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Voorwoord 
Dat de leden van de nu al meer dan vierhonderd Probusclubs (in NL) op velerlei gebieden actief zijn 

blijkt uit de vele verhalen en verslagen die uw landelijk bestuur ontvangt. Er zijn ook verschillende leden, 

die een boek schrijven en uitgeven. Zij blijken het op prijs te stellen als hun boek in onze landelijke 

Nieuwsbrief besproken wordt. Hierdoor kunnen andere onderwerpen mogelijk ‘ondergesneeuwd’ raken 

en daarom is besloten voorlopig alleen recent verschenen boeken te bespreken. De oudere 

boekbesprekingen komen wèl op onze website. 
 

Met die website gaat het crescendo: meer belangstelling en ook een toenemend gebruik van het 

prikbord waarmee onderling ervaringen met sprekers of met bepaalde evenementen uitgewisseld 

worden. 
 

In deze Nieuwsbrief ook aandacht voor een mogelijke uitbreiding van onze dienstverlening, te weten een 

digitaal ‘smoelenboek’. Bij voldoende belangstelling kan eventueel voor een gering bedrag een gedrukt 

exemplaar worden besteld. 
 

Ik sluit af met een onderwerp, dat kennelijk sterk bij u leeft, gezien de vragen die wij daarover krijgen. 

Het betreft de omgang met de achterblijvende partner van overleden Probusleden. Er blijkt geen 

eenduidige gedragsregel te zijn.  

In deze Nieuwsbrief de opvatting van het bestuur die geïnspireerd is op het adagium ‘Eens Probuslid, 

altijd Probuslid’. Graag verneemt het bestuur uw reactie op dit standpunt. 
 

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van deze Nieuwsbrief. 
 

Wolter Koster, voorzitter Probus Nederland 

 

Nieuwe secretaris per 1 januari 2013 
Het bestuur heeft besloten per 1 januari a.s. te voorzien in de vacature, ontstaan door het reglementair 

aftreden van onze secretaris, Henk Oldenziel, door de benoeming van de heer J.A.J.(Jan) van Zoest. 

In onze volgende Nieuwsbrief zal Jan zich aan u voorstellen. 
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Vacature ICT-bestuurder 

Ronald van Maas, onze huidige ICT-bestuurder, gaat het bestuur begin volgend jaar verlaten. 

Hij treedt op als projectleider en is opdrachtgever van onze toeleverancier. Hij is het aanspreekpunt voor 

organisatorische en technische vragen op ICT-gebied, met name voor de clubwebsites.  
 

Het bestuur van Probus Nederland roept gegadigden op om vóór half oktober hun belangstelling voor 

deze functie kenbaar te maken bij onze secretaris, Henk Oldenziel, info@probus-nederland.org 

De functiebeschrijving vindt u op onze website. 

 
 

E-mailadres Probus Winkel gewijzigd 
Hoewel het e-mailadres van onze Winkel al enige tijd is gewijzigd, blijkt dat nog niet bij iedereen bekend. 

Om onbestelbare e-mails te voorkomen het huidige e-mailadres: winkel@probus-nederland.org 

(winkel i.p.v. winkeltje; verkleinwoorden passen inmiddels niet meer bij de omvang van ons assortiment)! 
 

 

Gebruik Forum van website Probus NL 

Het forum is voorlopig beperkt tot onderwerpen betreffende het beheer van clubwebsites en alleen 

bestemd voor leden van Probusclubs. Zie onder clubs/forum op www.probus-nederland.org.  

Alleen technische onderwerpen komen aan bod; op dit moment zijn er 113 reacties.  

De forummoderator kijkt mee en kan eventueel corrigerend optreden. 

 
 

Prikbord, recente plaatsingen 
Sinds onze vorige Nieuwsbrief staan er 21 nieuwe items op ons Prikbord. Het zijn voornamelijk lezingen 

die Probusleden ook graag voor een andere dan hun eigen Probusclub willen houden. Ook wordt er een 

(niet commerciële) excursie van harte aanbevolen. De nieuwste aanwinsten: 

 De Eurocrisis 

 Vulkanisme en mineralen op enkele Cycladen  

 St. Martin am Schneeberg, 800 jaar zilver-, lood- en zinkerts uit het hooggebergte 

 De Ondergang van het Avondland 

 Stedelijke culturen en religie vanaf 3500vC  

 Straling van mobiele telefoons  

 Duiksport  

 Diverse kunstlezingen, dvd-films met toelichting en excursies  

Voor het complete overzicht verwijzen we naar de website van Probus Nederland. 

