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Voorwoord 

Tot mijn vreugde kan ik u melden, dat dit de laatste Nieuwsbrief is waarbij ik als redacteur betrokken 

ben. Was het dan zo vervelend ? Integendeel; ik vond en vind het redigeren van een periodiek leuk en 

uitdagend. Bovendien is Wies van Weele een voortreffelijke redacteur en samenwerken met haar is een 

plezier. Onze redactiebijeenkomsten zal ik zeker missen. 

Nee, mijn vreugde heeft een andere grond : wij hebben na heel lang zoeken dan toch een nieuwe 

vicevoorzitter kunnen benoemen.  

Het is met groot genoegen, dat ik Hans Klein verwelkom als de nieuwe vicevoorzitter van Probus 

Nederland. Zijn cv geeft ons het vertrouwen een kundige en enthousiaste bestuurder in ons team te 

krijgen. Vanaf deze plaats wens ik hem veel succes. 

Verderop in deze Nieuwsbrief stelt Hans Klein zichzelf aan u voor. 

In ons organisatiemodel heeft de vicevoorzitter ook de Nieuwsbrief in zijn portefeuille. Mijn vertrek is als 

redacteur is daarvan het logische gevolg. 

 

Met de benoeming van Hans Klein is het bestuur weliswaar op sterkte, maar niet in een beoogde 

samenstelling. Mariëlla van Essen hoopt haar portefeuille op korte termijn aan een opvolg(st)er te 

kunnen overdragen. U kunt dus nog steeds solliciteren. 

 

Op 7 mei jl. mocht ik aanwezig zijn bij de installatie van Probusclub Schonauwen te Houten. Het is de 

418e club met 20 enthousiaste nieuwe leden. Op korte termijn zijn er nog 4 installaties. Daarnaast zijn er 

nog 10 clubs die toewerken naar een erkenning als Probusclub. Al deze activiteit laat zien dat er grote 

animo is om met gelijkgestemden in clubverband samen te komen in vriendschap en verbondenheid. 

 

In de vorige Nieuwsbrief meldde ik u, dat er naast zeer kritische opvattingen over het onderwerp 

‘kwaliteitsbewaking’ ook voorstellen gedaan zijn om de kwaliteitsbewaking een bij Probus passende 

vorm te geven. Ook ideeën over onderlinge communicatie zijn in dat verband aan de orde gesteld. 

Onder leiding van Fien Meiresonne (Probusclub Zoetermeer) wordt door een commissie gewerkt aan 

een inventariserende / verkennende notitie over deze onderwerpen, waarin zonder enige twijfel ook 

aanbevelingen / voorstellen zullen worden gedaan. Wij kijken uit naar het resultaat van hun werk en de 

bespreking daarvan met de clubvertegenwoordigers. 

 

Rest mij u veel genoegen te wensen bij het lezen van deze Nieuwsbrief. 

 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland 
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Nieuwe vicevoorzitter J.A. (Hans) Klein 

 

Het bestuur van Probus Nederland heeft Hans Klein op 16 april 2014 benoemd tot vicevoorzitter.  

Hans introduceert zich als volgt:  

 

Sinds 2008 ben ik lid van Probus Sliedrecht en in 2013 was ik voorzitter. Met plezier bezoek ik de 

tweewekelijkse bijeenkomsten en ben daarbij ook actief in het houden van inleidingen over diverse 

onderwerpen. Ik ben 69 jaar en al 45 jaar getrouwd met Gerrie. We hebben een zoon en een dochter en 

daarnaast vijf kleinkinderen in de leeftijd van 16 tot 8 jaar. 

 

Van huis uit ben ik technicus (HTS Weg en Waterbouw) en vanaf medio de zestiger jaren 40 jaar 

werkzaam geweest in vier gemeenten. Mijn laatste functie was directeur Sector Ruimte in de gemeente 

Sliedrecht (1986-2005). Sindsdien werk ik via een eigen adviesbureau parttime als consultant voor 

overheden, bedrijven en particulieren, doch ben deze werkzaamheden nu aan het afbouwen. 

 

Sinds 1966 ben ik actief in diverse bestuursfuncties van verenigingen en stichtingen en in de politiek. 

Van 1989 tot en met 2007 was ik lid van Provinciale Staten Zuid-Holland en functioneer tot het voorjaar 

van 2015 nog als voorzitter van de provinciale Awb-commissie (commissie bezwaarschriften). 

