnen om de dag goed door te komen.  
 

Nadere informatie 0347-372 362 en aanmelden (als paar) bij Hans Hendriks hendriksvandorst@hetnet.nl 

met vermelding van de naam van uw Probusclub, uw eventuele NBB-nummer (clubspelers) of dat u 

thuisbridger bent en uw telefoonnummer. Uw inschrijving is definitief na aanmelding en betaling van € 60 

per paar op rekeningnummer NL62RABO 0154144355 van Dhr. A. van de Laak te Vianen o.v.v. Probus 

Bridgedrive. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Bij onverhoopte afzegging vóór 15 juli wordt het 

gestorte bedrag in zijn geheel terugbetaald; bij afzegging daarna de helft.  
 

Kijk voor de uitnodiging op: http://www.probus-nederland.org/probusbridge/ 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Installatie Probusclub Marcus 

Op 11 december 2014 werd in Deventer de 428e Probusclub 

geïnstalleerd door mevrouw Wies van Weele, 2e secretaris 

van Probus Nederland, en twee bestuursleden van Probus 

Primus Deventer welke groep, ons bij de start heeft 

bijgestaan. Willem Brinckman, initiator en nu voorzitter van 

Probus Marcus, schetste de geschiedenis vanaf het ogenblik 

dat hij hoorde van het bestaan van Probus. Het plan moest 

enkele jaren rijpen maar bij de eerste bijeenkomst in april 

2013 waren er negen leden, mannen. Zij besloten tot een 

mannenstop. Zes dames sloten zich aan. Sinds april 2013 

zijn wij maandelijks bijeengekomen. De kleine groep past nog 

in de huiskamers en dat willen wij graag zo houden. Sprekers 

komen in principe alleen uit eigen kring.  

De 2e secretaris van Probus Nederland vertelde over landelijke en internationale ontwikkelingen. Zij gaf 

ons de Probus hamer, waarna de voorzitter van Probus Primus een mooie reservehamer met passende 

inscriptie toevoegde. Willem Brinckman nam ze met beide handen aan. 

Om onze dankbaarheid voor de eervolle erkenning te uiten werd geciteerd uit een memorie van Bai Juyi 

(807) na zijn benoeming door de keizer tot zijn secretariaat en het geschenk van de bij deze functie 

passende kleding. “Waarom deze gunsten? Bij de beschouwing van mijn onooglijke gestalte word ik 

vervuld van schaamte want mijn gelaat past allerminst bij zulk een gewaad; ter vertroosting van mijn 

nietige lichaam ondervond ik dit gunstbewijs maar mijn krachten zijn te zwak voor deze dracht. Door het 

voorwerp ben ik erkentelijk voor de weldaad maar ik bezwijk onder schaamte en vrees.” Vervolgens 

werd de HEMA-champagne ontkurkt. Tinus Derks sloot stijlvol af met Jacques Prévert, poésie et 

chansons. 

Jan Willem Briët, secretaris 

 

mailto:hendriksvandorst@hetnet.nl
http://www.probus-nederland.org/probusbridge/
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Installatie Probusclub De Loosdrechtse Plassen  

Op donderdag 26 februari heeft de installatie plaatsgevonden van Probusclub "De Loosdrechtse 

Plassen". Jan de Vos, voorzitter van sponsorclub Probus Lelystad Suydersee, overhandigde het 

Certificaat van Erkenning en de Probus speldjes aan de kersverse voorzitter Martin Blom. 

Aansluitend overhandigde de landelijk voorzitter van Probus Nederland, Hans Vroon, de 

voorzittershamer aan Martin Blom.  
 

Na het officiële gedeelte heeft iedereen heerlijk genoten van een uitgebreid diner, omlijst met muziek 

van de Jazzband Dutch Old Timers. Het was een 

geweldige avond. 
 

Op bijgaande foto staan de nieuwe leden van 

Probus "De Loosdrechtse Plassen" tussen de 

leden van de sponsorclub en de landelijk 

voorzitter. 
 

Foto van links naar rechts: 

Jan Vonkeman, Jan de Vos, Fons Spliet, Martin 

Blom achter Gert Schaap, Hans Timmermans, Piet 

van Schelven, Hans Vroon, Jan Mullers, Marcel 

Peters, Francis Daniels, Roelof Abbenbroek, Hans 

de Jong en (net niet in beeld) Tijmen Hennipman. 

 

Viering 25-jarig bestaan PC Amstelland en de Meerlanden 

Op 23 januari jl. was het precies 25 jaar geleden, dat 

onze club (Amstelland en de Meerlanden) werd 

opgericht. Ons 25-jarig jubileum hebben wij op een 

gepaste wijze gevierd in het A4-hotel van der Valk in de 

Haarlemmermeer. 
 

Er is terug gekeken naar de achter ons liggende 

periode, waarin trouwe leden ons ontvielen en nieuwe 

onze rangen kwamen versterken. Maar vooral… zien wij 

uit naar de tijd die vóór ons ligt. Nog eens 25 jaar erbij 

lijkt ons een prachtige uitdaging! De foto’s tonen de 

geanimeerde ambiance van dit feest. 

Marten Borst, secretaris 

 

Groene paragraaf in jaarverslag 2014 van Probus Corbulo 

“….Bij de bijeenkomsten zijn enkele inleidingen gehouden die aandacht vroegen voor natuur en milieu. 

