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Voorwoord 

 
Na de uitgebreide Nieuwsbrief van december 2015, nu een kleinere uitgave met diverse nieuwsfeiten. Allereerst 
aandacht voor het eerste Communicatiebulletin van de Commissie Probus 2016. Deze commissie is sinds medio 
februari jl. volop aan de slag. Via Nieuwsbrieven zal deze commissie de Probusclubs op de hoogte houden van de 
voortgang. Bij raadpleging van de Probusclubs over de resultaten van het onderzoek, zal een Extra Nieuwsbrief 
verschijnen.  

Op 1 januari jl. vond een bestuurswisseling plaats. Afscheid is genomen van mevrouw Wies van Weele, die zes 
jaar de functie van 2e secretaris vervulde. Als opvolger van haar heten wij Ad van Helvoort welkom.  Bij de 
bestuursmededelingen geeft Hans Vroon, de voorzitter van het bestuur, een impressie van de staat van dienst 
van Wies van Weele en van haar afscheid. Vervolgens stelt het nieuwe bestuurslid Ad van Helvoort zich voor aan 
de Probusclubs.  

Het bestuur feliciteert Probusclub De Naald - Westland met het zilveren jubileum en Probusclub Helmond met het 
7e lustrum. In geval een Probusclub een jubileum viert komt een vertegenwoordiger van het bestuur desgevraagd  
graag bij u langs. 

Ook dit jaar worden specifieke activiteiten gehouden voor Probusleden. Het Probus Golftoernooi  2016 vindt 
plaats op woensdag 6 juli te Nunspeet en de Landelijke Probus Bridge Drive 2016 wordt gehouden op vrijdag 22 
juli te Vianen.  Bij ‘andere clubaangelegenheden’ leest u hoe deelnemers zich kunnen aanmelden voor deze 
activiteiten.  

Dit keer geen boekbesprekingen, doch wel 11 nieuwe aanwinsten voor het ‘prikbord’. Het is een goede zaak dat 
Probusleden actief zijn en de bereidheid hebben hun lezingen voor andere Probusclubs te houden. 

 

J.A. (Hans) Klein 

Vicevoorzitter Probus Nederland 
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Commissie Probus 2016 

 

Communicatiebulletin 01 

Onderzoek 

Vanuit een wens tot meer democratische betrokkenheid van de Probusclubs bij het functioneren van de Stichting 
Probus Nederland Informatiecentrum (PNIC), werd in de vorige Nieuwsbrief uitgebreid melding gemaakt van de 
opdracht aan een commissie voor een onderzoek naar het al dan niet instellen van een “participantenraad” en 
alles wat daarmee samenhangt binnen het organisatorisch stelsel van Probus. Belangrijke elementen daarbij zijn 
de bevordering van de identiteit van een Probusclub en de niet mis te verstane autonomie. 

Commissie 

De leden van de commissie, eveneens genoemd in de vorige Nieuwsbrief, benoemden Wim Sprangers tot 
voorzitter en Hans Klein tot secretaris/coördinator. Na overleg met diegenen die de commissie hebben ingesteld 
is, gezien het belang van het onderdeel communicatie, recent toegevoegd Marieke Ch. Bruins Slot-Vis van 
Probusclub Hoorn e.o., die haar sporen op dit terrein heeft verdiend.  

Hans Klein en Marieke Bruins Slot treden op als adviseurs van de commissie.  

Naamgeving 

Wat de commissie ook gaat adviseren aan de clubs en het bestuur, vóór alles wil zij zo veel mogelijk –  en het 
liefst alle –  clubs betrekken bij de voortgang in het besluitvormingsproces. De commissie wil daarmee een 
houding aannemen die openheid naar de clubs uitstraalt maar ook een zekere mate van neutraliteit. De naam die 
gekozen werd onderstreept dat gevoel: Commissie Probus 2016. Het jaartal markeert in ieder geval begin en 
einde van de commissie-activiteiten. 

Voortgang 

Na inventarisatie van de bestuurstaken van de Stichting lagen tijdens de gesprekken van de commissie enige 
varianten voor een “participantenraad” ter bestudering op tafel. Enerzijds twee varianten van een raad van 
toezicht/participantenraad, anderzijds een model van een dagelijks bestuur, dat door een algemeen bestuur 
wordt gecontroleerd. Gelet op de gewenste verhoudingen moeten de verschillende bevoegdheden van bestuur 
en “participantenraad” nog nader nauwkeurig worden beschreven.   

