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Voorwoord 
In deze vijfde Nieuwsbrief van het jaar 2016 wordt, zoals gebruikelijk, veel aandacht besteed aan activiteiten van 
Probusclubs en Probusleden. Waar ik deze keer vooral de aandacht op wil vestigen zijn zaken, die de komende tijd 
uw en onze aandacht vragen.  

Zo is daar de aankondiging van de nieuwe website. Een goede reden voor de Nederlandse Probusclubs om het 
gebruik en het beheer van de eigen website weer eens te bespreken. Een moderne Probusclub kan niet zonder 
actuele eigen website. En u zult zien, dat het beheer eenvoudiger is dan u denkt. 

Van een geheel andere orde is de zorg van enkele clubs over de wettelijke aansprakelijkheid. Daarover was reeds 
een standpunt ingenomen in Probus in een notendop, maar over de juistheid daarvan is bij die clubs weer enige 
twijfel ontstaan. Voldoende reden om daar opnieuw naar te kijken. Komende maand verschijnt daarover een 
notitie. 

En dan het onderwerp, waarin sinds november vorig jaar veel energie gestoken is. Het betreft de invloed van de 
Probusclubs op belangrijke besluiten van het bestuur van de stichting Probus Nederland. De commissie Probus 
2016 geeft in Communicatiebulletin 04 aan dat hun eindrapport medio oktober zal verschijnen. Dat betekent voor 
u en ons, dat voor het einde van het jaar 2016 het besluitvormingsproces kan en moet worden afgerond. Het 
eindrapport en de bestuursopvatting daarover zullen u zo spoedig mogelijk na medio oktober toegezonden 
worden en ook op de website worden gepubliceerd. Aan allen de oproep mee te doen in deze discussie. Aan de 
besturen van de Probusclubs het verzoek daarvoor nu al ruimte te maken in het jaarprogramma 2016. Invloed en 
betrokkenheid ontstaan niet door te zwijgen.  

Wij hebben elkaar de komende maanden nog veel te vertellen. 

Hartelijke Probus groet, 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland 



 

 2 

 

Commissie Probus 2016 
 

Communicatiebulletin nr. 04 
De Commissie Probus 2016 vordert zodanig met haar werkzaamheden, dat medio oktober 2016 een afrondende 
rapportage wordt uitgebracht aan het bestuur van de Stichting en alle Probusclubs. Deze rapportage krijgt de 
vorm van een advies aan de Stichting, waarin wordt aangegeven op welke wijze de wens tot meer democratische 
betrokkenheid van de Probusclubs bij het functioneren van de Stichting volgens de commissie het beste vorm 
gegeven kan worden.   
 
De enquête, waarop meer dan de helft van de Probusclubs heeft gereageerd, maakt duidelijk dat het instellen van 
een Probus raad een omslachtige weg is naar meer democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij de 
Stichting. De commissie heeft die mogelijkheid daarom terzijde gelegd. Aanpassing van de statuten van de 
Stichting is de route die de Commissie vervolgens is gaan uitwerken.  
 
De rapportage zal bestaan uit een aanbiedingsbrief, het eigenlijke Advies (rapportage van de commissie) en een 
concept voor nieuwe statuten van de Stichting. In een aparte Nieuwsbrief van oktober 2016 zullen deze 
aanbiedingsbrief en het volledige advies (inclusief concept Statuten) worden opgenomen.  
Tegelijkertijd wordt de complete uitslag van de enquête op Rapportage nr. 1 (inclusief alle ontvangen reacties) 
gepubliceerd op de website. Zodoende kunnen alle Probusclubs, c.q. alle leden, hiervan kennisnemen.  
 
Wim Sprangers, voorzitter.    
 

 

Bestuursmededelingen 
 

Vacature vicevoorzitter 
De oproep voor kandidaten voor de functie van vicevoorzitter heeft 4 kandidaten opgeleverd. Met elk van de 
kandidaten worden in oktober gesprekken gevoerd die uiteindelijk tot een voorstel zullen leiden. 

