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Voorwoord 
In deze Nieuwsbrief allereerst aandacht voor Communicatiebulletin 03 van de Commissie Probus 2016, met een 

oproep om alsnog de enquête in te vullen van Rapportage nr. 1 (Nieuwsbrief nr. 3 van mei 2016). Gemeld is dat al 

50% van de Probusclubs heeft gereageerd op deze enquête. 

 

Op 1 januari a.s. ontstaat de vacature van Vicevoorzitter in ons bestuur. Dan treedt de voorzitter reglementair af 

en neemt de vicevoorzitter die functie over. Aangezien het de afgelopen perioden moeilijk was kandidaten te 

vinden voor bestuursfuncties, een oproep aan de leden bij de bestuursmededelingen om zich kandidaat te stellen.  

 

Verder leest u bij de bestuursmededelingen waarom ‘Probus in een Notendop’ voorlopig alleen digitaal 

beschikbaar is, op welke (eenvoudige) wijze clubsecretarissen in het onlineclubbestand mutaties kunnen 

bijhouden, de 14 nieuwe aanwinsten voor ‘het prikbord’ en wanneer de nieuwe website gereed is. Tevens 

aandacht voor het bericht van onze winkel vopor het bestellen van gevelschilden.  

 

Dit keer drie boekbesprekingen van Probusleden, te weten ‘Los van aarden paden’ van Marian Geense, ‘Pietje 

Potlood gaat op avontuur’ van Gijs Bikker en ‘Joris van Spilbergen 1568-1620, zijn leven en reizen’ van Jan de Lint.  

 

Ten slotte excuses voor het voorbarige bericht in Nieuwsbrief nr. 2 van april 2016 over de viering van het 25 jarig 
bestaan van Probusclub De Naald-Westland. Dit jubileum vindt dit jaar plaats en wordt gevierd wordt op 31 
augustus a.s.  
 
J.A. (Hans) Klein 
Vicevoorzitter Probus Nederland 
 
 

Commissie Probus 2016 
 

Communicatiebulletin 03 

Commissie Probus 2016 hoopt bij haar werkzaamheden op maximale betrokkenheid uit het veld en hecht daar 

grote waarde aan. Voordat de commissie toe is aan concreet uitgewerkte voorstellen zou daarom een 

raadpleging van de clubs plaatsvinden.  
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Op 12 mei jl. zijn met Rapportage nr. 1 de enquêteformulieren voor deze raadpleging verzonden. Op dit moment 

heeft 50% van de Probusclubs gereageerd. De commissie doet nogmaals graag een beroep op bedoelde 

betrokkenheid en hoopt dat de clubs die nog niet gereageerd hebben dit alsnog zullen doen. Wanneer die 

reacties vóór 20 juli a.s. worden ontvangen, zullen deze worden meegenomen bij de verdere werkzaamheden van 

de commissie. 

 

Wim Sprangers, voorzitter  

 

 

Bestuursmededelingen 
 

Vacature Vicevoorzitter bestuur Probus Nederland 
Jaarlijks treden een of twee bestuursleden af en ontstaat een vacature. Dit jaar is het de beurt aan onze 

vicevoorzitter. Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen. De vicevoorzitter zal gedurende 2 perioden 

van 3 jaar zijn/haar bijdrage leveren aan het besturen van Probus Nederland, zowel binnen de geledingen van 

Probus Nederland alsook bij externe vertegenwoordiging, zoals bij de installatie van nieuwe Probusclubs of bij 

een lustrum. Het huidige bestuur bestaat uit zes personen. Gegeven de huidige samenstelling van het bestuur 

gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouwelijke kandidaat en bij voorkeur niet ouder dan 70 jaar, maar 

ook andere kandidaten zijn welkom. Meer informatie vindt u op hier: Download bestand Vacature vice-

voorzitter.pdf 

 

Probus in een Notendop alleen digitaal beschikbaar 
Helaas zijn de gedrukte exemplaren van Probus in een Notendop niet meer beschikbaar. Een nieuwe uitgave lijkt 
niet direct verstandig nu we nog in discussie zijn over de wenselijke structuur van Probus Nederland. Daarom 
heeft het bestuur besloten Probus in een Notendop wel te vernieuwen, maar voorlopig alleen digitaal 
beschikbaar te stellen. U vindt de Notendop op onze website: http://www.probus-nederland.org/probus-in-een-
notendop/ 
 

