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Voorwoord 
 
Met deze achtste Nieuwsbrief sluiten wij het jaar 2016 af. In dit jaar is de discussie over wijziging van de statuten 
en de invoering van een huishoudelijk reglement in de afrondende fase gekomen. U en uw club hebben nog tot 
7 januari 2017 de gelegenheid opvattingen daarover kenbaar te maken, zoals aangegeven in Nieuwsbrief nr. 7 
van november 2016. Laat uw betrokkenheid bij Probus merken en geef uw mening. 

In deze Nieuwsbrief uiteraard ook aandacht voor nieuwe Probusclubs. Er zijn de afgelopen maanden drie clubs 
geïnstalleerd, te weten Huisduinen, Emilia en Eemien. Hiermee is het totaal op 431 clubs gekomen. Wij heten 
deze Probusclubs van harte welkom in onze gelederen. De Probusformule blijkt nog steeds aan te slaan, als wij 
zien dat er ook nog drie clubs zijn, die zich in de oprichtingsfase bevinden. Misschien een goed voornemen voor 
het komende jaar om na te gaan of in uw omgeving er ruimte en behoefte is aan een nieuwe Probusclub.  

Ook tot afronding is gekomen een onderzoek naar de noodzaak van een overkoepelende bestuurdersaansprake-
lijkheidsverzekering voor de clubbesturen. De conclusie is, dat dit in het algemeen niet nodig is. Maar bij het or-
ganiseren van bijzondere evenementen, waaraan grotere risico's zijn verbonden dan bij de gangbare activiteiten 
van Probusclubs, zou dat wel nuttig en nodig kunnen zijn. Het lezen van de betreffende bestuursnotitie (zie de 
bestuursmededelingen) wordt van harte in uw aandacht aanbevolen. 

Deze laatste Nieuwsbrief van 2016 is ook de laatste tijdens mijn voorzitterschap. Het is met veel genoegen te 
kunnen vaststellen, dat in de vacature, die door mijn vertrek is ontstaan, is ingevuld. Hans Klein, de huidige vice-
voorzitter neemt met ingang van 1 januari 2017 het voorzitterschap over. Met het aantreden van Marieke Bruins 
Slot is niet alleen het vicevoorzitterschap ingevuld, maar ook het vrouwelijke element weer in het bestuur aanwe-
zig. Vanaf deze plaats wens ik haar veel succes en plezier bij het vervullen van haar bestuurlijke taken. Marieke 
Bruins Slot stelt zich bij de bestuursmededelingen aan u voor. 

Mijn collega's en oud-collega's in het bestuur van Probus Nederland dank ik hartelijk voor de buitengewoon ple-
zierige samenwerking in het bestuur. Ik heb met heel veel genoegen daaraan deelgenomen. Ik wens de collega's 
veel succes bij het ondersteunen van de Probusclubs in Nederland in de komende jaren. 
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Ik sluit af met u goede en plezierige feestdag te wensen. En dat u ook in het jaar 2017 in goede gezondheid kunt 
genieten van de vele activiteiten van uw Probusclub. 

 

Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland 

 
 

Bestuursmededelingen 
 

Nieuwe vicevoorzitter 

Na de oproep van het bestuur hebben zich vier kandidaten voor de functie van vicevoorzitter gemeld. Van deze 
kandidaten voldeed mevrouw M.Ch. Bruins Slot-Vis, lid van Probus Hoorn, het best aan alle voor-
waarden. Het bestuur is alle kandidaten erkentelijk voor hun bereidheid zich beschikbaar te stellen en het wenst 
mevrouw Bruins Slot een vruchtbare en plezierige bestuursperiode toe. Zij stelt zich als volgt voor.  

Mijn naam is Marieke Bruins Slot-Vis (68), moeder van een dochter, 
schoonzoon, kleinzoon en zoon. Ik ben lid van Probusclub Hoorn e.o. en 
woon in de mooie Noord-Hollandse lintbebouwing van Spierdijk, een 
dorpje onder de rook van Hoorn, gemeente Koggeland. Ik speel graag 
golf op de Spierdijkse baan en, als de tijd het toelaat naast de dagelijkse 
kranten, literatuur en vrijwilligerswerk, pak ik potlood en schetsboek en 
teken naar de natuur.  

