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Voorwoord 
Aankondigingen van aftredens, zoals die in de achter ons liggende maand werden gedaan, waren vele 

dagen het onderwerp van gesprek. In Nederland staat de opvolger al jaren in de startblokken. In Rome 

gaat men nu het lastige selectieproces in.  
 

Zonder ons nu met een van deze instituties te willen vergelijken, constateer ik dat het bestuur van 

Probus Nederland ieder jaar in de situatie verkeert dat naar opvolging gezocht moet worden. Op 1 

januari 2014 zullen twee nieuwe bestuursleden moeten aantreden.  
 

Het vinden van nieuwe functionarissen blijkt vaak een moeilijkere klus te zijn dan gedacht / gehoopt. Zo 

kunnen wij voor de opvolging van onze ICT-bestuurder Ronald van der Maas nog steeds geen witte rook 

uit de schoorsteen laten komen. 

Om meer kans op succes te hebben, is de profielschets voor deze functie ontdaan van veel uitvoerende 

aspecten. Hopelijk leidt dat tot meer reacties. 

En dat moet kunnen, want steeds weer blijken Probusleden zeer actieve mensen te zijn. Zij schrijven 

boeken, houden lezingen of organiseren leuke toernooien. Ook deze Nieuwsbrief laat dat weer zien. En 

besturen is voor velen onder u geen vreemde bezigheid. 

Kortom, laat nu, maar ook straks, iets van u horen. 
 

Deze nieuwsbrief gaat uiteraard vooral over de dingen, die in de afgelopen maanden in diverse 

Probusclubs zijn gepasseerd. Ook regionaal was men actief en wel in het Westland; een prima initiatief. 

Maar voor drie landelijke activiteiten in het komende jaar vraag ik uw speciale aandacht. 
 

Zo is er in november de tweejaarlijkse Probusdag met een zeer gewaarde gastspreker. Maar eerder al, 

in juli, is er het jaarlijkse Probus golftoernooi. En voor het eerst dit jaar wordt er, ook in juli, een Probus 

Bridgedrive georganiseerd, waaraan kan worden deelgenomen door Probusleden uit het gehele land.. 

Er valt veel te beleven in onze Probusfamilie. 
 

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

Hans Vroon,  

vicevoorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 
 
 

Verslagen van 2012 van secretaris en penningmeester 
Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester kunt u net als vorig 

jaar via onze website bekijken, zo is besloten op de bestuursvergadering van 29 januari. 

De clubsecretarissen krijgen de tekst ook toegezonden. 

 

Vacature bestuurslid ICT-zaken  

Ronald van Maas, de huidige ICT-bestuurder, gaat, zoals eerder gemeld, het bestuur verlaten. Ronald 

treedt op als projectleider, is opdrachtgever van onze toeleverancier en aanspreekpunt voor alle 

organisatorische vragen op ICT-gebied. De profielschets voor deze functie is door het bestuur opnieuw 

geformuleerd. Deze kunt u lezen op onze website (klik hier voor de tekst). 

Heeft u interesse in deze uitdagende functie ? Neemt u dan contact op met onze secretaris, Jan van 

Zoest (info@probus-nederland.org). 

 

Workshops voor clubwebsites  

De laatste twee jaar heeft Probus Nederland veel geld en energie gestoken in het promoten van het 

opzetten van clubwebsites. De workshops gaven daartoe mede een stimulans. Ook in 2012 werd 

hieraan enthousiast deelgenomen. Het totaal aantal deelnemers is nu op 105 gekomen en eind 2012 

heeft 35% (144 van de 413) van de Probusclubs een eigen clubwebsite, waarvan 85% actief gebruikt 

wordt.  

Meer informatie op onze website (klik hier). 

 

Probus Golftoernooi 2013 op 11 juli 2013 
Het jaarlijkse Probus Golftoernooi wordt dit jaar gehouden op donderdag 11 juli en zal worden 

georganiseerd op het Betuws Golfcentrum “De Batouwe” te Zoelen (Tiel). 

Het toernooi is toegankelijk voor golfende Probus leden en zijn / haar partner. 