Mutaties bijhouden 
Nog niet alle clubsecretarissen weten dat ze zelf mutaties van de contactgegevens van secretaris en 

penningmeester kunnen bijhouden in het onlineclubbestand op website Probus Nederland 

Al enige jaren is het voor clubsecretarissen mogelijk mutaties in de contactgegevens van de secretaris en d3e 
penningmeester zelf aan te brengen. U moet daarvoor inloggen door op de lichtblauwe knop met de naam 
“muteren clubgegevens” te klikken op de homepagina van onze website (www.probus-nederland.org) linksboven 
direct onder de foto: http://www.probus-nederland.org/inloggen/ 
Uw inlognaam is gelijk aan uw e-mailadres. De standaard inlogcode is “0000” (vier nullen). Het is natuurlijk de 
bedoeling dat u die zo snel mogelijk vervangt door een zelf gekozen code.  
Een bijkomend voordeel voor u als secretaris: u kunt ook de contactgegevens van uw collega’s bij andere clubs 
vinden. Dat kan makkelijk zijn voor onderlinge contacten. 
Meer informatie vindt u op onze website http://www.probus-nederland.org/muteren-clubgegevens/ 
 

 

 

http://www.probus-nederland.org/download.php?f=2016/Vacature%20vice-voorzitter.pdf
http://www.probus-nederland.org/download.php?f=2016/Vacature%20vice-voorzitter.pdf
http://www.probus-nederland.org/probus-in-een-notendop/
http://www.probus-nederland.org/probus-in-een-notendop/
http://www.probus-nederland.org/inloggen/
http://www.probus-nederland.org/muteren-clubgegevens/
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Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan nu 86 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: 

 Dialoog tussen christenen en moslims, kans of bedreiging  

 De charme van het ouder worden 

 Het leven en werk van de Ierse designer Eileen Gray 

 Isimbard K. Brunel (1806 -1859) Groot Ir in het Victoriaanse Engeland. 

 Op zoek naar de ziel van Duitsland 

 Islam en Jihadeisme 

 Seksueel misbruik in de katholieke kerk! 

 Valkerij in historisch perspectief 

 Elektrisch autorijden of zuiniger met benzine 

 Het leven en werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier. 

 De grote verschillen tussen volksculturen in Europa 

 Op voet van oorlog 

 Stadsarchief Amsterdam/ De Bazel (excursie) 

 Hoe gaat het met Suriname? 

De lijst wordt erg lang en dreigt minder toegankelijk te worden. Bovendien gebeurt het soms dat oudere 
aanmeldingen niet meer geldig zijn omdat de betreffende spreker om gezondheidsredenen of door overlijden niet 
meer beschikbaar is of gewoon omdat hij of zij dat niet meer wil. Soms zijn ook de contactgegevens niet meer 
actueel. Daarom heeft het bestuur besloten de plaatsing op de lijst in principe tot 3 jaar te beperken. Daarna zal 
aan de aanmelder gevraagd worden of hij of zij voortzetting van de aanmelding wenst, of de inhoud van de 
samenvatting nog klopt, en of de contactgegevens nog juist zijn.  
Bovendien wordt de mogelijkheid onderzocht om door middel van categorisering de toegankelijkheid tot de lijst 
te verbeteren. 
 

Nieuwe website loopt enige vertraging op 
Helaas heeft de ontwikkeling van een nieuwe website door personele problemen bij de ontwikkelaar vertraging 
opgelopen. De planning is er nu op gericht om de website in september gereed te doen zijn en de maanden 
oktober en november te gebruiken voor de conversie. Het contract met de huidige webbeheerder loopt per 31 
december a.s. af. 
 