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het golfen en schaken, naast mijn hobby’s muziek, lezen en reizen. De 

twee reizen naar Nieuw-Zeeland hebben qua natuurschoon de meeste indruk op mij gemaakt. Het 

afgelopen jaar moest door omstandigheden helaas de steun aan een in 2007 met vrienden opgezet 

ontwikkelingsproject in Ethiopië worden beëindigd. Hieraan is veel geld en tijd besteed, doch 

ondernemen in Afrika is geheel anders dan in het westen. 

 

Het bestuur van Probus Nederland dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn inzet is dit 

vertrouwen waar te maken, mede door het in stand houden en uitbreiden van de Probus-formule, in 

belang van de aangesloten Probusclubs. 

 

 

Bestuursmededelingen 

 

Vacature bestuur 

 

Er is nog niet voorzien in de sinds vorig jaar bestaande vacature bestuurslid Probuswinkel / 2e 

penningmeester, de functie van Mariëlla van Essen. De functieomschrijving staat op de website. Door te 

klikken op VacatureProbuswinkel komt u bij het betreffende document. Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met onze secretaris, Jan van Zoest info@probus-nederland.org of 0172-476382.  

 

200ste clubwebsite in aantocht 

 

Er zijn, sinds de testfase eind 2010, al veel clubs die een eigen website hebben. In maart 2012 meldde 

de honderdste Probusclub zich aan voor de website, ontworpen door Probus Nederland, en nu zijn er al 

bijna 200 clubwebsites. Dit succes is niet alleen te danken aan de betreffende webmasters, maar ook 

aan de steeds weer geactualiseerde en verbeterde handleiding, de gehouden workshops en de ICT-

supportgroep. 

 

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

 

 

Via http://www.probus-nederland.org/webmasters/ is er voor de webmasters ter ondersteuning allerlei 

informatie beschikbaar, zie de submenu’s:  

- status updates 

- problemen 

- forum 

- documenten 

 

Probuswinkel 

 

Nieuw: gelegenheidspenning  

Op verzoek heeft de Probuswinkel een medaille / gelegenheidspenning in het assortiment opgenomen, 

die vanaf heden besteld kan worden.  

De penning met het Probuslogo heeft een doorsnee van 4,7 cm en kan gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld een voorzitter, een lid van verdienste of een speciale jubilaris. U kunt de penning op de 

achterzijde laten graveren met uw eigen tekst en er eventueel een lint of ketting aan bevestigen.  

 

De prijs bedraagt € 20,-- per stuk (niet gegraveerd en excl. verzendkosten). 

 

Prikbord, recente plaatsingen 

Er staan 43 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 zijn :  

• De elektrische auto rukt op 

• Once upon a time, Engels vervolgverhaal als blog 

• 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 1813-2013. De weg naar democratie 

• De charme van het ouder worden 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Installatie Probusclub Schonauwen, 7 mei 2014 

Voorzitter Dick Nellestijn heet in restaurant de Engel in Houten iedereen welkom en in het bijzonder 

Hans Vroon (voorzitter Probus Nederland), Ruud ’t Hoen (inkomend voorzitter Probusclub Houten) en 

Jan Wilmink (inleider bij deze bijeenkomst). Dick Nellestijn houdt een korte inleiding over het ontstaan 

met verwijzing naar (moeder)sponsorclub Probusclub Houten: vanaf de eerste bijeenkomst op 4 

september 2013 (inloopuur voor belangstellenden en genodigden) tot en met de 20 clubleden - 8 

vrouwen en 12 mannen - van nu. Nellestijn verwacht dat ‘Schonauwen’ zal uitgroeien tot een goede en 

gezellige Probusclub. 

Ruud ’t Hoen reikt als vertegenwoordiger van de sponsorclub het Certificaat van Erkenning van Probus 

Nederland uit aan de voorzitter en geeft te kennen dat de moeder trots is op zo’n dochter. Hij wenst de 

club een fijne toekomst.  

http://www.probus-nederland.org/webmasters/
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden (vervolg)  

 

Hans Vroon vertelt over de totstandkoming en ontwikkeling van de Probusclubs wereldwijd: vanaf de 

eerste Probusclub in Ierland, de eerste Nederlandse club in Delft tot de ruim 5000 clubs, verspreid over 

24 landen met 425.000 leden. Hij benadrukt het belang van het blijven investeren in (jongere) leden, in 

continuïteit en in het stellen van kwaliteit boven kwantiteit. Hans Vroon overhandigt de Probus-

voorzittershamer en wenst Probusclub Schonauwen een goede toekomst. 

