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Voorwoord 

Aan alle mooie dingen komt een eind…..maar eerst de vijfde Nieuwsbrief van Probus Nederland in 2012. 

In deze Nieuwsbrief kunt u lezen dat onze Probusfamilie met een nieuwe spruit is uitgebreid. De 

Probusclub Meppel e.o., clubnummer 415, met als sponsorclub de Probusclub Stellingwerf, is op 

8 november toegetreden. Hartelijk welkom.  
 

Ook is het geweldig om te zien dat de grijze golf, waartoe we ons allen mogen rekenen, zeer veel 

activiteit aan de dag legt. Dat is mede te zien aan de vele boeken die van de hand van Probusleden 

verschijnen of zijn verschenen.  

Ondertussen heeft het bestuur gemeend in de Nieuwsbrief alleen aandacht te moeten besteden aan 

recente publicaties van Probusleden, omdat de Nieuwsbrief anders voor het grootste gedeelte gevuld 

zou worden met boekbesprekingen. De oudere publicaties worden wel vermeld op onze website. 
 

In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de manier waarop, naar de mening van het bestuur 

van Probus Nederland, moet worden omgegaan met partners van overleden leden van Probusclubs.  

Op dit artikel zijn veel, soms zeer hartverwarmende, reacties binnengekomen. Uit de reacties blijkt dat 

veel clubs voor partners van overleden leden, die dat wensen, een modus hebben gevonden om deze 

partners bij speciale clubactiviteiten te blijven betrekken.  
 

Het bestuur is al weer volop bezig met de organisatie van de Nationale Probusdag.  

Volgend jaar op donderdag 7 november zal deze dag voor de twaalfde keer worden gehouden. Noteer 

deze dag daarom alvast in uw agenda. 
 

En dan terug naar het begin van het voorwoord. Aan een prachtige periode in het bestuur van Probus 

Nederland komt een eind. In deze Nieuwsbrief maakt u kennis met mijn opvolger als secretaris binnen 

het bestuur, Jan van Zoest.  

Ik ben ervan overtuigd dat u met al uw vragen en opmerkingen betreffende Probus bij hem terecht kunt 

en met hem dezelfde plezierige contacten zult hebben als met de scheidende secretaris.  

Graag wil ik u allen bedanken voor de plezierige contacten en het in mij gestelde vertrouwen gedurende 

de afgelopen 5 jaar. 

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

Henk Oldenziel,  

secretaris Probus Nederland 
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Introductie nieuwe secretaris Jan van Zoest 

Het bestuur van Probus Nederland heeft Jan van Zoest per 1 januari 2013 benoemd tot secretaris.  

Jan introduceert zich als volgt: 
 

Ik ben vereerd met deze benoeming. Ik ben me er van bewust dat de secretaris 

als primair aanspreekpunt voor vragen van Probusclubs een belangrijke rol 

vervult.  
 

Sinds 2005 ben ik lid van een Probusclub in mijn woonplaats, Alphen aan den 

Rijn. Ik ga steeds met plezier naar de tweewekelijkse bijeenkomsten en ik vind 

de Probus-formule erg zinvol en zal me graag inzetten om deze formule in 

stand te houden en uit te breiden. 
 

Ik ben 68 jaar. Ik ben getrouwd met Ria en we hebben drie kinderen, twee 

dochters en een zoon en zes kleinkinderen in de leeftijd van 7 tot 3 jaar.  
 

Van huis uit ben ik jurist (Nijmegen, 1970) en ik heb de eerste jaren van mijn loopbaan gewerkt als 

bedrijfsjurist bij een verzekeringsmaatschappij in Den Haag. Daarna ben ik overgestapt naar een bank in 

Amsterdam. Mijn belangrijkste aandachtsgebieden waren daar kredietverlening en klantenbeheer / 

accountmanagement en als adjunct-directeur was ik betrokken bij het management van de bank.  
 

In mijn vrije tijd heb ik deel uitgemaakt van diverse besturen. Ook heb ik, zoals dat heet, ruim zestien 

jaar in de gemeentepolitiek in Alphen aan den Rijn gezeten en daarna ben ik tot begin 2012 voorzitter 

van gemeentelijke bezwaarschriftencommissies geweest en lid van een rekenkamer. 
 