De kosten bedragen € 87,50 per deelnemer, incl. greenfee, koffie met cake bij ontvangst en een 

driegangen diner met 1 glas wijn.  

Tijdens het diner zal afscheid worden genomen van de heer Charles Bartelings. De heer Bartelings heeft 

Stichting Probus Golf opgericht en is vanaf het begin voorzitter daarvan geweest. Verdere 

bijzonderheden volgen binnenkort. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven via e-mail: probus-golf@hetnet.nl 

 

Probus Bridgedrive 2013 op 19 juli 2013 
Probusclub De Vrije Heeren uit Vianen organiseert op vrijdag 19 juli 2013 voor de eerste keer een 

landelijke bridgedrive voor Probusleden en hun levenspartner. Er kunnen maximaal 70 paren aan 

deelnemen. Er zal zo mogelijk gesplitst worden in clubbridgers en thuisbridgers. 

De kosten voor deelname bedragen € 27,50 per persoon, inclusief o.a. een uitgebreide warme/koude 

lunch en 5 consumpties. 

Binnenkort ontvangen de clubsecretarissen een gedetailleerde uitnodiging. De tekst zal ook op onze 

website verschijnen. 

  

http://www.probus-nederland.org/nieuws/nID=2426/
mailto:info@probus-nederland.org
file:///D:/Probus%20Nederland/Nieuwsbrief/Jaargang%203/landelijk%202013/cijfers%20workshops%20ICT%202012.docx
mailto:probus-golf@hetnet.nl
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Bestuursmededelingen (vervolg) 
 

 

Spreker Nationale Probusdag 
Tijdens de Nationale Probusdag 2013, die zal worden gehouden op donderdag 7 november in 

congrescentrum De Reehorst in Ede, zal als gastspreker optreden Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus 

hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde. Het onderwerp van zijn bijdrage wordt nog nader 

vastgesteld, maar zijn grote cultuurhistorische kennis staat borg voor een interessante middag.  

 

Bestellen gevelschild met Probuslogo gestart  

Sinds de Nationale Probusdag van 2011 hebben we nieuw in ons 

assortiment een speciaal te vervaardigen gevelschild met Probuslogo. 

Het is een aluminiumkleurige, weerbestendige plaat van 30 x 30 cm, de 

dikte is 3 mm en het schildje kan, dankzij de bijgeleverde afstandhouders 

van 2 cm, simpel aan een wand bevestigd worden.  
 

De kosten van het schildje bedragen € 60,-- incl. verzendkosten voor een 

schildje zonder tekst; met tekst is de prijs € 65,--.  

Bij de kostenberekening zijn we uitgegaan van een landelijk minimale 

afname van 20 stuks én van een bestelmogelijkheid van eens in de twee 

jaar (gekoppeld aan en levering na de Nationale Probusdag).  

        Bent u geïnteresseerd ?  

        Laat dit ons weten via winkel@probus-nederland.org 

 

Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan nu totaal 33 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 : 

 De geschiedenis van het Biljarten in woord en praktijk. franstusveld@kpnmail.nl 

 Isaac Newton (1642-1727): In Alles Uniek. jaap@loofboom.nl 

 

Downloaden statuten Probus Nederland 

Regelmatig komt de vraag naar onze statuten. Deze zijn gewoon te downloaden via de website van 

Probus Nederland: www.probus-nederland.org  

Ga dan via de homepage naar: organisatie > Probus Nederland > statuten.  

Succes. 

 

 

  

mailto:winkel@probus-nederland.org
mailto:franstusveld@kpnmail.nl
mailto:jaap@loofboom.nl
http://www.probus-nederland.org/
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 
 

Installatie Probusclub Sint-Oedenrode 
Op donderdag 24 januari jl. heeft de installatie-

plechtigheid plaats gevonden van Probusclub 

Sint-Oedenrode. Dit geschiedde in de sfeervolle 

entourage van Restaurant De Rooise Boerderij. 

De installatie werd verricht door de voorzitter van 

Probus Nederland, Wolter Koster.  

Door het overhandigen van de voorzittershamer aan de 

voorzitter van Sint-Oedenrode, Wim van Kreij, werd de 

installatie formeel bekrachtigd.  
 

