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Voorwoord 
Met deze Nieuwsbrief sluiten wij het jaar 2013 en jaargang 4 van de Probus Nieuwsbrief af. Dit jaar 

verschenen er meer nieuwsbrieven dan in andere jaren. Er waren dan ook meer activiteiten dan in een 

doorsnee jaar. Te noemen zijn in dit verband de tweejaarlijkse Nationale Probusdag en de daaraan 

gekoppelde enquête. Maar vooral het verschijnen van de nota “De kwaliteit van een Probusclub” heeft 

tot veel reacties geleid. Ook op de Nationale Probusdag heeft dat volop aandacht gekregen. In de loop 

van 2014 zal daaraan, gevoed door de vele reacties van Probusclubs, verder vorm worden gegeven. 

En uiteraard zullen wij daarover rapporteren in onze Nieuwsbrief. 
 

In het komende jaar zal de samenstelling van het bestuur wijzigen. Wolter Koster en Mariëlla van Essen 

zullen na zes jaar bestuurslidmaatschap terugtreden. Aan dat feit zullen wij in de volgende aflevering 

van de Nieuwsbrief uitgebreid aandacht besteden. Nu roep ik u dringend op kandidaten voor de ontstane 

vacatures aan te sporen zich te melden. Een korte taakomschrijving is opgenomen in de Nieuwsbrief. 
 

Verder wordt u in deze Nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de vele activiteiten die in de 

achterliggende periode landelijk, regionaal en plaatselijk hebben plaatsgevonden. Ik hoop dat u, evenals 

de redactie, zult genieten van de verslagen en boekbesprekingen. Schroomt u niet van uw eigen 

activiteiten een kort verslag in te zenden aan de redactie. Wij publiceren dat met graagte. 
 

Ik wens u een feestelijke decembermaand toe en voor nu veel leesplezier. 
 

Hans Vroon, vicevoorzitter 
 

 

Bestuursmededelingen 
 
 

Een vriendschapsverzoek 
De Probus-Club Oberhausen is op zoek naar een Nederlandse Probusclub, die een 

partnership met hun willen aangaan. Zij denken daarbij aan een club met een omvang 

van rond de 28 leden en niet al te ver van de grens met Nederland. 

De club uit Oberhausen heeft een eigen website (een klik op de naam van de club 

brengt u daar), waarop zij zich uitgebreid presenteren. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris.  

http://www.probus-oberhausen.de/
http://www.probus-oberhausen.de/


 

 2 

 

Bestuursmededelingen (vervolg) 
 
 

Even voorstellen :  

Michael Hoevenaars, het nieuwe •Bestuurslid voor ICT-aangelegenheden  
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Ronald van Maas opgevolgd door Michael 

Hoevenaars. Onderstaand een korte introductie. 
 

Michael Hoevenaars, roepnaam Michel, is een langere periode van zijn werkzame leven actief geweest 

in de financiële sector, meer in het bijzonder in de informatisering binnen deze bedrijfstak en daarbuiten. 
 

Naast een afwisselende werkkring was er ook 

ruimte voor de nodige ontspanning wat 

uitmondde in uitdagende meerdaagse 

toertochten in de Franse Alpen en Pyreneeën 

en om helemaal bij de tijd te blijven werd er 

ook wel een balletje geslagen op een 

aantrekkelijke golfbaan en niet te vergeten 

werden de schaatsen ondergebonden, ook als 

er nog geen vorst te bekennen was. 

 

Bij het bereiken van de finish in 2010 leek het tijd te worden om invulling te 

geven aan de nationale verslaving: vrijwilligers werk. Dit resulteerde in het 

penningmeesterschap van een museum stichting en via een omweg in de 

huidige functie in het bestuur van Probus Nederland. 
 

Ik hoop deze functie naar tevredenheid van eenieder uit te kunnen voeren en zal zeker een serieuze 

poging daartoe ondernemen. 