 
 

Belangstelling digitaal ‘smoelenboek’? 

Verschillende Probusclubs hebben al laten blijken geïnteresseerd te zijn in een door Probus Nederland 

gefaciliteerd digitaal ‘smoelenboek’. Bij voldoende belangstelling kunnen eventueel gedrukte exemplaren 

voor al uw leden worden besteld bij onze drukker.  

De kosten daarvoor zullen rond de € 100 à € 150 per club liggen.  

Graag uw reactie naar ict@probus-nederland.org  
 

 

  

mailto:info@probus-nederland.org
mailto:winkeltje@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/
mailto:ict@probus-nederland.org
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Probusdoelstellingen in breder verband 
 

De Probusdoelstellingen, te weten het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap tussen de 

toegelaten leden, zijn in iedere Probusclub vanzelfsprekendheden. Over eventuele discussies daarover 

horen wij eigenlijk niets.  

Uit de vorig jaar gehouden enquête komt duidelijk naar voren, dat de clubs een hun passende mix 

gevonden hebben van lezingen/excursies en activiteiten die ontspanning als doel hebben. 

Veel clubs melden ook activiteiten, waaraan de partners van leden kunnen deelnemen. Een dergelijk 

clubbeleid draagt zeker bij tot de gewenste onderlinge vriendschap en saamhorigheid. 
 

Probusleden behoren niet tot het jongste deel van de samenleving (de gemiddelde leeftijd is volgens de 

laatste enquête ongeveer 74) en zij hebben niet het eeuwige leven. 

En dat brengt ons bij het punt dat wij onder de aandacht van de clubs willen brengen.  
 

Welke positie kent de club toe aan de partner van een overleden lid ? 
 

Deze vraag werd opgeworpen door een Probusclub waarbinnen de meningen sterk verdeeld waren en 

zijn. Een deel vond dat na het overlijden van het Probuslid er geen vanzelfsprekende relatie meer is met 

de partner en een ander deel meende dat die partner de zelfde aandacht verdiende als voor het 

overlijden. 
 

Voor het bestuur van Probus Nederland bleek deze vraag geen discussiepunt te zijn. Na een korte 

bespreking is het volgende standpunt ingenomen. 
 

Het bestuur beveelt Probusclubs aan de relatie met de partner van het overleden lid voort te zetten op 

de manier die voor het overlijden gebruikelijk was.  

Uiteraard alleen voor zover de betreffende partner dat op prijs stelt. 

Het bestuur heeft zich bij dit standpunt laten leiden door de opvatting, dat vriendschap en betrokkenheid 

niet hoeft te eindigen bij het overlijden.  

Ook hier geldt : “Eens Probuslid, altijd Probuslid”.  

Bovendien is de betrokkenheid van de betreffende partner bij de Probusclub ook vaak groot . 
 

Wilt u op dit standpunt reageren, dan graag uw reactie aan de secretaris van het bestuur (e mail : 

info@probus-nederland.org). 
 

 
 

Verslag Probus Golfdag 2012 
 

Op 9 juli verzamelden een 72-tal enthousiaste golfers, 

leden met aanhang van diverse Probusclubs, zich op 

de “Goyer Golf en Country Club” in Eemnes. 

Iedereen keek met spanning naar de voorbijvliegende 

(regen)wolken, doch het weer zou uiteindelijk geen 

spelbreker zijn.  

Nadat de wedstrijdleiding alle geldende regels had 

toegelicht begonnen de diverse flights vol goede moed 

aan hun 18-holes golf.  

Overigens was er dit jaar ook een individuele prijs te 

verdienen. (Voor de details verwijs ik naar het verslag 

van de organisatie op onze website). 

mailto:info@probus-nederland.org
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Als voorzitter van Probus NL was ik uitgenodigd om de prijzen uit te reiken. 

Daaraan voorafgaand volgde een tour over de baan, waarvan de moeilijkheidsgraad (SR 135) zelfs voor 

een niet-golfer duidelijk was. Maar ook werd het enthousiasme van de deelnemers duidelijk. Dat werd 

des te meer geuit tijdens de “19e hole” en het daaropvolgende diner. 
 

Het aantal deelnemers was beduidend hoger dan het voorgaande jaar, doch gezien het aantal actieve 

golfers binnen de Probus-gelederen kunnen het er nog aanzienlijk meer zijn. Er blijken leden te zijn die 

niet of onvoldoende kennisnemen van de berichtgeving rondom dit jaarlijks terugkerende evenement, 

hoewel alle clubsecretarissen uitvoerig geïnformeerd worden en er ook informatie op de Probus website, 

onder activiteiten staat. Met als uitgangspunt het enthousiasme van de ‘nieuwe’ deelnemers kunnen wij 

voor het volgende jaar op een verdere toename rekenen. 
 

