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Voorwoord 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is 
het moeilijk mij te concentreren op Probus 
Nederland. De grote menselijke ramp, die Japan 
en de Japanners nu ondergaan, doet je 
beseffen dat je eigen toekomst noch te 
voorspellen noch te plannen is. Maar je hoopt 
wel dat het vreselijke leed, dat hen nu overkomt, 
jezelf bespaard blijft. En vanuit die emotie is het 
goed als wij allen ons medeleven betuigen met 
dit zwaar getroffen land en zijn bewoners. 
Dichter bij huis, in eigen land, hebben wij ons 
medeleven betuigd aan de familie van Jacob 
Maarten Smit; van 1991 tot en met 2004 
voorzitter van Probus Nederland. Wij zullen hem 
ons herinneren als de voorzitter, die de 
Probusdoelstellingen bij zeer veel verenigingen 
heeft doen wortelen. 
Terug naar de dagelijkse werkelijkheid van nu. 
Als nieuwe eindredacteur van de Probus 
Nieuwsbrief kan ik voortbouwen op de 
fundamenten die Wolter Koster heeft gelegd. Nu 
is hij de voortrekker van het bestuur, maar 
hiervoor hij dat van Probus-Info en de Probus 
Nieuwsbrief. Dank aan Wolter voor het vele 
goede werk in de sector nieuwsvoorziening van 
Probus Nederland; het maakt mij het werk licht 
om aan alle Probusleden regelmatig onze 
laatste ontwikkelingen te vertellen. En net als 
Wolter mag ik rekenen op de steun van Wies 
van Weele en dat was en is een geruststellende 
gedachte bij het overnemen van het 
eindredacteurschap. 
In deze en de komende Nieuwsbrieven zult u de 
ontwikkelingen rondom ons ICT-project kunnen  
volgen door de trouwe verslaggeving van 
Ronald van Maas; verslaggeving die hij ook 
nauwgezet doet op de website. Voor clubs die 
op dit gebied niet achter willen blijven en in hun  
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gelederen één of meer leden hebben in de 
categorie ‘ervaren webmaster’, is er de 
mogelijkheid nu al in dit ICT-project te 
participeren. Meldt u zich bij Ronald, via de 
website. 
Nog een onderwerp, dat de komende tijd in de 
Nieuwsbrieven zal figureren, is de Landelijke 
Probusdag op 2 november a.s. Daarover 
kunnen wij u nu reeds melden dat in het 
middagdeel onze gastspreker zal zijn Prof. dr. 
Paul Scheffer, publicist en bijzonder hoogleraar 
grootstedelijke problematiek aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij zal een inleiding houden 
onder de titel ‘Immigranten in een open 
samenleving’. Gevoegd bij uw ongetwijfeld 
kritische vragen, belooft het een boeiende 
middag te worden. Wilt u alvast noteren: op 2-
11-2011 is Ede, De Reehorst, the place to be. 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van deze 
Nieuwsbrief. 
Hans Vroon 
 
 
Aan alle secretarissen 
 
Rond 1 april wordt weer een nieuwe lijst met 
secretarissen van de Probusclubs gemaakt.  
Wilt u eventuele bestuurswijzigingen voor zover 
dat nog niet is gedaan zo spoedig mogelijk 
online wijzigen? Door in te loggen op de website 
van Probus Nederland (www.probus-
nederland.org) kunt u de huidige gegevens van 
uw club inzien. Bestuurswijzigingen welke vóór 
25 maart zijn doorgegeven worden nog op de 
nieuwe lijst verwerkt.  
Henk Oldenziel 
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In memoriam Jaap M. Smit (1927-2011)  

 
Op 4 februari 2011 overleed Jacob Maarten 
Smit. 
Hij was van eind 1991 tot eind 2004 voorzitter 
van Probus Nederland. In die periode groeide 
het aantal Probusclubs in Nederland van iets 
meer dan 200 tot zo’n 350 clubs.  
Het is mede zijn verdienste geweest, dat de 
doelstelling van Probus (bevorderen van 
saamhorigheid en vriendschap van post-
actieven) bij inmiddels ruim 400 clubs en in 
totaal landelijk bij ongeveer 12.000 leden is 
aangeslagen. 
Jaap was een voorzitter, die niet alleen bij al 
bestaande, maar ook bij nieuw opgerichte clubs 
de Probusdoelstelling ter plekke uitdroeg. 
In zijn voorzitterschap kwam het blauwe boekje 
“Probus in een Notendop” tot stand, werd 
jaarlijks een adressenlijst van secretariaten van 
de Nederlandse clubs samengesteld, werd het 
assortiment van het “Probus”-winkeltje 
uitgebreid met dassen en verscheen op internet 
de eerste website van Probus Nederland. 
Verder was hij in die jaren ook de grote animator 
van de voor afgevaardigden van alle clubs 
georganiseerde (iedere 2 á 3 jaar) Nationale 
Probusdag in Ede. 
Zoals hij aan het slot van de laatste door hem 
geleide bestuursvergadering aangaf, had hij aan 
die 13 jaar vele vrienden en ook vrienden voor 
het leven overgehouden. 
Zijn verdiensten voor Probus Nederland was in 
het jaar 2004 één van de beweegredenen om 
aan hem de onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau uit te reiken. 
De leden van de Probusclub “De Heuvelrug”, 
waarvan Jaap 25 jaar lid was, hebben in hem 
een goede vriend verloren. Aan de doelstelling 
“verbreding van kennis/verruiming van inzicht”  