De officiële oorkonde werd overhandigd door de 

(uittredend) voorzitter van de sponsorclub PC Boxtel Gerrit van den Bosch. In zijn toespraak schetste hij 

uitvoerig dat zij hun sponsortaak zeer serieus hebben ingevuld en somde op welke aspecten 

Sint-Oedenrode aan begeleiding van Boxtel heeft verkregen. Daarna werden door de nieuwe voorzitter 

van Boxtel, Jan van Bragt, de originele Probusspeldjes bij alle aanwezige leden van Sint-Oedenrode 

opgespeld. 
 

In zijn dankwoord bedankte Wim van Kreij alle aanwezigen voor hun bijdrage aan het welslagen van 

deze installatieplechtigheid. Met name werden de leden van Probus Boxtel bedankt voor hun 

inspanningen en adviezen.  

Hij memoreerde dat het pas na de derde poging is gelukt om in Sint-Oedenrode een Probusafdeling op 

te richten. Tevens vroeg hij aandacht om het sluimerend probleem van ouderen, eenzaamheid, mede te 

helpen bestrijden door ieder op zijn eigen wijze hieraan een bijdrage te leveren. 

De plechtigheid werd afgesloten met een heerlijk diner. 
 

Cor van Nuland, secretaris Probusclub Sint-Oedenrode. 

 

Eerste lustrum Probusclub Prodonna, Hof van Twente 

Op 8 oktober 2012 vierde de damesprobusclub 

Prodonna Hof van Twente haar eerste lustrum.  

De dames kwamen feestelijk in bijzondere zitting bijeen 

en er werden persoonlijke herinneringen gedeeld met 

elkaar wat soms emotionele maar veelal ook hilarische 

momenten opleverde. Deze momenten werden omlijst 

met muziek en zang. 

Aan het einde van de middag voegden de partners zich 

bij het gezelschap, alsmede een lid van de plaatselijke 

mannenprobusclub, die de dames vijf jaar geleden met 

raad en daad bijstond bij het opzetten van de club. Het 

voor de gelegenheid geconstrueerde lied, waarin alle 

leden van Prodonna voorbijkwamen, werd ook aan de partners ten gehore gebracht. En met een 

feestelijk diner is deze bijzonder gedenkwaardige dag afgesloten. Met onverminderd enthousiasme zal 

de groep doorgaan naar het tweede lustrum.     Marijke Maas, Eerste secretaris  

Wolter Koster (r) met preses Wim van Kreij 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

Eerste lustrum PC Silva Ducis, ’s-Hertogenbosch 
 

Exact op de dag af bestond de gemengde club PC 

Silva Ducis 5 jaar toen de leden op 15 november 

jongstleden met een lunch de viering van het jubileum 

begonnen.  
 

Na de lunch begaf het gezelschap zich op het sportieve 

vlak, handboogschieten, voor sommige leden een 

nieuwe ervaring en voor anderen een mogelijkheid om 

hun vaardigheden te laten zien. 

Vervolgens werden de lustrumactiviteiten voortgezet in 

restaurant ‘Passion Cuisine’, waar de leden onder 

deskundige begeleiding en met een fraai lustrumschort 

voor, zich konden uitleven in een kookclinic. In groepen werden zowel hapjes voor de welkomstborrel als 

het diner voorbereid. Dit alles om de partners, die zich na de clinic bij de groep voegden, op niveau te 

kunnen ontvangen. 
 

Voorzitter Joep Baartmans sprak iedereen toe en dankte hartelijk voor het realiseren van deze 

fantastische dag met als bouwstenen vriendschap, samenwerking en goede sfeer. 
 

Johan Wierenga, secretaris 

 

Gezamenlijke bijeenkomst Probusclubs in het Westland 
Op 10 oktober 2012 hielden de zes Probusclubs in Westland, georganiseerd door de Probusclub "De 

Naald-Westland", hun gezamenlijke bijeenkomst in de Kiem te 's-Gravenzande.  

