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Voorwoord 
Het blijft goed gaan met de ontwikkeling van Probus in Nederland. Recent mochten wij het Certificaat 

van Erkenning aan Probusclub nr. 415 (PC Hillemien) uitreiken; andere kandidaat-clubs hebben zich 

reeds gemeld. Als bestuur van Probus Nederland verheugen wij ons in deze belangstelling, resulterend 

in een gestage groei; kennelijk voorziet een Probusclub in een hedendaagse behoefte. Daaraan zal 

zeker ook bijdragen onze doelstelling, statutair vastgelegd in elk clubreglement. 
 

Juist vanwege deze groei zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid aangaande een nieuw te 

certificeren Probusclub. Mede daarom hanteert het bestuur van Probus Nederland het ‘Protocol voor het 

oprichten van een nieuwe Probusclub’ met grote zorgvuldigheid. Clubs in oprichting merken dat in de 

correspondentie met onze secretaris, Jan van Zoest. Regelmatig blijken aanpassingen noodzakelijk om 

aan alle vereisten te voldoen. Uiteindelijk komt het vrijwel altijd tot formuleringen die leiden tot 

certificering. 

Daarmee houdt de verantwoordelijkheid van het bestuur van Probus Nederland niet op. Artikel 2 lid 1 

van de Statuten vermeldt dat onze doelstelling is ‘het bevorderen van de gezamenlijke identiteit van 

de Probusclubs in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’ 
 

Ook zij opgemerkt dat - in relatie tot het Merkenrecht - Probus Nederland de verplichting heeft het goede 

en rechtmatige gebruik van het Probus-merk en -logo te bewaken. 

Uit het bovenstaande volgt als vanzelf onze verplichting om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen.  
 

Ampel beraad heeft geleid tot het voornemen om aan de geldigheid van het Certificaat van Erkenning 

een maximum termijn van tien jaar te verbinden. Na deze periode wordt opnieuw beoordeeld, aan de 

hand van criteria die in het eerder genoemde ‘Protocol’ genoemd worden, of het Certificaat kan worden 

verlengd. In een extra Nieuwsbrief, die u zeer binnenkort ontvangt, zullen wij uitgebreid ingaan op onze 

visie op procedure en spelregels. 
 

Wij verwachten dat onze voorstellen voor alle clubs aanleiding zijn tot een interne discussie. 

Tijdens de a.s. Nationale Probusdag (7 november) in Ede hopen wij met de vertegenwoordigers van alle 

Probusclubs deze discussie voort te zetten en af te ronden. Daarom vernemen wij graag zo spoedig 

mogelijk de opmerkingen en suggesties die voortkomen uit uw interne discussie.  

Kwaliteit en continuïteit is ons aller belang. Probus ben je immers samen. 
 

Wolter Koster, voorzitter Probus Nederland  
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Bestuursmededelingen 
 
 

Vacatures binnen het bestuur van Probus Nederland 
Op 31 december 2013 treden twee bestuurders af in verband met het bereiken van de maximale termijn 

van zes jaren bestuurslidmaatschap. Het zijn Wolter Koster (voorzitter) en Mariëlla van Essen 

(bestuurslid Probuswinkel en 2e penningmeester). De huidige vicevoorzitter, Hans Vroon, zal per 1 

januari 2014 voorzitter worden van het bestuur. 
 

Per 1 januari a.s. dienen daarom binnen het bestuur van Probus Nederland twee vacatures vervuld te 

worden : 

a. vicevoorzitter met als taken : 

 het mede richting geven aan het bestuursbeleid van Probus Nederland; 

 het vervangen van de voorzitter in voorkomende gevallen, zowel intern als extern 

(voorzitter en vicevoorzitter zijn de boegbeelden van het bestuur van Probus Nederland); 

 samen met de 2e secretaris de redactie voeren van de Nieuwsbrief. 

b. bestuurslid Probuswinkel en 2e penningmeester met als taken 

 het runnen van de Probuswinkel 

(de beheerder van de Probuswinkel dient over enige opslagruimte voor alle parafernalia te 

beschikken); 

 het leveren van de door Probusclubs in den lande bestelde artikelen; 

 het bestellen van insignes en andere artikelen bij de betreffende leveranciers; 

 het bijhouden van de administratie; 

 in voorkomende gevallen het vervangen van de penningmeester voor wat betreft de lopende 

zaken. 
 