heeft hij in zijn eigen club in zeer ruime mate 
bijgedragen: tijdens zijn lidmaatschap 
presteerde  
hij het om 17 zeer interessante voordrachten te 
houden. 
Met zijn activiteiten binnen Probus (zowel 
landelijk als in zijn eigen club) heeft Jaap 
duidelijk inhoud gegeven aan één van zijn 
uitspraken:  
“Probuslid worden is investeren in je toekomst” 

 
Frans Schevers 
oud-bestuurslid Probus Nederland 
voorzitter Probusclub “De Heuvelrug” 
 
 
Nieuw: ‘Past President’ insignes 
  
Vanwege het succes van de ‘Past President’ 
stropdas hebben wij nu ook insignes voor oud-
voorzitters (dames of heren) in ons assortiment. 
Deze zijn verguld, zonder briljant, en zitten op 
een zgn. snapper. Prijs € 27,50.Te bestellen bij 
de Probus Winkel via onze website.  
 
                                                                        
Jaarverslagen 2010 
 
Het jaarverslag van onze secretaris, Henk 
Oldenziel en het financieel verslag van onze 
penningmeester, Ad van der Waal, zijn te lezen 
op onze website: www.probus-nederland.org  
Daar kunt u o.a. informatie vinden over de 
bestuurssamenstelling, de bestuursactiviteiten, 
de nieuwe Probusclubs en de Probuswinkel in 
2010. 
 
 
Prikbord 
 
Zoals u weet heeft het bestuur van Probus 
Nederland op de website (zie de rubriek 
nieuws), ruimte gereserveerd voor een prikbord. 
Dit is bedoeld voor algemene mededelingen van 
en voor Probusleden en ook om speciale, niet 
commerciële, activiteiten van leden onder de 
aandacht te brengen. Op de website vindt u een 
nadere toelichting. Momenteel staan er twee 
bijzondere lezingen op. 
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Lustrum Jan AdriaensznLustrum Jan AdriaensznLustrum Jan AdriaensznLustrum Jan Adriaenszn    LeeghwaterLeeghwaterLeeghwaterLeeghwater 

Dat gebeurde op 2 december 2010 in de 
Historische tuin in Aalsmeer in aanwezigheid 
van onze stichter de Heer De Ridder en zijn 
vrouw. In Aalsmeer ontstond het idee om ook de 
Probusclub te exporteren naar 
Haarlemmermeer. De Aalsmeerse heren De 
Ridder en De Voogt namen contact op met Ton 
Dekker, Joop Parlevliet, Joop Ravesloot en Ton 
Pieterse. Joop Ravesloot werd voorzitter en de 
groei kon beginnen. Er zijn nu leden in 
Rijsenhout, Badhoevedorp, Hoofddorp, 
Vijfhuizen, Nieuw Vennep, Weteringbrug en 
Burgerveen.Ton Pieterse was de eerste 
penningmeester en Jacques Mulder werd de 
geheimschrijver. Een commissie werd ingesteld 
om de bijeenkomsten te organiseren. Voorzitter 
Ravesloot werd na 2 jaar opgevolgd door Ad 
Struyk, vervolgens door Piet Tulp, Piet Ros en 
nu heerst Co van der Laarse. Ton bleef 4 jaar 
de kas bewaken. Hij begon met niks en eindigde 
weer met niks. Zijn opvolger (van professie 
accountant) is eveneens een spaarzaam man, 
maar die wil wat meer "body" in de kas voor 
eventualiteiten. Dat wordt betalen dus! Jacques 
werd na 2 jaar opgevolgd door Ton de Leeuw, 
maar Jacques bleef en blijft de wijnleverancier 
en eerste adviseur voor de diners met onze 
vrouwen. Koos van der Spek werd secretaris 
per 1 januari 2011. Voorzitter Co 
complimenteerde op de lustrumviering, die 
opgefleurd werd door de aanwezigheid van 
onze partners, de evenementencommissies met 
de veelheid aan onderwerpen en met de 
bijzondere excursies (met lunches en heerlijke 
wijn!). Er is veel variatie aan beroepen: 
agrarische en andere ondernemers, 
wetenschappers, accountants en bankiers, 
medici en bestuurders. Leerzaam en interessant 
te horen over die geheel andere                                                                                  
werelden. Toch zijn er nog veel beroepsgroepen 
niet vertegenwoordigd. 