Vooraf had de Probusclub voor de eerste keer een tentoonstelling van schilderwerken, 

beeldhouwwerken en de hobby's van de zes clubs samengesteld. De inzendingen overtroffen de 

stoutste verwachtingen. Er werd met veel verbazing en ontzag kennis genomen van de artistieke 

kwaliteiten van de leden. 
 

Aansluitend was er een lezing over Jong blijven voor levensgenieters.  

Het statement was: “Ouder worden, geen ontkomen aan”.  

En we worden steeds ouder! Vroeger overleed men veelal door honger en epidemieën, nu door 

ouderdom en 'beschavingsziekten'. O.a. daling van infectieziekten en betere behandeling van ziekten 

bepalen voor zo'n 75% dat we steeds ouder worden, met als gevolg vergrijzing. De consequenties van je 

eigen levensstijl overzien, daar gaat het vooral om bij het ouder worden. Om jong te blijven is aan te 

bevelen: minder calorieën, aangepast/gezond dieet, matig met alcohol, lichamelijke activiteiten doen, 

sociaal actief blijven. Kortom, wees in alle opzichten actief.  
 

Met de afsluiting na de lunch konden we met genoegen terugkijken op een geslaagd evenement en de 

andere dag had de uitgenodigde pers een mooi verhaal geplaatst in de Westlandse editie van het AD. 

Voor meer informatie zie www.denaaldwestland.probus-nederland.org 
 

Theo Zuijderwijk, secretaris  

http://www.denaaldwestland.probus-nederland.org/
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Boekbesprekingen 
 
 

Franstaligen tegen Vlamingen, Paul van Velthoven, Probusclub Rijswijk III, Rijswijk. 

Hoe België als natie mislukte 
 

Waarom slaagt België er niet de taal- en cultuurverschillen tussen Vlamingen en 

Franstaligen op duurzame wijze op te lossen ? 

Op die intrigerende vraag formuleert Paul van Veldhoven als kenner van dit land 

- hij werkte er als leraar en schreef er als journalist over - een antwoord in zijn 

boek Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte. 
 

Hierin beschrijft hij de geleidelijke teloorgang van de Belgische eenheidsstaat 

onder Franstalige leiding. Nog steeds hebben de Franstaligen moeite om de 

mislukking van deze staat onder ogen te zien.  

‘België zal Franstalig zijn, of heeft geen reden van bestaan’, was lange tijd hun 

leus. Maar alleen een eerlijke boedelscheiding in de vorm van een confederatie 

- zodat recht wordt gedaan aan de grote etnische en historische verschillen 

tussen Vlamingen en Walen – kan België op termijn overeind houden. Van 

Veldhoven geeft met plezier een lezing over dit onderwerp.  
 

Prijs € 18,95, ISBN 978 94 615 3170 4, Uitgeverij Aspekt. 

 

 

Hoogbegaafde pubers, Janneke Breedijk en Noks Nauta, Probusclub Delft III, Delft 

Onderweg naar hun toekomst 
 

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan je zelf, niet weten 

hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan 

anderen, ........  
 

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over 

hun leven thuis en op school, ervaringen met of juist zonder vrienden, hun 

idealen en dromen. In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde 

jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en 

informatie.  

Deze verhalen kunnen daarnaast ook voor leraren, psychologen en artsen van 

grote waarde zijn, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen 

en beter met hen kunnen omgaan. 
 

De auteurs, Janneke Breedijk, leerkracht en Specialist in Gifted Education en 

Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog en deskundig op het gebied van hoogbegaafde volwassenen, 

verzamelden gegevens op basis van interviews en vulden de verkregen informatie aan met 

professionele en persoonlijke ervaringen. Ze hopen dat jongeren door het lezen over de verschillende 

personages meer inzicht in zichzelf zullen krijgen en op basis daarvan de weg vinden naar een 

succesvol en gelukkig leven als hoogbegaafde volwassene. 
 

€ 17,50 ISBN 10: 9026522541, ISBN 13: 9789026522543  Uitgeverij Pearson, Amsterdam  
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Kopij  Colofon 
   

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. 

 redactie@probus-nederland.org 

 Hans Vroon 030 - 603 62 33 

 Wies van Weele 026 - 333 74 60 
  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 
  

  

 www.probus-nederland.org 
   

   

 
 

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

