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Voorwoord 
Van uw (nieuwe) voorzitter… ! 
Het is de ochtend van 3 januari en de eerste 
werkdag van het jaar 2011. Laat ik allereerst de 
Probusclubs met hun leden alle goeds toewensen 
voor dit jaar; voor elk van hen gezondheid, 
voorspoed en tevredenheid. Per 1 januari heb ik 
de voorzittershamer van Stichting Probus 
Nederland Informatie Centrum (sinds begin vorig 
jaar kortweg Probus Nederland  door ons 
genoemd) overgenomen van Nick Meulmeester. 
De daadwerkelijke overhandiging heeft al 
plaatsgevonden tijdens onze laatste 
bestuursvergadering in 2010. Tijdens deze 
bijeenkomst heb ik hem namens bestuur en leden 
bedankt voor zijn prettige en efficiënte leiding en 
zijn stimulerend optreden zowel binnen het 
bestuur als bij Probus Nederland. Onze dank 
werd bekrachtigd met de overhandiging van een 
rijk geïllustreerd boek over kunstwerken in 
Nederland. 
 

 
Afscheid Nick Meulmeester (R) 
en aantreden nieuwe voorzitter (L) 
 
Tijdens dezelfde bijeenkomst werd benoemd als 
opvolger van mij (vicevoorzitter) de heer Hans 
Vroon, woonachtig in Nieuwegein en lid van 
Probusclub ’t Geyne’ (zie zijn artikel in deze 
Nieuwsbrief). 
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Dit is de tweede Probus Nieuwsbrief, online 
verzonden. De eerste heeft veel positieve 
reacties opgeleverd, waarvoor het bestuur 
dankbaar is; er was immers ook veel werk verzet 
om het ingezette automatiseringsproject te doen 
slagen. Diverse opmerkingen en aanbevelingen 
hebben wij zoveel mogelijk verwerkt. Wij blijven 
rekenen op uw respons, wanneer het gaat om 
aanvullingen of verbeteringen onder het motto “al 
doende leert men!” 
Natuurlijk hebt u kennis genomen van onze 
geheel vernieuwde website (www.probus-
nederland.org). Ons team van deskundigen heeft 
hieraan hard gewerkt en is nog steeds doende 
verbeteringen aan te brengen en deze te 
koppelen aan bestaande websites van 
Probusclubs. 
Via deze website heeft u de mogelijkheid 
Probusartikelen (‘regalia’) te bestellen bij ons 
Winkeltje, met zorg in stand gehouden door ons 
bestuurslid Mariëlla van Essen. Eveneens kan het 
nieuw uitgebrachte Probus in een Notendop  bij 
haar worden besteld; het is de nieuwste versie 
van ons reglement en vervangt het u bekende 
blauwe boekje. 
Het gaat goed met Probus Nederland. De 
gestage uitbreiding van het aantal clubs heeft 
zich in 2010 voortgezet, zelfs tot in het 
buitenland. Op 25 oktober is in Spanje aan de 
Costa Brava een 2e(!) Probusclub geïnstalleerd 
met de naam “Costa Brava”. Als sponsorclub trad 
op Probusclub “De Vrije Heren” uit Vianen. In 
Gelderland mochten wij op 18 november de 
nieuwe Probusclub “Langs de Linge” 
verwelkomen en op 28 december is in Bussum de 
Probusclub “Naarden-Bussum” geïnstalleerd als 
nummer 403. Het bestuur van Probus Nederland 
wenst de nieuwe Probusclubs veel succes en een 
goede toekomst. 
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Van twee van deze Probusclubs treft u in deze 
Nieuwsbrief een verslag aan. Deze verslagen 
worden de redactie toegestuurd met het verzoek 
om publicatie in de Nieuwsbrief; in principe 
gebeurt dat, ongewijzigd. Dat geldt ook voor het 
verslag van de viering van het 20-jarig jubileum 
van Probusclub “Amstelland en de Meerlanden” 
(Aalsmeer/Uithoorn), ons eveneens toegestuurd 
met verzoek om publicatie. Probusclub 
Kennemerland 1985 bracht ter gelegenheid van 
haar vijfentwintigjarig bestaan een 
herinneringsboekje uit (zie onze website). Het 
geeft u als Probusleden een indruk hoe in den 
lande installaties en jubilea plaatsvinden c.q. 
worden gevierd. 
In 2011 wordt door de Stichting Probus Golf 
wederom een golftoernooi  georganiseerd. Op 
uitdrukkelijk verzoek van Charles Bartelings, 
voorzitter van deze Stichting, hier alvast de 
datum: 27 juni . 
Ook in 2011 organiseert Probus Nederland de 
tweejaarlijkse landelijke bijeenkomst, de 
Nationale Probusdag 2011.  Hiervoor worden 
vertegenwoordigers van alle Probusclubs 
uitgenodigd. Wilt u de datum, 2 november,  alvast 
noteren? Deze dag wordt gehouden in 
conferentiecentrum De Reehorst in Ede. 
Momenteel is het bestuur druk doende een 
boeiend programma samen te stellen. 
Vanwege de genoemde functiewisseling draag ik 
het secretariaat van voorheen Probus-Info en nu 
dus de Nieuwsbrief over aan Hans Vroon, daarbij 
geassisteerd door Wies van Weele. Haar ben ik 
dank verschuldigd voor haar medewerking aan de 
redactie als tweede secretaris van Probus 
Nederland. Ik bedank ook mijn overige 
bestuursleden voor hun bijdragen aan de 
redactie. Met dit team wordt mijn functie als 
voorzitter geen zware opgave! 
Met vriendelijke groet, 
Wolter Koster, voorzitter Probus Nederland  
 