 

ATTENTIE 
Nieuwe website 
De nieuwe website is gereed en wordt in de komende maand uitgerold. Ons contract met de oude webbeheerder 
is door hem per 31 december opgezegd. De oude website blijft dus tot uiterlijk 31 december 2016 in de lucht. We 
willen Probusclubs met een website dringend verzoeken werk te maken van de omzetting. Er worden vanaf 1 
oktober cursussen aangeboden om webmasters op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwerpomgeving: 
wordpress. Meldt u daarvoor a.u.b. voor aan als dat nog niet gebeurd is. 
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Waarschuwing 
Vanaf 1 januari 2017 is de oude website niet meer toegankelijk. Alle data die dan nog niet zijn overgezet naar de 
nieuwe website moeten dan helaas als verloren beschouwd worden. 

 
WA-verzekering 
Op basis van signalen uit enkele Probusclubs en van een directe vraag, heeft het bestuur zich georiënteerd op 
bestuurlijke aansprakelijkheid van besturen van Probusclubs en op de wenselijkheid van een specifieke WA-
verzekering voor besturen. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Wel is duidelijk dat het risico bijzonder 
gering is. Het bestuur zal de komende maand zijn onderzoek afsluiten en het resultaat publiceren.  

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 

 
Installatie nieuwe Probusclubs 
 
Probusclub Huisduinen - Huisduinen  oktober 2016 

Probusclub Emilia  - Wychen - november 2016 

Probus Women’s Club Eemien  - Hilversum  - oktober 2016 

 
25-jarig bestaan van PC “De Naald” Westland 
 
Op woensdag 31 augustus 2016 vierde de Probusclub “De Naald” Westland haar zilveren jubileum. De leden met 
partners en de partners van overleden leden alsmede afgevaardigden van de 5 andere regionale Probusclubs 
werden voor het officiële gedeelte ontvangen in de Oude Kerk te Naaldwijk. 
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Na een woord van welkom door onze voorzitter, de heer Rob van der Burg, voerde de burgemeester van 
Westland, Sjaak van der Tak, en de voorzitter van Probus Nederland, de heer Hans Vroon, het woord. De 
burgemeester onderstreepte het belang van de sociale kracht van Probus, terwijl de landelijk voorzitter de 
geschiedenis van Probus schetste. Zijn felicitaties liet hij vergezeld gaan met de uitreiking van een oorkonde. 

De verschillende toespraken werden omlijst met een fraai concert door de cantor-organist Gerard Bal,  op het 
prachtige oude Beekes orgel uit genoemde kerk.  

Het informele deel van onze jubileumviering vond plaats in het kasteel van Rhoon waar we konden genieten van 
het prachtige weer alsmede van een feestelijk diner. Deze uitstekend georganiseerde dag is in een zeer 
geanimeerde sfeer verlopen. 

 
25 jarig jubileum Probusclub Heerde-Epe 
 
Probus Heerde-Epe is in 1991 door Probus Nederland gecertificeerd. In 2016 bestaat de club dus 25 jaar. Dit jaar 
stond in het thema van de geschiedenis van de club. Er is een fotoboek gemaakt van de leden, hun partners en 
enkele partners van overleden leden. Zes “mannen van het eerste uur” zijn geïnterviewd en deze verhalen zijn 
gebruikt bij de beschrijving van de geschiedenis van de club. Foto’s van Probus activiteiten zijn verwerkt tot het 
document “Probus Heerde-Epe: 25 jaar in beelden”.  

Het jubileum is gevierd op 6 september 2016 met een boottocht naar Hasselt, een orgelconcert van Wim van 
Waveren Hogervorst in de St. Stephanuskerk, een rondleiding door Hasselt en een diner in Epe. Tijdens het diner 
is de muziek verzorgd door Peter Ligtermoet en er zijn beelden van de afgelopen 25 jaar vertoond. Vier “mannen 
van het eerste uur” – Jaap van den Brink, Piet van Bruggen, Piet Smeink en Dick Tees – hebben tijdens het 
jubileumdiner de Penning van Verdienste van Probus Heerde-Epe gekregen. Probus Nederland heeft een 
oorkonde uitgereikt ter ere van het 25-jarige jubileum. 

 
Golftoernooi 2016 van de Stichting Probus golf 
Het was afwachten hoe het weer zich zou houden op 6 juli 2016 bij het jaarlijkse golftoernooi, georganiseerd door 
de Stichting Probus Golf. Er werd gespeeld op de prachtige baan van Het Rijk van Nunspeet. Het was schitterend 
weer, niet te warm, niet te koud en geen regen. Optimale omstandigheden voor een geslaagd toernooi. 

