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Voorwoord 

Als eerste in deze Nieuwsbrief een aankondiging over de wijziging van de Statuten en een nieuw 

Huishoudelijk Reglement. Het bestuur van Probus Nederland heeft in april jl. het tweede advies van de 

commissie Meiresonne ontvangen over deze stukken. Besloten is het advies over te nemen en ter 

raadpleging te bespreken op 12 november a.s. tijdens de Nationale Probusdag. Daarom verschijnt begin 

augustus a.s. hierover een Extra Nieuwsbrief met het bestuursvoorstel. 
 

Verder in deze Nieuwsbrief een verslag van het op 9 juli jl. goed georganiseerde en zeer geslaagde 

Probus Golftoernooi 2015, een verslag van het 25-jarig jubileum van PC NOP-Urk e.o., een honderdjarige 

van PC Het Hoge Land en de installatie van Probusclub CAL (Castricum, Akersloot, Limmen). Dit laatste 

betreft de overgang van een Rotaryclub naar een nieuw opgerichte Probusclub. We heten deze nieuwe 

Probusclub daarom van harte welkom in onze Probusgelederen. 
 

Geregeld zijn Probusleden actief met het schrijven van boeken. Daarom in deze Nieuwsbrief liefst vier 

boekbesprekingen over ‘Gewone mensen in vroeger tijd’ door Harry Aardoom van PC Merwedestad, 

over ‘Hét Carnavalsboek, van lentefeest tot festival’ door Theo Fransen van PC Mercator, over ‘Er gaat 

niets boven lezen’ van A.G.M.F. Brok van PC Doetinchem 1 en over ‘Literatour. Literaire 

ontdekkingstocht door Dordrecht’ door Henk Oldenziel (onze vorige landelijk secretaris) c.a. van PC 

Dordrecht. 
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Ten slotte nog twee mededelingen over het nu bestellen van het Gevelschild met Probuslogo, eventueel 

met de naam van uw Probusclub, en over acht nieuwe plaatsingen van lezingen op het prikbord. Het 

prikbord ontwikkelt zich steeds meer als hulpmiddel voor lezingen op Probusclubs. 
 

J.A. (Hans) Klein 

Vicevoorzitter Probus Nederland 

 

 

Bestuursmededelingen 
 

Wijziging Statuten en nieuw Huishoudelijk Reglement 

In de vorige Nieuwsbrief was de laatste stand van zaken van de commissie Meiresonne vermeld. 

Aangegeven is dat de commissie voortvarend aan de slag is gegaan. Hierbij is volop aandacht besteed 

aan de veelheid van gemaakte opmerkingen en verschillende meningen van 27 Probusclubs over de 

Structuur Stichting Probus Nederland. 
 

Op 13 april 2015 heeft de commissie haar tweede advies uitgebracht, met voorstellen tot wijziging van 

de statuten en een concept Huishoudelijk Reglement voor Probus Nederland.  

Het advies bestaat uit: 

1. De aanbiedingsbrief van 13 april 2015. 

2. Een leeswijzer met toelichting van de aanpak van het gevraagde advies. 

3. De statuten, met advies welke aanpassingen en uitbreidingen op te nemen. 

4. Het concept voor een Huishoudelijk Reglement, waarin opgenomen een procedure voor: 

    a. de evaluatie van het functioneren van Probusclubs in Nederland; 

    b. de procedure voor de oprichting en begeleiding van nieuwe Probusclubs. 
 

De voorzitter van de commissie heeft het advies toegelicht in de bestuursvergadering van 28 april jl. Hij 

gaf aan dat de titel van het eerste advies ‘Het vertrouwen terug’ voortdurend als leidraad heeft 

doorgeklonken in de besprekingen voor het tweede advies. Gestreefd is daarom een Probus-vriendelijke 

benadering te kiezen, waar dat binnen een stichting redelijkerwijs mogelijk is een zekere 

democratisering van de werkwijze voor te stellen, en een heldere en transparante omschrijving te 

maken waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. 
 

Onder grote dankzegging voor het uitgebrachte advies nam het bestuur na bespreking het advies van de 

commissie over. Tevens is besloten de statutenwijziging en het Huishoudelijk Reglement ter raadpleging 

op de agenda te plaatsen van de Nationale Probusdag op 12 november a.s. Daarom verschijnt begin 

augustus a.s. hierover een Extra Nieuwsbrief met het bestuursvoorstel. Dan wordt tevens het volledige 

advies van de commissie Meiresonne op de site van Probus Nederland geplaatst. 
 

Hans Vroon 

Voorzitter Probus Nederland 
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Gevelschild met Probuslogo nu te bestellen 

Sinds eind 2011 is in het assortiment van de Probuswinkel een gevelschild 

met Probuslogo opgenomen. Het is een aluminiumkleurige, weerbestendige 

plaat van 30 x 30 cm met een dikte van 3 mm. Het schildje kan, dankzij de 

bijgeleverde afstandhouders van 2 cm, simpel aan een wand bevestigd 

worden. 