 

Volgens de definitie van Probus (Professioneel & Business) voldoe ik aan de eisen van een doorsnee-lid. Ik heb 
een professionele carrière achter de rug in de Public Relations en Communicatie. Ik bekleedde diverse directie-
functies op dat gebied zowel in het bedrijfsleven (Beheerskantoor Hoog Catharijne, Bloemenveiling Aalsmeer, 
DSB Bank) als bij de overheid (Provincie Groningen, stadsdeel Amsterdam Centrum, Rijksakademie van beeldende 
kunst) en adviseerde en adviseer diverse instellingen over de te volgen communicatie-strategie en communicatie-
activiteiten. Bestuurlijke ervaring deed ik op in talloze nevenfuncties.  

Toen mijn echtgenoot (oud-burgemeester Adorp en De Marne en oud-dijkgraaf van Westfriesland) begin 2014 
overleed, vroeg een goede vriendin mij ten tweede male lid te worden van Probus. Ik had in het verleden goede 
ervaring met Probus opgedaan, maar moest toentertijd door drukke, fulltime, werkzaamheden het lidmaatschap 
beëindigen. Ik stemde wederom volmondig toe en kreeg in oktober 2014 opnieuw een warm welkom en ont-
moette opnieuw een bijzonder vriendschappelijke wijze van met elkaar omgaan. En dat nog los van tweeweke-
lijks, goede, interessante, activiteiten en lezingen. 

In die geest, vooral die van vriendschap, hoop ik op basis van mijn kennis en kunde, de juiste invulling te geven 
aan de bestuursfunctie van vicevoorzitter.  
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Bestuurlijke aansprakelijkheid 

Het bestuur heeft op verzoek van Probusclub Oldenzaal de wenselijkheid/ noodzaak onderzocht van een verzeke-
ring tegen bestuurlijke aansprakelijkheid voor Probusclubs. Na grondig onderzoek heeft het bestuur vastgesteld 
dat de risico’s op bestuurlijke aansprakelijkheid zo gering zijn, dat verzekering daartegen niet nodig is. Het volle-
dige advies vindt u op onze website: http://probus-nederland.nl/documenten-clubs/ 

Probus in een Notendop 

Gezien de vraag naar Probus in een Notendop mogen we vaststellen, dat deze brochure goed gewerkt heeft. He-
laas raakt de voorraad nu op en bovendien behoeft de inhoud dringend aanpassing. Het concept voor een nieuwe 
en uitgebreidere uitgave ligt gereed, maar er moeten nog een paar aanvullingen plaats vinden. Gezien de moge-
lijkheden die het internet biedt en in aanmerking nemend dat vrijwel alle aantredende leden en belangstellenden 
over internet beschikken, heeft het bestuur besloten de nieuwe Notendop niet meer in gedrukte vorm uit te 
brengen en bovendien de naam te veranderen in “Probus Informatieboekje”. U kunt het informatieboekje bin-
nenkort vinden op onze website onder “clubs/documenten”. 

Zolang de voorraad strekt is Probus in een Notendop nog verkrijgbaar. Per 1 januari stopt de uitgave. 

Privacyverklaring 

Probus-Nederland beheert via de website een groot aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zullen nooit voor 
enig ander doel gebruikt worden dan waarvoor ze verstrekt zijn. Het bestuur wil dat zo spoedig mogelijk in een 
verklaring vastleggen. Voorst vraagt het beheer van persoonsgegevens natuurlijk beveiliging. Dat gebeurt ook, 
met als gevolg, dat de beheerders en gebruikers van onze website soms tegen wat extra problemen aanlopen. Zo 
wordt bijvoorbeeld een veilig wachtwoord gevraagd, dat altijd wat ingewikkelder is dan we misschien gewend 
zijn. Bovendien kan het zijn dat u na enkele keren verkeerd inloggen een wachttijd krijgt opgelegd. Wij vragen u 
daarvoor begrip. 