 
 
 
Kennismaking Hans Vroon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn naam is Hans Vroon en ik maak vanaf 1 
januari 2011 deel uit van het bestuur van Probus 
Nederland in de functie van vicevoorzitter. 
Mijn carrière binnen Probus is nog maar kort; 
sinds begin 2008 ben ik lid van Probus ’t Geyne 
te Nieuwegein. De Probus-filosofie spreekt mij 
zeer aan. Ik heb vanaf september 1977 binnen de 
vakbeweging gewerkt. Bij de Vakcentrale MHP 
(middengroepen en hoger personeel) is dat vanaf 
oktober 1987. Daar heb ik mij verder 
gespecialiseerd in pensioenbeleid en sociale 
verzekeringsbeleid. Vanaf maart 2000 tot mijn 
pensionering in april 2007 was ik daarbij als 
directeur verantwoordelijk voor de 
werkorganisatie van de MHP. 
Als uitvloeisel van mijn specialisme en mijn 
functie binnen de MHP heb ik door de jaren heen 
mijn organisatie vertegenwoordigd in diverse 
commissies van de SER en de Stichting van de 
Arbeid, de Pensioenraad van de Pensioen- en 
Verzekeringskamer, het FVP, de Sociale 
Verzekeringsraad, Tica / Lisv en de 
Ziekenfondsraad. 
En als lobbyist frequenteerde ik de vierkante 
kilometer rondom het Binnenhof. 

Na mijn pensionering in april 2007 ben ik als 
adviseur nog enkele jaren verbonden gebleven 
met het werk van de MHP. De bestuurfuncties die  
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ik nu nog bekleed laten voor onze kleinkinderen 
en onze hobby’s voldoende ruimte. Dat geldt ook 
voor een (strategisch) advies over pensioenen 
dat ik incidenteel nog geef. Mijn hobby’s zijn 
(wedstrijd)bridge, computertechniek en koken. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niet direct 
dacht aan het invullen van deze bestuursfunctie 
toen de vacature bij onze Probusclub 
binnenkwam. Maar aangespoord door onze leden 
heb ik er serieus naar gekeken. En mijn 
Probusclub had het goed gezien: filosofie en 
werkwijze van Probus Nederland sluiten nauw 
aan bij mijn ervaring in het verenigingswerk en in 
het bijzonder bij het werk in koepelorganisaties. 
En dat gevoegd bij mijn bestuurlijke instelling, ik 
noem dat graag aangeboren bemoeizucht, heb ik 
mij met volle overtuiging aangemeld voor deze 
bestuursfunctie. Ik hoop u op enig moment 
ergens in Probus Nederland te spreken; besturen 
is uiteindelijk met elkaar samenwerken. 

 

Dringend verzoek penningmeester 
Onze penningmeester, Ad van der Waal, verzoekt 
alle Probusclubs zorg te dragen voor de correcte 
vermelding van adresgegevens (incl. e-mail) van 
hun secretaris en penningmeester op onze 
website. Hij is voornemens de nota’s voor de 
bijdrage voor het jaar 2011 omstreeks februari 
aan alle clubpenningmeesters digitaal te 
versturen. Bij de Kerst- en nieuwjaarswensen aan 
alle secretarissen van 20 december heeft onze 
secretaris er ook (nogmaals) op gewezen dat 
men de bestuurswijzigingen zelf moet 
aanbrengen (zie daarvoor zijn bijlage bij deze 
wensen, een voortzetting van de eerste brief over 
dit onderwerp van bestuurslid ICT-zaken, Ronald 
van Maas, van 9 februari 2010). 
 