Graag wil ik het bestuur Stichting Probus Golf (Charles Bartelings, Kees van den Heuvel, Rini van den 

Brink, Leendert Kruidenier) bedanken voor de voortreffelijke organisatie en de geslaagde uitvoering. 

Velen, zo niet allen, hoop ik ook weer tijdens de Probus Golfdag 2013 te ontmoeten. 
 

Wolter Koster 
 

 

Viering 25-jarig jubileum Probusclub Borculo 
 

Op 7 januari 2012 bereikte Probusclub Borculo haar 25ste verjaardag. 

De leden hadden besloten op 4 april dit jubileum met een afvaardiging van 

Probus Nederland, van Rotary Barchem en van enkele bevriende 

Probusclubs in de regio te gaan vieren. Op 19 april was er nog een viering, 

maar dan in besloten kring, samen met de partners. 
 

Om 11.00 uur op 4 april druppelden de leden en hun gasten binnen. De 

kennismaking met de genodigden verliep in een ongedwongen sfeer. Er 

ontsponnen zich geanimeerde gesprekken.  

Na het welkomstwoordje en de feestrede van de voorzitter, de heer Van 

Westhreenen, werd het glas geheven.  
 

Mevrouw W. van Weele - de Jong, 2e secretaris van Probus Nederland, de 

heer H. Formijne Jonkers lid van Rotary Barchem, mevrouw E. Veenstra-

Erkelens voorzitter Probusclub Lochem en de heer M. Boer voorzitter Probusclub Berkelvallei spraken 

hun gelukwensen uit.  
 

De onderlinge banden werden nogmaals verstevigd aan de lunchtafel, waarna de heer Ben Tragter in 

een prachtige diavoorstelling natuurbeelden toonde van het vanuit Duitsland door Berkelland en Lochem 

meanderende riviertje de Berkel.  

Hiermee werd deze feestelijke dag van de 38 aanwezigen afgesloten en toog ieder na een hartelijk 

afscheid rond 16.00 uur huiswaarts.  

 

Gerlach Weusten, secretaris 
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Boekbesprekingen 
 
 

Een kleine geschiedenis van China, Jan van Oudheusden, lid van Probusclub Waalwijk e.o. 
 

Dit boek geeft een overzicht van de veelbewogen eeuwen van het ‘Rijk van het 

Midden.’  
 

De huidige snelle economische opkomst van China wekt verbazing, alsof het 

land altijd een achterstand had op de rest van de wereld.  

De geschiedenis leert echter dat China eeuwenlang voorop liep op het Westen.  
 

In de achttiende eeuw gold China bij Europese opinieleiders zelfs als 

modelstaat. Maar een eeuw later was het reusachtige land de speelbal van het 

Westen en van Japan.  

Eind twintigste eeuw volgde, na decennia van machtswisseling, chaos en 

falende experimenten, een flink herstel. China lijkt daarmee de draad van zijn 

verleden weer op te pakken.  
 

Het laatste hoofdstuk, De vette jaren (1990-heden), geeft inzicht in hoe China 

         zich in recente jaren ontwikkelt tot een wereldmacht met een uniek karakter.  
 

Prijs: € 9,95, ISBN 978 90 35138 44 5, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 
 

 

Een kleine geschiedenis van het Midden-Oosten, 

Jan van Oudheusden, lid van PC Waalwijk e.o.  
 

Het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws.  

In 2011 zorgde de Arabische Lente voor taferelen van moed, euforie, en wreed 

oorlogsgeweld. Het Midden-Oosten vormt echter ook de wieg van oude 

culturen. Drie wereldreligies vonden er hun oorsprong.  
 

Na de Romeinse en Byzantijnse periode bracht de islam een breuk met het 

verleden. De Arabische cultuur, het Ottomaanse Rijk, de stichting van 

nationale staten in het Midden-Oosten en de oorlogen rond Israël en Irak 

vormen enkele van de vele thema’s in het boek.  
 

Nadat in de Arabische Lente van 2011 de eerste kruitdampen waren 

opgetrokken, kregen nieuwe regimes en nieuwe internationale verhoudingen 

gestalte. Het hoofdstuk Een ‘Arabische Lente’ van moed en van bloed biedt 

een eerste overzicht van de historische verschuivingen, vanaf de  

        Jasmijnrevolutie in Tunesië tot de strijd in Syrië. 
 