Betrokkenheid 

Commissie Probus 2016 hoopt op maximale betrokkenheid uit het veld en hecht daar grote waarde aan. Voordat 
zij toe is aan concrete voorstellen zal binnenkort dan ook een raadpleging van de clubs plaatsvinden. De 
commissie ziet ernaar uit dat alle clubs daarop reageren. Mochten er naar aanleiding van déze nieuwsbrief al 
reacties zijn, dan zijn deze welkom bij Hans Klein, secretaris van de commissie: redactie@probusnederland.org. 

Wim Sprangers, voorzitter 

 

 

 

mailto:redactie@probusnederland.org
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Bestuursmededelingen 

 

Einde bestuurslidmaatschap Wies van Weele 

 

De bestuursvergadering van 26 januari 2016 werd bij wijze van 
uitzondering niet in Nieuwegein maar in Oosterbeek gehouden. Daar 
was een goede reden voor. Wij namen die dag afscheid van 'onze' 
Wies.  

Aangetreden op 1 januari 2010 vervulde Wies de functie van 2e 
secretaris. Dat is in het bestuur van Probus Nederland een 
veelomvattende taak. Naast algemene taak als bestuurslid is in deze 
portefeuille ondergebracht het vervangen van de secretaris, het 
beheer van de ledenadministratie, het bijhouden van de rubrieken op 
de website en last but not least het redactielidmaatschap van de 
Nieuwsbrief.  

Wies deed al dat werk met grote inzet en met een scherp oog voor 
kwaliteit. In de contacten met de clubs, alsook in de onderlinge 
samenwerking binnen het bestuur was zij een enthousiasmerende 
persoonlijkheid. 

Op 31 december 2015 kwam aan haar bestuurslidmaatschap een eind, 
omdat zij toen haar functie zes jaren (de thans geldende maximale 

           zittingstermijn) had uitgeoefend.  

Wij kijken terug op een plezierige periode van samenwerking met Wies. Een samenwerking die zich laat 
karakteriseren met de begrippen ‘vriendschap’ en ‘verbondenheid’ en dat is toch waar Probus voor staat. 

De Probusclubs in Nederland en het bestuur van Probus Nederland zijn Wies veel dank verschuldigd voor het vele 
werk dat zij verricht heeft. Wij hebben dat niet alleen in woorden laten blijken, maar het ook onderstreept met 
een boek over een onderwerp dat haar grote belangstelling heeft: het ontwerpen van tuinen en landschappen. 

Hans Vroon                                                                                                                                                                          
Voorzitter Probus Nederland  

Opvolger Ad van Helvoort 

Met enige (maar terechte) aarzeling heeft het bestuur mij gevraagd de taken van Wies van 
Weele over te nemen. Die bezwaren richtten zich niet tegen mij, maar met het vertrek van 
Wies van Weele verdween de enige vrouw in het bestuur. Zij verrichtte niet alleen het 
noodzakelijke handwerk, maar had ook een duidelijke inhoudelijke en sfeerbepalende 
bijdrage in het bestuur. Helaas waren er op dit moment geen dames die de uitdaging aan 
wilden gaan. Voorlopig heb ik daarom met veel plezier haar taken over genomen.                       

Ik ben in 1941 geboren in Nijmegen. Na mijn middelbare school heb ik economie 
gestudeerd in Tilburg In een latere studie heb ik mij  nog toegelegd op management en organisatie. Ik ben mijn 
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loopbaan in 1968 nog tijdens mijn studie begonnen als bestuurssecretaris van de Provinciale Noord-Brabantse 
Bond van het Witgele Kruis later de Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging. Mijn hele loopbaan heb ik 
doorgebracht in managements- en adviesfuncties de thuiszorg. De aard van het werk bracht met zich dat ik veel 
verschillende landelijke, provinciale en lokale bestuursfuncties ervaring heb kunnen opdoen. 

Ook na mijn pensionering ben ik belangstelling blijven houden voor bestuurlijk werk in verschillende verenigingen 
en organisaties. Daarnaast heb ik mij wat meer toegelegd op de ontwikkeling van websites en andere ICT-
toepassingen en mij, meer sportief, met golf en petanque beziggehouden.  Sinds 2002 ben ik met veel plezier lid 
van Probus Tilburg-Leydal. Naast mijn werk als 2de secretaris blijf ik daarom ook webmasters van Probusclubs 
begeleiden en ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van een website. 