Prikbord 
Op veler verzoek heeft het bestuur van Probus 
Nederland op de website (zie de rubriek nieuws), 
ruimte gereserveerd voor een prikbord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het prikbord is bedoeld voor algemene 
mededelingen van Probusleden voor 
Probusleden van andere Probusclubs en ook om 
speciale niet commerciële activiteiten van leden 
van Probusclubs onder de aandacht te brengen 
van leden van andere Probusclubs.  
Op de website wordt de bedoeling nader 
toegelicht. 
 

Installatie PC Langs de Linge 
In het uiterste punt van Gelderland ligt Spijk (aan 
de Linge). Daar vonden de wegbereiders een 
goede gelegenheid voor bijeenkomsten en lunch 
voor een Probusdamesclub, ook al komen de 
meeste leden uit het Zuid-Hollandse 
laagveengebied rondom Gorinchem. 
Na ruim een jaar voorbereiden vond op 18 
november 2010 eerst de ‘benoeming’ van een 
volledig bestuur plaats, en stelden de leden zich 
voor met hun aanleg voor poëzie. 
Namens de sponsorclub Alblasserwaard werd de 
kersverse voorzitter gewapend met de kop van 
een hamer, van een meer dan duizend jaar oude 
moereik, door Andries van der Graaf, die 
vergezeld werd door Jos Hubbeling en Bert de 
Haan. 
Precies twee jaar eerder was de andere 
sponsorclub, Meander, geïnstalleerd, waardoor 
Elly Nieuwenhuis en Nanny Kirpenstein ons al 
van vele goede raadgevingen hadden voorzien, 
en nu naast allerlei tips ons met Leerdamse glas- 
en eetbare snoepjes verrasten. 
De uitreiking van het gloednieuwe certificaat vond 
plaats door Henk Oldenziel, die ons herinnerde 
aan de doelstellingen van Probusclubs, de 
enorme groei sinds 1965 van het aantal clubs, 
met mannen, gemengd of alleen vrouwen als 
leden. De rol van het landelijke centrum is louter 
informatief, dus volgde ook de oproep om 
wetenswaardigheden voor de website in te 
sturen. Hij bracht ook nog voor iedereen Probus 
in een Notendop mee. 
En als laatste spreekster was Tineke Werneke 
aan de beurt, om nog eens trots op ons, door  
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ieder geprezen logo te wijzen, ontworpen door 
ons lid, de (glas)kunstenares Brigitte Kleyn-
Altenburger. De twee, die de oprichtingskar 
steeds weer trokken, geholpen door wat 
enthousiaste andere vrouwen, werden niet 
vergeten in het overzicht van de 
startgeschiedenis. En dus kregen Marion Rodrigo 
en Ine Schellinger hun welverdiende bloemen.  
Met een glaasje aangeboden door Ine en een 
royale lunch voor de gasten en de dertien 
aanwezige leden gaan we optimistisch verder aan 
de slag vanuit Spijk. En het lid, dat in een ver 
oord een feestje vierde, doet hieraan natuurlijk 
mee. 
Annie Trappenburg, secretaris 
 
 
Installatie Naarden-Bussum, 
verslag Speciale Bijeenkomst in Restaurant  
De Haven van Huizen. 
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 van erkenning 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 en bood 
allen een glas wijn aan om deze gebeurtenis een 
feestelijk tintje te geven. “Even terugkijkend naar 
de historie”, zei Bert, “zagen we dat er nog veel 
postactieven in onze omgeving waren, echter dat 
er weinig ruimte bij 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 
werd bereid gevonden om deze kar te trekken en 
met succes. 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, samen hebben 
zij de nieuwe club vormgegeven. 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 met dit resultaat, reikte 
het certificaat uit en wenste de nieuwe 
Probusclub “Naarden-Bussum” een goede 
toekomst toe. Arnold, nu officieel de voorzitter 
van ProbusClub Naarden-Bussum, 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, waarna alle aanwezigen het geboortekaartje 
met hyacint aangereikt kregen. Bert bedankte en 
sloot de bijeenkomst af door eenieder een goed 
en gezond 2011 toe te wensen. 
 