Website 

Clubbestuurders en webmasters, 

Zoals reeds geruime tijd en bij herhaling aangekondigd komt de huidige website per 1 januari a.s. te vervallen. Er 
is een nieuwe website ingericht de voorbije maanden alsook een nieuwe website voor Probus Nederland. Het 
adres van deze website is: http://probus-nederland.nl 

We hebben geconstateerd dat er nog een tiental clubs zijn met een website ‘oude’-stijl die zich niet hebben aan-
gemeld voor een website ‘nieuwe’-stijl. De webmasters van deze clubs zijn per email hierop gewezen, maar dit 
heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Een mogelijke oorzaak is dat de mailadressen van de webmasters in 
de loop der tijd zijn veranderd en niet aangepast in de administratieve gegevens.   

Om ongewenste situaties te voorkomen doen we bij deze een beroep op de secretarissen van de clubs na te gaan 
of het gebruik van de website gecontinueerd moet worden. Bij een positief besluit hierover stellen we het op prijs 
dit zo spoedig mogelijk van u te vernemen. 

Het ICT Begeleidingsteam 

 

http://probus-nederland.nl/documenten-clubs/
http://probus-nederland.nl/
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 

Installatie Probusclub Eemien uit Gooise Meren 

Op woensdag 19 oktober 2016 heeft de installatie plaatsgevonden van de Probusclub “Eemien” 

Hein Banken, penningmeester van Probus Nederland, overhandigde het Certificaat van Erkenning en de voorzit-
tershamer aan het bestuur. 

Hein gaf, ons in zijn toespraak, een inkijk in Landelijke Probus en was zeer verheugd over het feit dat hij de 18e 
damesclub mocht installeren. Wij zijn daarmee de 4e damesclub in deze omgeving.  

 
Jammer genoeg was de mentor Arnold Berendsen niet aanwezig bij deze 
gelegenheid. Hij heeft de zes dames die het initiatief genomen hebben een 
vrouwen Probusclub op te richten vanaf de start bijgestaan. Wij zijn hem 
daarvoor zeer erkentelijk. 

Er is alle tijd genomen om de club te laten groeien, diversiteit en kwaliteit 
staan daarbij voorop. 

De club bestaat inmiddels uit 15 dames, allen afkomstig uit “Gooi en Eem-
land”. Wij komen maandelijks samen op de golfclub het Spandersbosch. 
Sprekers komen over het algemeen uit eigen kring. Daarnaast worden er al-
lerlei activiteiten georganiseerd. 

Wij hieven samen het glas 
op dit heugelijke feit en 
zijn de oprichters zeer 
erkentelijk voor dit prima 
initiatief.  

De oprichtsters: Annemargreet Boesveldt (afw.) 
,Chrisje Vrij, Marian van der Willigen, Carla Uitenbroek,  
Machteld Middelveld en Greetje Kroeze. 

 
 
 

Waar komt de naam Eemien vandaan? 

Bepaalde geologische lagen met karakteristieke zeeschelpen 
worden Eemien genoemd. Hun ouderdom is ca 150.000 jaar. 
Het zijn lagen die snel, in een warmere periode, namelijk het 
Pleistoceen, zijn ontstaan. 

De heer Hein Banken overhan-
digt de officiële erkenning en 
voorzittershamer. 
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Installatie Probusclub Emilia Wijchen. 

Op maandag 7 november jl. is in Wijchen Probusclub Emilia geïnstalleerd. 

Dit gebeurde tijdens een feestelijk diner dat geopend werd met een klein concert door het dubbelrietblaasen-
semble “Het Hofkwartet”. 

De heer Ad van Helvoort, aanwezig namens Probus Nederland, reikte een 
voorzittershamer uit alsmede de officiële oorkonde en hield een korte 
toespraak.  

Uit handen van de voorzitter van de mentorclub, de heer Richard Jacobs, 
ontving de kersverse vrouwen Probusclub een prachtig klinkende bel met 
het logo van Probus erop. In haar dankwoord zei de voorzitter blij te zijn 
dat de herenclub geen vrouwen wilde toelaten omdat er daardoor nu een 

prachtige groep vrouwen elkaar gevonden heeft. En dat het plezierig is dat de bel het logo draagt omdat de club-
leden unaniem hebben besloten geen insigne te gaan dragen. 

