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Voorwoord 

Mede namens het bestuur van Probus Nederland 

wenst de redactie u en de uwen een voorspoedig en 

gezond 2012. Wij hopen dat wij allen weer veel 

genoegen zullen beleven aan de activiteiten van onze 

Probusclubs. Laat het een vrolijk en kleurrijk jaar zijn. 
 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2012 is het goed te 

kunnen melden, dat de Probusfamilie gestaag groeit. In 

2011 kwamen er 6 Probusclubs bij en dit kwartaal zullen 

ten minste twee nieuwe clubs verwelkomd worden.  
 

In deze Nieuwsbrief zult u ook kunnen waarnemen, dat 

Probusleden nog vele (nieuwe) activiteiten willen en kunnen oppakken. In de twee besproken boeken is 

overduidelijk veel werk gaan zitten. 

Ook een nieuwe activiteit als het ontwikkelen en onderhouden van de clubwebsite kan op grote 

belangstelling rekenen. De evaluatie van de workshops laat zien dat met veel enthousiasme aan deze 

communicatievorm gewerkt wordt. De beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd volgeboekt. Ook 

voor de nieuwe workshops is de belangstelling groot. Er zijn nog maar enkele plaatsen. 

Het aantal clubwebsites is inmiddels gestegen tot 71 en ook dat aantal groeit nog steeds. 
 

In de volgende Nieuwsbrief zullen wij nog eens terugkijken op het afgelopen jaar. Dat doen wij door 

middel van het jaarverslag en de uitslag van de enquête die gehouden is. 
 

Voor nu wens ik u veel genoegen bij het lezen van de Nieuwsbrief. 
 

Hans Vroon, vicevoorzitter 
 

 
 

Prijzen Probuswinkel 2012 

De prijzen van alle artikelen zijn ongewijzigd. 

De dasspelden zijn uit het assortiment verdwenen, omdat daar te weinig vraag naar was.  
 

Zie voor het winkelaanbod de website http://www.probus-nederland.org/winkel/ .  

Bestellingen via het e-mailadres van de Probuswinkel :  winkel@probus-nederland.org  
 

http://www.probus-nederland.org/winkel/
mailto:winkel@probus-nederland.org
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Probusclub Ommen 25 jaar 

Het 5e lustrumjaar heeft de Probusclub Ommen gevierd met 

activiteiten, georganiseerd door het 'Lustrum comité'.  

Het seizoen begon met een autopuzzeltocht.  
 

Een feestelijke lustrumreceptie werd gehouden op 10 november in 

Huize 't Laer te Ommen, met een presentatie over het waterschap 

Dinkel en Regge. Onder de genodigden waren de burgemeester 

van Ommen en vertegenwoordigers van de Rotary- en Lionsclub. 
 

Op 12 januari werden de lustrumactiviteiten voortgezet met een 

feestelijk 4-gangen-diner in 'De Bokkepruik' te Hardenberg. Na een welkomstspeech van de voorzitter 

Barend Boertje werden tussen de gangen door verschillende presentaties gehouden.  
 

Het Lustrumseizoen werd besloten met een excursie naar kasteel Twickel in Delden. Met een lunch in 

restaurant Carelshaven werd een zeer geslaagd lustrumjaar afgesloten. 
 

Het jubileum boekje, Probus Jubilat XXV, samengesteld door een aantal leden, geeft een goed beeld 

van de geschiedenis van Probus Ommen en de viering van het 5e lustrum. 
 

Brord Goeting, secretaris 

 
 

Installatie DE SPIEGEL 

De installatie van Probusclub DE SPIEGEL op 25-11-11 is een feit. 
 

Trudi Thijssen, voorzitter, heet iedereen van harte welkom en schetst de 

ontstaansgeschiedenis. 
 

Henk Oldenziel, secretaris van Probus Nederland, heet de dames van harte welkom 

binnen de Probusfamilie en overhandigt de voorzittershamer aan de 411e Probusclub 

(en de 14e damesclub). 
 

Jan Huige van Probusclub Roosendaal, de sponsorclub, memoreert de goede contacten tussen de 

nieuwe club en de twee bestaande herenclubs (De Kring en Roosendaal). Hij reikt het Certificaat van 

Erkenning uit, en geeft een prachtig slagblok, voorzien van het logo van DE SPIEGEL, waarna hij de 

insignes bij de dames opspeldt. De nieuwe voorzitter verblijdt beide herenclubs met een scheerspiegel 

met SPIEGEL-logo, waardoor ze zich dagelijks ‘de spiegel kunnen voorhouden’. 
 

Wethouder Hans Verbraak feliciteert de nieuwe club en vermeldt dat de doelstellingen van Probus goed 

aansluiten bij het motto van de gemeente: ‘Ontmoeten, verbinden en samenwerken; zo doen wij dat!’.  
 

Joke Jonker van zusterclub PC Matriarchaat gaat in op het belang van het hebben van zusters, vooral 

naarmate je ouder wordt. Aan het slot van de installatie is er een schitterend acrostichon van 

stadsdichteres, Anneke Lips. Tijdens de receptie reikt De Kring een mooie Probusvlag uit. Ten slotte is 

er een gezellig diner met partners. 
 

Lisette Schreurs, secretaris  
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Terugblik workshop clubwebsites 

Op 12, 19 en 26 november 2011 zijn de eerste drie workshops gehouden om Probusclubs te trainen in 

het opzetten en vullen van een eigen website. Er is veel geleerd over de gewenste ondersteuning en de 

ervaren knelpunten zijn opgelost. De deelnemers kregen meer kennis en inzicht in de programmatuur, 

werkwijze en mogelijkheden van een clubwebsite, waardoor zij ‘intern’ met meer overtuiging het nut en 

de noodzaak van een clubwebsite kunnen bepleiten. Anderzijds ontstond er bij Probus Nederland meer 

duidelijkheid over de problematiek en wensen van de deelnemers. 
 

