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Voorwoord 

Voor u ligt de nieuwe aflevering van de Probus Nieuwsbrief. Het is de vijfde van dit jaar. 
 

De Nieuwsbrief is naast onze website een belangrijk informatiemiddel over het wel en wee van de ruim 

400 Nederlandse Probusclubs. Door de publicatie van de Nieuwsbrief op de website is het voor 

individuele Probusleden mogelijk op eenvoudige wijze op hoofdlijnen (een dergelijk artikel mag 

maximaal 150 woorden hebben) kennis te nemen van activiteiten elders.  
 

Voor de informatie aan de individuele leden hebben naar de stand van nu 50 clubs een eigen website 

ingericht. En het aantal zal de komende tijd sterk groeien. Uit de vele aanmeldingen voor de workshops 

(veel inschrijvers moesten teleurgesteld worden met een plaats op de wachtlijst) weten wij, dat er veel 

clubs bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen site. Op de komende landelijke Probusdag zal ruim 

aandacht worden besteed aan de ICT-ontwikkelingen binnen Probus; ontwikkelingen die ook van invloed 

zullen zijn op de plaats en inrichting van deze Nieuwsbrief. 
 

De informatievoorziening binnen de clubs zal de komende tijd dus wel veranderen. Maar daarmee 

verandert niet het doel van de Probusclub, het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap tussen de 

leden. Bindende elementen daarin zijn o.a. verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht. 

Aan die elementen wordt op de landelijke Probusdag van 2 november ook inhoud gegeven. 

Daarvoor is uitgenodigd Prof. dr. Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese studies aan de Tilburg 

University. Hij zal spreken en met de aanwezigen discussiëren over Immigranten in een open 

samenleving. Een onderwerp dat in zijn boek “Het land van aankomst” van vele kanten belicht wordt. In 

zijn inleiding zal hij zeker ingaan op de worsteling die een gevolg is van het paradoxale in het begrip 

„open samenleving‟. Die samenleving is er voor iedereen, ook voor degenen die een gesloten 

wereldbeeld aanhangen. Het belooft een zeer boeiende dag te worden. 
 

Heeft ook uw club al maximaal drie vertegenwoordigers aangemeld? 
 

 
Dankbetuiging 

De familie van de op 25 juni overleden Herman Herwig, één der oprichters van onze organisatie en 

erelid van ons bestuur, wil u heel hartelijk danken voor de vele hartverwarmende reacties die hen van 

Probuszijde ten deel vielen. Tijdens de laatste maanden van zijn leven en ook in de periode daarna was 

dit medeleven hen tot grote steun.  
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Nationale Probusdag 2 november 

Per Probusclub kunt u een delegatie van maximaal drie leden naar congrescentrum de Reehorst in Ede 

afvaardigen  

 om te luisteren naar o.a. Paul Scheffer, sinds kort hoogleraar Europese studies in Tilburg  

 om vragen te stellen en  

 om deel te nemen aan de diverse discussies (zie het bij uw secretaris bekende programma).  
 

Secretaris, denkt u aan het invullen van de enquête?  

 

 

Probus gevelschild, een voorbeeld 
 

 
 

Op de Nationale Probusdag in Ede kunnen clubs 

intekenen voor het bestellen van een gevelschild met 

Probuslogo.  

Er is gekozen voor een schildje 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. 

Op de Nationale Probusdag zal er een toonexemplaar 

zijn en kan via een intekenlijst een schildje besteld 

worden. De kosten van het schildje bedragen € 60,- incl. 

verzendkosten, voor een schildje zonder tekst; met tekst 

worden deze totale kosten € 65,-.  

Bij de kostenberekening zijn we uitgegaan van een 

landelijk minimale afname van 20 stuks én van een 

eenmalige actie. 

 

De volgende bestelmogelijkheid zal de Nationale Probusdag van 2013 zijn! 

Bent u nu al geïnteresseerd? Laat ons dit dan even weten via winkeltje@probus-nederland.org 

 

 

Mogelijkheden nieuwe Probusclub Noord-Achterhoek verkend 

Het bestuur staat op het standpunt dat initiatieven tot oprichting van een nieuwe Probusclub dienen uit te 

gaan van de regionale clubs en dat Probus Nederland daarin dus geen actieve rol vervult. Bij contacten 

in het land bleek dat er in de regio Haaksbergen, Eibergen, Neede geen Probusclub is, maar dat daar 

misschien wel behoefte aan kon zijn. De secretaris van het bestuur, Henk Oldenziel, heeft (bij hoge 

uitzondering) de Probusclubs Borculo, Lochem en Berkelvallei geïnformeerd over deze suggestie en hen 

gevraagd of die mening ook bij hen bestond en zo ja of deze clubs dan alleen of gezamenlijk een 

initiatief tot uitbreiding van onze Probusfamilie zouden willen nemen. In hun antwoord lieten de 

betreffende clubs weten dat zij deze mening niet deelden, waarmee de zaak was afgehandeld. 

 

mailto:winkeltje@probus-nederland.org
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Regiodag achter de IJssel 

In Nieuwsbrief nr. 3 heeft u al iets kunnen lezen over de  

samenwerking tussen de 'Faculty Club' van de Universiteit 

Twente (UT) en Probusclub 'Regge en Dinkel' (R&D). R&D 

organiseerde vanwege hun 20-jarig bestaan een regiodag op 19 

mei. De UT neemt een vooraanstaande plaats in bij de 

ontwikkeling van o.a. Nanotechnologie, Medische en 

Biomedische technologie, Eiwitonderzoek, Robotica, 'Virtual 

Reality'(computergestuurde procesnabootsing) en Biobrandstof. 