Wandelen (lopen in wandeltermen) is één van mijn hobby’s; dit jaar heb ik de Vierdaagse van Nijmegen 

- voor de elfde keer - en de Heuvellandvierdaagse in Limburg gelopen en ben ik op wandelreis geweest 

in het United Kingdom. Ik loop samen met mijn vrouw Ria en ik vind het fijn dat we dat samen kunnen 

doen.  

Daarnaast film ik en monteer ik films. 

En ten slotte vind ik het interessant en leuk om te reizen; als indrukwekkendste reis heb ik staan een reis 

door Tibet met een overnachting aan de voet van de Mount Everest.  

De mooiste reis qua natuurschoon en qua dieren vond ik een reis door Argentinië en Chili, waarbij we 

regenwouden, gletsjers en bergen, walvissen, pinguïns en zeeleeuwen zagen. 
 

Ik dank het bestuur van Probus Nederland voor het vertrouwen dat het in mij stelt en ik zal me inzetten 

om dit vertrouwen waar te maken, in het belang van Probus Nederland en in het belang van de 

aangesloten Probusclubs. 

 

 

Vacature ICT-bestuurder 
Zoals u weet gaat Ronald van Maas, onze huidige ICT-bestuurder, het bestuur begin volgend jaar 

verlaten. Helaas hebben we nog onvoldoende reacties op deze vacature gehad, vandaar dat wij 

nogmaals een beroep op u doen. 
 

Ronald 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 en regelt dit 

vrijwel altijd (thuis) per mail.  
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Een aantal andere vrijwilligers, verspreid over het land, assisteert hem bij de technische support aan 

clubs, het geven van cursussen en het tezamen richting geven aan onze toekomst.  
 

Deze zaken vragen incidenteel wat tijd, verspreid over de week.  

Daarnaast zijn er vijf bestuursvergaderingen per jaar. Het tijdsbeslag valt reuze mee.  
 

Wat langere ervaring met ICT en websites wordt gevraagd, al hoeft dat niet altijd professioneel te zijn 

gedaan. Wel is het belangrijk dat u er ‘lol’ aan beleeft.  
De functiebeschrijving vindt u op onze website.  
 

Het bestuur van Probus Nederland roept gegadigden op om snel hun belangstelling voor deze functie 

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

 

 

Verzoek penningmeester 

Onze penningmeester, Ad van der Waal, constateert dat de online gegevens van de 

clubpenningmeesters helaas niet altijd actueel zijn. Omdat Ad de jaarlijkse factuur begin volgend jaar zal 

mailen naar alle penningmeesters, is het van belang dat hun mailadressen kloppen.  

Mochten er onlangs wijzigingen zijn geweest, vraagt u dan uw clubsecretaris de gegevens op de hen 

bekende wijze te actualiseren.  

De procedure is als volgt: ga naar onze website www.probus-nederland.org en klik vervolgens op 

muteren clubgegevens links direct onder de foto. 

Voor vragen: clubadministratie@probus-nederland.org  

 

 

Vooraankondiging Nationale Probusdag 
De Nationale Probusdag in 2013 zal gehouden worden op donderdag 7 november in congrescentrum 

De Reehorst in Ede. 

 

 

Workshops voor clubwebsites 

Op 3 oktober zijn alle secretarissen geïnformeerd over de planning in november/december van een 
nieuwe serie workshops voor clubwebsites.  
Alle 40 plaatsen zijn inmiddels bezet. 
 
 

Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan nu totaal 30 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: 

 Het Manhattan project in de Tweede Wereldoorlog. rvanmaas@wanadoo.fr 

 De Zon, de Maan en het Meisje - over Genus en Gender in Taal en Taalgebruik. 

springorum.soppe@upcmail.nl  

  

mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/
mailto:clubadministratie@probus-nederland.org
mailto:rvanmaas@wanadoo.fr
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 Rondleiding Dordrecht. Onze secretaris, Henk Oldenziel, werd onlangs uitgeroepen tot 

Dordtenaar van de week. Hij is stadsgids, houdt fietstochten en laat de stad met de koets of De 

Dordtevaar zien; bij elk Dordts monument heeft hij een mooi verhaal. 