Probusleden, die interesse hebben in het vervullen van een van deze interessante functies, worden 

opgeroepen hun belangstelling vóór 1 september 2013 kenbaar te maken aan de secretaris van Probus 

Nederland, Jan van Zoest, email adres: info@probus-nederland.org en telefoonnummer 0172 476 382. 
 

Aan de secretarissen van de Probusclubs is gedetailleerdere informatie over deze functies gezonden. U 

kunt die ook vinden op de website. 

 

Probus Bridgedrive 2013 op 19 juli 2013 

Probusclub ‘de vrije heeren’ Vianen heeft de organisatie van deze eerste landelijke drive op zich 

genomen. Op 19 juli bent u en eventueel ook uw bridgende levenspartner van harte welkom in Vianen 

(Ut). Het is een drive (incl. lunch en drankjes) voor zowel clubbridgers als thuisbridgers.  

Er zijn nog plaatsen dus schrijf u snel in. Nadere informatie bij Hans Hendriks (0347 372 362). 
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Bestuursmededelingen (vervolg) 
 
 

Nationale Probusdag 7 november  
Zoals in de vorige Nieuwsbrief is gemeld, zal tijdens de Nationale Probusdag 2013 Prof. Dr. Herman 

Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde, de gastspreker zijn. De titel van zijn 

lezing is ‘Voortgang of Vooruitgang’.  

In juli zult u de uitnodiging ontvangen met veel meer bijzonderheden. 

 

Oproep voor fotograaf 

Van de Nationale Probusdag wordt uitgebreid verslag gedaan in een Nieuwsbrief. Daarvoor zijn wij nog 

op zoek naar een Probuslid met ervaring met het fotograferen van bijeenkomsten en die de sfeer van de 

dag in mooie beelden kan vastleggen. Als fotograaf bent u uiteraard onze gast op die dag. 

 

Bestellen gevelschild met Probuslogo 

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 

 

Karaf en kubus van plexiglas 

Af en toe zijn Probusclubs op zoek naar een mooi 

gebaar voor leden die een speciaal aantal jaren lid zijn. 

Omdat dit te weinig voorkomt om het zelf in onze 

Probus Winkel in voorraad te nemen, verwijzen wij 

graag naar Mauquoy die een groot assortiment heeft. 

Twee voorbeelden: 

 wijnkaraf Merlino à € 47,90  

 M-Qube (een kubus van plexiglas als presse-papier 

met ingegoten object naar keuze vanaf € 74,95 

Prijzen zijn excl. verzendkosten. Te bestellen via deze link: 

 

  

mailto:winkel@probus-nederland.org
http://www.mauquoy-shop.com/NL/Producten/accessoires_service_clubs/probus/wijnkaraf_merlino-4-6-705
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Bestuursmededelingen (vervolg) 
 
 

Muteren clubgegevens 
De clubsecretarissen hebben onlangs van ons bestuurslid ICT-zaken, Ronald van Maas, online toegang 

gekregen niet alleen tot hun eigen secretariaatsgegevens en die van hun penningmeester, maar ook tot 

de basisgegevens van alle Probusclubs in Nederland. Hiermee vervalt de ‘adreslijst secretarissen van 

Probusclubs’ die u tot nu toe in april en oktober van de secretaris van Probus Nederland ontving. 
 

Na het inloggen (http://www.probus-nederland.org) ziet u links bovenaan, onder de foto ‘muteren 

clubgegevens’; bovenaan is een link ‘bekijk landelijke clubs’. U kunt met verschillende criteria kiezen 

zoals clubnaam, plaats van vestiging of provincie, en als u doorklikt ziet u de gegevens van deze club. 

 

Verlenging inschrijving Merkenregister 
Het Coördinatie en Informatiecentrum van Probus Belgium en Probus Nederland hebben een stichting in 

het leven geroepen onder de naam Stichting Probus Benelux. Deze stichting heeft als doel het 

beheren en bewaken van het merk en de logo’s van Probus in België, Nederland en Luxemburg.  

De bestuurders van Stichting Probus Benelux zijn:  

Yvan Vandewalle (voor CIC Belgium), voorzitter en 

Ad van der Waal (voor Probus Nederland), secretaris/penningmeester 
 

Probus Benelux is houder geworden van de inschrijving van naam en beeldmerk in het Merkenregister in 

Den Haag (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). De geldigheid van de inschrijving is tot 

maart 2023. Het inschrijvingsnummer is 0730794. 