 Naast de heer Richard Jacobs werden met name de heren Jacques Prinsen (initiatiefnemer en mentor) en Wij-
nand Eling (mentor) heel hartelijk bedankt omdat zij veel hebben bijgedragen aan het tot stand komen van Emilia 
en het begeleiden van de eerste stappen van deze nieuwe club.  

Het was een gezellige en sfeervolle avond. 

Marion Eling-Huls.  h.t. voorzitter van Probusclub Emilia Wijchen 

 

Installatie Probusclub Huisduinen 

Na vanaf 16 maart 2016 als Probusclub Huisduinen in oprichting te hebben gefunctioneerd, is op 19 oktober 2016 
het begeerde Certificaat van Erkenning aan ons uitgereikt. Onze bijeenkomst in het Beatrix hotel had een bijzon-
der karakter, door naast een afvaardiging van Probusclubs uit Den Helder, ook onze partners uit te nodigen. Jam-
mer was dat velen door verblijf in het buitenland of anderszins niet aanwezig  konden zijn. De heer Hans Klein, 
vicevoorzitter van Probus Nederland, was daarvoor speciaal vanuit Bleskensgraaf naar Huisduinen gekomen. Bij-
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zonder is dat hij dat kon combineren met een bezoek aan de begraafplaats Huisduinen, op zoek naar voorouders 
die oorspronkelijk afkomstig uit Wieringen, sedert een paar eeuwen daar begraven liggen. Op de begraafplaats 
kwam hij in toevallig in contact met en werd daarbij geassisteerd door een ons bekend Probuslid van een andere 
Helderse club.  

Al met al waren we met 24 personen 
aanwezig en na een drankje werd 
plaatsgenomen aan drie feestelijk ge-
dekte ronde tafels. Een werkelijk voor-
treffelijk drie gangen diner met amuse 
en koffie stond ons te wachten. Na het 
hoofdgerecht en voor het dessert nam 
Wijnand Boonk, voorzitter van onze 
mentorclub, het woord. Hij memoreer-
de dat met volledige instemming van de 
andere clubs de nieuwe club opgericht 
kon worden, daar er in Den Helder 
ruimte is voor vier clubs. Op een goede 
samenwerking tussen deze clubs zal 
ongetwijfeld gerekend kunnen worden. Vervolgens reikte hij het Certificaat 
van Erkenning uit aan onze voorzitter Jan van der Zouw en wenste onze club 

heel veel succes.  Daarna kreeg Hans Klein het woord, met een uitleg over de doelstelling van Probus. Saamhorig-
heid en vriendschap, bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder, die een maat-
schappelijk verantwoordelijke positie hebben vervuld. Er zijn ruim 400 Probusclubs in Nederland, zowel heren, 
dames als gemengde clubs met in totaal ruim 12.000 leden.  Probus Huisduinen is club 429. De oprichting en er-
kenning van onze club is naar zijn zeggen relatief snel verlopen. Na ons een goede toekomst te hebben gewenst 
werd de voorzittershamer uitgereikt aan Jan van der Zouw, waarvan gehoopt werd dat die niet nodig zal zijn om 
de club in het reine te houden. Een verrukkelijk dessert en koffie sloot de zeer geslaagde avond af. 

Probus Alphen Aan Den Rijn 30 Jaar 

In 1986 werd in Alphen aan den Rijn de eerste 
Probusclub opgericht.  

Op 11 mei jl. werd dit heugelijke feit gevierd met 
een feestelijke en zonovergoten lustrumactiviteit. 

Het door de evenementencommissie perfect 
voorbereide programma leidde het gezelschap 
bestaande uit de 27 leden, echtgenotes en we-
duwen van oud-leden per touringcar naar Dor-
drecht, alwaar werd ingescheept aan boord van 
De Halve Maen voor een rondvaart door de 
prachtige Biesbosch.  

Na een heerlijke lunch werd met drie paarden-
trams een rondrit gemaakt door de fraaie histori-
sche binnenstad van Dordrecht en werden vele 
wetenswaardigheden toegelicht door de gidsen, 
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nota bene leden van de lokale Probusclubs. 

Na een gezellig hapje en drankje werd in de namiddag de terugtocht aanvaard richting 
Alphen aan den Rijn waar het gezelschap werd onthaald op een copieus lustrumdiner. 