 

 

Gevelschild met Probuslogo nu bestellen 
 

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 vóór 1 januari 2014 via winkel@probus-nederland.org 

 

  

mailto:winkel@probus-nederland.org
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Bestuursmededelingen (vervolg) 
 
 

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 tevens 2e penningmeester). De huidige vicevoorzitter, Hans Vroon, zal per 1 

januari 2014 voorzitter worden van het bestuur. 
 

Per 1 januari a.s. dienen daarom 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); 

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

Zie voor de uitgebreide functiebeschrijvingen de website van Probus Nederland. 

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

opgeroepen hun belangstelling zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de secretaris van Probus 

Nederland, Jan van Zoest, e-mailadres info@probus-nederland.org en telefoonnummer 0172 476 382. 

 

 

Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan 39 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:  

 Rol van de Stichting Ondernemersklankbord in het MKB 

 De Postcode in Nederland 

 Bijzondere excursie Betuwe 

 Isaac Newton: In alles uniek 

 Orgaandonatie en transplantatie  

 'Allemaal Andersdenkenden' 

  

mailto:info@probus-nederland.org
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 
 

Clublid Peter Danz is 100 jaar 
Probusclub Acquoy had op 19 oktober een bijzondere 

verjaardag te vieren. Clublid Peter Danz (lid sinds 1987) 

werd 100 jaar. “Ik voel mezelf helemaal niet oud”, zegt 

de voormalige organisatieadviseur die ondanks zijn 

hoge leeftijd nog altijd een enthousiast beoefenaar is 

van de bridgesport (3x in de week) en graag naar de 

Probus bijeenkomsten gaat. 

Voor de Probusclub is hij al bezig zijn eerstvolgende 

lezing voor te bereiden. Die zal gaan over het ‘Drama 

1940-1945’, een periode die hij als 27-jarige heel 

bewust heeft meegemaakt. Hij heeft zes Joodse 

onderduikers in huis gehad. 

De voorzitter van Probusclub Acquoy heeft Peter Danz feestelijk toegesproken en zijn felicitaties 

vergezeld doen van een mooie bos bloemen. Ook van Probus Nederland heeft hij felicitaties en 

bloemen ontvangen.  

 

 

Bijeenkomst zes Westlandse Probusclubs 
De organisatie van de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de zes Westlandse Probusclubs lag dit 

jaar in handen van Probusclub Westland Waterweg en had als thema “Het is toch niet alleen maar 

crisis wat de klok slaat”. 
 

Zo’n 150 Probusleden verzamelden zich op 16 oktober jl. in ’s-Gravenzande. Na een openingswoord van 

de heer Henk Moerman, voorzitter van Probusclub Westland Waterweg, volgde een inleiding over het 

wel en wee van onze economie, door de bril van één van de beursgoeroes van Nederland, de heer 

Corné van Zeijl.  

Als fondsmanager van SNS en regelmatig spreker op RTLZ gaf hij zijn visie op de vele kansen en 

bedreigingen voor de financiële toekomst van ons land. Duidelijk werd, dat het niet allemaal rozengeur 

en maneschijn is, maar bij de pakken neerzitten is ook geen optie. Zaken als rentestanden, 

beursontwikkelingen en inflatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  
 

Eén van zijn conclusies was, dat de huidige generatie Probusleden veelal de vruchten plukt van de 

naoorlogse inspanningen, waaraan velen hun steentje hebben bijgedragen en dus mogen profiteren van 

de hieruit voortvloeiende revenuen. Uitgeven en niet op je geld gaan zitten is een manier om de 

economie een impuls te geven, zo stelde hij.  
 

Onder het genot van een borrel werden de besproken zaken nog eens doorgenomen. Aansluitend was 

er een gezamenlijke lunch. Afsluitend sprak de voorzitter zijn dankwoord uit en gaf het stokje door aan 

de collega Probusclub Het Westland, die volgend jaar deze goede traditie mag voortzetten. 
 