In verband met de productiekosten kunnen wij alleen orders in veelvouden 

van negen plaatsen. Daarom verzamelen wij de bestellingen tot er negen 

binnen zijn (er is net weer een bestelling gedaan.) 

De kosten bedragen € 60 voor een schildje zonder tekst; met tekst is de prijs 

€ 65 (prijzen zijn excl. verzendkosten). Uw bestellingen kunt u doen via onze winkel@probus-

nederland.org 

 

Prikbord, recente plaatsingen  

Er staan nu 64 items op ons Prikbord, zie http://www.probus-nederland.org/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 zijn: 

 Nieuw-Guinea 1950-1962, meer dan net geen oorlog 

 Relatie van Groot Brittannië met Europa 

 Het taalgenie Friedrich Rückert (1788-1866): inspirator van grote componisten 

 Carnaval van 2000 vóór tot ruim 2000 na Chr. 

 Korea, de vergeten oorlog 

 Willem Elsschot: een Vlaming in Parijs en Rotterdam 

 Waarom wij een rijk land zijn en sommige andere landen niet 

 Narrativiteit, de Kracht van het Verhaal - Van sprookje tot weapon of mass narration 

 

Probus Golftoernooi 2015 

Op 9 juli jl. verzamelden zich 85 Probusleden, sommigen met partner, bij Golfcentrum De Batouwe in 

Zoelen voor het jaarlijkse Probus Golftoernooi, sinds 1990 georganiseerd door de Stichting Probus Golf. 

Na het welkomstwoord van de voorzitter, de heer L. Kruidenier, en het maken van de groepsfoto, 

vertrok iedereen (met zon!) tegen 12.00 uur naar zijn of haar hole. 
 

Er werd in twee wedstrijdvormen gespeeld, namelijk Texas Scramble en Stableford. De Texas Scramble 

(52 deelnemers) werd met 57 punten gewonnen door team 23, bestaande uit de heren Schaap, Spliet, 

Aalberts en Blom van PC De Loosdrechtse Plassen. Op de tweede plaats met 56 punten eindigde team 3, 

bestaande uit de heren Blom en Hemminga van PC Nijkerk en de heer en mevrouw Hagenaar van PC 

Kennemerland V. Nieuw was de Split of the Fairway. Deze werd gewonnen (heren) door dhr. Waalwijk 

van Doorn van PC De Keizer Oosterbeek en (dames) door mevr. America van PC Rura et Mosa. 

mailto:winkel@probus-nederland.org
mailto:winkel@probus-nederland.org
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Als tweede nieuwtje moest iedereen op hole 1 van de Kersengaard afslaan met maximaal een ijzer 9. 

Winnaars waren (heren) dhr. Van Vlokhoven van PC Rura et Mosa en (dames) mevr. De Jager. 
 

De individuele Stablefordwedstrijd (33 deelnemers) werd 

met 44 punten gewonnen door dhr. Knopperts van PC 

Lunteren, met op de tweede plaats met 34 punten mevr. 

Poelman van PC Walcheren. De Longest Drive (heren) 

werd gewonnen door dhr. Tetteroo van de Westfriese PC 

en (dames) door mevr. Damman van PC Jeroen Bosch. De 

Neary werd gewonnen door dhr. Surachno van PC ’t Gooi. 

Bij de dames werd de Neary niet gehaald. 
 

Het beste team van de Texas Scramble en de winnaar van 

de Individuele Stableford werden beloond met een voor dit toernooi speciaal geslagen Probuspenning, 

beschikbaar gesteld door de Stichting Probus Nederland en overhandigd door de voorzitter, Hans Vroon. 

Hij wees op het belang van het organiseren van dit soort evenementen. Vooral het uitwisselen van 

contacten en ervaringen zijn waardevol voor het interessant houden van de individuele Probusclubs, 

maar zeker ook voor de landelijke organisatie. 

Naast de door dhr. Kruidenier aan de eerste prijswinnaars overhandigde wijn kregen alle winnaars 2 

resp. 1 kg. Betuwse kersen. Het toernooi werd afgesloten met een uitstekend en zeer geanimeerd diner. 

Alle deelnemers gingen vol lof en voldaan huiswaarts en zien uit naar de wedstrijd in 2016!  

Datum en plaats worden via e-mail, Nieuwsbrief en website tijdig bekendgemaakt. 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 

25-jarig bestaan PC NOP-Urk e.o. 

Op vrijdag 24 april 2015 vierde de Probusclub NOP – Urk e.o. haar 25 jarig 

jubileum. De leden met partners en de partners van de ex-leden werden 

ontvangen met koffie en Probusgebak en allerlei lekkernijen, behorend bij de 

High Tea die werd geserveerd.  