De voorzitter bracht een toast uit op onze club.  

Niet alles kon gezegd worden, maar 

gelukkig heeft Ad ons archief samen-

gesteld; alle verslagen vanaf het begin zijn 

door Piet Ros eind 2010 op de website 

gezet, te raadplegen door onze leden.  

De naastgelegen oude bloemen- en 
plantenveiling werd bezocht. Dat was een 
geweldig succes. Iedereen kon in de 
veilingbankjes, de knop bij de hand. Dat veilen 
gebeurde op een gezellige, humoristische 
manier door de veilingmeester, die veel van 
onze leden kende en hen op geestige wijze 
daarbij te wist betrekken en/of in de maling te 
nemen. Jacques en Leo Blank bleken de 
gewiekste handelaren. Beladen met bloemen en 
planten kon men daarna langs de tafels met 
voorgerechten, een uitgebreide barbecue en 
tenslotte een dessert. Alles bereid, verzorgd en 
bediend door het echtpaar Kerzaan uit 
Rijsenhout. We kunnen terugzien op een 
eenvoudige, maar gezellige viering van ons 
vijfjarig bestaan met dank aan de 
evenementencommissie. 

Ton de Leeuw, secretaris                          
(Ingekort door de redactie) 

 

Installatie PC Naarden-Bussum 

Op 28 december 2010 was er een historische 
bijeenkomst georganiseerd door de moeder-
Probus Club "Naerdincklandt" ter gelegenheid 
van het feit dat de dochter-Probus Club 
"Naarden-Bussum" aan alle eisen van Probus 
Nederland heeft voldaan en daarmee het 
Certificaat van Erkenning van Probus Nederland 
heeft behaald. Vanwege dit resultaat heeft de 
overhandiging van dit Certificaat in deze 
bijeenkomst plaatsgevonden en is de geboorte 
van een nieuwe Probus Club een feit. Voorzitter 
Bert Arisz van Naerdincklandt heette de 53 
aanwezigen van harte welkom. "Even 
terugkijkend naar de historie", zei Bert, "zagen 
we dat er nog veel postactieven in onze 
omgeving waren, echter dat er weinig ruimte bij 



 

 4

de verschillende Probus Clubs ter beschikking 
was om tot uitbreiding over te gaan. Toch wilde 
men in onze club een vorm van verjonging 
doorvoeren en werd het idee geboren om een 
nieuwe club op te richten. Paul Joseph stelde 
voor Arnold Berendsen te benaderen; hij was 
bereid deze kar te trekken. Naerdincklandt 
richtte een adviesgroep op, die Arnold met raad 
ter zijde stond. Gelijktijdig richtte Arnold een 
startgroep op met Henk Kroeze en Joop van Rij 
om de nieuwe club vorm te geven. Nu zijn we bij 
elkaar en zien we een goede groep die we een 
officiële Probusclub mogen noemen en is de 
aanloopfase ten einde." Bert feliciteerde Arnold 
Berendsen met dit resultaat, reikte het 
Certificaat uit en wenste de nieuwe Probusclub 
"Naarden-Bussum" een goede toekomst toe. 

Arnold, nu officieel de voorzitter, bedankte voor 
dit goede initiatief en is verheugd met dit 
resultaat. Hij zei: "Ik heb veel steun gekregen 
van de moederclub, maar altijd met hetzelfde 
advies: Doe er mee wat je goeddunkt! Wij zijn 
trots op onze nieuwe club, waarvan menigeen 
via jullie inbreng is toegetreden. Inmiddels 
hebben wij 20 leden en zijn wij een kwalitatief 
sterke groep met een mooie spreiding in leeftijd 
en achtergrond. Bij een geboorte hoort een 
geboortekaartje met informatie over de boreling. 
Met trots overhandig ik dit kaartje met een 
afbeelding van onze groep. Daaraan is een 
hyacint in de knop toegevoegd, symbool voor 
voorjaar en groei, wat wij ook voor ogen hebben 
voor beide clubs. De verpakking van deze 
hyacint is versierd met gele en blauwe linten in 
de kleuren van Probus Nederland."  Arnold 
overhandigde het eerste exemplaar aan Bert en 
vervolgens aan alle aanwezigen. Bert bedankte 
eenieder en sloot de bijeenkomst af. 