 

Prikbord, recente plaatsingen 

Er staan 36 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:  

 Unieke decoratie van keramieken 

 Het Kartel van de Hel: Opkomst en ondergang van IG Farben 

 ‘Misschien wisten zij alles’: Over Onthouden en Vergeten 

 Pieter Jelles Troelstra: Politicus uit hartstocht 

 Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte 

 

Aandacht voor website-item cultureel woordenboek 

Graag vestigen wij u aandacht op een nuttige link op onze website onder 

het kopje service. Deze link verwijst naar het Cultureel Woordenboek met 

ongeveer 8.900 lemma’s.  

Met dank aan de redactie van het cultureel woordenboek. 

http://www.cultureelwoordenboek.nl/ “ 

 

  

http://www.probus-nederland.org/
http://www.cultureelwoordenboek.nl/
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Installatie en jubileum 
 
 

Probusclub Hillemien geïnstalleerd 
Op donderdag 30 mei is ‘Hillemien’, de eerste dames 

Probusclub in Rotterdam/Hillegersberg, geïnstalleerd. 

Zij komen maandelijks samen in de Hockey Club 

Rotterdam. De club (lid wordt men op uitnodiging), die 

op dit moment uit 31 leden bestaat, werd tijdens een 

feestelijke lunch geïnstalleerd door de secretaris van 

Probus Nederland. de heer Jan van Zoest.  

Rita Buijs-Voogt kreeg van hem een voorzittershamer 

overhandigd.  

Het Certificaat van Erkenning werd uitgereikt door de 

voorzitter van Probusclub Hillegersberg II, de heer Ab 

Van Blitterswijk.  
 

De Rotterdamse wethouder Korrie Louwes hield een lezing over een heel actueel onderwerp voor 

Rotterdammers. In 2014 worden namelijk de deelgemeenten opgeheven en daar komt een nieuwe 

bestuursvorm voor in de plaats: gebiedscommissies die meer participatiemogelijkheden voor burgers 

bieden onder het motto ‘burgerkracht’. Heel boeiend vertelde zij ons over de laatste stand van zaken.  

Er kwam een levendige discussie op gang met veel kritische vragen.  
 

Verder trad Arie van der Krogt, de Rotterdamse zanger, op met zeer herkenbare Rotterdamse liedjes. 

De geanimeerde bijeenkomst werd besloten met een lunch en vele goede wensen voor de toekomst. 
 

Tineke van den Ban-Osinga, secretaris 

 

Zilveren jubileum Probusclub Harderwijk I 
Op 25 februari heeft Probusclub Harderwijk I een zeer 

feestelijk en memorabel zilveren jubileum gevierd in 

kasteel De Essenburgh te Hierden.  

De leden en hun partners -zo’n zestig in getal – werden 

meteen al bij binnenkomst in dit sfeervolle kasteel 

muzikaal onthaald door het combo Swingin’ Sweet met 

secretaris Ernst Geel aan de piano. En daarbij kwam 

natuurlijk ook nog een drankje.  
 

Na het welkomstwoord van voorzitter Ruud van 

Merkestijn en na een bordesfoto werd tegen half zeven 

aan tafel gegaan voor het zeer smakelijke voorgerecht. 

Nestor Piet Dijkstra gaf vervolgens een boeiende presentatie over de oprichting en 25-jarige historie van 

Probus Harderwijk I. Voor het exquise hoofdgerecht en dessert wisselde iedereen van tafel en 

tafelgenoten, helemaal in lijn met het vriendenclubgevoel.  
 

Afgesloten werd met koffie en muziek van Swingin ’Sweet in de hal, waarbij sommigen zich zelfs nog 

succesvol op de dansvloer waagden !  
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Boekbesprekingen 
 
 

Keramiek en zijde, een kunst apart, Jacques Ruiter, Probusclub De Balij, Zoetermeer 
 

Keramiek is er in veel vormen, kleuren, decoraties en toepassingen.  

Zelf heb ik een unieke manier ontwikkeld om keramiek te decoreren. Dit 

gebeurt door gebruik te maken van de kostbare brokaatzijde die ook 

toegepast wordt voor de echte kimono's.  
 

Hoe dit gebeurt heb ik in mijn boek beschreven en voorzien van foto's.  

jcgm.ruiter@ziggo.nl 

Het kan via de boekhandel of deze link besteld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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:jcgm.ruiter@ziggo.nl
http://us4.campaign-archive1.com/?u=2d2eb458d3732481efe0aaead&id=07da5698a5&e=1b30447e1d
mailto:redactie@probus-nederland.org
mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/