Na het welkomstwoord door de voorzitter, mevrouw Nel de Leeuw-van den 

Berg, werd het programma, met korte tussenpauzen, door de leden zelf 

vormgegeven. Wisselende onderwerpen kwamen aan bod zoals de historie, het belang van een 

gemengd samengestelde (m/v) club; de club van toen en nu en de Probusclub over 25 jaar. 

Drie leden van het eerste uur werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange trouw, inzet en 

bijdragen en ontvingen uit handen van de voorzitter onder warm applaus de gelegenheidspenning. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 5 

De landelijk secretaris, de heer Jan van Zoest, las voor uit 

het dossier Probusclub NOP-Urk e.o., gering in omvang, 

ging in op de actualiteit zoals de aanbevelingen van de 

commissie Meiresonne en de a.s. landelijke Probusdag in 

november. Daarna reikte hij de oorkonde ter gelegenheid 

van het 25 jarig bestaan uit aan de voorzitter. 

Het glas werd geheven, er werd getoost op een goede 

toekomst en er werd gezellig nagepraat. Het contact met 

de partners van oud-leden gaf aan de nazit een extra 

dimensie. 

Mw. Will Smulders 

 

Honderdjarige PC Het Hogeland, Warffum 

Probus Het Hogeland in Warffum vierde het bijzondere feit dat hun lid, Aijolt Kloosterboer, vrijdag 22 

mei jl. 100 jaar is geworden. Aijolt is hun oudste lid en 

was de laatste burgemeester van de voormalige 

gemeente Warffum (Noord-Groningen). Lichamelijk gaat 

Aijolt wat achteruit, maar zijn verstand werkt nog 

uitstekend en zijn geheugen is prima. Aijolt is al vanaf de 

oprichting (bijna 20 jaar) lid van onze vereniging en 

bezoekt nog regelmatig de bijeenkomsten en neemt dan 

deel aan de discussies na afloop. Voorzitter Onno de 

Vries en voormalig secretaris Jan Buurman kwamen hem 

feliciteren. 
 

P.S. Het is verdrietig u te moeten melden dat we bericht ontvingen van het overlijden van de heer 

Kloosterboer op 11 juli 2015. 

 

Van Rotaryclub Castricum naar Probusclub CAL (Castricum, Akersloot, Limmen) 

Op maandagavond 29 juni jl. verwelkomt dhr. Admiraal zijn leden en gasten en opent de avond met een 

terugblik. Wanneer uitbreiding van ledenbestand niet lukt, is het tijd om de bakens te verzetten. 

Vanavond krijgt deze overweging zijn beslag in de overgang van de gehele Rotaryclub naar de nieuw op 

te richten Probusclub. Het voorzitterschap wordt overgedragen aan Dhr. Lautenbach die, na voorlezing, 

de akte van oprichting ondertekent. 

Dhr. Van der Waal, voorzitter van de mentorcommissie en lid van Probusclub Croonenburch, 

overhandigt met felicitaties het Certificaat van Erkenning, waarmee de oprichting van Probusclub CAL 

een feit is. In zijn toespraak memoreert dhr. Vroon, voorzitter Probus Nederland, dat de vorming van 
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een club in slechts 2 weken tijd, zelden zo vlot is verlopen 

en overhandigt de voorzittershamer. Mw. Kruijswijk en 

dhr. Ter Maat, respectievelijk van Probusclub Rimpelroos 

en Heeren van Castricum, heten de nieuwe club van harte 

welkom, vertrouwen erop dat deze overgang nieuwe 

inspiratie en perspectieven biedt en wensen ons een 

vruchtbaar begin met een goede samenwerking. 

Met dank aan onze gasten sluit dhr. Lautenbach deze 

vergadering en zegt blij te zijn met het lidmaatschap van 

Probus, na een unaniem ja van de Rotaryleden. 

J.Ph. Bom, secretaris 

 

Boekbesprekingen 
 

Gewone mensen in vroeger tijd 

Harry Aardoom, lid van PC Merwedestad 

Geparafraseerde verhalen n.a.v. rechtbankverslagen uit vroeger tijd: uit de 

hoge vierschaar van Zuid-Holland, van het land van Strijen, en uit het Gerecht 

van Dordrecht, van de periode 1450 tot 1800. 

Het is wel een selectie, namelijk verhalen "met een menselijk gezicht".  