Een zeer geslaagde dag waarop vele herinneringen aan het 30-jarig bestaan werden 
opgehaald, mede door de verhalen van ons actieve lid Arie Blom, 95 jaar jong en een 
van de oprichters van onze club. Hij memoreerde in zijn speech het bijzondere ka-
rakter van onze Probusclub, gebaseerd op vriendschap en hulpvaardigheid. 

Alle aanwezigen ontvingen als bijzonder aandenken aan deze feestelijke dag een 
boekwerkje waaraan alle leden een persoonlijke bijdrage leverden in de vorm van een 
beschrijving van een voorwerp van weleer of herinnering aan vroegere jaren. 

De enthousiaste viering van dit 6e lustrum en de uitstekende vriendschappelijke ver-
houdingen beloven veel moois voor de komende jaren van onze Probusclub.  

 

 

Boekbesprekingen 
 

Mooie Schepen en Banen  

Voor de scheepvaartliefhebbers is een nieuw deel van ‘Mooie 
Schepen en Banen’ verschenen, alweer het vijfde deel in deze 
succesvolle reeks, dat in samenwerking met de World Ship 
Society Rotterdam, een onafhankelijke club van shipaholics, is 
uitgekomen. 

De reeks vormt nu een kwintet en het is dan ook dat er nog 
steeds muziek zit in de Rotterdamse haven. Afgelopen jaar 
werd opnieuw een overslagrecord geboekt met 466,4 miljoen 
ton. 

 Met fraaie foto's van brancheleden worden door de auteurs Cees de Keijzer en Hans Roodenburg ruim honderd 
gewone en bijzondere schepen beschreven. Dit beperkt zich niet tot scheepstype, standaardmaten, eigenaar-
schap en herkomst, maar bevat veelal aparte wetenswaardigheden en ook educatieve elementen.   Het banen-
deel schetst veertien mensen die hun bestaan in de haven of aan de scheepvaart hebben gekoppeld. 

Het boek kost €18,95 en is in de boekhandel (ISBN: 978-94-91354-53-3)  
of online te koop via: www.mooieschepenenbanen.nl 

In het vangnet van de Duiste machthebbers 

Op maandag 4 mei 2015 vond in de Ichtuskerk te Oldekerk de dodenherdenking plaats. Voorzitter Jan Bakker van 
Dorpsbelangen heette eenieder van harte welkom. Wethouder Smedes vertegenwoordigde de gemeente Groo-
tegast. Zijn toespraak had als thema "Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst." Leerlingen 
van CBS "Rehoboth" hadden verschillende presentaties o.a. in de vorm van een zelf geschreven gedicht of een 

http://www.mooieschepenenbanen.nl/


 

 8 

verhaal over een concentratiekamp. Ter voorbereiding waren de kinderen naar kamp Westerbork geweest. Dit 
had grote indruk op hen gemaakt. Daarna volgde de overhandiging van het eerste exemplaar van het pas uitge-
komen boek "In het vangnet van Duitse machthebbers" door voorzitter Henk Oosting van de Streekhistorische 
Vereniging Aeldakerka. Hij overhandigde het boek aan de schrijver, de oudste zoon van burgemeester Ritzema- 
Meerten Ritzema. 

Henk Oosting vertelde: "Het boek speelt zich af tijdens de laatste maanden van de 2e 
Wereld Oorlog. In 1939 was mr. Martinus Ritzema benoemd als burgemeester van de 
gemeente Oldekerk. Toen in 1941 de Duitse bezetter de gemeenteraden ging ophef-
fen, diende Ritzema zijn ontslag in, want hij weigerde voor de Duitsers te werken. Hij 
vestigde zich als belastingconsulent te Niekerk. Ritzema ging actief in het verzet tegen 
de Duitsers. In 1944 moest hij hierdoor gaan onderduiken in een boerderij in Leens. 
Begin april 1945 - enkele weken voor de bevrijding - werd dit adres ontdekt en werd 
Ritzema opgepakt en gevangengezet in het Huis van Bewaring te Groningen. Met ne-
gen anderen is hij toen vervoerd naar Bakkeveen en daar zijn alle tien in koelen bloede 
vermoord. Het verzetsmonument op het Mandeveld bij Bakkeveen getuigt nog altijd 
van deze gruwelijke daad. Mr. Martinus Ritzema is later op de begraafplaats te Niekerk 
begraven. In Niekerk is een straat naar hem genoemd." 
 