Ik ben getrouwd met Joke en samen hebben we een dochter, een zoon, twee halfvolwassen kleinkinderen en nog 
een in de peuterleeftijd. Ik woon al 45 jaar in Berkel-Enschot (Gemeente Tilburg). 

Ik dank het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten hetzij als 
webmaster, hetzij als betrokken lid op een Landelijke Probusdag. 

 

Ontwikkeling nieuwe website 

 

Onze huidige provider van onze website heeft te kennen gegeven de hosting en het 
onderhoud van onze website te willen stoppen. 

Op dit moment wordt door het Bestuur van Probus Nederland in samenwerking met 
een externe partij een nieuwe web omgeving ontwikkeld. Als alles volgens planning 

verloopt, wordt in de loop van de maand april definitief beslist hoe de volgende stappen genomen gaan worden. 

Wel is al voorzien dat er in de komende periode enkele introductiebijeenkomsten voor (oude en nieuwe) 
webmasters nodig kunnen zijn. Deze sessies zullen op een centrale plaats in Nederland gegeven worden.  

Wij raden Probus Clubs, die een nieuwe website willen ontwikkelen, aan hierop even te wachten. 

De nieuwe website wordt ontwikkeld in Wordpress. Dat is momenteel min of meer 
het standaard managementsysteem voor websites. Groot voordeel is o.m. dat 
daarover in ruime mate informatie gevonden kan worden op internet. Het 
managementsysteem is redelijk gebruiksvriendelijk en flexibel en de website 
kiest verder automatisch een aangepaste schaal voor Pc’s, tablets, en telefoons. 

We kiezen ervoor om de conversie decentraal uit te voeren.  Iedere webmaster weet immers zelf het beste welke 
data wel of niet voor conversie in aanmerking komen. Bovendien is het technisch gecompliceerd en zeer kostbaar 
om dit centraal uit te voeren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de maanden april-mei-juni beschikbaar zijn om de 
data van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving te converteren of een nieuwe website te openen. Mocht er 
door omstandigheden een ruimere introductieperiode of meer tijd nodig zijn voor deze conversie dan is daar 
tijd en gelegenheid voor. 

Op dit moment wordt een testversie door een team van Probus Nederland getest en bekeken. Ook wordt met de 
huidige provider overlegd of er tools beschikbaar zijn en welke tools beschikbaar gesteld kunnen worden om de 
conversie voor bestaande sites te vergemakkelijken.  

Verdere informatie met betrekking tot voortgang en planning van activiteiten wordt gepubliceerd op de website 
van Probus Nederland 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

 

Verslag van het 7de lustrum van Probus Helmond 

Voor Probus Club Helmond bestond het jaar 2015 in het teken van het 35 jarig bestaan. Met dit 7de lustrum werd 

het gehele jaar door aandacht geschonken aan het thema: Agri en Food.  Dit thema bleek een schot in de roos. De 

verschillende activiteiten werden georganiseerd door een speciale Lustrumcommissie, bestaande uit drie leden. 

Allereerst brachten de leden, hun partners en de single-lady’s een bezoek aan de ZLTO te ’s-Hertogenbosch. Met 

een voordracht door de algemeen directeur waarin werd in gegaan op de organisatie en structuur van de ZLTO 

alsook een voordracht door een agrariër uit het veld. 

 

’s-Middags werd er een bezoek gebracht aan Tomatenkwekerij Vereijken in Beek en Donk. Daar worden de Tasty 

Tom trostomaten gekweekt. De directie wist ons uitvoerig te informeren over het hele kweekproces en gaf een 

uiteenzetting over de omvang van het bedrijf en de 5 vestigingen in de regio.  

 

In de avonduren werd deze dag afgesloten met een culinair treffen.  Het motto hiervoor was: Hoe verwennen 

heren hun partners. De leden moesten derhalve aan de slag om met steun van de chef-kok en assistent een mooi 

diner klaar te maken. Zowel de amateur koks alsook de partners hebben van de verschillende gerechten genoten. 