Jubileum Amstelland/Meerlanden  
Een jubilerende club 
In 2010 vierde de Probusclub ‘Amstelland en de 
Meerlanden’ in Aalsmeer/Uithoorn haar 20-jarig 
bestaan. Een goede reden om een feestelijke 
bijeenkomst te houden voor de leden met hun 
partners. Een speciaal welkom was er voor de 
heer J. Eusman, oprichter, eerste voorzitter en 
erelid, en al 20 jaar trouw bezoeker van al de 
bijeenkomsten.  
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Het programma bestond uit een gezellig 
samenzijn en een feestelijk buffet, omlijst met 
diverse toespraken. Na het aansnijden van de 
taart met het Probuslogo memoreerde de 
voorzitter, de heer J. Kenter, een aantal 
belangrijke gebeurtenissen gedurende de 20 
jaren. Maar niet nadat hij de evenementencom-
missie had bedankt voor de inzet over de 
afgelopen periode en de organisatie van deze 
lustrumviering. Vermeldenswaard is de gestadige 
groei van het ledenaantal tijdens al die jaren. De 
teller staat nu op 40, een bovengemiddeld aantal 
voor een Probusclub. Toch bleken er nog vele 
kandidaten te zijn in de omgeving, voor wie in 
onze club geen plaats meer was. En daarom 
werd, zoals gebruikelijk bij Probus, het initiatief 
genomen tot het oprichten van nieuwe clubs in 
onze naaste omgeving. Deze activiteit van de 
Probusclub ‘Amstelland en de Meerlanden’ heeft 
geleid tot de succesvolle geboorten van twee 
clubs te weten: ‘Jan Adriaanszn. Leeghwater’ in 
2005 (gemeente Haarlemmermeer) en ‘Rond de 
Venen’ in 2007 (gemeente De Ronde Venen). 
Nu behoort ook een regionale samenwerking van 
deze clubs, samen met de twee bestaande in 
Aalsmeer/Uithoorn, tot de mogelijkheden. De 
besturen en evenementencommissies van de 
clubs onderhouden regelmatig onderling contact.  
Vanaf de eerste bijeenkomst van de jubilerende 
club in 1990 zijn er verslagen gemaakt van de 
bijeenkomsten, 289 in totaal. Van deze verslagen 
is een bloemlezing in boekvorm uitgegeven. Hans 
van Wijk, lid ‘Amstelland en de Meerlanden’. 
 
Clubwebsites  
Op de homepage van onze website wordt 
regelmatig gemeld over de stand van zaken 
(updates van 12+30 oktober en 4+25 november 
2010). De 7 leden van de ICT-werkgroep zijn 
bezig met het testen in klein verband. Er is nog 
een aantal bugs op te lossen en enkele 
wijzigingen moeten nog worden doorgevoerd. Met 
de huidige stand van zaken kan men een 
clubwebsite goed inrichten maar i.v.m. de te  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verwachten support aan de 50 clubs, die 
meedoen aan de pilot, zijn enkele 
vereenvoudigingen nodig. 
Voor de support wordt door twee werkgroepleden 
online gebruikersdocumentatie gemaakt, maar er 
komen ook regionale workshops. Daar kunnen 
dan max. 10 mensen aan deelnemen voor een 
cursus op dit gebied, uiteraard in een lokaal met 
Pc's. 
Er wordt gedacht aan een beperkte financiële 
deelnemersbijdrage en gezocht naar een 
organisatie die al een landelijke infrastructuur 
heeft, zoals Seniorweb. Het verder uitrollen van 
het systeem zal waarschijnlijk nog dit eerste 
kwartaal van 2011 plaatsvinden. De leden van de 
werkgroep, die inmiddels de nodige ervaring 
hiermee hebben opgedaan, achten het nu 
uitrollen nog niet verantwoord wegens een te 
zware belasting op hun tijd voor support per 
telefoon en mail. 
 
Boekbespreking  
Onlangs verscheen bij Uitgeverij Aspekt het boek 
Tot elkaar veroordeeld. Het is geschreven door 
Wil Heeffer, lid van Probusclub Oisterwijk & 
Ommelanden. Het gaat hier om een 
sociaalfilosofisch essay waarin de begrippen 
afhankelijkheid en onafhankelijkheid centraal 
staan. We streven naar onafhankelijkheid, maar 
stuiten daarbij op historische en collectieve 
krachten die die ambitie frustreren. De dominantie 
van de markteconomie en de fuik van de media 
zijn hinderlijke obstakels om de politieke 
wensdroom: het goede samenleven, te 
realiseren. In een wereld waarin het beeld het 
woord verdringt, nuances verdwijnen, waarin alles 
flitsend in oneliners moet kunnen worden 
samengevat, worden we in toenemende mate 
afhankelijk van krachten die ons zowel tot 
medeplichtige als tot slachtoffer maken. Waarin 
steeds minder herroepbaar is. Vandaar de 
ondertitel: zorgen voor morgen. 
ISBN 978-90-5911-970-3. Het is als paperback 
verkrijgbaar voor € 19,95. 
                                                                                                        