 

Boekbesprekingen 
 
 

Los van aarden paden 

Marian Geense, lid van Probusclub Prins Alexander 
De dementie van een jonge vrouw heeft ingrijpende gevolgen voor haarzelf en haar omgeving. Zowel de 
Alzheimerpatiënt zelf als haar naasten zitten in een permanent rouwproces. Het verhaal toont niet alleen hoe 
moeilijk het is voor Mabel zichzelf steeds meer kwijt te raken, maar ook de worsteling van de mensen om haar 
heen om Mabels ziekte te accepteren, om op de juiste manier met Mabel om te gaan en de zorg voor haar op zich 
te nemen. 

http://www.probus-nederland.org/prikbord/
http://www.probus-nederland.org/prikbord/
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De roman is een hommage aan patiënt, mantelzorgers en professionele verzorgers en 
schetst in korte hoofdstukken de moeilijke, soms bitterzoete situaties die ontstaan bij 
dit sluipende proces. http://www.roman-jongdement.nl ISBN: 9789461537942 € 18,95 
 

  

 

 

 

 

Pietje Potlood gaat op avontuur 

Gijs Bikker, lid van Probus I Harderwijk 
In "Pietje Potlood gaat op avontuur" komt het 

potlood van professor Wijsneus tot leven en gaat Pietje op ontdekkingsreis 
door het huis. Als dat maar goed gaat. 
Leuk cadeautje voor kinderen van de laagste groepen van de basisschool. 
Ook een leuk voorleesboekje voor kinderen vanaf 3/4 jaar. 
Tekeningen: André Bikker en tekst: Gijs Bikker gijs@bikkerproducties.nl 
Harde kaft; 36 pag.; € 13,75 excl. verzendkosten. ISBN nr. 978-94-91197-43-7 Bestellen: www.bikkerproducties.nl 
FB: www.facebook.com/boekpietjepotlood 
 

Joris van Spilbergen 1568-1620, zijn leven en reizen 

Jan de lint, lid van Probus III Oosterhout   
Omstreeks 1585 ontvlucht Joris van Spilbergen zijn geboortestad Antwerpen en vestigt zich in Zeeland. Daar komt 
hij in dienst van het rijke koopmanshuis van Balthasar de Moucheron. In zijn dienst en op diens vloot krijgt hij 
steeds belangrijkere opdrachten. Tenslotte wordt hij in 1614 door de VOC gevraagd om een expeditie te leiden 
naar de „Specerijen Eilanden” via Straat Magelhaen. Voor zijn kennis en kunde en voor het resultaat van deze 
laatste reis kreeg hij echter van officiële zijde nooit de waardering die hij verdient. In 1619 publiceert hij zijn 
reisverslag, maar overlijdt in Bergen op Zoom kort daarna. 
De Lint is amateurhistoricus met speciale interesse in deze periode van ontdekkingsreizen en van Nederlandse 
maritieme expansie. jan@ortlint.com 
 

 

Nieuws van de winkel 
 
 

Gevelschild 

 
Een Probus gevelschild bij de deur van het etablissement waar uw club regelmatig bij 
elkaar komt wordt vaak erg gewaardeerd. De gevelschilden kunnen in series van 9 stuks 
worden aangemaakt Op dit moment hebben wij al 6 bestellingen van clubs in portefeuille 
en het zou fijn zijn als zich nog 3 clubs melden om weer een serie te kunnen laten maken 
en uitleveren. 

 
Het gevelschild met Probus logo is een aluminiumkleurige, weerbestendige plaat van 30 x 
30 cm, de dikte is 3 mm en het schildje kan, dankzij de bijgeleverde afstand houders van 2 
cm, simpel aan een wand bevestigd worden. Het schildje kost € 65,-- excl. verzendkosten. 

http://www.roman-jongdement.nl/
mailto:gijs@bikkerproducties.nl
http://www.bikkerproducties.nl/
mailto:jan@ortlint.com
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Vermelding van de naam van uw Probusclub op het schildje is zonder meerprijs mogelijk. Als er bestellingen van 9 
verschillende Probusclubs ontvangen zijn, worden de gevelschildjes besteld en geleverd. Uw belangstelling graag 
melden via winkel@probusnederland-org 
 
   

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. 

  

 

Hans Klein 0184 – 691 939 
redactie@probus-nederland.org 

 Ad van Helvoort 013 – 5400154 

 

of 06 – 53244705 
clubadministratie@probus-nederland.org 

 
 info@probus-nederland.org 

 

Jan van Zoest 0172 - 476 382  

 
www.probus-nederland.org 

 
  

   

   
 

 

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