De eerste deelnemers waren dan ook al vroeg aanwezig om na een kopje koffie op de driving range nog een 
balletje te slaan. Na de gebruikelijke speeches van onze voorzitter en de marshal ging iedereen opgewekt op pad 
om twaalf uur af te slaan.  

Er werd gespeeld in twee spelvormen. De meeste deelnemers hadden gekozen voor Texas Scramble, waarbij 
getracht werd in teamverband de beste score te halen. Daarnaast was er de mogelijkheid van individuele 
Stableford. Gestart werd er via het shot gun systeem.  
De catering werd verzorgd door de marshal en de wedstrijdleiding. Zij konden goed de stemming peilen in de 
teams en die was opperbest. Niet iedereen paste de juiste spelregels toe maar na een kleine toelichting ging men 
vol goede moed verder. Om 17.00 uur was iedereen weer verzameld bij hole 19. Er werd uitgebreid op het terras 
nagepraat over de geleverde prestaties. De baan was toch moeilijker dan soms gedacht. De dag werd afgesloten 
met een prima diner en omstreeks negen uur ging iedereen voldaan naar huis.  



 

 5 

 

De prijswinnaars op de diverse onderdelen waren: 

 
STABLE FORD, 
Eerste prijs:  de heer M.Ras , Probusclub Zaanstreek  
Tweede prijs:  de heer C.A.J. Knopperts, Probusclub Lunteren 
Derde prijs:  de heer K.Stol, Probusclub Maas en Raam 
 
TEXAS SCRAMBLE, 

Eerste prijs:  het team bestaande uit de heren E. Langerak, F. Spliet, M. Blom, J. Mullers, allen van Probusclub 
De Loosdrechtse Plassen. 

Tweede prijs:  het team bestaande uit de heren D .van Ossen, M. van de Klok, W. Rotmans, T. Rombouts. Dit 
team bestond uit Probusclub Doetichem1, Hillegersberg en Gijsbrecht van Aemstel IJsselstein. 

Longest dames rood : mevrouw D. America, probusclub Rura et Mosa 
Longest heren geel: de heer F. Spliet, Probusclub De Loosdrechtse Plassen 
Longest heren rood: de heer M. Hagenaar, Probusclub Kennemerland V 
 
Nearest dames/heren geel: de heer M. Ras, Probusclub Zaanstreek 1978 
Split the fairway dames/heren: de heer J. Lokker (op de lijn), Probusclub Roxenisse 

De winnaars van de eerste prijzen ontvingen bovendien uit handen van de voorzitter van Probus Nederland de 
heer H. Vroon nog een medaille met inscriptie. 

Wij kunnen terugzien op een geslaagd toernooi en hopen op een goede opkomst volgend jaar. 

Hans Bergers en Jaap van Doorn, wedstrijdleiding 
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Boekbesprekingen 
 

Waarde Broer (1940-1945 een overlevingsverhaal)   

Anita Mans-Bok, lid van Probusclub de Balij, Zoetermeer 

Dit overlevingsverhaal is na de oorlog in 1946 als brief geschreven door de vader van 
Anita, Jan Bok en verstuurd naar zijn broer in Amerika. De brief is door Anita 
verwerkt tot dit boek. 

Het beschrijft hoe Anita’s ouders op hun manier de oorlog hebben kunnen overleven. 
Het laat zien hoe ze gedwongen werden te verhuizen van Hoorn naar Amsterdam 
en hoe zwaar het was om eten voor het gezin te vinden. In het midden van de oorlog 
wordt de joodse familie leden van haar moeder uit hun huizen gehaald en 
gedeporteerd naar Duitsland, om daarna nooit meer terug te keren. 

Voor verdriet was geen tijd, de hongertochten vergden alle krachten, maar er werd 
overleefd met veel pijn en vele angsten. 

Bestellen: www.bol.com 

 

Trouwbelevenissen 

Paul Asselbergs, lid van  Probusclub de Heerlijkheid Bergen op Zoom 

Vanaf 5 november 2016 verschijnt er weer een nieuw boek van Paul Asselbergs. Het 
is intussen zijn dertiende boek. Het boek gaat deze keer over zijn grote hobby: 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Paul vervult deze mooie baan al 
15 jaar met groot plezier en sloot intussen al 600 huwelijken. Hij heeft dus al heel 
wat TROUWBELEVENISSEN meegemaakt, en dat is dan ook de titel van zijn nieuwste 
boek.  