Ook de fietstochten stonden weer in het teken van natuur en natuurbeleving. 

Circa 97% van de leden maakt gebruik van email. Dit scheelt op jaarbasis meer dan 2.000 A4tjes en dus 

ongeveer een half boompje. Onze besparing op CO² is daarmee ca. 260.000 gram. Ter vergelijking: 

ongeveer de CO² uitstoot van 2.000 km rijden met een gemiddelde Europese auto (emissie 120 

gram/km). Ook wordt op deze wijze ca. 20.000 liter water bespaard, genoeg voor een klein 

tuinzwembad.  
 

Verder bezoeken de meeste leden zo mogelijk de bijeenkomst per fiets of voet. 
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Excursies worden zoveel mogelijk per bus gedaan om verkeersbelasting en uitstoot te verminderen. 

Lunch maaltijden hebben een sober karakter.  De indruk bestaat dat er dan weinig eten overblijft en dus 

wordt verspild…” 

 

 

Boekbesprekingen 

 

Een Petroleumblik uit Deventer, verhalen van tropenleven 

Pieter A. Stam, lid van Probus Middelburg 

Dit schrijven verhaalt enkele belevenissen van een Deventer burger.  

De studententijd aan de Tropische landbouwschool en een diensttijd in Nieuw 

Guinea, zijn bepalend voor het verloop van zijn leven.  
 

Hij werkt in Maleisië en Indonesië, en studeert insectenkunde in Amerika wat 

resulteert in een wereldbaan bij de FAO, in Syrië, Turkije, Pakistan en Sudan. 

Als humanitaire medewerker wordt hij uitgezonden naar Somalië en Tanzania 

en krijgt te maken met mensen die heel veel ellende hebben meegemaakt.  
 

Al die belevenissen stemmen tot verwondering en een beter begrijpen van het 

‘ís’ dat moet ‘zijn’.  
 

230 pag. ISBN 9789048434282 € 18,95 (excl. verzendkosten)  

Uitgeverij Free Musketeers 079 - 320 35 90 www.freemusketeers.nl  

 

‘Old Spice - Kroniek van een seniorenclub’ 

Kees G. Eveleens, lid van Probus III Oosterbeek 

Post-actief, dat zijn wij Probusleden volgens de statuten van onze vereniging. 

Dat neemt niet weg dat wij nog volop actief zijn op allerlei fronten. Zo schrijven 

we boeken die, zoals blijkt uit de besprekingen in onze Nieuwsbrief, een baaierd 

van onderwerpen bestrijken, fictie en non-fictie.  
 

Het kon niet uitblijven dat ook het fenomeen Probusclub zelf literair bij de kop 

zou worden genomen. Dit boek beschrijft het reilen en zeilen van de fictieve 

Probusclub Gaudeamus. De dertien hoofdstukken zijn geschreven vanuit het 

individuele perspectief van de verschillende leden van Gaudeamus, alsmede die 

van een weduwe en een kleinzoon van een van de clubleden. Ze weerspiegelen 

de mengelmoes van gebeurtenissen, vrolijke en minder vrolijke, die de latere 

jaren in petto hebben. Besef van de broosheid van het leven in deze fase geeft 

extra diepte en scherpte – spice - aan de belevenis van het samenzijn met 

Probusvrienden.  
 

Een Probusclub is als een veelkleurige bos ballonnen – goed voor een feestelijke stemming -, al is het 

onvermijdelijk dat er af en toe eentje knapt of ten hemel opstijgt. Uitgeverij Kontrast | ISBN 978-94-

90834-83-8 | € 15,00. Verkrijgbaar via de boekhandel of via www.uitgeverijkontrast.nl  

 

 

 

 

http://www.freemusketeers.nl/
http://www.uitgeverijkontrast.nl/
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De Goudkustkolonie – een doktersbestaan in Ghana, 1956 – 1963 

Henk Wolvetang, lid van Probus Wijchen 

In dit boek beschrijft Wolvetang zijn ervaringen als arts in de tijd dat Ghana 

zich ontwikkelde van Engelse kolonie tot onafhankelijke staat. Na zijn 

artsenstudie bleek het lastig om in Nederland emplooi te vinden en ook 

plannen om als zendingsarts uitgezonden te worden, leden schipbreuk.  
 

Daarom waagde hij de stap in dienst van de Engelse regering en vertrok met 

vrouw en kinderen naar een onbekende bestemming. Daar kwam hij als arts 

voor tal van medische en sociale problemen te staan die veel van zijn 

improvisatietalent vergden.  
 

Op boeiende wijze beschrijft hij hoe gezondheidsvoorlichting feitelijk het 

speerpunt van zijn medische activiteiten werd en hoe hij door politieke 

tegenwerking en onder verdachtmaking van racisme uiteindelijk gedwongen 

werd ontslag te nemen. Het boek is rijk geïllustreerd, uitgegeven door 

Boekscout en te bestellen voor € 20,15 via www.boekscout.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kopij  Colofon 

   

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is 

zeer welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen 

van de viering van uw clubjubileum, een 

kersverse installatie of heeft u een boek 

geschreven, dat ook voor andere Probusleden 

interessant is? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 

150 woorden bevatten. 

 redactie@probus-nederland.org 

 Hans Klein 0184 – 691 939 

 Wies van Weele 026 - 333 74 60 

  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 

  

  

 www.probus-nederland.org 

   

   

 

http://www.boekscout.nl/