Het niveau en de ervaring van de deelnemers liepen zeer uiteen; voor de beginnende CMS-gebruiker 

was het tempo hoog. De geplande 3 uur werd in overleg met de deelnemers met een uur uitgebreid.  
 

Evaluatie:  

 afzonderlijke workshops voor ervaren gebruikers en beginners mogelijk? 

 terugkomdag gewenst  

 positief over docent en opzet/inhoud/werkwijze 

 er werden al zeer behoorlijke clubwebsites ontwikkeld, maar een derde wilde eerst nog wat 

meer oefenen (zelfvertrouwen opbouwen) of moest hun clubleden nog overtuigen van het nut 

van een eigen clubwebsite 

 lesaccommodatie (centrale ligging) en lunch goed.  

 kleine problemen met de apparatuur dankzij senior-web Apeldoorn snel opgelost.  

Omdat de inschrijving overtekend was worden er in 2012 opnieuw workshops georganiseerd. Probus 

Nederland zal daarbij de wensen en mogelijkheden tegen elkaar afwegen. 
 

Gerard Rothman (ingekort door de redactie) 
 

 

Workshop clubwebsites jan. / febr. 2012 

In januari en februari organiseren we opnieuw een serie workshops 

De datums zijn :  

 21 en 28 januari en 

 11, 18 en 25 februari. 
 

Informatie bij uw secretaris en op onze website. 

 

 

Boekbespreking ‘Generaties van geluksvogels en pechvogels’  

Strategieën voor assertief opgroeien, actief ouder worden en intergenerationele 

solidariteit tot 2030. 

De eerste babyboomers zijn met pensioen. Ze worden vaak afgeschilderd als 

de gouden generatie van geld, genot en geluk.  
 

De socioloog Henk Becker van Probusclub Ten Slotte uit Zeist schrijft in zijn 

boek ‘Generaties, geluksvogels en pechvogels’ dat het negatieve imago, dat 

aan de babyboomers kleeft, niet helemaal realistisch is. Interessant in dit 

verband is het vorig jaar verschenen rapport van het Sociaal Cultureel 

Planbureau waaruit blijkt dat het beeld, dat babyboomers meer dan andere 

generaties zouden profiteren, onjuist is.  
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Een andere opvallende conclusie is dat mensen die tussen 1946 en 1948 geboren zijn meer aan de 

overheid hebben betaald dan ontvangen. Op basis van toekomstige ontwikkelingen blijken degenen die 

zijn geboren tussen 1960 en 1990 juist het meeste profijt van de overheid te hebben. 

Waarom blijft het imago van de babyboomers toch overwegend negatief ? 

Becker kijkt in zijn boek ook naar de komende decennia. Dan blijkt dat de relatief omvangrijke babyboom 

cohorten de kosten van AOW en gezondheidszorg aanzienlijk zullen doen toenemen.  

Wie na ongeveer 1990 is geboren zal gedurende zijn of haar werkleven van veertig jaar extra belasting 

moeten betalen. Dit vereist nieuw beleid om generatieconflicten te voorkomen. 
 

Prijs: € 27,50;   ISBN 978 90 361 0275 9 ;   Uitgever: Dutch University Press, Amsterdam;   www.dup.nl  

 

 

 

 

Boekbespreking ‘Beste Paulus, brieven voor onderweg’ 

Auteur, Joop van Lier, is lid van Probusclub Tilburg.  

Het boek is een pleidooi voor gezond verstand. Het is geschreven voor 

iedereen, die een hekel heeft aan zweverig gedoe of zich daarvan wil bevrijden. 

Het keert zich tegen hen, die het uiten van een mening belangrijker vinden dan 

het beargumenteren ervan, die liever anderen klakkeloos volgen dan zelf hun 

weg zoeken.  
 

Dat 'zelf je weg zoeken' leert de Joodse wetgeleerde Gamaliel tijdens zijn 

ziekte van de Griekse geneesheer Anarchos. Hij schrijft daarover in zijn brieven 

aan zijn oud-leerling Saulus, de latere apostel Paulus.  

De eerste brief bevat een commentaar op de Openbaring van Saulus. In de 

andere brieven behandelt Gamaliel echter allerlei andere zaken. Hij geeft 

inkijkjes in het leven in de eerste eeuw van onze jaartelling, in zowel Jeruzalem 

als Rome. De mensen uit die tijd blijken veel met ons gemeen te hebben. Daardoor zijn de brieven van 

Gamaliel nog steeds actueel en interessant om te lezen.  
 

Prijs : € 17,95;     ISBN: 978 94 617 6567 3 ;      www.boekscout.com  
 

De heer Van Lier was o.a. columnist van het Brabants Dagblad en is zich na zijn pensionering gaan 

verdiepen in de geschiedenis van het Midden-Oosten.  

 
  

 

Kopij  

Uw kopij voor de volgende 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. 

 

 
 

Colofon 
 

redactie@probus-nederland.org 

Hans Vroon 030 - 603 62 33 

Wies van Weele 026 - 333 74 60 
 

info@probus-nederland.org 

Henk Oldenziel 078 – 616 21 64 
 

www.probus-nederland.org 
 

 

http://www.dup.nl/
http://www.boekscout.com/
mailto:redactie@probus-nederland.org
mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/