Het boek (70 blz.) bevat heel bijzondere, vaak komische, maar ook romantische en 
serieuze verhalen, zoals het leven nu eenmaal kan zijn. Daarnaast is het boek rijkelijk 

voorzien van bijzondere foto’s. Misschien een leuk sinterklaascadeautje? 
U kunt het boek rechtstreeks bij Paul bestellen via paul.asselbergs@home.nl en dan krijgt u het voor € 12,50 (incl. 
verzendkosten) toegestuurd.  

 

http://www.bol.com/
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 Amerika (Een kleine geschiedenis) 

 Jan van Oudheusden, lid van Probusclub Waalwijk 

Waarom kozen miljoenen Europeanen in voorbije eeuwen voor een bestaan in de 
Nieuwe Wereld? Hoe waren de vrijheids- en gelijkheidsidealen van de Founding Fathers 
te rijmen met de praktijk van de slavernij? Op welke manier groeiden de Verenigde 
Staten uit tot wereldmacht? Amerika is weleens een 'spiegel en vergrootglas van het 
Westen' genoemd. Iedereen herkent het Vrijheidsbeeld, de wolkenkrabbers en de 
Golden Gate Bridge als symbolen van de moderne tijd. De invloed van de Amerikaanse 
cultuur is nog steeds enorm. Amerika fascineert én irriteert Europeanen al zo lang als 
het land bestaat. Amerika geeft de grote lijn van de Amerikaanse geschiedenis weer, en 
plaatst politieke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen in onderlinge 

samenhang. Dankzij een evaluatie van de jaren van president Obama en de thema's die spelen in verkiezingsjaar 
2016 is het boek geheel up-to-date. Het is een onmisbaar boek voor wie bekende en onbekende hoogtepunten 
uit de Amerikaanse geschiedenis helder en beknopt de revue wil zien passeren.  

Dr. Jan van Oudheusden is historicus, docent en auteur van schoolboeken. Hij schreef onder meer 
overzichtsboeken over de geschiedenis van de wereld, van de Eerste Wereldoorlog, van het Midden-Oosten en 
van China. 

 

 Het Midden-Oosten (een kleine geschiedenis) 

Jan van Oudheusden, lid van Probusclub Waalwijk 

 Het Midden-Oosten blijft in beroering. Na de Arabische Lente (2011) zorgen de 
burgeroorlog in Syrië en het oprukkend jihadisme voor schokkende beelden van wrede 
onderdrukking en verwoestend oorlogsgeweld. De regio vormde ooit de bakermat van 
de beschaving. Hier werd het schrift uitgevonden en werden de oudste rechtsregels in 
steen gebeiteld. Drie wereldreligies vonden er hun oorsprong. Na de Romeinse en 
Byzantijnse periode bracht de opkomst van de islam een radicale breuk met het 
verleden. De Arabische Lente, met zijn tragische vervolg in Egypte en zijn bloedige 
consequenties in Libië en Syrië, wekte oude sektarische tegenstellingen tot nieuw 
leven. De kracht van het jihadisme - in de vorm van Islamitische Staat - en het 

machtsspel van interveniërende grootmachten (VS, Rusland) en van regionale rivalen (Turkije, Saoedi-Arabië, 
Iran) verhoogden de spanningen. Deze recente ontwikkelingen worden overzichtelijk beschreven.  

De geschiedenis van het Midden-Oosten vormt een helder naslagwerk, dat inzicht biedt in de lotgevallen van de 
bewoners van dit gebied, van de oudste tijden tot heden. Het is bijgewerkt tot en met de jongste ontwikkelingen 
in de roerigste regio van de wereld.  

Dr. Jan van Oudheusden is historicus, docent en auteur van schoolboeken. Hij schreef onder meer 
overzichtsboeken over de geschiedenis van de wereld, van de Eerste Wereldoorlog, van Amerika en van China. 
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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 Klein 0184 – 691 939 

 Ad van Helvoort 06 - 53244705 

  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 

 www.probus-nederland.org 

   

   

 