Aad Middelburg, secretaris Probusclub Westland Waterweg 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

Probus Damesclub I Harderwijk geïnstalleerd 
Harderwijk heeft naast twee heren Probusclubs nu ook een Probus Dames Club. In 2012 hebben deze 

herenclubs enkele dames benaderd met het verzoek na te denken over de oprichting van een 

damesclub. Na een gedegen voorbereiding zijn zij met succes gestart met de ledenwerving. Al bijna een 

jaar telt de club de vereiste 15 leden!  

Naast het gezellig elkaar ontmoeten tijdens de 3-wekelijkse bijeenkomsten worden er ook lezingen, 

voordrachten en presentaties gehouden. Deze gaan van serieus tot ludiek, van maatschappelijk tot 

cultureel en van actueel tot historisch. 
 

Op 4 september vond de installatie plaats door Wies van Weele - De Jong, afgevaardigde van Probus 

Nederland, die met het overhandigen van de voorzittershamer, de club de officiële status gaf. De beide 

Probus Herenclubs Harderwijk waren ook vertegenwoordigd en trots feliciteerden zij Probus 

Damesclub I Harderwijk. De voorzitter van één van de herenclubs overhandigde het Certificaat van 

Erkenning. 

Naast de stimulerende woorden boden de herenclubs de leden het clubspeldje en een Probus gevelbord 

voor het clublokaal aan. Na het slotwoord van de presidente van de ‘kersverse’ club werd in optimale 

stemming een toast uitgebracht op de officiële status.  

De enthousiaste leden zijn zeker van plan deze club tot een succes te maken. 
 

Mariet Clout, inkomend presidente  

 

 

Installatie Probus “Hummelo, Keppel en Omstreken” 
Voorzitter Jan van Iersel opent deze bijzondere 

bijeenkomst en - na een voordracht van een 

Probuslid over ‘spiegelneuronen’- geeft hij Mariëlla 

van Essen het woord. Zij feliciteert ons namens het 

bestuur van Probus Nederland van harte met onze 

installatie.  
 

Mariëlla vertelt over het ontstaan en de kenmerken 

van Probus niet alleen in Nederland (vanaf 1977) 

maar ook wereldwijd. Zij wenst ons alle goeds toe 

voor een lange en gezonde Probus-toekomst en 

overhandigt daarbij onder applaus de 

voorzittershamer. 
 

Daarna krijgt Frank van Bekkum namens de sponsorclub het woord, waarbij hij o.a. een lans breekt voor 

een eigen clubwebsite. Frank reikt het Certificaat van Erkenning uit aan onze voorzitter. Vervolgens 

ontvangen alle clubleden een Probus-speldje en het boekje ‘Probus in een notendop’ uit handen van 

Mariëlla. 
 

Na een zeer geanimeerde lunch, waarbij ook onze drie gasten aanzitten, nemen we afscheid. 
 

Tom van Buul 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

Probusclub “De Gouwe” 35 jaar 
Op dinsdag 12 november 2013 heeft de Probusclub De Gouwe in Waddinxveen haar 35 jarig jubileum 

gevierd. De gehele club met de dames heeft een bezoek gebracht aan een bedrijf in Waddinxveen waar 

de kneepjes van de fijnmechanica zijn bijgebracht en werd later in de kantine van de voetbalclub Be Fair 

onthaald op een kleurenanalyse waar bleek dat alle Probusleden vrolijke zomertypes zijn. Aansluitend is 

gedineerd in Hotel Restaurant de Unie met een wijnarrangement toegelicht door onze vinoloog Teun 

Los. De Probusclub “de Gouwe” ziet terug op een geslaagde dag en heeft in de 35 jaar een boeiende 

clubgeschiedenis in Waddinxveen herdacht. 

Secretaris, Jan Van Den Heuvel 

 

Landelijke Probus Golfdag 

 

Donderdag 11 juli verzamelden 95 Probus golf(st)ers zich op het Golfcentrum De Batouwe in Zoelen 

bij Tiel, voor het jaarlijkse Probus Golftoernooi. Voordat met de wedstrijd werd begonnen, moest het 

gezelschap op de foto. 
 