Het boekje mag worden doorgestuurd, er zit geen copyright op. ISBN 078-94-

6299-044-9. Voor wie deze elektronische versie bij gebrek aan "het knisperen 

van papier" niet voldoende leesplezier geeft, die kan het papieren boekje 

kopen voor 14,95 bij Boekhandel Vos en Van der Leer, in Dordrecht. tel. 078-

648 99 11 of e-mail: vosvdleer@libris.nl  

Het boekje is als pdf bestand te bestellen bij de schrijver 

h.a.aardoom@kpnmail.nl 
 

Hét Carnavalsboek, van lentefeest tot festival 

Theo Fransen, lid van Probus Mercator 

Het volksfeest carnaval wordt jaarlijks door miljoenen mensen intensief 

gevierd. Het gaat al eeuwenlang over van generatie op generatie. Het is van 

groot belang dat we carnaval blijven vieren, maar minstens zo belangrijk is 

dat we het goed documenteren. Carnaval blijft zich ontwikkelen, mede door 

de invloed van de commercie en de media. Tradities worden aangepast en 

nieuwe initiatieven worden ontplooid. Reden om eens goed te kijken naar 

het verleden, heden en de toekomst. Als basis voor dit boek dient het 

standaardwerk 'Alaaf! Carnaval in Nederland en België' uit 1984. In ruim 

256 pagina’s wordt de huidige situatie van het carnavalsfeest in Nederland 

en Vlaanderen. th.fransen@telfort.nl 

mailto:vosvdleer@libris.nl
mailto:h.a.aardoom@kpnmail.nl
mailto:th.fransen@telfort.nl
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Er gaat niets boven lezen 

Dhr. A.G.M.F. Brok, lid van Probus Doetinchem 1 

In 'Er gaat niets boven lezen' vertelt de auteur na een warme herinnering aan 

zijn oude lerares Nederlands juffrouw Ypes, over zijn liefde voor schrijvers als 

Johan Fabricius, Willem Elsschot, F. Springer, F.B. Hotz, Annie Salomons en 

Martin van Amerongen. Ook besteedt hij aandacht aan de grote 

cultuurhistoricus Carel Vosmaer, aan Ivans, Nederlands eerste 

detectiveschrijver, en aan 'Te Midden der Kampioenen', het beste sportboek 

dat ooit in Nederland is verschenen. Drie artikelen over opera, waaronder een 

over Goethes galante avonturen, en vijf losse verhalen over kleine huiselijke 

belevenissen, zoals problemen over een zwezerik, besluiten dit zesde boek van 

de auteur. Brok (Zwolle, 1935) studeerde geneeskunde in Utrecht en is vele jaren als bedrijfsarts 

/sportarts werkzaam. Van 1976 tot 1996 was hij hoofd- en eindredacteur van Geneeskunde en Sport. 

Uitgeverij Free Musketeers B.V. 079 - 320 35 90 www.freemusketeers.nl € 17,95 excl. verzendkosten.  
 

Literatour. Literaire ontdekkingstocht door Dordrecht  

Henk Oldenziel c.a., lid van PC Dordrecht 

Dit boekje van 40 pagina’s bevat een wandeltocht door het oude 

centrum van Dordrecht met gedichten van hedendaagse en 

overleden dichters, foto’s van markante plaatsen in de stad en een 

plattegrond. Dordrecht is niet alleen de stad van Dordt in Stoom, de 

kerstmarkt, het Big Rivers festival, van beroemde schilders als Albert 

Cuyp en Ary Scheffer. Maar ook de stad van de Statenvertaling, van 

de Dordtse Boekenmarkt en van literatoren die door de eeuwen 

heen over Dordt schreven. Jacob Cats maakte hier zijn bekendste 

werken, Jacques Perk en Ronald Giphart werden hier geboren, Top 

Naeff werkte en woonde hier, evenals C. Buddingh’ en Jan Eijkelboom. Die literatoren komen 

vanzelfsprekend aan bod, maar ook ex-stadsdichter Marieke van Leeuwen en dichters als Kees Klok, 

Pieter Breman en Jacoline de Heer hebben hierin hun literaire plek. Een nieuwe kijk op Dordrecht. Op 

initiatief van Herman Marres samengesteld door Ton Delemarre, Kees Klok, Henk Oldenziel en Archie 

Wijngaarde. De laatste twee zijn ook regelmatig stadsgids. Redactie: Casper Markesteijn en Henk 

Oldenziel. Vormgeving: Herman van Duinen. Uitgave: stichting DordtLiterair. Informatie: 

alpaca@planet.nl ISBN 978-90-824071-0-5. Verkrijgbaar à € 7,50 bij VVV en plaatselijke boekhandel. 

   

Colofon   

   

redactie@probus-nederland.org  info@probus-nederland.org 

Hans Klein 0184 – 691 939  Jan van Zoest 0172 - 476 382 

Wies van Weele 026 - 333 74 60  www.probus-nederland.org 

   

http://freemusketeers.us4.list-manage.com/track/click?u=2d2eb458d3732481efe0aaead&id=88db141d86&e=7671f10f24
mailto:alpaca@planet.nl
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