Als gids voor de VVV en de Vereniging Oud-Dordrecht heeft hij in de afgelopen dertien jaar al 

17.600 mensen rondgeleid. Langs de havens, de vele monumenten, de Grote Kerk en het 

Groothoofd, de steegjes en de hofjes.  

Wij roepen u op om als u in de buurt bent een beroep op Henk te doen. Het mes snijdt aan twee 

kanten: Henk hoeft niet ‘in een gat te vallen’ na zijn vruchtbare carrière als secretaris van Probus 

Nederland en u kunt ervan overtuigd zijn dat u gaat genieten van deze andere kwaliteiten van 

Henk. alpaca@planet.nl  

Zie ook:  

http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/SVW/20121107/SVW_SVW-1-21_121107_1.pdf 
 

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

 

 

Certificaat van Erkenning Probus Meppel e.o. op 8 november 2012 
Voorzitter Jan Zwier Wessels Boer (JZ) heet 16 leden 

en 12 partners, Ronald van Maas namens Probus 

Nederland en 3 leden van Probus Stellingwerf welkom 

in Châteauhotel en Restaurant De Havixhorst in De 

Schiphorst. Drie leden zijn afwezig.  
 

Hij memoreert het aanlooptraject.  

Als Rotary lid spreekt hij in 2009 over Probus met 

medelid Johan Roo, wiens schoonvader lid is van 

Probus Stellingwerf in Wolvega, de latere sponsor. 

Sinds najaar 2010 komen de eerste elf dames- en 

herenleden maandelijks samen in De Havixhorst. 

Inmiddels zijn er 19 leden en één kandidaat lid.  
 

Jan Zandhuis, voorzitter Probus Stellingwerf, is enigszins in verwarring als blijkt dat hij niet de enige is 

die een voorzittershamer wil overhandigen. Ook Ronald van Maas heeft dit standaardcadeau van 

Probus Nederland voor een nieuwe Probusclub bij zich.  

De Stellingwerfse hamer zal gebruikt worden voor de gewone dingen en die van Probus Nederland voor 

officiële zaken. 
 

Van Maas vertelt over de oorsprong van Probus in 1965 in Engeland, over de ontwikkelingen sindsdien 

in diverse landen in en buiten Europa en schetst wat Probus Nederland voor de clubs kan betekenen. 

Nederland telt meer dan 400 clubs; wij krijgen ‘rugnummer’ 415. 
 

Onze voorzitter bedankt beide heren voor de mooie woorden en cadeaus.  

In het Schathuis van de Havixhorst genieten we aan 4 tafels met per gang van tafel wisselende leden 

van een uitstekend verzorgd diner. 
 

Arend Stapel, secretaris 

  

mailto:alpaca@planet.nl
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/SVW/20121107/SVW_SVW-1-21_121107_1.pdf
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Boekbesprekingen 
 
 

Van ’t een kwam het ander, Paul Asselbergs, Probusclub De Heerlijkheid, Bergen op Zoom 
 

In dit inmiddels tiende boekje van de auteur vindt u naast talrijke, geestige 

‘niemendalletjes’ ook spitse rijmpjes, waarin Paul zich een meester toont. 

Daarnaast gunt hij ons in korte verhalen een terugblik op de jaren 1975-1980 

en lezen we hoe het Bourgondische Beleven in Bergen (het BBB- gevoel) 

destijds zijn oorsprong vond.  

Ook de vele Dweilbandfestivals en vanzelfsprekend zijn amusante 

belevenissen als trouwambtenaar komen aan bod. Veel woordspelingen, 

leuke versjes en mooie anekdotes.  
 

Een prachtig boekje voor iedereen die iets met Bergen op Zoom heeft en een 

verademing om gewoon eens te mogen glimlachen in een tijd waarin we het 

schijnbaar steeds meer moeten hebben van de grote lach, het hilarisch 

geschater (vaak ten koste van), waarbij je je na afloop afvraagt wat er nu 

eigenlijk zo leuk was. 
 