 

Een tweede thema activiteit werd verzorgd door Annelies Hermsen. De titel van haar voordracht was: Voeding en 

design. Annelies is fooddesigner die kritisch is op voeding en de omgeving.  

 

Met de voordracht ”Vlees en beest” van Ben Goossens, Keurslager in Helmond, werd de reeks activiteiten 

voortgezet. Mevrouw Lidia Jacobs, gaf ons met haar voordracht over genetische modificatie inzicht in de 

complexe materie van wat intellectuele eigendomsrechten zijn en in het bijzonder over de bescherming van 

planten en gewassen. Aandacht ook voor de verschillende beschermingslijnen vanuit juridische invalshoek, alsook 

op de octrooiregelgeving welke zeer internationaal bepaald is. 

 

Tijdens een volgende bijeenkomst verzorgde Dr. Bert Lotz, teamleider toegepaste ecologie bij de Universiteit 

Wageningen, een lezing over genetische modificatie, technische mogelijkheden en effecten op gezondheid en 

milieu als vervolg op de voordracht van mevrouw Jacobs. 

 

Tenslotte werd de reeks lustrumactiviteiten afgesloten op 7 januari 2016 met een Nieuwjaarreceptie en een 

Nieuwjaarsdiner in een heel bijzondere ambiance. Kortom, een zeer geslaagd 7de lustrum. 
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Probus Golftoernooi 2016  

Stichting Probus Golf organiseert op woensdag 6 juli het Probus Golftoernooi 2016. Dit wordt gehouden op de 
golfbaan ‘Het Rijk van Nunspeet’, te Nunspeet. Op www.probus-nederland.org/nieuws/probus-golftoernooi vindt 
u hierover nadere informatie, ook over de wijze van aanmelding. 

Probus Bridge Drive 2016  

Probusclub ‘De Vrije Heeren’ Vianen organiseert op vrijdag 22 juli de Landelijke Probus Bridge Drive 2016. Dit 
wordt gehouden in het clubgebouw van Bridgeclub Vianen. Aan deze drive kunnen zowel clubbridgers als 
thuisbrigders deelnemen.  Op www.probus-nederland.org/nieuws/probus-landelijke-bridge-drive-2016 vindt u 
hierover nadere informatie, ook over de wijze van aanmelding. 

 

 

Prikbord 

 

 

Prikbord, recente plaatsingen  

Er staan nu meer dan 80 items op ons Prikbord, zie http://www.probus-nederland.org/prikbord/  

Het zijn voornamelijk lezingen die Probus leden ook graag voor een andere dan hun eigen Probusclub willen 
houden. Ook worden er (niet commerciële) excursies van harte aanbevolen. Om het zoeken in de lange rij 
makkelijker te maken is een link aangebracht die u bij aanklikken direct naar het gewenste onderwerp brengt. 

De nieuwste aanwinsten zijn: 

 Valkerij in historisch perspectief (Jean Engelen, PC Bois le Duc) 

 Elektrisch autorijden of zuiniger met benzine (J. Frijlink,  PC “De Utrechtse Heuvelrug”) 

 Het leven en werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier. (Evert Jan Geerdes, PC de Viersprong Markelo) 

 De grote verschillen tussen volksculturen in Europa (Jaap Frijlink, lid van Probusclub De (Utrechtse) Heuvelrug) 

 Op voet van oorlog (Willeke Stadtman, PC ProGein) 

 Stadsarchief Amsterdam / De Bazel (excursie Fred Jansen, PC 2000 Heiloo) 

 Hoe gaat het met Suriname? (Peter Vermeulen, PC Elburg) 

 Cholesterol maffia, zin en onzin over cholesterol (Joost Ekering, PC Geldermalsen) 

 De Belgische Opstand 1830 en de Tiendaagse Veldtocht 1831 (Feddo Hillen, PC Laren-Blaricum) 

 Lezing taalkunsten (Paul Asselbergs, PC De Heerlijkheid in Bergen op Zoom) 

 Joris van Spilbergen 1568-1620, zijn leven & reizen (Jan de lint, PC Probus III Oosterhout) 

 

 

http://www.probus-nederland.org/nieuws/probus-golftoernooi
http://www.probus-nederland.org/nieuws/probus-landelijke-bridge-drive-2016
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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 013 – 5400154 

 of 06 - 53244705 

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 
  

  

 