Meerten Ritzema heeft de laatste dagen van het leven van zijn vader nauwkeurig beschreven. Aeldakerka heeft 
besloten dit aangrijpende verhaal in boekvorm uit te geven. Tijdens de openingstijden van 't Verzoamelhuus, za-
terdag- en zondagmiddag van 13.30 - 17.00 uur, is het boek daar verkrijgbaar tegen betaling van € 5,00. 

Onzekere tijden 

Middeleeuwers wisten weinig over de wereld die hen omringde en dat joeg hen 
angst aan. Hun onvermogen om verklaringen te vinden voor tegenslagen die hen 
troffen, wakkerde telkens opnieuw de huiver aan voor een alomtegenwoordig 
kwaad. De moderne mens beschikt over vrijwel onbegrensde informatie, maar is 
daarom echter niet minder angstig. Integendeel. De veranderingen in de westerse 
wereld hebben in de afgelopen jaren tot grote verwarring geleid. En net als in de 
Late Middeleeuwen, de tijd tussen 1250 en 1500, zijn daarin drie lagen te onder-
scheiden: die van een grimmige machteloosheid tegenover dreigingen van buitenaf, 
die van een verlies aan vertrouwen in bestaande structuren en die van een aan-
houdende twijfel over de eigen tekortkomingen.  

In een poging die overeenkomsten te traceren, schetst dit boek een aantal hoofdlij-
nen die kenmerkend zijn geweest voor de veranderingen in de Late Middeleeuwen. 
Een belangrijke leidraad is daarbij de observatie van de Britse historicus Antony 

Black geweest dat ‘het middeleeuwse denken hoe dan ook alleen maar begrepen kan worden als we er iets alge-
meen menselijks in herkennen, iets dat niet geheel vreemd is aan onszelf’.  

Arie van Ede  

Onzekere tijden - De wereld van de Late Middeleeuwen in het licht van de huidige tijd  

(Uitgeverij Zijdewinde, ISBN 9789082578300) 
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Recente prikbord meldingen 
 

Er staan nu ruim 100 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 hou-
den. Ook worden er (niet commerciële) excursies van harte aanbevolen.  

Zoals u weet wordt op dit moment de website vernieuwd. Het Prikbord op de oude website wordt niet meer bij-
gehouden en zal op 31 december definitie verdwijnen. U kunt nu kijken op de nieuwe website 
http://www.probusnederland.nl/Leden actief/Prikbord/.  

Misschien moet u wel even wennen aan het nieuwe prikbord. Inleidingen staan niet meer in volgorde van bin-
nenkomst zoals u gewend bent, maar zijn op onderwerp gegroepeerd. Wij veronderstellen, dat deze indeling, als 
u er eenmaal aan gewend bent, voor u gemakkelijker zal zijn. 

Nieuwe aanmeldingen: 

• De hoogste berg van Nederland 

• Hoe Churchill bijna de oorlog verloor 

• Jan Pieter Heije, arts, volksdichter en weldoener. 

• Laat het maar waaien……..….of zou het al te laat zijn? 

• Presentatie over Leven en Werken van Reinier de Graaf 

• Kansen ondanks crisis en concurrentie. 

• Spannende Amerikaanse verkiezingen 

• Van IJsland naar Sumatra 

• Zuursto2f 

• Algemene Inleiding tot Voeding 

• De Gebroken Heup 

• Antoni van Leeuwenhoek 

• Angela Merkel, in 2017 weer Bondskanselier en sterke vrouw van Europa? 

• Groot Brittannië’s Brexit: de ongemakkelijke relatie met Europa 

• LENR: De komende energie revolutie. 

• Hoe machtig zijn de banken en hoe wordt het geldsysteem door hen gedomineerd 

• De CO2 Problematiek. 
 
 

http://www.probus-nederland.org/prikbord/
http://www.probusnederland.nl/inleidingen-van-leden/
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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 instal-
latie 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.nl 
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