            E-mail : paul.asselbergs@home.nl telefoon: 0164 235 415 

 

 

De aarde wordt te klein, Jan de Koning, Probusclub Merwestad, Dordrecht  
 

De Koning zoekt de oorzaken en remedies voor onze aardse kommer en kwel 

niet in bovenaardse, mystieke sferen. Als de desastreuze bevolkingsexplosie en 

de daarmee gepaard gaande roofbouw op de natuur zo doorgaan, zullen we 

eerder dan we denken tekort krijgen aan ruimte, voedsel, water en grondstoffen.  
 

De mens worstelt met een aantal dualiteiten, bijvoorbeeld die van zijn 

overlevingsdrang en zijn voortplantingsdrift en die van zijn fenomenaal 

groeiende wetenschappelijke ontwikkeling tegenover zijn moreel falen.  

De neergang van de democratie en van de westerse beschaving in haar geheel, 

wijt hij aan "geestelijke verslapping" en " verregaande morele laksheid", die 

volgens hem in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw greep kregen op de 

mensheid en haar hebben verziekt.  
 

Een pasklare oplossing heeft hij niet; de mens zal zichzelf moeten redden.  

Hij hoopt op een collectieve bewustwording, waarbij de ratio de emotie zal moeten overstijgen en de 

wijsheid evenredig met de wetenschap moet groeien. 
 

De Koning was management consultant voor overheidsinstanties en bedrijfsleven.  

E-mailadres: king27@hetnet.nl 
 

Prijs € 19,95, ISBN 978 90 591 1252 0, Uitgeverij Aspekt B.V.  
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Klimaatbeleid in Eurocrisistijd, Pieter Lukkes, Probusclub Doorlopers, Leeuwarden  
 

Jaarlijks worden er in ons land vele miljarden publiek geld uitgegeven aan 

klimaatbeheersing en aanverwant veronderstelde terreinen. 
 

Hoe noodzakelijk zijn die uitgaven en hoe goed zijn de 

investeringsbeslissingen onderbouwd ?  

Dragen deze investeringen aantoonbaar bij aan het bestrijden van de 

huidige economische crisis ?  

Hoe effectief zijn deze geldstromen waar het gaat om het in de hand 

houden van de klimaatontwikkelingen ? 

Ziehier enkele vragen die aan het boek ten grondslag liggen.  
 

Prijs € 17,50, ISBN 978 90 875 9259 2; Uitgeverij U2Pi Bv 
 

 

 

De rapporteur, Marinus Jungbeker, Probus Breda 
 

Het is 1974. De spanningen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn 

onverminderd groot. Industriële spionage is aan de orde van de dag.  

Zonder het te willen, wordt Mark Vrijman door Amerikaanse inlichtingendiensten 

in dit riskante spel betrokken. Door de aard van zijn werk beschikt hij over een 

schat aan contacten en waardevolle informatie over de (kern)wapenindustrie 

achter het IJzeren Gordijn.  

Vrijman ontpopt zich razendsnel tot onmisbare pion voor de Amerikanen. 

Ontmoetingen met kleurrijke personages, een verblijf in een Poolse gevangenis, 

wetenschappers die overlopen, een lek bij de Amerikanen, een ingewikkelde 

romance:  
 

De Rapporteur voert de lezer mee in een aaneenschakeling van onverwachte en 

spannende gebeurtenissen. Tegelijk geeft het een boeiende inkijk in het leven 

achter het IJzeren Gordijn, in een tijdperk waarin de Sovjet-Unie door het Westen  

werd gezien als het Rode Gevaar. 

De Rapporteur is waargebeurd en gebaseerd op reizen die Jungbeker tussen 1974 en 1988 maakte 

naar de Sovjet-Unie, de Balkan en het Oostblok. 
 

Prijs € 18,75, ISBN 978 94 915 3504 8, Uitgeverij Nederlandse Auteurs Uitgeverij 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