 
Installatie PC Huizen 
 
Op 17 februari 2011 was de 
installatiebijeenkomst van Probus Huizen. 
Door een task force uit Probus Bussum 1, 
bestaande uit Hans Burggraaff, Ab van den 

Born, Wim Baljet en Jaap Roeten, werd in het 
voorjaar 2010 gestart met het formeren van een 
Key Group Probus Huizen i.o. bestaande uit 
Henk Aertsen, Jan Bartelse, Jan Klaassen, Jos 
Verdier en Humberto Verhoef. Er was gekozen 
voor een mannenclub. Op 4 november 2010 
hadden we 15 aspirant-leden met een bestuur, 
bestaande uit Jan Klaassen (vz) Henk van 
Rossum (secr) Kees den Boer (penn) en Henk 
Aertsen (programmacommissaris), een 
activiteitenprogramma voor het eerste half jaar 
en de eerste presentaties en levensberichten. 
Voor de installatie op 17 februari 2011 zijn de 
volgende aspirant-leden in ons clubhuis 
(restaurant Onder de Pannen in Huizerhoogt, 
Huizen) aanwezig: Henk Aertsen, Jan Bartelse, 
Kees den Boer, Loek Bogaert, Teun Domburg, 
Jan Klaassen, Henk van Metelen, Boudewijn 
Morelissen, Cees van Os, Harry Otten, Henk 
van Rossum, Kees Ursem, Jos Verdier, 
Humberto Verhoef en Luc Witmans. Verhinderd 
waren: Benno Baksteen, Jaap Kos, Frans Kolk 
en Jan van Muiswinkel. 
Na een geanimeerd aperitief heet de voorzitter 
het illustere gezelschap hartelijk welkom op 
onze eerste bijeenkomst met dames. Ook heet 
hij welkom de task force uit de club Probus 
Bussum 1. Vervolgens krijgt Hans Burggraaff 
het woord. Hans, al jarenlang lid van Probus 
Bussum 1, benadrukt dat de essentie van een 
Probusclub is dat leden er aardigheid in hebben 
om een bestaande of nieuwe relatie met elkaar 
verder uit te bouwen. Het is niet verplicht de 
bijeenkomsten  
bij te wonen. Hij leest het Certificaat voor, 
waaruit blijkt waar Probus voor staat, en 
overhandigt dit (ingelijst) aan de voorzitter. 
Vervolgens spreekt een ander lid van de task 
force, Jaap Roeten, in zijn kwaliteit van 
voorzitter van Probus Bussum 1. Hij wenst onze 
club veel succes en overhandigt aan voorzitter 
Jan een mooie tafelbel met inscriptie. Jan reikt 
vervolgens een Probus-insigne uit aan de 
aspirant-leden, die daarmee leden zijn 
geworden. 
Er is een uitgebreid Italiaans buffet en de 
stemming zit er goed in. Voordat we aan het 
Italiaans dessertbuffet gaan beginnen, bedankt 
voorzitter Jan Probus Bussum 1 voor hun 
inspanningen en reikt de task force een goede 
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fles wijn uit. Hij bedankt vervolgens Hans en 
Jaap voor hun wijze woorden. 
De avond was bijzonder gezellig en chapeau 
voor Arno Haagdoorn, de bereider van de 
heerlijke spijzen. Arno wordt door voorzitter Jan 
bedankt voor zijn culinaire prestatie.  
Henk van Rossum 
 
 
Clubwebsites 

Hieronder treft u een soort ‘logboek’ aan met de 
voortgang van dit grote project. 

Update 10 maart 2011 

Onlangs is een aantal verbeteringen ingevoerd 
en zijn bugs opgelost, de belangrijkste zijn: 

• De clubwebmaster kan zijn 
wachtwoord veranderen naar eigen 
smaak; wel min. 6 posities gebruiken, 
waarvan één numeriek. 

• Er is een overloop van Nieuws in de 
linkerkolom, met de meest recente 
nieuwsitems, waardoor het 
schermbeeld evenwichtiger wordt. 

• Er was een probleem bij het 
paginabeheer in combinatie met de 
Internet Explorer; dit is verholpen. 

• Het aantal clubs is iets toegenomen en 
daarmee ook het geheugenbeslag op 
de server. Vooral door dikke 
PowerPoint-presentaties. We gaan de 
ruimte op de server uitbreiden maar 
dat gaat niet voor niets. Graag uw 
aandacht voor deze zaak; op dit 
moment is er nog geen limiet. 

Update 16 februari 2011  

Op dit moment hebben 20 clubs een website 
gebaseerd op het platform, ontwikkeld door 
Probus NL. We wachten even de resultaten af  

voordat we dit verder uitrollen. Clubs die echter 
snel willen starten kunnen zich altijd aanmelden 
indien ze over een wat ervaren webmaster 
beschikken en kunnen leven met beperkte 
support via e-mail. De beschikbare handleiding 
is een voorlopige versie. Ga bij rubriek contact  
naar webmaster en stuur een e-mail. 

 
 
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 
 

       