Dick Nellestijn bedankt hartelijk voor de mooie woorden en stelt voor dat iedereen zijn naaste 

buurman/vrouw installeert met het Probusinsigne als erkend ‘Probusvriend’! Dit opspelden verliep niet 

overal even soepel, omdat niet alle revers waren ‘voorgeboord’ en zelfs naaste familie geen uitkomst 

kon brengen. Daarom overweegt de voorzitter bij een volgende installatieplechtigheid een boormachine 

te lenen. Na felicitaties en dit plechtige ritueel wordt er een toast uitgebracht op het welzijn van 

Probusclub Schonauwen en de geïnstalleerde Probusleden. 

Dick Nellestijn, voorzitter (ingekort door de redactie) 

 

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor Probus Golftoernooi 10 juli 

Op 10 juli organiseert Stichting Probus Golf haar jaarlijkse golftoernooi voor Probusleden. De 

belangstelling hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen. Probusleden uit het hele land doen hieraan 

graag mee.  

Het toernooi wordt gehouden op golfbaan De Batouwe te Zoelen (bij Tiel). Er worden twee spelvormen 

gespeeld: single stableford en texas scramble. De kosten bedragen € 90,-- per speler. Hiervoor speelt u 

18 holes, krijgt u een 3 gangen diner incl. 2 glazen wijn en bij ontvangst koffie/thee met cake. 

U kunt zich opgeven via e-mail: probus-golf@hetnet.nl of bij de Stichting Probus Golf, Via Verdi 233, 

2272 WH Voorburg. telefoon 070 327 62 12. 

 

Landelijke Probus Bridgedrive 25 juli 

Het bestuur van de Probusclub ‘de vrije heeren’ Vianen nodigt u uit voor de 2e Landelijke Probus 

Bridgedrive te houden op vrijdag 25 juli 2014.  

De bridgedrive wordt gehouden in clubgebouw De Uitkomst, Langeweg 2b, 4133 AX te Vianen (Ut). 

 

Aan deze drive kunnen zowel clubbridgers als thuisbridgers deelnemen; voor thuisbridgers is er een 

aparte groep. Ook uw bridgende levenspartner is van harte welkom.  

 

De kosten voor deelname bedragen € 27,50 per persoon. (incl. koffie/ thee met gebak bij binnenkomst, 

uitgebreide warme/koude lunch en 5 consumptiebonnen om de dag goed door te komen). 

Nadere informatie en opgave bij Hans Hendriks (hendriksvandorst@hetnet.nl of via. 0347 372 362). 

Download de tekst van de uitnodiging via onze website. 

 

Boekbesprekingen 

 

Belgium dat is Nederlandt, Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, van 1200 tot 1800 

Hugo de Schepper, lid van Probusclub Metamorphose Nijmegen 

Volgens prinses Maxima had zij in 2007 geen Nederlandse identiteit aangetroffen in het land waar ze 

inmiddels koningin is. Dat is ook niet zo gemakkelijk, want de Nederlandse identiteit is een complex 

verhaal. Het is ook een Belgische identiteit of een Hollandse, een Waalse en zeker een Vlaamse.  

 

mailto:probus-golf@hetnet.nl
mailto:hendriksvandorst@hetnet.nl
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Boekbesprekingen (vervolg) 

 

Het is een Bourgondische, een Brabantse, een katholieke en calvinistische identiteit. Het bestaat uit vele 

facetten wortelend in een gemeenschappelijke geschiedenis van ongeveer zeventien provinciën. Hoe 

dat precies in elkaar zit leest u in dit boek. De vele kaarten en het plaatwerk zijn verhelderend en 

ondersteunend.  

Maxima, maar ook Mathilde kan er nog wat van opsteken. 

ISBN 978 90 6728 285 7, € 35,- Tel. 076-5228375 of info@papierentijger.org  

 

 

De Nieuwe Koude Oorlog, Marinus Jungbeker, lid van Probus Breda 

Een factionele spionagethriller. Speciaal geheim agent Mark Vrijman helpt het Amerikaanse IMS team in 

Europa. Lezers krijgen een beeld van waargebeurde contraspionage, georganiseerde criminaliteit, 

terrorisme en fraude en van de werkwijze van het IMS in West-Europa, opgetekend door schrijver en 

chemisch specialist Marinus Jungbeker, zelf betrokken bij (onder meer) genoemde projecten.  

 

ISBN 9789491535246; € 18,95; Nederlandse Auteurs Uitgeverij, Blaricum. 

www.nederlandseauteursuitgeverij.nl Ook verkrijgbaar als e-boek. Informatie via mjjungbeker@ziggo.nl  

In 2012 kwam van Jungbeker het boek ´De Rapporteur´ uit, dat vorig jaar ook in een Amerikaanse 

vertaling verscheen. 

 

 

 

Colofon   

   

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

 

Hans Klein          0184 - 69 19 39     Jan van Zoest 0172 - 476 382 

 

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