Niet eerder in het bestaan van Stichting Probus Golf hebben zich zoveel Probus golfers opgegeven 

voor dit jaarlijkse toernooi. Er was een wachtlijst. Gelukkig kon een aantal van hen alsnog meedoen. 

Voor het eerst is het toernooi georganiseerd op het Golfcentrum De Batouwe, een prachtige 27 holes 

baan in het centrum van de Betuwe.  

Deelnemers konden kiezen uit twee wedstrijdvormen: single 

stabelford (39x) of texas scramble (56x). Alle deelnemers 

startten om 12.00 uur met een zgn. "shotgun". Tegen half 5 

begon iedereen binnen te komen en kon op het terras van een 

welverdiend drankje genieten.  
 

Tijdens het diner, dat om 18.30 uur begon, namen we afscheid 

van Charles Bartelings, de oprichter in 1994 van Probus Golf. 

Door de huidige voorzitter, de heer Leendert Kruidenier, werd 

hij met lovende woorden in het zonnetje gezet. Als dank voor 

het vele werk en de betoonde grote inzet, werd Charles door het 

bestuur benoemd tot erevoorzitter van Stichting Probus Golf, 

hetgeen is vastgelegd in een fraaie oorkonde.   
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

Na het hoofdgerecht werden de prijzen uitgereikt. 

Winnaar van de individuele stablefort wedstrijd werd Ans Strik met 34 

punten. Haar man is lid van Probus Bennekom. Zij kreeg de 

wisselschaal en een penning, beschikbaar gesteld door Probus 

Nederland. De verdere uitslag is : 2e plaats R. Tetteroo (Probus Ooster 

Baljuwschap-Hoorn) 32 punten; 3e plaats Ch. v.d. Rest (Probus 

Bloemendaal) ook met 32 punten. 
 

Winnaar van de texas scramble 

wedstrijd is geworden het team van 

Trinette van der Neut (Probus 

Odijk), dat verder bestond uit de heer 

Ten Brink (Probus Odijk) en het 

echtpaar van Bakergem (Probus 83, Bilthoven) met 54 punten.  

De verdere uitslag is : 2e plaats team van Ditzhuizen, bestaande uit 

de echtparen van Ditzhuizen en Weijers (beiden Probus 

Bloemendaal) ook 54 punten; 3e plaats team v.d. Klok met 53 punten, 

dat verder bestond uit T. Rombouts (beiden lid van Probus Gijsbrecht 

van Aemstel, IJsselsteijn), D. Ossen (Probus Doetinchem I) en 

W. Rotmans (Hillegersberg).  
 

Aan het einde van de avond ging iedereen tevreden naar huis, want de baan was mooi, het weer prima 

en het wedstrijdverloop goed. Veelgehoorde conclusie: volgend jaar doen we weer mee en dan hopelijk 

weer op De Batouwe.  
 

Kees van den Heuvel, secretaris 

 

Landelijke Probus Bridgedrive 
Onder zomerse omstandigheden - met alle deuren 

open - en in passende doch stijlvolle kleding, hebben 

38 paren op vrijdag 19 juli de eerste landelijke 

Probus bridgedrive gespeeld. Probusclub ‘De Vrije 

Heeren’ uit Vianen tekende voor de organisatie. De 

verzorging en de technische organisatie was in 

handen van Bridgeclub Vianen (BCV). 

Alle onderdelen van deze prachtige bridgedag waren 

van even goede kwaliteit, zoals dat bij Probus 

behoort. Al bij de ontvangst (koffie/thee met gebak) 

waren er vele verrassende ontmoetingen met oude 

bekenden. Het was op het terras al direct zeer 

geanimeerd en dat bleef het ook in de prachtige 

speelzaal.  
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg) 
 
 

Na de opening door Jos Smit, voorzitter van Probus 

Vianen, begonnen de spelers, verdeeld in een groep 

gevorderden en een groep thuisbridgers, aan de 

drive die bestond uit 28 spellen verdeeld over 7 

ronden. Het toernooi werd topintegraal gespeeld, 

hetgeen betekent dat iedereen de zelfde spellen 

krijgt te spelen.  
 