Prijs: € 9,95, ISBN 978 90 35138 12 4, uitgeverij Bert Bakker Amsterdam. 
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De vrouwenversnipperaar, Loek Bos, lid van Probus Amstelveen 
 

Dit boek bevat onderwerpen waar Probusleden kennis van moeten nemen. 

Want, ach, wie wil, soms, zijn vrouw niet versnipperen ?  

Uitgekeken op uw vrouw ? Dan is versnipperen de oplossing! 
 

Lees ook over gemene ogen en mooi oud worden. Hoe je met pots geld kunt 

verdienen en waarom je niet moet sporten. Over een poes die vreemde talen 

kent en een remedie tegen een saai huwelijk. Lees hoe je je vrouw kunt inruilen 

en over een man die veranderde in een slang. 

Kortom, een boek met niet alledaagse standpunten... 
 

Loek Bos, 020-641 44 40 bos.loek@ziggo.nl 

 

 

 
 

De Innovatiebrouwerij, Jelle Kok en Noks Nauta, Probus 3, Delft 
 

Veel mensen lopen rond met ideeën om de wereld (om zich heen) te 

verbeteren. Ze geloven in hun idee, maar weten niet hoe ze dit moeten 

realiseren. Of ze zijn al begonnen, maar lopen tegen blokkades aan.  
 

Jelle Kok en Noks Nauta, zoon en moeder, begeleidden een jaar lang een 

groep creatievelingen bij het realiseren van hun ideeën. Tijdens deze 

bijeenkomsten zagen ze dat deze methode voor meer mensen nuttig zou 

kunnen zijn. Theorie uit diverse relevante vakgebieden wordt afgewisseld met 

voorbeelden en oefeningen.  
 

Dit boek is bedoeld om mensen met ideeën houvast te geven in het proces dat 

zij zullen moeten doorlopen om tot realisatie van hun idee te komen. Goede 

ideeën verkopen zichzelf niet. Een idee (als een ruwe diamant) moet steeds 

verder geslepen worden en pas dan is de waarde zichtbaar. Door ‘leven in de 

brouwerij’ te brengen kun je met je idee nieuwe perspectieven bieden.  
 

Het boek stond begin 2012 op de longlist van Managementboek van het jaar 
 

Prijs 15,45 euro. ISBN 978 90 265 2233 8 Uitgeverij Pearson, Amsterdam 
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Antrekoo en kipfilee, Frans Lisman, PC Rheden – Rozendaal 
 

Frans Lisman (1939) studeerde rechten in Leiden en werkte tot zijn 

pensionering in personeelsfuncties, eerst bij Akzo Nobel en later bij Shell. 

Hij ontwikkelde een grote belangstelling voor zorgvuldig formuleren. 

Hij stelde diverse (gedrags-)codes op, waarvan de Nederlandse 

Sollicitatiecode de bekendste werd. 
 

Met een scherp gevoel voor onlogische of ronduit foutieve ontwikkelingen in 

de taal verzamelde hij in de loop der jaren daarvan talloze voorbeelden.  

Van 2004 tot 2010 publiceerde hij zijn vondsten en kritische commentaren 

maandelijks in “Voeksnieuws”,  het blad voor Shell-gepensioneerden. Deze 

columns verschenen in 2010 in boekvorm.  
 

Vorig jaar kreeg hij het aanbod columnist te worden bij de Gelderlander, en 

sinds januari 2012 schrijft hij daarin elke eerste en derde zaterdag een 

           taalcolumn. 
 

Prijs € 14,50, ISBN 978 90 804188 8 2, Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp, info@eenpassievoorboeken.nl 

 
 

Roeren met een balpen, Paul ten Hove, lid van Probus III Oosterbeek  
 

Een geïllustreerde verhalenbundel met avonturen uit een tijdperk zonder 

internet, GSM of digitale foto's. 
 

Ten Hove werkte 30 jaar lang als landbouwkundig adviseur in bijna 30 

verschillende ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid- en Midden-Amerika.  

Daarbij kwam hij vaak voor verrassingen te staan; bijvoorbeeld: met gevaar 

voor eigen leven op de Ceramzee; een dollemansrit met een eigenwijze 

Tanzaniaan en een op zijn bureau geparkeerde handgranaat van een 

Jemeniet. 
 

Prijs € 12,50, ISBN 978 94 90 834 31 9; E-mail : ptenhove@planet.nl  

Telefoon : 026-3340585  

Websites : www.paultenhove.nl  en   www.hora-est.nl . 

 
 

 
 

 
 

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 
 

 

mailto:info@eenpassievoorboeken.nl
mailto:redactie@probus-nederland.org
mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/