Er waren inleidingen van de hoogleraren Zijm en Van den Berg. 

Contact over dit bericht: jjmfesten@kpnmail.nl (Jan Festen)  

Voor een uitgebreid verslag: Download bestand: deregiodagachterdeijssel1.doc  

 

 

Probus Club Hoeksche Waard 25 jaar 

Dit jubileum hebben wij op 23 augustus 2011 gevierd met een bootreisje vanuit Puttershoek via 

Rotterdam naar Schoonhoven. Tijdens deze tocht, het regende flink, hield voorzitter Jaap de Koning na 

de koffie een gloedvolle feestrede voor 67 dames en heren. Hij vertelde wat er die 25 jaar zoal is 

gebeurd in de Probus en daar buiten. Daarna werd hem door Ben van der Schaaf een jubileumboekje 

aangeboden, dat was samengesteld door een aantal leden; het draagt de naam: 

“Het geheim van Probus”. Het geeft een heel mooi beeld van de club door de jaren heen. Jan Plattel, 

één van de oudste leden, noemt daarna in zijn speech o.a. de namen van de 27 overleden leden. Na de 

lunch kwam de zon en was het boven op het dek ook erg gezellig. In Schoonhoven aangekomen, eerst 

een wandelingetje door het stadje en daarna een heerlijk feestelijk diner in restaurant Belvedère. 

Vervolgens met de bus terug naar Puttershoek. Het was een zeer geslaagde dag, alle lof voor de 

organisatie. Het boekje is bij mij voor €10 te bestellen: 078-6743360 e-mail: arie.rodenburg@wanadoo.nl  

Arie Rodenburg, secretaris PC Hoeksche Waard 

 

 
Landelijke Probus Golfdag 

Het jaarlijkse Probus golftoernooi is voor de 22ste keer 

gespeeld op 27 juni jl. te Voorthuizen.  

Op veler verzoek was de wedstrijdvorm wederom een 

mixed Texas scramble. De grote winnaar werd de flight 

van de heren M. Cuypers, F. Thissen, R. Steutel en F. 

Sundert met de ongelooflijk lage score van 61 netto (bruto 

74). Zij kregen naast de flessen wijn van de 

wedstrijdcommissie, uit handen van de landelijke 

voorzitter Stichting Probus Nederland, de heer G.W. 

Koster, een daartoe speciaal geslagen 

herinneringspenning, hetgeen zeer op prijs gesteld werd. 

De longest drive bij de Dames ging naar Ineke Kruidenier-Nieuwe Weme, bij de Heren naar Martin van 

de Klok. De neary Dames was voor Joke Jonker, de neary Heren voor Ben Hemminga.  

Voorafgaand aan het uitstekende diner/buffet werd de inmiddels traditionele deelnemersfoto gemaakt. 

De 49 deelnemers waren enthousiast en vonden - met het Bestuur - de opkomst te laag. In overleg met 

het landelijk bestuur en een aantal deelnemers van 2011 zal het Bestuur Stichting Probus Golf zich 

file:///C:/Users/Hans/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/landelijk%202011/De%20Regiodag%20achter%20de%20IJssel%20110623.pdf
mailto:arie.rodenburg@wanadoo.nl
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beraden over de opzet van het toernooi in 2012, zoals o.a. plaats/club, datum, sponsoring, stimulering 

van de Probusleden, om zodoende tot een hogere deelname te komen. Natuurlijk zijn uw suggesties bij 

ons van harte welkom (probus-golf@hetnet.nl). Dit najaar krijgt u bericht over het toernooi in 2012. Wilt u 

ook de website van Probus Nederland in de gaten houden? 
 

Namens de Stichting Probus Golf, L. Kruidenier            (ingekort door de redactie) 

 
 

Installatie De Westfriese Kring, spontane loot aan stevige stam 

20 leden van „De Westfriese Kring‟ mogen zich sinds donderdag 29 september 2011 tooien met het 

officiële Probus-speldje. De nieuwe gemengde club met (voorshands?) louter mannen als leden is 

ontstaan uit een eigen initiatief. 

Probusclub „Oostelijk West-Friesland‟ aanvaardde ons aanzoek als sponsorclub. De Westfriese Kring 

beproefde een profiel zonder strakke structuur. Dat lijkt een sterk merk. De individuele leden uit de 

aanvangsfase groeiden inmiddels naar een club van gemotiveerde mensen, die zich sterk maken op 

inhoud, saamhorigheid en vriendschap. Dat werkt. Daar gaan we mee door. Met dank aan Probus-

Nederland.  
 

Henc Valkema, secretaris Probusclub - „De Westfriese Kring‟  

 
 

Clubwebsites, stand van zaken 

Forum 

Sinds kort is er een Forum geopend met als eerste thema de Clubwebsites. U dient zich aan te melden 

bij clubs/forum aanmelding. Deelname is beperkt tot Probus clubleden. De webmasters van de clubsites 

zijn per e-mail persoonlijk benaderd. De heer Bert de Kruif van PC Veghel treedt op als moderator.  
 

Workshops 

De workshops zijn kort na het verzenden van de uitnodigingen geheel volgeboekt.  

De vele teleurgestelden zijn op een wachtlijst geplaatst. 

Er komt zeer waarschijnlijk een nieuwe serie in januari 2012. 
 

Internet Explorer 9 (IE9) 

Onze provider liet weten dat IE9 toegevoegd kan worden aan het lijstje van geteste browsers. 

44 Probusclubs hebben al een website gebaseerd op het ontwerp van Probus Nederland. 

 

 
 

 

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 030-6036233 

Wies van Weele 026-3337460 
 

info@probus-nederland.org 
Henk Oldenziel 078-6162164 

 

www.@probus-nederland.org 
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