Halverwege werd een koude en warme lunch 

geserveerd, die de bridgers zich goed lieten smaken. 

Ook de verdere verzorging was uitstekend en royaal.  
 

In de groep gevorderden wonnen Jan Peter Pals & 

Ciska Zuur met een score van 64,48%.  

De groep thuisbridgers werd gewonnen door het paar Reini van Boetzelaer & Pieter Frederiks met 

60,71%. De eerste drie paren van iedere groep kregen twee flessen wijn voor hun prestatie.  

De nummers één van iedere groep kregen als herinnering de Probuspenning. Wolter Koster, voorzitter 

Probus Nederland, reikte deze uit. In zijn slotwoord dankte hij Probus De Vrije Heeren en Bridgeclub 

Vianen voor de vlekkeloze organisatie. Vooruitlopend op de evaluatie van deze dag sprak hij de 

verwachting uit dat deze drive volgend jaar herhaald zou worden. Hij zal dan zeker weer meedoen. 

De volledige uitslag staat op de NBB-site van Bridgeclub Vianen en de foto’s op hun eigen website. 

 

 

Boekbesprekingen 
 
 

Een kleine geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 

Dr. Jan L.G. van Oudheusden, Probusclub Waalwijk e.o. 
 

Op het toppunt van macht gooide Europa alles te grabbel en stortte zich in een 

orgie van geweld. Ruim negen miljoen soldaten stierven en een veelvoud raakte 

gewond of getraumatiseerd. In 1921 waren er alleen al in Frankrijk vijf miljoen 

oorlogsgewonden.  

De oorlog beroofde Europa van zijn veelbelovende elites van leiders, 

kunstenaars en intellectuelen, en de nabestaanden van alle illusies over een 

welvarende en vreedzame toekomst. De kaart van Europa werd grondig 

gewijzigd. 

In het boek zet historicus Dr. Jan L.G. van Oudheusden (1949) oorzaken, verloop 

en gevolgen overzichtelijk uiteen. De oorlog vormde de kraamkamer van 

communisme, fascisme en nationaalsocialisme. De Tweede Wereldoorlog, de 

Koude Oorlog en de strijd op de Balkan en in het Midden-Oosten vonden hun 

wortels in deze wereldbrand.  
 

Prijs € 12,50; ISBN 978-90-351-4097-4, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker   

http://www.nbbclubsites.nl/club/2019/uitslagen
http://www.bridgeclubvianen.com/2013Probus/2013Probus/index2.html
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Boekbesprekingen (vervolg) 
 
 

Vroeger was alles beter, Paul ten Hove, Probusclub Oosterbeek III. 
 

Een geïllustreerde verhalenbundel met ontwikkelingen van maatschappij en 

techniek sinds de vijftiger jaren.  

In ‘Vroeger was alles beter’ brengt Paul ten Hove niet alleen een berg 

nostalgie bijeen voor de ouderen onder ons, maar vertelt ook over de - al dan 
niet bekende – nieuwigheden van nu. 
 

Geïnteresseerde (klein)kinderen leren er over de vele veranderingen die hun 

(groot)ouders de afgelopen zestig jaar hebben doorgemaakt. 
 

Paul ten Hove (1935, Nederlands-Indië), kwam na het Jappenkamp naar 

Nederland. Hij studeerde aan de toen nog Landbouwhogeschool in 

Wageningen en werkte dertig jaar lang als consultant in ontwikkelingslanden.  
 

Prijs € 14,00 (excl. € 2,40 porto). ISBN 978-94-90834-60-9; NUR 686. 

E-mail : p.tenhove@hotmail.com 

 

 

 

 

 

   

Kopij  Colofon 
   

Uw kopij voor de volgende Probus 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 
   

   
 


